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Rozpočet města na rok 2018
Řešení stížností na obtěžování hlukem
Z činnosti Policie ČR
Gymnastika
Kulturní a společenské akce
Výstava Adriany Craig a Hany Vályi

Martin Doležal
starosta města  

Vážení spoluobčané,
rok se opět sešel s  rokem 

a před námi jsou Vánoce, pro vět-
šinu z nás asi nejkrásnější svátky 
v  roce. Máme je spojeny s  časem 
adventním, slavnostním nazdo-
bením ulic, náměstí i domácností, 
štědrovečerní večeří a  různými 
tradicemi, s dárky a rozdáváním. 
I když se může zdát, že se ono da-
rování zúžilo zejména na  dárky 
hmotné, je snad stále mezi námi 
mnoho těch, kteří nezapomínají, 
že rozdávat lze i něco jiného. Ra-
dost, lásku, pocit vzájemné souná-
ležitosti, klidu a pohody. 

Před letošními Vánocemi 
jsem začal nabývat pocitu, že se 
lidé v  naší zemi i  v  našem měs-
tě přestávají umět radovat, že si 
přestávají všímat toho krásného 
a dobrého okolo sebe, že si přestá-
vají vážit zdánlivě všedních věcí, 

jako zdraví, život v míru, bezpe-
čí a  relativním blahobytu. To se 
zrcadlilo v  médiích, sociálních 
sítích a  častokrát se to přenášelo 
i do vzájemného jednání. Navrch 
se jakoby dostávala spíše zloba, 
pomluvy, nespokojenost se vším 
a s každým, netolerance, neohle-
duplnost. Ukázalo se, že tento do-
jem jsem neměl sám, ale povrdila 
mi ho i řada známých a přátel. 

Dovolím si proto vyslovit přání. 
Využijme letošních svátků vánoč-
ních k tomu, abychom se přestali 
stydět za to, že jsme zdraví, šťast-
ní, spokojení, abychom uměli 
ve větší míře projevovat a rozdá-
vat radost, štěstí, dobrou náladu, 
optimismus, uznání i poděkování. 
Jsem přesvědčen, že k  tomu pře-
vážná většina z nás má důvod. Že 
je to nemožné? Pro malý příklad 
nemusíme letos naštěstí chodit 
daleko. Vánoční přání od  Tomá-
še, které z našeho města přeletělo 
na balóncích až do Polska, nalezli 
tři mladí lidé. Ti se vzápětí roz-

hodli, že odesílateli udělají radost 
a alespoň některé z přání se pokusí 
vyplnit. Jen tak pro radost. Obda-
rovaného, a tím i svou. Za to jim 
určitě patří poděkování.  

Závěrem mi dovolte, abych 
Vám jménem svým, vedení měs-
ta a  Městského úřadu Sezimovo 
Ústí popřál příjemné a  klidné 
svátky vánoční. Prožijme je v kli-
du, radosti, využijme je k  se-
tkáním a  nazapomeňme nejen 
na naše nejbližší či přátele, ale ani 
na ty, kteří to štěstí, trávit svátky 
v kruhu rodiny či přátel, nemají. 
Do  roku 2018 Vám přeji hodně 
zdraví, štěstí, rodinné pohody 
a úspěchů v osobním i pracovním 
životě. K tomu jedno moto: 

„Radost, kterou způsobíme 
druhému, má podivuhodnou 
vlastnost: odrazem se 
neoslabuje, ale vrací se k nám 
košatější a zářivější.“ 

(Mahátma Gándhí) 

Přání do nového roku

Letošní nasvícení města a vypouštění 
balonků mělo krásnou dohru. Jedno 
z  přáníček doletělo až do  polské Po-
znaně.

Přáníčko 
až v Polsku
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Město Sezimovo Ústí v  za-
stoupení Správy města Sezimo-
vo Ústí vyhlašuje výběrové ří-
zení na pronájem bytů v měsíci 
lednu 2018:
1) Lipová č. p. 490 byt č. 490/17 

ve 3. NP o velikosti 2+1
 Minimální měsíční základní 

nájemné ve výši 3.328 Kč
 Délka platebního období je 

stanovena na 12 měsíců
2) Lipová č. p. 602 byt č. 602/13 

ve 2. NP o velikosti 1+1
 Minimální měsíční základní 

nájemné ve výši 1.667 Kč
 Délka platebního období je 

stanovena na 12 měsíců
3) Dukelská č. p.  638 byt č. 

638/22 v 5. NP o velikosti 1+1
 Minimální měsíční základní 

nájemné ve výši 1.975 Kč
 Délka platebního období je 

stanovena na 12 měsíců
4) Dukelská č. p.  638 byt č. 

638/25 v 5. NP o velikosti 1+1
 Minimální měsíční základní 

nájemné ve výši 1.975 Kč
 Délka platebního období je 

stanovena na 12 měsíců
5) Průmyslová č. p. 1111 byt č. 

1111/10 ve 2. NP o velikosti 
1+0

 Měsíční nájemné je stanove-
no ve výši 1.685 Kč

 Délka platebního období činí 
minimálně 18 měsíců

6) Průmyslová č. p. 1111 byt č. 
1111/48 v 7. NP o velikosti 3+1

 Měsíční nájemné je stanove-
no ve výši 3.591 Kč

 Délka platebního období činí 
minimálně 18 měsíců

7) Průmyslová č. p. 1113 byt č. 
1113/27 v 6. NP o velikosti 1+0

 Měsíční nájemné je stanove-
no ve výši 1.815 Kč

 Délka platebního období činí 
minimálně 18 měsíců

(při podpisu nájemní smlouvy je 
skládán dvanáctinásobek nabíze-
ného měsíčního nájemného)

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

Volné byty 
k pronájmu

Miroslava Svitáková
Tajemnice MěÚ

Zastupitelstvo města na  svém 
zasedání dne 13. prosince 

2017 schválilo rozpočet měs-
ta na  r. 2018. Ten je stejně jako 
v  minulých letech zdrojově vy-
rovnaný, proti minulým obdobím 
ale město zapojuje do  rozpočtu 
v  daleko vyšší míře zásoby vol-
ných finančních prostředků, 
rozpouští rezervu na  výstavbu 
domu s  pečovatelskou službou 
vytvářenou ze zvýšených příjmů 
daně z  nemovitostí, vzniklých 
změnou koeficientu pro výpočet 
daně z  nemovitých věcí, a  zapo-
juje do financování úvěrové pro-
středky. 

Důvodem pro mimořádný 
schodek hospodaření v  r. 2018 
jsou plánované vysoké výdaje 
spojené s  realizací investičních 
akcí včetně těch, které byly plně 

nebo z části přesunuty z technic-
kých důvodů z  r. 2017. Klíčovou 
investiční akcí pro r. 2018 samo-
zřejmě zůstává Výstavba domu 
s  pečovatelskou službou a  den-
ním stacionářem s  rozpočtem  
79 mil. Kč. 

