prosinec 2017

V tomto vydání
Hasiči pomáhali
3
22. ročník soutěže o Cenu E. Beneše 3
Přivítání nových občánků
4
Skauti dokončili opravy střech
6
Jan Mašek mistrem ČR v judu
7
8–11
Kulturní akce

XXVI. ročník

Krátce z radnice

Sluneční hodiny v Sezimově Ústí

Martin Doležal
starosta města
 ZM schválila pro hlasování










na valné hromadě VST variantu provozování soustavy
VaK od 1. 10. 2021 formou
výběru externího provozovatele;
ZM zvolilo přísedícími
Okresního soudu v Táboře
p. Milana Brata a pí Janu
Pražmovou;
Připravuje se rozpočet města
na r. 2018;
Komise RM posuzovaly jednotlivé varianty budoucího
uspořádání ulice Pionýrů,
RM se přiklonila k variantě
obousměrné
komunikace
v úseku Rudé armády – Lipová,
zbývající část by měla být ponechána jako jednosměrná;
RM schválila dočasnou
smluvní úpravu užívání
sloupů veřejného osvětlení
k umístění datových kabelů
společnosti CETIN s tím, že
do r. 2020 by všechny kabely
měly být umístěny pod zem;
RM vyhlásilo výběrové řízení na pronájem reklamních
ploch na lávce přes I/3 - Mlá
dežnická.

Zrušení
pracoviště
Úřadu práce ČR
Martin Doležal
starosta města

O

d 1. 1. 2018 dojde ke zrušení kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v budově
Městského úřadu Sezimovo
Ústí. Pracoviště bude přesunuto do přízemí budovy tzv.
Tabačky, Husovo nám. 2938
v Táboře, oddělení hmotné
nouze. Dojde rovněž ke změně
úředních hodin v souladu s novým pracovištěm v Táboře. 

www.sezimovo-usti.cz

Sluneční hodiny symbolizují sepětí člověka s přírodou. Všichni víme, že kromě
vzduchu a vody potřebujeme k životu především Slunce.
Romana Krůčková, ředitelka MSKS

Z

náme význam sluneční energie
a její cenu pro pozemský život,
přesto ji přijímáme se samozřejmostí. Sluneční energie určuje náš
životní běh, náš časový harmonogram. Proto si všichni lidé uvědomují význam času v každodenním
životě.

Sluneční hodiny jsou prvním
systémem měření času v historii
lidstva, v minulosti se konstruovaly na významných stavbách
nebo plochách, aby tak podtrhly
jejich důležitost, přitáhly pozornost kolemjdoucích a daly stavbě
či prostoru intelektuální rozměr
a zároveň se staly nepřehlédnutelným pohledovým a estetickým
detailem.

STRÁŽCE ČASU
Jedny z největších slunečních
horizontálních hodin v České republice najdete na náměstí Tomáše
Bati v Sezimově Ústí. Kovová plastika svislého ukazatele (gnómonu) je součástí vodorovných
slunečních hodin, které se nacházejí ve 421,34 m n. m. a ukazují
čas odpovídající poloze místního
poledníku N 49°22.67‘, E 14°42.03‘.
Socha drží v pravé ruce netradiční
ukazatel (nodus) – žulovou kouli
o průměru 20 cm, jež je modelem
Země. Hodiny ukazují pravý sluneční čas od roku 2005 a kromě
času znázorňují kalendářní údaje
– slunovraty a rovnodennosti.
Zajímavostí je, že číselník slunečních hodin, vyznačený v zámkové dlažbě, doplněný malými
žulovými kostkami a kovanými
terčíky, je s rozměry 20×21 metrů jedním z největších číselníků v České republice. Socha drží
ukazatel ve výšce 390 cm. Neotřelé
umělecké dílo zaujalo v roce 2008
odbornou porotu mezinárodní
soutěže slunečních hodin „LE
OMBRE DEL TEMPO“ a v 10. ročníku této přehlídky se stalo
pokračování na str. 2

Ulice Táboritů obousměrná
Martin Doležal
starosta města

V

ětšina občanů zejména horní
části města jistě zaznamenala,
že v minulých dnech byly dokončeny stavební úpravy ulice Tábori-

tů. V rámci nich došlo nejen k výstavbě či rekonstrukci chodníků
a veřejného osvětlení, ale i k vybudování nových parkovacích zálivů
a stání. To umožnilo vedle navýšení počtu parkovacích stání také
obnovit obousměrný provoz v celé
ulici a tím i částečně odlehčit pro-

vozu v ul. Budějovická. V té souvislosti je třeba věnovat pozornost
nové úpravě dopravního značení
v této a přilehlých ulicích a změně
systému parkování, které je nyní
umožněno pouze na vymezených

stáních.
Foto: Jan Novotný
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Zimní údržba
Karel Homolka
vedoucí TS

Z

imní údržbu chodníků
a komunikací v Sezimově Ústí provádí Správa města
v souladu s nařízením Rady
města Sezimovo Ústí č. 3/2009
o zajištění schůdnosti místních komunikací. Na základě
tohoto nařízení je zpracován plán zimní údržby pro
rok 2017/2018, kterým jsou
stanoveny kategorie, priority a postupy, v jakém pořadí
se bude zajišťovat sjízdnost
a schůdnost místních komunikací a chodníků. Každý chodník a komunikace má podle
pasportu místních komunikací
určeno, do které spadá priority
a jak bude v zimním období
udržována jeho sjízdnost.
V některých lokalitách je
proto udržován například jen
chodník na jedné straně a v několika vymezených lokalitách
se údržba komunikací a chodníků neprovádí. Plán zimní
údržby je k dispozici na webových stránkách, na úřední
desce a informačních deskách
města Sezimova Ústí.


Sauna
o vánočních
svátcích 2017
Provoz sauny o letošních
Vánocích bude v pracovních
dnech, mimo dny vánočních
svátků a Nového roku.

Novou turistickou známku si
můžete zakoupit v infocentru.

Tabulka níže ukazuje časové odchylky po 15 dnech a napoví vám, kolik minut
přičíst nebo odečíst:
1. I.
15. I.
1. II.
15. II.
1. III.
15. III.
1. IV.
15. IV.

- 3 min.
- 9 min.
- 14 min.
- 14 min.
- 13 min.
- 9 min.
- 4 min.
0 min.

1. V.
15. V.
1. VI.
15. VI.
1. VII.
15. VII.
1. VIII.
15. VIII.

+ 3 min.
+ 4 min.
+ 2 min.
0 min.
- 3 min.
- 6 min.
- 6 min.
- 4 min.

1. IX.
15. IX.
1. X.
15. X.
1. XI.
15. XI.
1. XII.
15. XII.

0 min.
+ 5 min.
+ 10 min.
+ 14 min.
+ 16 min.
+ 15 min.
+ 11 min.
+ 5 min.

Na ty v Sezimově Ústí je obzvlášť
pyšný – jejich provedení bylo náročné, jsou totiž na ploše s nepravidelným sklonem okolo 3 %. Celkové náklady na provedení kovové
plastiky včetně dalších kovářských
prací byly dle rozpočtu stavby
150 000 Kč.

pokračování ze str. 1

jednou z devíti oceněných realizací ze dvou set přihlášených. Město Sezimovo Ústí se tak zařadilo
po bok městům, jako je Florencie,
Turín nebo Bologna, která jsou rájem slunečních hodinářů. Hodiny
ze Sezimova Ústí byly historicky
prvními z České republiky, které se
této soutěže zúčastnily.
Autorkou je Ing. arch. Alena Kalinová, která v rámci rekonstrukce
náměstí Tomáše Bati přišla s nápadem oživit jej slunečními hodinami. Pro ztvárnění sochy oslovila
umělecké kováře Zdeňka a Lukáše
Kmochovy ze společnosti Art Stil
Pelhřimov (dnes Gibbus), kteří
plastiku vyrobili a také instalovali
na náměstí. Hodiny pak zkonstruoval Jan Zeman, který se věnuje
tvorbě chronografů již mnoho let.