Rozpočet zabezpečuje všechny 
základní provozní potřeby města, 
tj. plně kryje běžné výdaje spo-
jené s chodem města, městského 
úřadu a  zřizovaných příspěv-
kových organizací, stejně jako 
investiční výdaje (viz tabulka) 
a splátky dlouhodobých úvěrů. 

Úvěrové zatížení města: v roz-
počtu je vyčleněna částka 3,84 
mil. Kč na splátky dlouhodobých 

úvěrů, konkrétně úvěrů přijatých 
za  účelem výstavy Sportovně-re-
kreačního areálu Kozský potok 
(splatnost r. 2018) a  rekonstruk-
ce Táborská ulice vč. vodovodu 
a  kanalizace, II. etapa (splatnost  
r. 2020). V roce 2018 počítá roz-
počet města s  přijetím dlouho-
dobého úvěru na výstavbu domu 
s  pečovatelskou službou ve  výši 
40 mil. Kč. Úvěr byl vysoutě-
žen v r. 2017 a došlo i k podpisu 
smlouvy o úvěru.

Celé znění rozpočtu včetně 
příloh je zveřejněno na  webu 
města www.sezimovo-usti.cz, 
ekonomické informace.

  

Číselné vyjádření rozpočtu 

Třída Název třídy položky Rozpočet schválený (tis. Kč)

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 99 352,00

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 890,30

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00

4 PŘIJATÉ TRANSFERY 5 576,90

Celkem příjmy 133 819,20

5 BĚŽNÉ VÝDAJE 105 271,00

6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 124 677,00

Celkem výdaje 229 948,00

Saldo příjmů a výdajů -96 128,80

8 FINANCOVÁNÍ 96 128,00

z toho změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ 59 968,80

dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 40 000,00

uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjček -3 840,00

Rozpočet města na rok 2018
Schválený rozpočet města Sezimovo 
Ústí na rok 2018 počítá s výdaji ve výši 
230 mil. korun. Z toho běžné výdaje 
tvoří 105 mil. Kč, plánovaná částka 
na investice činí téměř 125 mil. Kč. 
Příjmy města jsou odhadovány na  
134 mil. Kč, schodek rozpočtu kryjí 
úspory města z přebytků hospodaření 
let minulých a úvěrové prostředky.

ORJ Par Pol ORG Popis Rozpočet 
schválený (tis. Kč)

422 3113 6351  Investiční transfer ZŠ Školní nám. 628 - konvektomat 285,00

470 3612 6121  Indikátory topných nákladů 61,00

480 3631 6121  Nový světelný bod - ul. Průmyslová 40,00

600 3113 6121 720 Víceúčelové sportovní hřiště Nerudova ulice 16 300,00

600 3113 6121 840 Soc. zařízení - ZŠ a MŠ 9. května, budova MŠ (část projektová dokumentace) 35,00

600 3117 6121  Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Švehlova - 1. část - projektová dokumentace 140,00

600 3635 6119  Územní plán - aktualizace 241,00

600 4351 6121 580 Dům s pečovatelskou službou 79 000,00

650 2212 6121 501 Švermova ulice 8 000,00

650 2212 6121 700 Komunikace Ke Hvězdárně 5 000,00

650 2212 6121 710 Komunikace Prokopa Holého, Klášterní 3 000,00

650 2212 6121 750 Rekonstrukce ul. Pionýrů 351,00

650 2219 6121 505 Cesta Soukeník vč. oplocení 280,00

650 2219 6121 800 Komunikace Lipová - chodník + parkovací stání 4 200,00

650 2219 6121 810 Komunikace Dukelská - chodník + parkovací stání 3 300,00

650 2219 6121 830 Komunikace Šafaříkova 200,00

650 6171 6122  Klimatizace - prostory MěÚ (podatelna, právník) 80,00

670 5212 6119 620 Varovný systém - způsobilé výdaje (digitální povodňový plán) 117,00

670 5212 6122 620 Varovný systém - způsobilé výdaje (varovné informační zařízení) 4 047,00

CELKEM 124 677,00
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Monika Vodehnalová
odbor správní a právní

Ještě neutichly bouřlivé diskuse 
k  volbám do  Poslanecké sně-

movny Parlamentu České republi-
ky, které se konaly v říjnu letošního 
roku, a obecní a městské úřady se 
už intenzivně připravují na  vol-
bu prezidenta České republiky. 
Ta proběhne ve dnech 12. a 13. 1. 
2018 a  případné druhé kolo 26. 
a 27. 1. 2018.

Vymezení i  počet volebních 
okrsků zůstává v  našem městě 
nezměněn a  volit se bude ve  vo-
lebních místnostech tak, jak tomu 
bylo v podzimních volbách.

Jako obvykle se volební míst-
nosti otevřou v pátek v 14:00 hod. 
a budou přístupny do 22:00 hod., 
v  sobotu od  08:00 do  14:00 hod. 
Nezíská-li v  prvním kole volby 

žádný z  kandidátů nadpoloviční 
většinu hlasů, uskuteční se za čtr-
náct dní kolo druhé a volit se bude 
opět v  pátek a  v  sobotu v  totož-
ných časech. Před prvním kolem 
volby každý zapsaný volič obdrží 
volební lístky do svých poštovních 
schránek nejpozději v  úterý 9. 1. 
2018. Opětovně prosíme o  kon- 
trolu a případné označení poštov-
ních schránek pro lepší orientaci 
doručovatelů. V  případě, že by 
nebyly hlasovací lístky doruče-
ny nebo by je volič zapomněl vzít  
s sebou, je možné si je vyzvednout 
přímo ve  volební místnosti v  den 
volby. V případě druhého kola ne-
budou volební lístky doručovány, 
ale budou v době volby připraveny 
ve  volebních místnostech, kde si 
je volič vyzvedne. Již nyní lze po-
žádat na  městském úřadě osobně 
případně písemně o vydání volič-
ského průkazu, který slouží k od-

volení v kterékoli volební místnosti 
na území České republiky. Do vo-
lební místnosti s sebou každý volič 
nesmí zapomenout vzít svůj platný 
občanský průkaz, platný cestovní, 
diplomatický nebo služební pas 
České republiky nebo cestovní 
průkaz, jinak mu nebude umožně-
no odvolit.

Nemůže-li se někdo do volební 
místnosti dostavit např. ze zdra-
votních důvodů a přesto chce vy-
užít svého práva volit, má možnost 
požádat MěÚ na tel. č. 381 201 135 
nebo ve dnech volby přímo okrs-
kovou volební komisi o  možnost 
hlasovat do  přenosné volební 
schránky.

Seznam domů dle popisných 
čísel a  jejich rozdělení do  jed-
notlivých volebních okrsků bude  
k  nahlédnutí na  městském úřa-
du, na webových stránkách města 
a na úřední desce MěÚ.                           

Volba prezidenta republiky

Telefony
ústředna – 381 201 111

fax – 381 263 179
Starosta

Mgr. Ing. Martin Doležal
381 201 128, 731 608 365

Místostarostka
Ludmila Svatková

381 201 136, 733 164 138
Tajemnice MěÚ

Ing. Miroslava Svitáková
381 201 134

Vedoucí odboru správního 
a právního

Mgr. 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

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

Kontakty
Úřední hodiny

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

Petr Klíma
oddělení ŽP

V  roce 2016 občané města 
do sběrných dvorů a kontej-

nerů na drobné elektro odevzdali 

k recyklaci 337 televizí, 167 moni-
torů a 5 460 kg drobného elektra. 

Z  Certifikátu environmentál-
ního vyúčtování od  společnosti 
ASEKOL, která pro město zajiš-
ťuje sběr a  svoz elektrozařízení, 
vyplývá, že občané v loňském roce 

uspořili 201,75 MWh elektřiny, 
10  916,39 litrů ropy, 893,97 m3 
vody a 7,64 tun primárních suro-
vin. Navíc snížili emise skleníko-
vých plynů o 42,59 tun CO2 ekv., 
a  produkci nebezpečných odpa-
dů o 183,96 tun.                                 

Občané Sezimova Ústí výrazně 
přispěli k ochraně životního prostředí

Pro představu uvádíme, co se uspoří odevzdáním:

Odevzdaný výrobek: Dojde k úspoře: Stejné množství:

1 ks monitoru nebo televizoru 794 l pitné vody
je spotřebováno 

při 60 cyklech myčky nádobí

1 ks notebooku 91,5 kg nebezpečných odpadů vyprodukuje 22 domácností za rok

100 ks mobilních telefonů 475 kWh elektrické energie
spotřebuje 60 W žárovka svítící 

nepřetržitě téměř celý rok

Petr Klíma
oddělení ŽP

Město Sezimovo Ústí se zabývá 
několika stížnostmi od obča-

nů města na hluk z oblasti průmys-
lových závodů. Podle monitoringu 
situace, provedeného ve spolupráci 
se zástupci společnosti Kovosvit 
MAS a.s., je zdrojem denního hlu-

ku provoz slévárny v  areálu této 
společnosti. V  nočních hodinách 
jsou občané obtěžováni hlukem 
z areálu společnosti SILON s.r.o. 

Město proto dne 16. 11. 2017 
odeslalo podnět na Krajskou hygie-
nickou stanici Jihočeského kraje se 
sídlem v  Českých Budějovicích se 
žádostí o provedení státního zdra-
votního dozoru, zda jsou dodržo-
vány zákonné limity hluku v prů-

myslové zóně Sezimovo Ústí II 
– Planá nad Lužnicí a jaká je jejich 
výše. S  hygienickou stanicí město 
spolupracuje. Z  měření by mělo 
vyplynout, zda dochází k překračo-
vání limitů stanovených nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb., o  ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a  vibrací. O  výsledcích bu-
deme informovat na internetových 
stránkách města.                               

Řešení stížností na obtěžování hlukem
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Petr Peroutka
ZŠ a MŠ 9. května

V  pátek 12. ledna je první 
den volby prezidenta ČR. 

V  rámci výchovy k  demokracii 
jsme připravili pro žáky 9. tříd 
školní projekt s  názvem "De-
váťáci volí prezidenta". Tento 
projekt jsme již absolvovali při 
minulé volbě prezidenta v  roce 
2013. Využili jsme situace, že 
máme ve  škole oficiální volební 
místnost. Žáci si tak "naostro" 
vyzkouší, jaké to je, když mohou 

rozhodovat ve  volbách o  hlavě 
státu. Každý se bude muset pro-
kázat průkazem totožnosti (OP, 
pas). Pokud někdo tyto doklady 
nemá, vydá mu škola voličský 
průkaz. Vše bude probíhat stejně 
jako u  normálních voleb. Chce-
me tímto projektem ukázat žá-
kům prakticky, jak to při volbách 
chodí, jaká jsou pravidla, jak se 
následně hlasy sčítají atd. Před-
tím se chystáme navštívit obě 
komory Parlamentu ČR v Praze, 
volby prezidenta jsou pak jakým-
si praktickým završením vzdě-
lávacího bloku, v  němž se žáci 

o  této problematice učí teore-
ticky v rámci občanské výchovy. 
Naše volby jsou něčím výjimeč-
ným, neboť se během jedné až 
dvou vyučovacích hodin usku-
teční obě kola prezidentských 
voleb a  na  závěr budeme mít 
jasno v  tom, kdo se stal českým 
prezidentem. Jestli se bude naše 
volba shodovat s  tou skutečnou, 
si budeme muset počkat dalších 
14 dní, než proběhne opravdové 
druhé kolo. Před pěti lety volili 
žáci jinak, než jaká byla následná 
realita. Uvidíme, kdo tentokrát 
bude ten pravý.                                 

Deváťáci budou volit prezidenta ČR

prap. Jiří Matyš

Na  Obvodním oddělení Poli-
cie ČR v Sezimově Ústí bylo 

v měsíci listopadu šetřeno několik 
přestupků a trestných činů na úze-
mí Sezimova Ústí. Krátce jen něko-
lik případů:
 Dne 02. 11. v  době od  17:45 

do  17:50 hodin neznámý pa-
chatel snědé pleti ve společnosti 
svých tří společníků taktéž snědé 
pleti u kašny na nám. T. Bati na-
padl fyzicky studenta 1. ročníku 
VOŠ a  SOŠ COP v  doprovodu 
kamaráda, kterého po předcho-
zím povykování udeřil sevřenou 
pěstí zezadu do pravé tváře (bez 
zranění) a  poté z  místa odešel 
neznámo kam.

 Dne 12. 11. v době okolo 08:45 
hodin při návštěvě v  bytě č. 23 
ve  2. NP v  ul. Lipová čp. 494 
skopl R. N. ze židle televizor zn. 
LG, který poškodil, čímž majite-
li vznikla škoda ve výši 2.000 Kč.

 Dne 12. 11. v 5:22 hodin ozná-
mila pí O.T.  na  linku 158, že 
na  diskotéce Apollo v  době 
od 04:00 do 4:45 hodin ztratila 
peněženku s obsahem. Peněžen-
ka byla následně na  diskotéce 
nalezena, avšak bez finanční ho-
tovosti ve výši 700 Kč.

 Dne 12. 11. v době okolo 04:45 
hodin se L. H. na disko Apollo 
v  ul. Táborská 45 dožadoval 
v části diskotéky v druhém pa-
tře vydání své bundy ze šatny 
bez lístku, kdy po  upozornění 
jinými hosty, aby se uhnul a on 

tak neučinil, byl neznámým 
pachatelem fyzicky napaden, 
při čemž došlo k  rozbití jedné 
ze skleněných výplní vstupních 
dveří do tohoto patra diskotéky 
a pořezání obličeje poškozeného 
s  následnou hospitalizací. Po-
škozením dveří a  zakrvácením 
šatny a koberce diskotéky došlo 
k blíže neurčené škodě.