JAK ČÍST SLUNEČNÍ HODINY
Hyperboly zvířetníku jsou označeny tradičními symboly. Datové
křivky nás především informují
o pohybu Země okolo Slunce mezi
mezními body – obratníky Raka
(na severní polokouli jsme Slunci
více přikloněni – je léto) a Kozoroha (na severní polokouli jsme
Slunci více odkloněni – je zima).
Na náměstí je tak vlastně zmenšena část sluneční soustavy – Slunce
je skutečné, Země je v podobě kou-

le v ruce Strážce – ukazatel a mezní
datové křivky zvířetníku nás informují o pohybu Země okolo Slunce
v průběhu roku, včetně zvýraznění
rovnodennosti. Pozorovatel tak
může být svědkem malého astronomického divadla.
Země se otáčí kolem své osy
a zároveň obíhá Slunce. Roční
oběh Slunce se odehrává na dráze
mírné elipsy (v rovině ekliptiky).
Ekliptika prochází souhvězdími
zvířetníku. Od ledna do prosince
je to dvanáct souhvězdí od Kozoroha po Střelce, přičemž mezi
Štírem a Střelcem se nachází ještě
souhvězdí Hadonoše, které jako
třinácté nešťastné znamení nebývá zobrazováno ani zmiňováno
(Hadonoš je rozsáhlé rovníkové
souhvězdí ležící především na jižní
obloze). Ekliptika svírá s rovníkem
úhel cca 23,5 °. Toto naklonění je
způsobené sklonem rotace Země
k rovině jejího oběhu okolo Slunce
a má za následek střídání ročních
období.
Sluneční hodiny v Sezimově Ústí
ukazují pravý sluneční čas, ke kterému je nutno přičíst v letních měsících 1 hodinu s ohledem na letní
čas (letní čas začíná poslední neděli v březnu a končí poslední neděli
v říjnu) a časovou odchylku způsobenou nerovnoměrností oběžné dráhy Země kolem Slunce (=
dráhou ekliptiky). Tato odchylka
není v každou roční dobu shodná
a můžete ji přečíst z grafu, analemy
i tabulky umístěné pod sochou.
Motiv Strážce času byl použit
k tvorbě turistické vizitky a turistické známky a také na dalších
upomínkových předmětech, které
nabízí infocentrum v Sezimově

Ústí.

Tabulka znázorňuje astrologická rozložení znamení zvířetníku v obdobích roku:
Aries

Beran

♈

Taurus

Býk

♉

20. IV. – 20. V.

Gemini

Blíženci

♊

21. V. – 20. VI.

Cancer

Rak

♋

21. VI. – 22. VII.

Leo

Lev

♌

23. VII. – 22. VIII.

Virgo

Panna

♍

23. VIII. – 22. IX.

21. III. – 19. IV.

Libra

Váhy

♎

23. IX. – 22. X.

Scorpio

Štír

♏

23. X. – 22. XI.

Sagittarius

Střelec

♐

22. XI. – 21. XII.

Capricorn

Kozoroh

♑

22. XII. – 19. I.

Aquarius

Vodnář

♒

20. I. – 18. II.

Pisces

Ryby

♓

19. II. – 20. III.

jaro

léto

podzim

zima

Vstup Slunce do jednotlivých znamení se každý rok mírně liší (některý rok může být rozdíl
pouze pár hodin, jiný rok může být rozdíl i několik dní).
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Hasiči pomáhali po vichřici

Úřední hodiny
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Petr Myslivec
JSDH Sezimovo Ústí

V

neděli 29. 10. 2017 se přes
Českou republiku přehnal orkán Herwart. Také jednotka dobrovolných hasičů v Sezimově Ústí
měla od časného rána vyhlášenou
pohotovost a během dne vyjížděla
na základě pokynu krajského operačního důstojníka HZS.
Dopoledne jednotka odstraňovala padlý strom přes komunikaci E 55 a pak v součinnosti
s jednotkou HZS Tábor padlý
strom v Nerudově ulici. Poté hasiči vyjeli k monitoringu města
a odstraňovali napadané větve,
popelnice a jiné předměty z komunikací.

Kontakty
8.00–11.30 | 12.30–17.00
13.00–15.00
8.00–11.30 | 12.30–17.00
13.00–15.00
8.00–11.30

Telefony

V odpoledních a večerních
hodinách pak jednotka zasahovala v ulici K Hájence a následně
v kynologickém areálu v lokalitě
Samota.
Celkem jednotka během dne
vyjela k 6 událostem a na práci při
jednotlivých zásazích se podílelo

10 dobrovolných hasičů naší jednotky.
Dovoluji si jménem občanů Sezimova Ústí i jeho vedení poděkovat
všem členům naší jednotky dobrovolných hasičů, kteří zasahovali při
této živelné události.
Martin Doležal, starosta města 

22. ročník soutěže o Cenu E. Beneše

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)

Vendula Černohorská
referentka spisovny

V

letošním roce bylo do soutěže o Cenu Edvarda Beneše
přihlášeno celkem 15 prací, z toho
11 z Historie 20. století a 4 ze Sociologie.
V oblasti Historie 20. století cenu 1. stupně získala Johana
Kudrnová z Fakulty sociálních
věd Univerzity Karlovy v Praze za soutěžní práci Konec víry
ve světla hořící v Anglii: Proměna
pozice Británie na české mentální
mapě v roce 1938. Cena Edvarda

www.sezimovo-usti.cz

Beneše 2. stupně byla udělena Josefu Novákovi z Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity za soutěžní
práci Životní osudy Jana Smudka (1915–1999). Cena Edvarda
Beneše 3. stupně byla udělena Petru Žižkovi z Filozofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci
za soutěžní práci Pozemní personál 311. perutě z okresu Uherské
Hradiště. Čestné uznání v oblasti
Historie získal Maroš Timko z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za soutěžní práci Španielska občianska vojna a Slovensko
(1936–1939) a Prokop Týle z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

za soutěžní práci Diskuse v tisku
o státním programu elektrifikace
v Československu do roku 1938.
V oblasti Sociologie cenu
1. stupně získala Kristýna Hondlíková z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze za soutěžní
práci Když politika není pouze
jedna: institucionální a finanční
zabezpečování české politiky rovnosti žen a mužů. Cenu 2. stupně
získala Kristýna Obermajerová
z Fakulty sociálních věd Univerzity
Karlovy v Praze za soutěžní práci
Specifické problémy sociologického výzkumu týrání zvířat a návrh

jejich řešení.

3

Jana Komárková
381 201 121 (psi)
Ing. Helena Krejčí
381 211 137 (rybářské lístky)
Městská policie
723 149 972, 381 276 003
Ředitelka MSKS (kultura)
Mgr. Romana Krůčková
737 254 683
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
Ředitel správy města
Ing. Zdeněk Havlůj
381 200 430, 777 794 872
Vedoucí technických služeb
Karel Homolka
381 200 432, 725 769 850
Vedoucí bytové správy
Jiří Stejskal
381 200 436, 725 769 860
Hlášení poruch VO
725 769 861
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Poděkování

Děkuji panu starostovi za blahopřání k mým narozeninám
a paní Hlubinkové za milou
návštěvu a předání dárku.
Ludmila Zvěřinová

Srdečně děkuji panu starostovi
za dárek a přání k narozeninám a paní Hlubinkové za milou návštěvu, pěkné popovídání a předání dárku.
Marie Machačová

Děkuji panu starostovi za přání k narozeninám a paní Veselé za kytičku a předání dárku.
Marie Různarová

Srdečně děkuji panu starostovi
za blahopřání k mým narozeninám a paní Soně Zykové
za předání dárku.
Olga Georgette Grioletová

Děkuji srdečně panu starostovi
Martinu Doležalovi za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Josef Pražma

Děkuji panu starostovi za krásné blahopřání k narozeninám
a paní Novákové za příjemné
posezení.
Jozef Šiška

Děkuji srdečně panu starostovi
za přání k mým narozeninám
a paní Věrušce Bažantové
za předání dárku a milou návštěvu.
Věra Švábová

Společenská kronika
od 18. 9. do 24. 10.
Narození:
Smutníková Veronika
Ščerba Tomáš
Zemřelí:
Bártů Hana, Buš Robert
Hronová Jaroslava
Jánská Jana, Jedličková Růžena
Jireček František
Petrášek Václav, Průša Jiří
Stejskalová Jitka

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

PRODEJ

Prodám sporák zn. Mora 4
plotýnkový, 3 roky málo používaný.
Tel.: 606 658 377
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Přivítání nových občánků

Oslavy na Střelnici
Andrea Lacinová, ZŠ Škol. nám.