 V  době od  13:30 hodin dne  
10. 11. do  07:00 hodin dne  
13. 11. neznámý pachatel v are-
álu firmy Kovosvit MAS, nám. 
T. Bati 419, odcizil z plechového 
skladu vedle haly slévárny brus-
ku Narex v  hodnotě 3.000 Kč 
poté, co nezjištěným způsobem 
překonal visací zámek v hodno-
tě 100 Kč, který rovněž odcizil, 
čímž svým jednáním způsobil 
škodu ve výši 3.100 Kč firmě Ko-
vosvit MAS a.s.

 Dne 19. 11. v  16:00 hodin se 
na OO PČR Sezimovo Ústí do-
stavila paní T. K., že jí někdo 
v  noci odcizil peněženku. Toto 
se mělo stát dne 19. 11. od 01:00 
hodin do 04:00 hodin v baru Got- 
tes v  ulici Dukelská. Neznámý 
pachatel  odcizil paní T. K. čer-
nou koženou peněženku v hod-
notě 250 Kč, kde měla povolení 
o trvalém pobytu na její jméno, 

3.000 Kč, průkazku MHD s kre-
ditem 450 Kč, průkazku zdrav. 
pojišťovny a platební kartu FIO. 
Celková škoda činí 3.700 Kč.

 V  době od  20:30 hodin dne 
25. 11. do  09:48 hodin dne 26. 
11. neznámý pachatel v  ulici 
Lužnická rozbil nezjištěným 
způsobem boční okénko u dve-
ří spolujezdce vozidla Škoda 
Octavia, kdy tímto okénkem 
vnikl (naklonil) se do  vozidla, 
odkud odcizil zpětné zrcátko 
a  z  přihrádky u  spolujezdce 
odcizil část bezpečnostního za-
řízení Patriot, konkrétně GPS 
zařízení s vloženou SIM kartou 
od T-Mobile s nabitým kreditem 
ve výši 200 Kč, kdy na poškození 
bočního okénka vznikla škoda 
ve  výši 2.000 Kč, na  odcizeném 
zpětném zrcátku škoda ve  výši 
3.000 Kč, na  odcizené GPS za-
řízení škoda ve  výši 1.500 Kč 
a odcizené SIM kartě s kreditem 
částka 200 Kč, čímž vznikla cel-
ková škoda vůči poškozenému 
ve výši 6.700 Kč.

 V době od 14:00 do 14:27 hodin 
dne 27. 11. neznámý pachatel 
z  neuzamčené třídy v  budově 
ZŠ v  ul. Švehlova odcizil vol-
ně položený mobilní telefon 
a notebook, čímž poškozenému 
vznikla škoda v  přesně dosud 
nezjištěné výši. 
Rovněž je z  měsíce listopadu 

v  šetření několik přestupků proti 
občanskému soužití a  proti veřej-
nému pořádku, která jsou převáž-
ně z  nočních podniků, a  několik 
přestupků proti majetku.               

Z činnosti Policie České republikyPoděkování
	Děkuji panu starostovi za přá-

ní k mým narozeninám. 
Marie Hastrmanová

	Děkuji srdečně panu starostovi 
za milé blahopřání k mým na-
rozeninám. 

Hana Vobnášilová

	Děkuji panu starostovi   za bla-
hopřání k  mým narozeninám 
a paní  Novákové za milou ná-
vštěvu a předání daru. 

František Zeman

	Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k  mým narozeninám 
a paní Veselé za milou návště-
vu a předání dárku. 

Milada Martínková

	Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k  mým narozeninám 
a  paní Hlubinkové za  milou 
návštěvu a předání dárku.

Marie Novotná

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 ruční dvoukolovou 
káru.             Tel.: 773 613 962.

	Koupím ponk do dílny. I sta-
rý. Cena dohodou. 

Tel.: 721 017 421.

Inzerce

Narození:
Navrátilová Ema

Staněk Tobiáš
Urban David

Volek Erik
Votruba Filip

Zemřelí:
Borský Josef

Dobrovodská Alena
Jíša Miloslav
Liška Josef

Vaníčková Božena

Společenská kronika
od 24. 10. do 26. 11.
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J. Dvořáková, B. Faladová
ZŠ Školní nám.

Úterní podvečer 28. listopa-
du patřil na  naší škole opět 

předškolákům. Těšit se mohli již 
na  druhé setkání, na  kterém měli 
slíbeno, že nahlédnou i do učeben 
žáků 2. stupně. Měli tak možnost 
vyzkoušet si různé chemické po-
kusy, pohrát si s magnety, cestovat 
po světě a poznávat i některá méně 
známá zvířátka.

Příště se na šikovné předškoláky 
budou těšit paní vychovatelky ze 
školní družiny. Děti čekají zajíma-
vé závody a taneček s hůlkami.      

Do školy 
s úsměvem!

Dana Hrušková
ZŠ a MŠ 9. května

Ve  středu 29. listopadu si 
osmáci na  naší škole při-

pravili projektový den s názvem 
„Osmáci třeťákům“. Je to pro-
jekt zaměřený na to, jak pomo-
ci tomu, komu je ubližováno, 
a  na  spolupráci starších žáků 
s  mladšími. Třeťáci v  úvodu 
zhlédli divadelní představení 

v  režii osmáků o putování Ma-
lého prince po  různých plane-
tách, na kterých se lidem nežije 
úplně dobře. Následně o  tom 
děti diskutovaly, přemýšlely 
a hledaly řešení, jak pomoci ně-
komu, když se mu ubližuje. 

Osmáci měli připravené také 
aktivity v tělocvičně. Po protaže-
ní se děti vrátily do třídy a jejich 
úkolem bylo vymyslet, pojme-
novat a  nakreslit svoji vlastní 
planetu. Pro svoji planetu mu-

sely vymyslet i pravidla, která se 
na planetě dodržují a díky kterým 
se na ní dobře žije. Poslední hodi-
nu svoje planety představily spo-
lužákům. Pro některé děti bylo 
těžké před ostatními vystoupit, 
ale všechny to zvládly na jednič-
ku.

Pro mě jako pozorovatele to 
bylo nádherné dopoledne a tímto 
bych chtěla našim osmákům po-
děkovat. Zhostili se tohoto úkolu 
na jedničku.                                       

Osmáci třeťákům

Zuzana Sýkorová
Technické služby

Občanům, kteří nemají mož-
nost dopravy nepotřebných 

věcí do  sběrných dvorů, nabízí 
Správa města Sezimovo Ústí place-
nou službu - odvoz svými vozidly. 

Můžeme nabídnout různé 
možnosti dopravy dle množství 
a  charakteru přepravovaných 
věcí a  také zabezpečit za  úhra-
du nakládku a  vykládku. Ceny 
za  dopravu jsou u  kontejnero-
vé dopravy 28 Kč/km + 200 Kč 
za  přistavení kontejneru, cena 
u  menších vozidel (typu Multi-
car) je 21 Kč/km.

Uložení určených druhů od-
padů do  sběrných dvorů je pro 
občany s trvalým pobytem v Sezi-
mově Ústí bezplatné. U stavebního 
odpadu je limit 100 kg na  osobu 
a  rok. Všechny ceny za  dopravu 
a  další poskytované služby jsou 
uvedeny v  „Ceníku prací v  hos-
podářské činnosti“, který mohou 
občané najít na  stránkách města 
v  sekci Správa města. Ceník je 
k  nahlédnutí rovněž u  obsluhy 
sběrných dvorů.                            

Nabídka služeb
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Z listopadového koncertu učitelů a bývalých žáků ZUŠ Sezimovo Ústí 
v kostele Povýšení sv. Kříže.                                Foto J. Řeháček

Zdeňka Kašíková
trenérka

V  neděli 19. 11. se gymnasté 
ze Spartaku Sezimovo Ústí 

zúčastnili krajského přeboru jed-
notlivců v šestiboji v Českých Bu-
dějovicích. V nejmladší kategorii 
VS 1 (7–9 let) se umístil na 4. místě 
těsným rozdílem za  medailovou 
příčkou Jan Klečacký. Dále se na   
7. místě umístil Radek Kümmel, 
na  8. Matyáš Ludvík, na  9. Kryš-
tof Novotný,  na  10. Vilém Míka, 
na  12. Jindřich Machotka, na  13. 
Ant. Kulhavý, na 14. Radim Donát, 
na 15. Dalibor Jech, na 17. Maty-
áš Straka, na 18. Gabriel Mairych 
a na 22. Jonáš Prokop. V katego-

rii VS 2 (10–11 let) se na 6. místě 
umístil Čeněk Donát. Bronzovou 
medaili si odnesl František Vaně-
ček v kategorii VS 3 (14–15 let). 

Mistrovství České repub-
liky jednotlivců VS 1 - 2 v povin-
ných sestavách, VS 3 - 4 ve volném 
šestiboji s povinnými prvky ve 
sportovní gymnastice, které se ko-
nalo dne 2. 12. 2017 v Praze, bylo 
vrcholem mužské gymnastické se-
zony v roce 2017.

TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí 
reprezentovalo sedm chlapců 
v  kategorii VS1. Příjemné bylo 
zjištění, že všichni získali více 
než 48 bodů, což bylo postupové 
minimum z  krajských závodů. 
Nejlépe se vedlo Honzovi Kle-
čackému, mezi stovkou účastníků 
obsadil šestnácté místo, což je vy-
nikající výkon. Další pořadí: 

58. Radek Kümmel, 60. Maty-
áš Ludvík, 71. Kryštof Novotný,  
75. Antonín Kulhavý, 79. Vilém 
Míka, 80. Radim Donát.                  

Kristýna Voborská
trenérka

V sobotu 18. listopadu se v Jin-
dřichově Hradci konal Kraj-

ský přebor družstev Jihočeského 
kraje a kraje Vysočina ve sportov-
ní gymnastice žen. Do  sokolovny 
hradeckého Slovanu se sjela druž-
stva z osmi gymnastických oddílů. 
V kategorii mladších žákyň, ve kte-

ré měl sezimácký oddíl hned dvojí 
zastoupení, vybojovala děvčata 
třetí a čtvrté místo (bronzové druž-
stvo: Dlouhá Klára, Mansfeldová 
Bára, Sedláková Tereza, Švaříčko-
vá Markéta; 4. místo  - družstvo 
ve složení Bártová Eliška, Jelínková 
Jasmina, Kopecká Aneta, Sedláko-
vá Kateřina).

Další medaile, a to stříbrné, při-
dalo do sbírky Spartaku družstvo 
žákyň C. Přes velké zdravotní po-

tíže, se kterými se potýkalo téměř 
celé družstvo, předvedla děvčata 
skvělé výkony a medaile jim byly 
zaslouženou odměnou (družstvo 
ve  složení: Pilečková Amálie, 
Vágnerová Lucie, Vesecká Sandra 
a  Vonešová Tereza). Třešničkou 
na  dortu pro sezimáckou výpra-
vu byl závod v  kategorii II. ligy. 
V  této kategorii šlo nejen o  titul 
krajských přebornic, ale i  o  je-
diné postupové místo na  MČR. 

Až příliš sebejisté vystupování 
favoritek z  Českých Budějovic 
nestačilo na  bojovnost a  týmový 
duch sezimáckého družstva, jehož 
vítězství bylo pro všechny velkým 
překvapením. Závodnímu druž-
stvu ve  složení Honzíková Klára, 
Kešnarová Barbora, Kotalíková 
Diana, Rybáková Rozálie a  Slabá 
Marie budeme držet 3. prosince 
palce při jejich mistrovském závo-
dě v Brně.                                          

Gymnastky Spartaku vybojovaly postup

Sportovní gymnastika
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Střední škola 
spojů a informatiky Tábor

zve 
žáky 8. a 9. tříd ZŠ 
i jejich rodiče na

Den                
otevřených   

dveří

Více na: www.sous.cz

v sobotu 
13. 1. 2018 
od 8:00 do 12:00

Přiblížíme Vám perspektivní 
obory moderní školy:
Maturitní – čtyřleté
+ Informační technologie
+ Digitální telekomunikační 

technika
+ Mechanik elektronik
Učební – tříleté
+ Elektrikář pro silnoproud
+ Spojový mechanik

Elektronika a počítače. Robotika a programování. Logické myšlení a zručnost.
Jste žáky 7. – 9. třídy ZŠ? 

Přijďte v sobotu 27. 1. 2018 od 8:00 do 13:00 na

PÁSMO TECHNICKÝCH SOUTĚŽÍ
Registrujte se a sledujte: www.jdunaspoje.cz

Soňa Trostová
Hvězdárna Fr. Pešty

Vítejte v lednu pod nejkrásnější 
hvězdnou oblohou roku. Do-

minuje jí zimní souhvězdí Orion, 
Býk, Vozka, Blíženci, Malý a Velký 
pes. Nejvýraznější je Orion, zná-
mý z  řeckých bájí, s  nápadným 
pásem třech hvězd, připomínající 
postavu lovce s  namířeným me-
čem proti souhvězdí Býka, kde 
stojí za  pozornost dvě otevřené 
hvězdokupy: Plejády a Hyády. Ple-
jády byly původně mořské nymfy, 
které Zeus na jejich přání promě-
nil v  holubice (řecky peleiades). 
Plejády vidíme jako roztomilou 
skupinku sedmi hvězdiček připo-
mínající Malý Vůz. 