D

ne 28. října se již tradičně
konala akce věnovaná výročí
vzniku samostatného československého státu na táborské Střelnici.
Na této oslavě nemohli chybět zástupci naší školy, dětský folklórní
soubor Dubínek a taktéž naše šikovné mažoretky. Dívky i chlapci
ze ZŠ Školní náměstí v Sezimově
Ústí II nabídli svá vystoupení, která se veřejnosti moc líbila, a sklidili

bouřlivý potlesk.

Dne 11. 11. 2017 v obřadní místnosti Městského úřadu Sezimovo Ústí přivítal
starosta města a členky Sboru pro občanské záležitosti nové občánky našeho
města. Všem dětičkám a jejich rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti.

Kronika představuje – Historie železnice v Sezimově Ústí
n. L. - Tábor střídavým proudem
napětí 25 kV a kmitočtu 50 Hz.
V rámci předeletrizačních úprav
byla vybudována stávající budova
zastávky a hradlo U potoka bylo
zrušeno. Technické zařízení hradla
bylo přemístěno do budovy zastávky, kde byla nepřetržitá turnusová
služba po 12 hodinách jedné osoby
ve funkci hradlař/osobní pokladní.
Zastávka měla výpravní oprávnění pro podej/výdej cestovních
zavazadel a spěšnin a odbavování
cestujících, vše jen ve vnitrostátní
přepravě.
V roce 2008 byl uveden do provozu dvoukolejný 4. železniční
koridor v úseku Tábor-Doubí. Trať
byla vybavena o třídu modernějším
zabezpečovacím zařízením, tzv.
automatickým blokem. Základní
barva na oddílovém návěstidle je
zelená a vlak si zabezpečuje jízdu
sám. Za ním svítí na předchozím
oddílovém návěstidle červená zakazující vjezd do obsazeného oddílu, dokud ho vlak neuvolní. Hradlo
bylo zrušeno.
Vlaky osobní dopravy mohou
jet rychlostí 135 km/hod, nákladní 125 km/hod, traťová rychlost se
zvýšila zhruba o třetinu.
V souvislosti s ekonomickou
krizí a rušením závodů v Soběslavi
klesl počet migrujících obyvatel,
obsazení zastávky bylo zrušeno
a prodej jízdenek se odehrává
ve vlaku. Osobní vlaky tvoří sou-

Anna Slunečková
kronikářka
Pokračování

A

ni jsem nečekala, že rozpoutám tak široké a zajímavé povídání o železnici v Sezimově Ústí.
Jsem opravdu ráda, že jste tak pilní
a pečliví čtenáři Novinek a jsem
na to pyšná. Nechci být skromná
a přiznávám, že mi to dělá dobře,
když vás potkávám na ulici a vy si
se mnou chcete povídat o našem
městě. Ani tentokrát nemusím nic
psát sama, jen předám slovo jednomu z čtenářů Novinek a vy si
přečtěte příspěvek od pana Noháče
z Tábora:
Vážená paní Slunečková!
Jak jsem Vám již telefonoval,
pracoval jsem šest let jako přepravní náměstek a dva roky jako
přednosta žst. Tábor -přepravní
část a k Vašemu článku Historie
železnice v Sezimově Ústí v "Novinkách" bych chtěl něco doplnit.
Od samého začátku železnice
Vídeň - Č. Velenice - Praha v roce
1871 byla trať vybavena zabezpečovacím zařízením, tzv. poloautomatickým blokem. Výpravčí stanic
Tábor a Planá si vzájemně sjednávali jízdu vlaků. Později (bohužel
nevím rok) došlo pro zvýšení propustnosti tohoto úseku k instalaci
hradla U potoka nedaleko zastávky směrem na Tábor. V roce 1985
pak byl elektrifikován úsek Veselí
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prava pouze dvou (!!) vozů, případně jede motorová jednotka.
Obsluha závodu Kovosvit byla
zabezpečena z Tábora, kousek
za zastávkou směrem na Planou byla výhybka na širé trati.
Ta byla jednoduché konstrukce,
ručně ovládaná, uzamčená s pojížděnou rychlostí 40 km/hod.
Obsluhu zajištovala lokomotiva
422.022 přezdívaná „malej bejček“, která byla vyrobena v lokomotivce Wien-Floridsdorf v roce
1897 a byla to současně tzv. posunovací záloha v lokomotivním
depu Tábor.
Bohužel na počátku 70. let šla
do šrotu. Vlaky zde musely mít
sníženou rychlost zvláště směrem
na Planou, byla to tzv. jízda proti
hrotu.
Teprve v souvislosti s výstavbou
Silonu byla vybudována vlečka ze
stanice Planá a výhybka byla snesena. V roce 1964 (?) byl v souvislosti
s výstavbou silničního obchvatu
zrušen i úrovňový přejezd. Organizačně spadala zastávka pod stanici
Planá, od roku 1994 pod Tábor.
A na závěr mi dovolte poděkovat těm, kteří reagovali na článek
o historii železnice v Sezimově
Ústí a postarali se tak snad o vyčerpávající informace o tom všem,
jak "fungovalo" železniční spojení
našeho města s okolním světem.
A snad budu mít i nějaké fotogra
fie. Tak příště.

www.sezimovo-usti.cz
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Z činnosti Policie České republiky
prap. Jiří Matyš

N

a Obvodním oddělení Policie ČR v Sezimově Ústí bylo
v měsíci říjnu šetřeno několik přestupků a trestných činů na území
Sezimova Ústí. Krátce jen několik
případů:
 V době od 10:00 hodin dne
30. 9. do 17:30 hodin dne 1. 10.
neznámý pachatel nezjištěným
způsobem a předmětem v ul.
Vítkovecká č. p. 1128 poškodil skleněnou výplň u vchodu
do ordinace paní MUDr. Králové, čímž jí způsobil škodu
ve výši 2.000 Kč.
 Dne 7. 10. v době od 02:00
do 02:41 hodin se M. K. ve dru-

Zdařilá spolupráce
základní školy
a městské knihovny

Provozní doba sběrných
dvorů v průběhu vánočních
a novoročních svátků

Jana Dvořáková
ZŠ Školní náměstí

V

pátek 20.října vyrazili naši
páťáci do knihovny. Paní
knihovnice si připravila program
na téma „komiks“. Co komiks vůbec je, kdy vznikl a jak se vyvíjel?
Jaké známe komiksové postavičky
a příběhy a jak se takový komiks
vlastně vůbec tvoří? Všechny tyto
dotazy byly zodpovězeny a žáci se
dozvěděli i spoustu dalších věcí,
které pomohly při jejich vlastním
výtvarném ztvárňování příběhu
právě formou komiksu. A že některá výsledná díla byla opravdu
zdařilá ! Paní knihovnice měla
připravenou velkou zásobu zajímavých úkolů, při jejichž řešení se
děti skvěle bavily a již nyní se těší

na další návštěvu knihovny.

Datum

SD
Husovo
náměstí

SD
Průmyslová
ulice

SD
Zahradní ulice

pondělí 18. prosince 2017

zavřeno

12.00 – 17.00

zavřeno

8.00 – 11.00
12.00 – 17.00

zavřeno

zavřeno

úterý 19. prosince 2017
středa 20. prosince 2017

zavřeno

zavřeno

8.00 – 11.00
12.00 – 17.00

čtvrtek 21. prosince 2017

zavřeno

zavřeno

zavřeno

pátek 22. prosince 2017

zavřeno

zavřeno

zavřeno

sobota 23. prosince 2017

8.00 – 11.00

zavřeno

zavřeno

neděle 24. prosince 2017

zavřeno

zavřeno

zavřeno

pondělí 25. prosince 2017

zavřeno

zavřeno

zavřeno

úterý 26. prosince 2017

zavřeno

zavřeno

zavřeno

středa 27. prosince 2017

zavřeno

zavřeno

8.00 – 11.00
12.00 – 17.00

čtvrtek 28. prosince 2017

zavřeno

zavřeno

zavřeno

pátek 29. prosince 2017

zavřeno

zavřeno

zavřeno

sobota 30. prosince 2017

zavřeno

zavřeno

8.00 – 11.00

neděle 31. prosince 2017

zavřeno

zavřeno

zavřeno

pondělí 1. ledna 2018

www.sezimovo-usti.cz

 Dne 15. 10. v době od 02:00
do 02:30 T. T. během jízdy taxislužbou z diskotéky Apollo
do svého bydliště Svépomoc 679
ztratila svůj mobilní telefon CUBOT DINOSAUR, jehož součástí byla přednabitá SIM karta
od SAZKA MOBIL na 300 Kč,
čímž poškozené vznikla škoda
ve výši 3.899 Kč.
 Dne 15. 10. v době od 02:30
do 02:45 hodin L. T. napadl
na Oldies diskotéce Apollo
sl. N. Ď., a to úderem pěstí
do obličeje. Takto jí dále napadl i venku na ulici před diskotékou. N. Ď. zranění nevzniklo.
L. T. byl sám taktéž napaden
venku před diskotékou nezjištěnými osobami. L. T. vzniklo
zranění v obličejové části. Lé-

hém patře diskotéky Apollo
dopustil hrubého jednání tím,
že uchopil za pozadí E. L., která mu toto opětovala fackou. M.
K. na to reagoval tak, že uhodil
E. L. do obličeje uzavřenou pěstí
pravé ruky, čímž jí měl způsobit
zatím nespecifikované zranění
zubů. Na místě nikdo lékařské
ošetření nepožadoval, ke škodě
na majetku nedošlo.
 Dne 7. 10. v době od 01:30
do 02:15 hodin neznámý pachatel odcizil kabelku včetně
jejího obsahu (peněženka s hotovostí, rtěnka, hřeben, cigarety,
zapalovač, mobilní telefon NUBIA N1 NX 541 j včetně obalu,
4 ks klíčů) na diskotéce Apollo,
čímž způsobil poškozené škodu
ve výši 4.964 Kč.

zavřeno

zavřeno

zavřeno

úterý 2. ledna 2018

8.00 – 11.00
12.00 – 17.00

zavřeno

zavřeno

středa 3. ledna 2018

zavřeno

zavřeno

8.00 – 11.00
12.00 – 17.00

čtvrtek 4. ledna 2018

zavřeno

zavřeno

zavřeno

pátek 5. ledna 2018

zavřeno

zavřeno

zavřeno

sobota 6. ledna 2018

8.00 – 11.00

zavřeno

zavřeno
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kařské ošetření nežádal. S hlídkou nespolupracoval.
 V době od 17:00 hodin dne
18. 10. do 14:00 hodin dne
25. 10. neznámý pachatel na pozemku u domu Samoty 114 přeřízl ve výšce cca 3 m nad zemí
kmen vzrostlé břízy majitele.
 Dne 25. 10. v době od 15:30
do 16:00 hodin neznámý pachatel odcizil volně odstavené
jízdní kolo zn. Author, které
neuzamčené a opřené u garáže
č. 616 v lokalitě garáží Hilton
zapomněl J. Š., kterému krádeží jízdního kola vznikla škoda
ve výši 2.000 Kč.
Rovněž je z měsíce října v šetření několik přestupků proti občanskému soužití a několik přestupků

proti majetku.

Stezka odvahy
Petra Lengrová
Školní družina Kaňka o.p.s.

V

elkou dávku odvahy musely
projevit naše děti při letošní stezce odvahy, která se konala 2. 11. v prostorách naší školy.
Na první odvážlivce zde čekal
klaun s bonbony, o které se nerad
dělil. Po svíčkách, které ukazovaly
směr, děti vystoupaly do prostor
muzikoterapie, která se proměnila
ve strašidelnou komnatu, kde si
děti mohly vyrobit a následovně
nasvítit vlastního ducha. To nejhorší je ale teprve čekalo. V ponurých chodbách školy a za strašidelných tónů hudby na ně čekaly
tři přízraky, které pouštěly děti dál
až po vykonání drobného úkolu.
Na konci stezky k sobě děti lákala stále uplakaná panenka, která
chtěla pohladit. Odměnou všem
odvážlivcům bylo strašidelné pohoštění a medaile ve tvaru netopý
ra za odvahu.

XXVI. ročník
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Skauti dokončili opravy střech kluboven
Martin Doležal
vedoucí střediska

S

ezimoústecké skautské středisko má velkou výhodu, že
může užívat jako svou základnu
Skautský areál u Kozského potoka. Je zde dostatek kluboven
i venkovního prostoru pro celoroční činnost více než stovky jeho
členů, zázemí pro závody či pro
víkendové či prázdninové pobyty dětských oddílů. Vlastníkem
areálu je město Sezimovo Ústí
a středisko je jeho nájemcem. To
sebou nese povinnost se o areál
řádně starat, zajišťovat jeho opravy, sekat rozlehlé travnaté plochy,
pečovat o zeleň. Na dřevěných
klubovnách, postavených v letech
1968 – 1974, je však již znát zub
času a drobné opravy a běžná
údržba již nedostačují. Středisko
proto připravilo v r. 2009 I. etapu
projektu oprav střech kluboven
a kuchyně. Byť středisko každoročně dostává od města příspěvek
na provoz areálu ve výši 30 tis. Kč,
bylo zřejmé, že provedení všech
etap je natolik finančně nákladné, že by bylo nanejvýš příhodné
pokusit se získat prostředky z dotací.

činila 200.000 Kč, středisko se podílelo částkou 70.816 Kč a město
přispělo částkou 14.616 Kč (téhož
roku město financovalo i opravy
elektroinstalací v kuchyni, nákup
sporáků a opravy verand v částce
48.384 Kč). V roce 2011 dokončilo středisko vlastním nákladem
(20.000 Kč) opravy základových
patek a verand kluboven. II. etapa
oprav střech u 4 kluboven proběhla v r. 2014. Práce v hodnotě
239.016 Kč byly realizovány opět
díky finanční podpoře, kterou
středisko obdrželo od Jihočeského

V roce 2009 středisko se svou
žádostí o dotaci Jihočeského kraje
neuspělo, další rok již ano. V 2010
tak byla zahájena I. etapou oprava prvních 5 kluboven a kuchyně,
celkové náklady byly 285.432 Kč,
z toho dotace Jihočeského kraje

kraje (60.000 Kč) a města Sezimovo Ústí (76.000 Kč). Konečně v letošním roce byl celý projekt oprav
střech dokončen realizací III. etapy,
kdy byly provedeny opravy střech,
okapů a svodů u patrové klubovny
a třech velkých kluboven. Náklady
činily 406.083 Kč a byly realizovány za přispění Jihočeského kraje
(250.000 Kč) a města Sezimovo
Ústí (100.000 Kč). V průběhu 8 let
byl v areálu na opravu kluboven
profinancován více než jeden milión Kč, z toho více než polovinu
získalo středisko z dotací od Jihočeského kraje.
Je tedy na místě poděkovat
městu Sezimovo Ústí, že činnost
skautů střediska Černá růže dlouhodobě podporuje, i Jihočeskému
kraji, že svými dotacemi pomáhá
udržovat a vylepšovat skautský
areál i obnovovat táborové vybave
ní našich oddílů.

Sportovní gymnastika – Memoriál Víta Somolíka
Zdeňka Kašíková, trenérka

T

éměř osmdesát chlapců narozených v letech 2006 - 2011
se sešlo v sobotu 21. října v Praze
na XXIII. ročníku Memoriálu Víta

XXVI. ročník

Somolíka - závod ve sportovní
gymnastice.
V kategorii mladších žáků se
zúčastnili:
Donát Čeněk, Machotka Jindřich, Kulhavý Antonín, Kümmel
Radek, Klečacký Jan

Nejlepších výsledků dosáhl Jan
Klečacký, skončil mezi 34 účastníky na 13. místě.
V kategorii začátečníků se zúčastnili:
Machotka Martin, Prokop Jonáš, Mairych Gabriel, Budík Lu-
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káš, Donát Radim, Novotný Kryštof, Míka Vilém, Straka Matyáš.
Pro stříbrnou medaili si došel
Straka Matyáš, do první desítky se ještě vtěsnali Míka Vilém
(7. místo) a Novotný Kryštof

(10. místo).

www.sezimovo-usti.cz
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Gymnastky ze Sezimova Ústí
na stupních vítězů nechyběly