Výrazný je opět pás miliard hvězd 
Mléčné dráhy, který se v zimě pře-
souvá od východu přes nadhlavník 
– zenit - k  západu. Nad západem 
stále pozorujeme objekty podzimní 
a na východě již jarní oblohy.

Pozorování planet
Merkur se ukáže počátkem mě-

síce ráno nízko nad jihovýchod-
ním obzorem.

Mars a  Jupiter jsou viditelné 
ráno nad jihovýchodním obzorem 
v souhvězdí Vah.

Planety Venuše a  Saturn jsou 
za Sluncem, a pro nás tedy nepo-
zorovatelné.

Na začátku roku je Uran pozo-
rovatelný v  první polovině noci 
vysoko nad jižním obzorem v sou-
hvězdí Ryb. 

Planeta Neptun večer nad jiho-
západním obzorem ve Vodnáři.

Nový rok uvítá úplněk Měsíce 
dne 2.1, který svojí září sníží jas-
nost pozorování meteorického roje 
Kvadrantid.

Další zajímavost nabízí naše  
planeta Země , která se dne 3.1. 
ocitá nejblíže ke Slunci (147,1 mi-
liónů km)

Slunce vstupuje do  znamení 
Vodnáře 20. ledna. Pozorujeme jej 
v  odpoledních hodinách. Nyní je 

ve fázi klidného Slunce, tedy téměř 
beze skvrn a erupční aktivity.

Zajímavosti na obloze
KVADRANTIDY – název 

roje pochází ze zaniklého sou-
hvězdí Nástěnný kvadrant (proto 
Kvadrantidy), jehož hvězdy jsou 
dnes součástí souhvězdí Pastýř, 
Drak a Herkules. Jejich maximum 
nastává 3. ledna.

Významné události
4. 1. 1643 – se narodil Sir Isaac 

Newton, anglický fyzik, astronom 
a  matematik. Formuloval tři po-
hybové zákony a  zákon gravitace. 
Sestrojil zrcadlový dalekohled.

27. 1. 1918 – se narodil 
RNDr. Antonín Mrkos, významný 
český astronom, objevil množství 
planetek a komet, z nichž nejzná-
mější je 45P/ Honda-Mrkos-Pa-
jdušáková . Působil na  slovenské 
observatoři na  Skalnatém Plese 
a v letech 1963 – 1991 byl ředite-
lem hvězdárny na jihočeské Kleti.

Zajímavé akce a  přednášky na-
jdete také na  našich stránkách 
http://www.hvezdarna-fp.eu/ nebo 
aktuálně přímo na hvězdárně.

Pozorování oblohy probíhá 
pouze za  jasného počasí. Za  ne-
přízně počasí nabízíme náhradní 
audiovizuální program a  besedy 
o vesmíru.

 
Kontakt: 
Zdeněk Soldát, tel.: 731 329 451
Vlastislav Feik, tel.: 602 422 166

Pracovníci hvězdárny 
přejí všem příznivcům 

astronomie v novém roce 
2018 jasnou oblohu plnou 

zářivých hvězd a slunce 
nejen na obloze, 

ale i v mysli a v srdci.

Těšíme se na setkání při poznávání 
tajemství hlubin vesmíru. 

Hvězdárna Františka Pešty Sezimovo Ústí

Josef Musil

Kolik lidí, tolik chutí. A kolik kuchařek 
a kuchařů, tolik domácích štrúdlů. 
Shodneme se, který je nejlepší? – 
Tak by mohl znít podtitul soutěže 
Štrúdlování, kterou chystá Městské 
středisko kultury a sportu  
na 17. února od 16 hodin v prostorách 
budovy Spektrum.

Aby bylo co ochutnávat, je třeba 
nejprve štrúdly upéct. Proto 

organizátoři akce vyzývají všech-
ny pekařky a  pekaře, kteří rádi 
připravují pro sebe i  druhé tuto 
tradiční českou dobrotu. Závaz-
nou přihlášku je možné podat do   
11. února osobně v  informačním 
centru nebo telefonicky na  čísle: 
736  523  288, případně prostřed-
nictvím e-mailu: infocentrum@
sezimovo-usti.cz. 

A  podmínky soutěže? „Prosí-
me zúčastněné milovníky pečení 
jablečných závinů, aby každý při-

nesl do Spektra dvě nohy této po-
choutky nejpozději hodinu před 
zahájením akce, tj. do  15 hodin 
17. února,“ vyzývá ředitelka Ro-
mana Krůčková. „Kulinářské vý-
tvory posoudí porota a pochutnají 
si na  nich také návštěvníci akce 
za doprovodu živé hudby. Vítěz si 
poté odnese zajímavou cenu.“

Soutěže v  domácích kulinář-
ských dovednostech mají v  sezi-
moústeckém Spektru už osmiletou 
tradici. Vyznavači dobrot se zde 
setkávají při voňavých a  sladkých 
kláních o nejlepší štrúdl, bábovku, 
buchtu či velikonoční pochoutku. 
Letos tedy opět dostanou slovo 
jablečné záviny. 

„Věřím, že účast bude hojná, 
protože v  Sezimově Ústí i  širokém 
okolí máme hodně dobrých pekařek, 
o čemž už přesvědčily předchozí roč-
níky. Třeba nás tentokrát mile pře-
kvapí i nějaký šikovný pekař. Závěr 
se určitě odehraje podle zavedeného 
scénáře – na  stolech nezůstane ani 
drobeček,“ říká s úsměvem Romana 
Krůčková.                                           

Pekařky a pekaři, 
upečte štrúdly!
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OSLAVA NAROZENIN NOVÉ 
MĚSTSKÉ KNIHOVNY 2
9. ledna v 17 hodin
Městská knihovna 2 
Sezimovo Ústí

Od ledna do prosince si děti 
v knihovně hrály na lovce perel. 
Nastal čas všechny lovce odměnit! 
V úterý 9. ledna proběhne v rámci 
oslavy nové knihovny slavnostní 
vyhlášení výsledků dětské 
čtenářské soutěže. Přijďte s námi 
rozkrojit narozeninový dort 
a zahájit další ročník čtenářské 
soutěže Lovci perel.