Jan Mašek dorosteneckým
mistrem ČR v judu

Kristýna Voborská

Michaela Mašková

trenérka

V

sobotu 4. listopadu se v Brně
konalo Mistrovství ČR dorostu v judu, na které se kvalifikoval i sezimovoústecký Jan
Mašek startující za Sokol Tábor.
V kategorii +90 kg startovalo 6
závodníků, takže na něho čekalo
5 zápasů. V prvním zápase s Matějem Jandou zvítězil již po 27
sekundách krásným hodem na ippon, ve druhém sice chvíli prohrával s Patrikem Šabo z Rumburku
na wazari, ale vzápětí překvapil

V

sobotu 4. listopadu se v hale
táborského Gymnázia Pierra
de Coubertina konal tradiční již
27. Mikulášský pohár ve sportovní gymnastice. Na 90 sportovních
gymnastek z celé České republiky bojovalo v osmi kategoriích
a gymnastkám z pořádajícího oddílu TJ Spartak Sezimovo Ústí se
dařilo. V nejmladší kategorii přípravek si pro svou první medaili,
a to bronzovou, na stupně vítězů
došla Adéla Sikorová. Další bronz
pro „domácí“ zajistila Tereza Sedláková v kategorii mladších žákyň.
Hned dva cenné kovy přibyly pro
kategorii žákyň B, kde s převahou
zvítězila Marie Slabá a Rozálie Rybáková brala bronz.
Pořadí dalších závodnic TJ
Spartaku Sezimovo Ústí – Přípravky: 4. Viktorie Dubská, 5. Adéla

Mansfeldová. Základní stupeň: 8.
Eva Štemberková, 9. Simona Kolbová, 10. Hana Slabá, 11. Štěpánka Krejčí. Mladší žákyně: 9. Bára
Mansfeldová, 11. Jasmína Jelínková, 12. Kateřina Sedláková. Žákyně
B: 13. Klára Honzíková. Žákyně C:
4. Sandra Vesecká, 7. Tereza Vonešová, 16. Amálie Pilečková. Juniorky, Ženy C: 4. Diana Kotalíková. 

soupeře a získal další ippon. Pak
se potkal se svým největším rivalem Alešem Zemenem ze Sušice,
se kterým bojuje už od mladších
žáků. Tentokrát zvítězil náš závodník, když soupeře dostal do držení
na zemi. Čtvrté utkání bylo zase
hodně krátké, Jakub Kalous se teprve v této kategorii rozkoukává.
Poslední představení na tatami
také netrvalo dlouho, po 3 wazari
následovalo držení a Tomáš Pavlica z Baníku Ostrava odplácal. Pět
vítězství z pěti zápasů přineslo tedy
do Tábora a Sezimova Ústí Janu
Maškovi titul Mistra ČR 2017. 

S trenérem Davidem Voráčkem , 2x medailisté – zleva stříbrný Aleš Zemen
(JC Sušice), vítěz Jan Mašek (Sokol Tábor), bronzový Patrik Šabo (JC Rumburk)

Hvězdárna Františka Pešty
Soňa Trostová
Hvezdárna F. Pešty

Pozorování planet
Merkur se ukáže koncem měsíce ráno nízko nad jihovýchodním
obzorem jako jitřenka.
Mars a Jupiter budou zářit ráno
nad jihovýchodním obzorem.
Mars v souhvězdí Panny a Jupiter je v souhvězdí Vah.
Saturn a jeho prstence v prosinci neuvidíme. Dne 21.12. se Saturn
ocitá za Sluncem v největší vzdálenosti od Země (11,048 AU/ AU-označení astronomické jednotky,
její velikost je 149 597 870 km).
Planeta Uran bude pozorovatelná v souhvězdí Ryb v první polovině noci. Nedaleko se nachází
zajímavá galaxie M31 v Andromedě a planeta Neptun v souhvězdí
Vodnáře.
Toulky zimní oblohou začneme
hned na začátku prosince (3. 12.),
kdy bude Měsíc v úplňku a 4. 12.
nejblíže k Zemi (357 486 km).
Slunce vstupuje 21. 12. do znamení Kozoroha, kdy je zimní
slunovrat a začne astronomická
zima. V prosinci ubude dne od po-

www.sezimovo-usti.cz

čátku měsíce do 21. 12. o 19 min.
a od 22. 12. do konce roku opět
přibude dne o 8 min.
Zajímavosti na obloze
GEMINIDY – je to jeden
z hlavních meteorických rojů. Budou viditelné na obloze 4. - 17. 12.
Vyletují ze souhvězdí Blíženců
(Gemini). Ze všech meteorických
rojů Geminidy pronikají nejhlouběji do atmosféry až do výšky
40km nad zemským povrchem.
Akce hvězdárny
VÁNOČNÍ POVÍDÁNÍ NEJEN O KOMETÁCH V PÁTEK
22. 12. od 18 hodin ve hvězdárně.
Okolo vánoc se kolem nás lehce vznáší oblak Betlémské hvězdy.
Ale jak skutečně vypadala? Byla
to kometa, nebo konjunkce planet? Slavná Halleyova kometa se
do naší blízkosti vrací vždy jednou
za 75 let. Její poslední přiblížení
ke Slunci bylo v r. 1986, na její příští návrat si počkáme do r. 2061.
Zajímavé akce a přednášky najdete také na našich stránkách
http://www.hvezdarna-fp.eu/ nebo
aktuálně přímo ve hvězdárně.
Kontakt:
Zdeněk Soldát, tel: 731 329 451,
Vlastislav Feik, tel: 602 422 166. 
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Kulturní akce na měsíc prosinec
POHÁDKY

MĚSTSKÉ STŘEDISKO
KULTURY A SPORTU

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
SLAVNOSTNÍ NASVÍCENÍ MĚSTA
1. prosince 16 hod.
náměstí Tomáše Bati
Slavnostní nasvícení vánoční
výzdoby města Sezimovo Ústí
odstartuje vystoupení nadšenců
projektu Sezimák zpívá gospel.
Poté zahraje hudební skupina
RK-Band a nebude chybět ani
společné vypouštění žlutých
balonků se vzkazy pro Ježíška.
ČERTOVSKÉ REJDĚNÍ
5. prosince 17 hod.
náměstí Tomáše Bati
Kdo se chce bát, ať přijde
na čertovské rejdění na náměstí!
Potkáte se s čerty, uvidíte peklo
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ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH
STROMEČKŮ
21. prosince 8 a 10 hod.
park před Spektrem
Tradiční předvánoční akce
– děti z místních škol zdobí
vánoční stromečky vlastnoručně
vyrobenými ozdobami.

a přijde i Mikuláš s andělem.
vstupné: zdarma
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
6. prosince 9–18 hod.
(mimo 11.30–12 hod.)
Městská knihovna 2
Komiksy, úkoly, soutěže a odměny
pro každého.
vstupné: zdarma

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
24. prosince 16 hod.
Husovo náměstí
24. prosince 17 hod.
náměstí Tomáše Bati
Sváteční zpívání vánočních koled
s kapelou Swing Band.

VÁNOČNÍ KONCERT
DĚTSKÝ PĚVECKÝ SOUBOR
PŘI ZŠ MĚŠICE
12. prosince 18 hod.
Spektrum
Vánoční koncert Dětského
pěveckého souboru při ZŠ Měšice
pod vedením Renaty Stradové.

DIVADLO

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
13. prosince 18 hod.
kostel Povýšení
svatého Kříže
Stejně jako v loňském roce
se Sezimovo Ústí zapojí
do unikátního projektu Česko
zpívá koledy. Letos si zazpíváme
s folklórním souborem Dubínek.

DRAHOUŠKU, TOUŽÍM PO TOBĚ
5. prosince 19 hod.
sál Spektrum
Divadlo Radka Brzobohatého
Francouzská komedie z pera
slavného autora Marca
Camolettiho, která byla hrána
snad na všech pódiích světa, se
stala i předlohou známého filmu
a byla vysílána francouzskou
televizí. Známý advokát a jeho

VÁNOČNÍ KONCERT
PĚVECKÝCH SBORŮ
14. prosince 18 hod.
sál Spektrum
Tradiční vánoční koncert
sezimoústeckých pěveckých
sborů Nokturno, Nokturňáček
a Koťata pod taktovkou Jarmily
Hlubinkové.
vstupné: 60 Kč (předprodej
v kanceláři ZŠ Školní náměstí)

žena, zubní lékařka, jsou
v rozvodovém řízení. Problém
je v tom, že jeho kancelář i její
ordinace se nacházejí v jejich
společném bytě, který žádný
z obou manželů nechce přenechat
tomu druhému. Přestože mezi
oběma stále přetrvává láska,
rozhodne se každý z obou
manželů žít nový život, aby ještě
více zatopil tomu druhému…
Hrají: David Gránský, Miroslav
Hrabě, Ernesto Čekan, Kateřina
Peřinová, Charlotte Doubravová
vstupné: 390 Kč

VÁNOČNÍ TRHY
A ŽIVÝ BETLÉM
17. prosince 13–18 hod.
náměstí Tomáše Bati
Vánoční trhy opět nabídnou
možnost nakoupit dárky nebo
si udělat radost drobnostmi,
zahřát se svařákem, koupit něco
dobrého na zub anebo si zazpívat
se Staropražskými Pardály. Od 14
do 18 hodin je připravena tvořivá
dílnička pro děti a v 17 hodin
uvidíte Živý betlém v podání MŠ
a ZŠ 9. května Sezimovo Ústí.
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O SNĚHULÁCÍCH
13. a 20. prosince 16.30 hod.
loutkový sál
Divadýlko Na Schodech
Kubík s Kačenkou si vyprávějí, co
by si přáli najít pod stromečkem.
Slyší to 3 sněhuláci a přání jim
splní.
vstupné: 20 Kč

KURZY
HARMONIZAČNÍ
A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
4. prosince 18 hod.
11. prosince 18 hod.
18. prosince 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
PASOV
neděle 3. prosince
odjezd v 7 hod. Spektrum,
7.15 hod. Tábor ČD
V neděli 3. prosince si zajedeme
do německého Pasova, kde
nejdříve vyjedeme na vyhlídku
k Horní pevnosti Veste Oberhaus,
která je jedním z největších
hradních komplexů v Evropě.
Odtud je nádherný pohled
na historickou část města.
Potom procházkou projdeme
kolem přístavu, Staré radnice
s nádhernými sály, až na soutok
tří řek Dunaj, Illz a Inn. Vrátíme
se do historického centra
na náměstí Domplatz, kde stojí
monumentální chrám sv. Štěpána

www.sezimovo-usti.cz
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s největšími chrámovými varhanami
na světě a kde se také konají
vánoční trhy. Kolem náměstí
jsou starobylé uličky, které nabízí
návštěvníkům různá překvapení
a nepřeberné množství obchůdků,
obchodů i nákupní centra.
cena: 570 Kč
V ceně jsou zahrnuty vstupy.
č. účtu: 705 978 359 / 0800,
var. symbol 0312

VÝSTAVY A VERNISÁŽE
VERNISÁŽ VÁNOČNÍ VÝSTAVY
VERNISÁŽ – 4. prosince v 18 hod.
Výstava je přístupná
od 5. prosince do 17. prosince
od 9 do 17 hodin.
galerie Spektrum

na podporu Centra Bazalka
v Českých Budějovicích, které
pracuje s postiženými dětmi.
Veškerý zisk z prodeje jde přímo
pro Bazalku.

Tentokrát tak učiníme při
výrobě ozdoby, která nám, nejen
ve vánočním čase, pomůže
zavzpomínat na milé, společné
chvíle.

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

VÁNOČNÍ BESÍDKA
11. prosince 15 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
I v letošním roce k nám zavítají
děti z mateřinky v doprovodu paní
učitelky Bláhové. Pochlubí se nám
zimně-vánočním pásmem plným
zpěvu, básní a příběhů.

PŘIPRAVUJEME
Reprezentační
ples města – 20. ledna

VESELÉ VÁNOČNÍ HODY
18. prosince 15 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
…zpívejte, dítky, koledy o tom,
co se vskutku stalo, že se lidem
narodilo děťátko…
Slova této tradiční české koledy
plně vystihují to, co se bude
v klubovně dít při posledním
setkání letošního roku.

Dar z nebes
– divadlo – 29. ledna
Špicberky - království
ledních medvědů
– přednáška – 25. ledna

KLUBOVNA III. VĚKU

Tradiční vánoční výstava
sezimoústeckých zahrádkářek
a jejich hostů, letos i ve spolupráci
s měšickými ženami. Uvidíme
práce s vánoční a adventní
tematikou, betlémy, suchou vazbu,
vánoční dekorace, ruční práce,
perníčky... Vernisáž zahájí dětský
folklórní soubor Dubínek ZŠ
Školní nám., Sezimovo Ústí.
vstupné: dobrovolné

KNIHOVNY

VÁNOČNÍ OZDOBY
4. prosince 15 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
Jaký by to byl adventní čas,
kdybychom v klubovně
nepřipomněli vánoční symboly.

Novinky v knihovně
Sezimovo Ústí 1
Dospělí:
Jo Nesbo: Žízeň
Detektivní román

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY KNIHOVEN
Obě knihovny budou v prosinci otevřeny do 22. prosince (včetně)
podle běžné otevírací doby. Ve dnech od 27. do 29. prosince
budou knihovny pro veřejnost uzavřeny.

NA CESTĚ S HUDBOU
– VNITŘNÍ LET
Výstava je přístupná
do 1. prosince.
galerie Spektrum
Obrazy Hany Masopustové
z hudebního světa.
Výstava je prodejní.
OTEVŘI SRDCE
Výstava je přístupná
do 5. ledna.
Spektrum
Charitativní výstava členů
Volného sdružení umělců jižních
Čech a jejich uměleckých přátel

www.sezimovo-usti.cz

V pořadí třetí knížku Aleny Bláhové Kapičkové pohádky slavnostně pokřtil Ivo Jahelka. Na křtu se z pohádek četlo a prodávaly se i předchozí díly. Nyní si je můžete
zakoupit v Infocentru a městských knihovnách.
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Mons Kallentoft: Leon
Detektivní román
Evan Christie: Pohotovost
Román z lékařského prostředí
Cathy Kelly: Nikdy není pozdě
Román pro ženy
Pat Booth: Probuzení
Román pro ženy
David Glockner:
Císařův prezident
Tajemství rodiny T. G. Masaryka
Jan Bauer: Evangelium Máří
Magdalény
Historický román
Monika Vacková:
Austrálie - s dítky v zádech
Cestopis
Sue Limb: Dívka, 16
Dívčí román
Novinky v knihovně
Sezimovo Ústí 2
Dospělí:
Jussi Adler Olsen: Selfies
Sedmý případ Oddělení Q
Lisa Jackson – Čekání na smrt
V temném lese je mnoho míst,
kde se dá skrýt… i zemřít.
Alena Jakoubková:
Ideální manžel
z nebe nespadne
Nová kniha oblíbené české autorky
Sophie Kinsella:
Můj (téměř) dokonalý život
Romantické čtení
Elan Mastai:
Dnešek není naposled
Příběh o cestování časem
– pro fanoušky Marťana
Yrsa Sigurdardóttir: DNA
První díl detektivní série oblíbené
severské autorky
Děti a mládež:
Petra Dvořáková:
Každý má svou lajnu
O florbalu, prvních láskách a ceně
vítězství
Arnošt Goldflam:
3x Agátka Kulhánková
Detektivní příběhy malé Agátky
Annabel Pitcherová:
Moje sestra žije na krbové
římse
Stěhování by mělo představovat
změnu. Nebo ne?
Klára Smolíková:
Spolkla mě knihovna –
od hliněných destiček k tištěné
knize
Malého Davida spolkla knihovna
a tím začala dobrodružná výprava
do knižní historie
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KINO SPEKTRUM
pá 1. prosince 20.00 hod.
čt 28. prosince 15.00 hod.
BAJKEŘI

komedie
ČR, 2017, 95 min., přístupný
Režie: Martin Kopp
Hrají: Hana Vagnerová, Adam
Mišík, Jan Komínek, Celeste
Buckingham, Tomáš Matonoha,
Michal Suchánek, Vanda
Hybnerová, Václav Postránecký,
Pavel Nečas, Dana Batulková,
Vojtěch Machuta, Štěpánka
Fingerhutová, Julie Šurková, Esther
Lubadika
Bajkeři slibují být rozvernou letní
komedií ve stylu Snowboaďáků
a Rafťáků.
vstupné: 100 Kč
so 2. prosince 15.00 hod.
st 6. prosince 15.00 hod.
ne 17. prosince 15.00 hod.
PADDINGTON 2

animovaný, komedie, rodinný
Velká Británie, Francie, 2017,
přístupné
Režie: Paul King
Hrají: Ben Whishaw, Hugh Grant,
Brendan Gleeson, Julie Walters
vstupné: 110 Kč
so 2. prosince 17.30 hod.
st 6. prosince 17.30 hod.
so 30. prosince 20.00 hod.
KVARTETO
Komedie
Česko, 2017, 93 min,
Režie: Miroslav Krobot
Hrají: Barbora Poláková, Jaroslav
Plesl, Lukáš Melník, Zdeněk