HRAVÉ ODPOLEDNE 
– KNIŽNÍ ŠIFRA
11. ledna od 13 do 16 hodin
Městská knihovna 2 
Sezimovo Ústí

Pojďte si hrát do knihovny! 
Budeme vyrábět záložky a luštit 
knižní rébusy – uhodnete správný 
název knihy a poznáte slavného 
knižního hrdinu?
Vstup zdarma, vhodné 
pro školáky

PYŽÁMKOVÉ ČTENÍ
19. ledna v 17.30 hodin
Městská knihovna 2 
Sezimovo Ústí

Přijďte do knihovny v pyžamu 
a s plyšákem – budeme si vyprávět 
básničky, příběhy a můžete si 
vyrobit i vlastní knížku a záložku.
Vstup zdarma, vhodné 
pro předškoláky a malé školáky

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
20. ledna v 19 hod.
hotel MAS

Ples města zahájí a o předtančení 
se postarají mažoretky 
a roztleskávačky ze ZŠ Školní 
náměstí Sezimovo Ústí. Těšit 
se můžete na taneční skupinu 
Country Fresh, ukázku 
společenských tanců v podání 
juniorských mistrů jižních Čech 
Barbory Přibylové a Tomáše 
Balcárka nebo na Elvis Presley 
revival. K tanci a poslechu 
bude hrát kapela Medium 
a Hudci z Kyjova. Jistě potěší 
také ochutnávka vín a malé 
občerstvení.
vstupné: 350 Kč

125 LET KLUBU ČESKÝCH 
TURISTŮ 
28. ledna v 17 hod.
sál Spektrum
Komentované 
promítání dobových 
fotografií z archivu studia 
Šechtl a Voseček. K vidění budou 
i dosud nepublikované fotografie 
pořízené Věrou Řeháčkovou 
a chybět nebudou ani filmové 
záběry pana Jindřicha Bubna 
z let 1957-1963, pořízené při 
turistických akcích nejen 
v okolí Tábora.

DIVADLO

DOBRÉ RÁNO, RODINO!
Divadlo Kapota
12. ledna 19 hod.
sál Spektrum 

Co se může přihodit v rodině, 
která vede dosud spokojený život?  
Manžel po čtyřicítce, manželka, 
dvě děti, tchyně, pes a papoušek.  
To je ideální základ pro komedii 
plnou překvapivých situací, 
kterou přináší sám život a které 
se říká krize středního věku. Co 
se to s námi v tomto věku děje? 
Můžeme si za to my sami, nebo 
hormony? A jak z toho ven?
Hrají: Kateřina Mandíková / Adéla 
Průchová, Štěpánka Kubrová / 
Tereza Černá, Dušan Běhounek, 

Michala Kulhavá, Hana Hořejšová, 
Jan Procházka, Monika Kubová, 
Dušan Ingr, Milan Stiburek, Jakub 
Stiburek, Jonathan Stiburek, 
Kateřina Pokorná 
vstupné: 100 Kč

DAR Z NEBES
Léčivé divadlo
29. ledna 19 hod.
sál Spektrum 

Příběh radosti, který začal slzami. 
Třetí představení Léčivého 
divadla na motivy knižního 
bestselleru, zaznamenává 
pozoruhodné vyprávění o životě 
po životě. Diváci se seznámí 
se skutečnostmi, které vrhají 
světlo na tajemství posmrtného 
života. Tyto poznatky mohou 
být zdrojem porozumění, velmi 
potřebného pro dnešní svět 
a zejména pro ty, jejichž blízcí již 
odešli. Podle skutečné události. 
Ve druhé části představení: 
Hovory s Gabrielou o onom světě 
s praxí.
Hrají, tančí a zpívají: Gabriela 
Filippi a Patrik KEE 
vstupné: 280 Kč

KOCOUR V BOTÁCH
Divadýlko Na Schodech 
24. a 31. ledna 16.30 hod.
loutkový sál
Loutková pohádka o chudém 
Matějovi, kterému zůstal jen 
kocour. Není to ale docela 
obyčejný kocour. Oblékne si plášť, 
boty, pomůže Matějovi ke štěstí 
a zbaví svět zlého čaroděje.
vstupné: 20 Kč

KURZY

HARMONIZAČNÍ 
A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
8. ledna 18 hod.
15. ledna 18 hod.
22. ledna 18 hod.
Spektrum 
Cvičení s lektorkou Mgr. Lenkou 
Čápovou pro zdraví a psychickou 

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)
kultura1@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
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MĚSTSKÉ STŘEDISKO 
KULTURY A  SPORTU

pohodu, vhodné pro všechny 
věkové kategorie. Zbavíte se 
napětí, bolesti, naučíte se správně 
využívat svaly a předcházet 
zdravotním problémům.
vstupné: 60 Kč

PŘEDNÁŠKY

ŠPICBERKY – KRÁLOVSTVÍ 
LEDNÍCH MEDVĚDŮ
25. ledna v 18 hod.
loutkový sál 
Špicberky, ostrovy vzdálené 
pouhých 1200 km od severního 
pólu, jsou místem, kde se stýká 
nespoutaná divoká polární příroda 
se zanikajícím industriálním 
světem těžby uhlí a prudce se 
rozvíjejícím turistickým ruchem. 
Špicberky jsou oblastí, kde žije 
zhruba stejně lidí jako ledních 
medvědů, nejsevernějším místem 
na světě, kam létá pravidelná 
linka a kde v létě nezapadá slunce, 
zatímco v zimě tam dávají polární 
lišky dobrou noc… Rozmanitost 
polárních ostrovů představí Jan 
Šťovíček, průvodce a autor knihy 
„Špicberky, království ledních 
medvědů“, jež čtenářům 
předkládá detailní sondu 
do mrazivého světa polárních 
expedic, se vším, co k nim 
patří - ledovce, dlouhé pochody 
s těžkými náklady, mráz, hlad, 
emoce, stopy historie i setkání 
s ledními medvědy, která nemusí 
vždy skončit šťastně.
vstupné: 40 Kč

VÝSTAVY A VERNISÁŽE

JAPONSKÁ KALIGRAFIE 
A IKEBANA
VERNISÁŽ – 6. ledna v 16 hod.
Výstava je přístupná do 9. února.
galerie Spektrum
Výstava Adriany Craig 
z japonského Tokya je pro 
českého návštěvníka ojedinělou 
a pro autorku je největší v Česku. 
Ikebana se bude prezentovat 
pouze první týden po zahájení. 

Kromě kaligrafie a ikebany budou 
vystavena i originální japonská 
kimona a fotografie z této země. 
Na vernisáži vystoupí bigbeatová 
kapela Gruzavik acoustic 
s cover verzemi známých písní 
v akustickém provedení.

DOBRÉ RÁNO, JAPONSKO!
VERNISÁŽ – 15. ledna v 18 hod.
Výstava je přístupná 
do 14 února. 
galerie Spektrum 

Hana Vályi, rodačka ze Sezimova 
Ústí, která studovala fotografování 
u významného českého 
fotografa Ondřeje Neffa. Život 
ji zavál do různých koutů světa. 
Prostřednictvím fotografií nabízí 
nahlédnutí do oblastí vzdálené 
a odlišné kultury, na tradiční 
japonský svět v kontrastu se 
současnou moderní architekturou. 
Součástí vernisáže bude vyprávění 
Hany Vályi o jejím vlastním 
pohledu na Japonsko a jeho 
život tak, jak jej zažila v době své 
návštěvy v roce 2016.