XXVI. ročník

Julina, Lenka Krobotová, Pavlína
Štorková, Jiří Schmitzer, Jana
Štěpánková
vstupné: 120 Kč

v Keni ale Robin ochrne
a prognózy lékařů nejsou příliš
optimistické.
Víc než cokoliv jiného, touží
Robin po světě bez nemocničního
lůžka...
vstupné: 110 Kč

so 2. prosince 20.00 hod.
7 ŽIVOTŮ
Sci-Fi, akční, thriller
USA, UK, FR, 2017, 123 min,
15 let, české titulky
Režie: Tommy Wirkola
Hrají: Noomi Rapace, Willem
Dafoe, Glenn Close, Marwan
Kenzari
Jedna identita, sedm sester.
Sedm životů, sedm sester, jedna
společná identita. Originální
akční sci-fi thriller o sedmi
identických sestrách, které tají
svou existenci před okolním
světem. Dokud jedna z nich
nezmizí.
vstupné: 110 Kč

st 6. prosince 20.00 hod.
RODIN

Drama
FRA, BEL, 2017, 120 min., 15 let,
české titulky
Režie: Jacques Doillon
Hrají: Vincent Lindon, Izïa Higelin,
Séverine Caneele, Patricia Mazuy,
Pascal Casanova, Régis Royer,
Anthony Bajon, Serge Nicolai
V roce 1880 získává revoluční
sochař a autodidakt Auguste
Rodin svou první státní zakázku:
Bránu pekel. Snímek Jacquese
Doillona objevuje Rodina jako
erotikou nabitého senzualistu,
pro něhož je proces tvorby
hluboce sexuálním zážitkem.
vstupné: 90 Kč

ne 3. prosince 15.00 hod.
so 16. prosince 15.00 hod.
MAXINOŽKA
Animovaný
Francie, Belgie, 2017, 91 min,
přístupný, český dabing
vstupné: 110 Kč
ne 3. prosince 17.30 hod.
ne 10. prosince 15.00 hod.
EARTH:
DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ
dokument
GB, 2017, 95 minut , českými
titulky, přístupný
režie: Richard Dale
vstupné: 80 Kč

čt 7. prosince 10.00 hod.
so 9. prosince 17.30 hod.
st 13. prosince 20.00 hod.
pá 29. prosince 20.15 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 a další
Na plátna kin se vůbec poprvé
dostane dramatický osud Milady
Horákové, který ve své době otřásl
světem.
vstupné: 110 Kč
čt 7. prosince 10.00 hod.
vstupné: 60 Kč

ne 3. prosince 20.00 hod.
NÁDECH PRO LÁSKU
životopisný, romantický
Velká Británie, 2017, 117 minut,
12 let, české titulky
Režie: Andy Serkis
Hrají: Andrew Garfield,
Claire Foy, a další
Robin Cavendish a jeho manželka
Diana jsou okouzlující mladý pár.
Oba milují cestování
a dobrodružství. Během pobytu

čt 7. prosince 17.30 hod.
so 9. prosince 15.00 hod.
MŮJ ŽIVOT CUKETKY
dětský animovaný
Švýcarsko, Francie 2016,
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67 min., přístupný
Režie: Claude Barras
vstupné: 110 Kč
čt 7. prosince 20.00 hod.
POLIBEK OD BEATRICE
Francie, 2016, 117 min,
Režie: Martin Provost
Hrají: Catherine Deneuve,
Catherine Frot, Olivier Gourmet
vstupné: 100 Kč
pá 8. prosince 17.30 hod.
so 16. prosince 20.15 hod.
PŘÁNÍ K MÁNÍ
rodinný
ČR, 2017, 106 min., přístupný
Režie: Vít Karas
Hrají: Jitka Čadek Čvančarová,
Martin Myšička, Filip Antonio,
Lukáš Březina, Michaela
Pecháčková, Jan Maršál
vstupné: 110 Kč
pá 8. prosince 20.00 hod.
st 13. prosince 17.30 hod.
MOTORBAND: RESTART

Hudební dokument
ČR 2017, 120 minut, 12 let
Režie: Miloslav Levek
Hrají: Petr Janda ,Aleš Brichta,
Josef Vojtek , Ota Váňa a další
Hudební dokumentární film se
ohlíží za osudy hudebníků, kteří
v osmdesátých letech budovali
heavy metalové podhoubí
v tehdejším Československu.
vstupné: 100 Kč
so 9. prosince 20.00 hod.
út 12. prosince 20.00 hod.
MATKY NA TAHU
O VÁNOCÍCH

USA, 2017, 116 minut, 15 let, české
titulky
Režie: Jon Lucas, Scott Moore
Hrají: Mila Kunis, Kristen Bell,
Kathryn Hahn

www.sezimovo-usti.cz
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Nepeč a zapař. Amy, Carla a Kiki,
matky na tahu... Tentokrát
o Vánocích:-)
vstupné: 120 Kč

Gránský, Kateřina Klausová, Anita
Krausová, Oldřich Navrátil, Jan
Révai, Karel Zima, Jakub Kohák,
Alice Bendová, Lukáš Pavlásek
a další
vstupné: 120 Kč

Ve filmu Star Wars: Poslední
z Jediů od studia Lucasfilm
pokračuje sága rodu Skywalkerů.
vstupné: 120 Kč
pá 15. prosince 20.15 hod.
ne 17. prosince 17.30 hod.
THELMA

čt 21. prosince 20.00 hod.
so 23. prosince 17.30 hod.
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI
dobrodružný, akční, komedie
USA, 2017, 111 min.,přístupný,
český dabing
vstupné: 130 Kč

ne 10. prosince 17.30 hod.
NA SHLEDANOU TAM NAHOŘE
komedie, drama
Francie, 2017, 117 min., 12 let,
české titulky
vstupné: 110 Kč
ne 10. prosince 20.00 hod.
út 19. prosince 17.30 hod.
st 20. prosince 20.00 hod.
so 30. prosince 17.30 hod.
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
drama
ČR, Slovensko, 2017,
113 min, přístupný
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Anna Fialová, Ivan Lupták,
Aňa Geislerová, Martin Finger
vstupné: 110 Kč
čt 14. prosince 10.00 hod.
st 20. prosince 17.30 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
vstupné: 110 Kč
čt 14. prosince 10.00 hod.
vstupné 60 Kč
pá 15. prosince 17.30 hod.
so 16. prosince 17.30 hod.
so 23. prosince 20.00 hod.
st 27. prosince 17.30 hod.
pá 29. prosince 17.30 hod.
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
Akční sci-fi
150 minut, přístupný, český dabing
Režie: Rian Johnson
Hrají: Mark Hamill, Carrie Fisher,
Adam Driver, Daisy Ridley

www.sezimovo-usti.cz

pá 22. prosince 20.00 hod.
čt 28. prosince 20.00 hod.
LADÍME 3
hudební komedie
USA, 2017, 93 min., 12 let, české
titulky
vstupné: 120 Kč

thriller, drama, romantický
Norsko, 2017, 116 min., české titulky
Režie: Joachim Trier
Hrají: Eili Harboe, Kaya Wilkins,
Ellen Dorrit Petersen, Henrik
Rafaelsen, Marte Magnusdotter
Solem, Anders Mossling
vstupné: 80 Kč

so 23. prosince 15.00 hod.
st 27. prosince 15.00 hod.
pá 29. prosince 15.00 hod.
FERDINAND

út 19. prosince 20.00 hod.
MANŽELKA A MANŽEL
romantická komedie
Itálie, 2017, 100 min., 12 let, české
titulky
Režie: Simone Godano
Hrají: Kasia Smutniak,
Pierfrancesco Favino
vstupné: 110 Kč
ne 17. prosince 20.00 hod.
OBÁVANÝ
životopisný, drama, romantický
Francie, 2017, 109 min., 15 let,
české titulky
Režie: Michel Hazanavicius
Hrají: Louis Garrel, Stacy Martin,
Bérénice Bejo, Grégory Gadebois
vstupné: 90 Kč

animovaná dobrodružná komedie
USA, 2017, 99 min, přístupný,
český dabing
Režie: Carlos Saldanha
V českém znění: Ondřej
Brzobohatý, Hana Kusnjerová,
Tomaš Racek, Terezie Taberyová,
Matouš Ruml, Daniel Bambas
vstupné: 130 Kč

čt 21. prosince 17.30 hod.
pá 22. prosince 17.30 hod.
čt 28. prosince 17.30 hod.
so 30. prosince 15.00 hod.
ŠPINDL
komedie
ČR, 2017, 98 min., 12 let
Režie: Milan Cieslar
Hrají: Anna Polívková, David

so 23. prosince 20.00 hod.
st 27. prosince 17.30 hod.
pá 29. prosince 17.30 hod.
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
akční sci-fi
150 minut, přístupný, český dabing
vstupné: 120 Kč
st 27. prosince 20.15 hod.
CUKRÁŘ
drama
Izrael/Německo 2017, , 104 minut,
15 let, české znění
Režie: Ofir Raul Graizer
Hrají: Tim Kalkhof, Sarah Adler,
Roy Miller
vstupné: 120 Kč
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Nová kavárna
Delicious Coffee

O

d 1. 12. 2017 pro Vás bude
na adrese Nám. T. Bati
701, (objekt Spektrum) otevřena nová kavárna Delicious
Coffee. Otevřeno pro Vás bude
od pondělí do pátku od 9:00 do
20:00 a o víkendech od 10:00
do 22:00, při případném zájmu
je možné prodloužit otevírací
dobu.
V nabídce bude skvělá čerstvě pražená káva od Bratří
Leštinů z Veselí nad Lužnicí,
dále se můžete těšit na spoustu
skvělých zákusků z Muzea čokolády, mnoho druhů skvělých
palačinek a výtečných zapečených sendvičů, známých jako
paniny.
Dále pro Vás budeme připravovat smoothie z čerstvého
ovoce a zeleniny bez přidaných cukrů, domácí limonády,
skvělé čaje od značky Vintage
Teas, míchané koktejly alkoholické i nealkoholické. Pro
Vaše nejmenší zde budou výtečné ovocné zmrzlinové poháry. Lidé kteří jsou časově
zaneprázdněni rozhodně ocení
možnost kávy s sebou.
Kavárna je zařízena i pro
maminky s dětmi, které zde
ocení náš prostorný dětský
koutek, a místa pro kočárky.
Interiér je zařízen v moderním
Vintage stylu. Kavárna bude
po domluvě se Spektrem přístupná z foyer kina Spektrum,
kde si můžete zpříjemnit čekání na začátek vysílání kina
či divadelního představení.
Nabízíme možnost oslavit zde
všechny Vaše výjimečné události.
Věříme že Vás naše nabídka
zaujala a 1. 12. se na Vás budeme těšit.
Vaše Delicious Coffee
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Nová divadelní sezóna ve Spektru
Romana Krůčková, ředitelka MSKS

DAR Z NEBES
LÉČIVÉ DIVADLO
29. ledna 19 hod.

MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD
DIVADLO V RYTÍŘSKÉ
27. února 19 hod.

Želenská, Martin Zounar, Marcel
Vašinka, Zbyšek Pantůček, Filip
Tomsa / Martin Sobotka

P

ro všechny příznivce divadelních představení připravilo
Městské středisko kultury a sportu na jaro 2018 novou sezónu, a je
opravdu se na co těšit. Do Sezimova Ústí přijede opět mnoho zajímavých hereckých souborů a skvělých
herců. Divadelní společnost Háta
nemusíme představovat, to už je
stálice jara, ale poprvé na našich
prknech uvidíme např. moderátorku StarDance Terezu Kostkovou
nebo Vilmu Cibulkovou, která se
přiznala, že Gedeonův uzel jí daroval do osobního života něco velmi
cenného. A ani nadšenci amatérského divadla nepřijdou zkrátka,
uvidíte je mimo předplatné. Permanentku na tři divadelní představení pořídíte za 990 Kč a již nyní
máte možnost si ji zakoupit v infocentru. Prosíme stálé abonenty, aby
své permanentky zakoupili nebo
rezervaci závazně potvrdili nejpozději do konce roku 2017, a to buď
na tel.: 736 523 288 nebo e-mailem:
mexus@sezimovo-usti.cz. Ten, kdo
bude chtít obdarovat své blízké pod
vánoční stromeček nebo k osobnímu jubileu kulturním zážitkem, má
možnost si v informačním centru
vyzvednout darovací poukázku.
Věříme, že naše nabídka Vám přinese spoustu zážitků!

Příběh radosti, který začal slzami. Třetí představení Léčivého divadla na motivy knižního bestselleru zaznamenává pozoruhodné
vyprávění o životě po životě.
Hrají, tančí a zpívají: Gabriela
Filippi a Patrik KEE
ZÁMEK
DS TÁBOR
12. února 19 hod.

Ponurý a temný Kafkův svět je
obrazem minulosti, přítomnosti
a zřejmě i budoucnosti. Rozpoznáme nebezpečí, nebo budeme nuceni prožít vše znova?
Hrají: J. Schmödl, J. Konrád,
R. Kotápišová, I. Nemravová,
A. Kolibíková, J. Jakšič, M. Krejči,
V. Jakšič, D. Remiš

Bernard a Phillippe jsou nejlepší přátelé, a přece tolik rozdílní.
Bernard pracuje na skvělém postu v rodinném podniku své ženy
Nelly, zároveň doplácí na svou vášeň sukničkáře.
Hrají: Aleš Háma, Petr Motloch,
Tereza Kostková, Nela Boudová,
Michaela Sejnová / Lucie Okonová
BYT NA INZERÁT
DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA
19. března 19 hod.
Odkvétající varietní umělkyně
Georgette pronajímá ve svém pařížském bytě pokoje. A tak spolu
na jedné adrese bydlí ještě klavíristka Jeanine, malířka Jacqueline
a služebná Marie-Louisa. O tom, že
soužití žen takto rozdílných temperamentů není jednoduché, nás
přesvědčí expozice hry.
Hrají: Adéla Gondíková, Ivana Andrlová / Veronika Jeníková,
Marcela Nohýnková / Vlasta Žehrová, Lucie Svobodová / Olga "Háta"

GEDEONŮV UZEL
SPOLUHRA
24. dubna 19 hod.
Učebna 5. třídy, předměstí Chicaga, duben... Učitelka Heather
přijímá nečekanou návštěvu, matku jednoho ze svých žáků, Corryn.
Očistný rozhovor dvou žen, nejen
o problémech soudobé výchovy.
Hrají: Vilma Cibulková a Kateřina
Kaira Hrachovcová, dětský hlas:
Matěj Hladík
ENIGMATICKÉ VARIACE
FORBÍNA JISTEBNICE
4. května 19 hod.

Slavný spisovatel a nositel Nobelovy ceny Abel Znorko, vyhlášený svou arogancí, žije už léta sám
na vzdáleném ostrově v Norském
moři.
Hrají: Marek Vostřák, Jan Šobra 

Den pro dětskou
knihu 2017

I

DĚTI SE SVATÉHO MARTINA DOČKALY Ani déšť naši Svatomartinskou slavnost nezastavil, tak zase za rok!

Novinky ze Sezimova Ústí:
Periodický tisk územního
samosprávního celku
– města Sezimovo Ústí.
Náklad: 3400 ks
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Příjem inzerce:
Jitka Švecová
recepce@rudi.cz
tel.: 381 256 621

v naší knihovně oslavíme Den
pro dětskou knihu! A to ve středu 6. prosince. Celý den budou
v knihovně probíhat soutěže
a děti budou plnit různé úkoly.
Na účastníky bude čekat i výtvarná soutěž – malou odměnu
získá každý. Čtenáři také mohou
získat komiksový časopis – stačí
v knihovně vyplnit pracovní list.
Nečtenáři mohou časopis také
získat – stačí, když se do knihovny zaregistrují. Zároveň mají děti
a dospívající registraci zdarma.
Tak se přijďte do knihovny bavit!
(km) 

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

www.sezimovo-usti.cz