125 LET KLUBU ČESKÝCH 
TURISTŮ V NAŠEM KRAJI
VERNISÁŽ – 28. ledna v 16 hod.

Výstava je přístupná 
do 2. března
galerie Spektrum
Klub českých turistů zve 
ke společnému vzpomínání, 
které zahájí 28. ledna v 16. hodin 
vernisáží výstavy mapující 
historii klubu. Uvidíte, co vše 
Klub českých turistů v Táboře 
od svého vzniku na Táborsku 
vykonal, od zpřístupňování 
památek, turistických a přírodních 
zajímavostí po výstavbu nové 
rozhledny Hýlačky. 

Výstavy jsou přístupné 
v otevírací době informačního 

centra a v době konání 
kulturních akcí MSKS 
včetně promítání filmů 

(vstup hlavním vchodem).

PŘIPRAVUJEME

Zámek – divadlo – 12. února
Masopust – 13. února
Vernisáž výstavy obrazů Heleny 
Šandové – 16. února
Štrúdlování – 17. února

Můj nejlepší kamarád – divadlo 
– 27. února

KLUBOVNA III. VĚKU

ČERVENÁ LHOTA, 
JAK BYSTE JI NEPOZNALI
8. ledna 15 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici
Povídání s kastelánem SZ Červená 
Lhota PhDr. Tomášem Horynou 

o dobách, kdy zámek Červená 
Lhota ještě nevypadal tak jako 
dnes. Seznámení s jeho stavební 
historií, jejími jednotlivými fázemi 
i rodinami dřívějších majitelů.

 
JAK BÝT SÁM SEBOU
15. ledna 15 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici
Základy duševního života člověka 
nás provede PhDr. Vladislava 
Šídlová. Bude čerpat ze svých 
psychologických zkušeností 
získaných v oblasti vzdělávání 
mládeže, dospělých i seniorů.

POSEZENÍ S HARMONIKOU
22. ledna 15 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici
Po období plného libých zvuků 
vánočních zpěvů u hudby zůstaneme 
a společně si zazpíváme naše 
„srdcovky“ i méně známé melodie.

POZVÁNÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
29. ledna 15 hod.
Školní družiny 
1. ZŠ a MŠ, 9. května 489
V odpolední družině se dějí 
úžasné věci a my můžeme být při 
tom. Tým vychovatelek se svými 
žáky nás pozval na společné 
tvoření z papírových tácků. Sraz 
před hlavním vchodem do budovy 
školy ve 14.50 hod.

KNIHOVNY

Novinky v knihovně 
Sezimovo Ústí 1
Vlastimil Vondruška: Husitská 
epopej VI
Pokračování historické série
Jan Cimický: Kamarádi
Dramatický příběh
Adler Olsen: Selfies
Detektivní román
Kazuo Ishiguro: Pohřbený obr
Historické fantasy
Danka Šárková: Horal(ka)
Čtení pro ženy
Hana Marie Körnerová: Minuta 
na rozloučenou 
Čtení pro ženy
Jan Novák: Zátopek
Komiks o fenomenálním běžci
Ondřej Müller: Dobrodružný 
svět Zdeňka Buriana 
Ilustrace z let 1927-1942

Kulturní akce na měsíc leden
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Arnošt Goldflam: 3x Agáta 
Kulhánková
Příběh malé holčičky
Petr Chvojka: Polda a Olda
Komiksové příběhy pro děti

Novinky v knihovně 
Sezimovo Ústí 2
Dospělí:
Philippe Pozzo di Borgo: 
Druhý dech
Knižní předloha úspěšného filmu 
Nedotknutelní
John Boyne: Chlapec 
v pruhovaném pyžamu
Dva malí kluci na opačných 
stranách velkého plotu
Tara Sivec: Maják v bouři
Romantický příběh pro ženy
Monika a Jirka Vackovi: 
Austrálie s dítky v zádech
Další výprava oblíbených cyklistů 
– tentokrát do Austrálie

Děti a mládež:
Julianna Baggotová: Oheň
Završení dystopické trilogie
Jenny Hannová: Oheň a plamen
Oko za oko, zub za zub. Plamen 
pomsty už se rozhořel…
Lenka Rožnovská: Já, Eliška 
Přemyslová
Jak se v dnešní době žije 
s královským jménem?
Klára Smolíková: Knihožrouti – 
Kam zmizela školní knihovna?
Během prázdnin beze stopy 
zmizela školní knihovna a s ní 
všechny knížky!
Jiří Žáček: Život je boj
Bajky, skorobajky a vzdorobajky

KINO SPEKTRUM 

út    2. ledna 15:00 hod.
st    3. ledna 17:30 hod.
ne 14. ledna 20:00 hod.
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
Akční sci-fi
USA, 150 minut, 

přístupný, český dabing
Režie: Rian Johnson
Hrají: Mark Hamill, CarrieFisher, 
Adam Driver, Daisy Ridley, 
John Boyega, Oscar Isaac, 
LupitaNyong’o, Andy Serkis
Ve filmu Star Wars: Poslední 
z Jediů od studia Lucasfilm 
pokračuje sága rodu Skywalkerů.  
vstupné: 120 Kč

út    2. ledna 17:45 hod.
st    3. ledna 20:15hod.
ne    7. ledna 17:30 hod.
čt 25. ledna 10:00 hod.
ŠPINDL
Komedie 

ČR, 2017, 98 min., 12 let 
Režie: Milan Cieslar   
Hrají: Anna Polívková, David 
Gránský, Kateřina Klausová, 
Anita Krausová, Oldřich Navrátil
vstupné: 120 Kč
vstupné: 25 . 1. – 60 Kč

út    2. ledna 20:00 hod.
st 10. ledna 17:30 hod.
čt 11. ledna 10:00 hod.
st 17. ledna 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: 120Kč
vstupné: 11. 1. – 60 Kč 

st     3. ledna 15:30 hod.
so  13. ledna 15:00 hod.
FERDINAND
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 4. ledna 17:30 hod.
pá 5. ledna 17:30 hod.
so 6. ledna 17:30 hod.
ne 7. ledna 15:00 hod.
ČERTOVINY
Pohádka
ČR, 2018, 101 min, přístupný
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Jakub Prachař, Dominick 
Benedikt, Karel Dobrý, Sara 
Sandeva, Richard Jaroslav Müller
vstupné: 130 Kč

čt  4. ledna 20:00 hod.
so  6. ledna 20:00 hod.
INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ
horor, drama
USA, Kanada, 2018, 15 let, 
české titulky
Režie Adam Robitel
Hrají: in Shaye, Josh Stewart, 
Spencer Locke, Javier Botet 
vstupné: 120 Kč

pá     5. ledna 20:00 hod.
út     9. ledna 17:30 hod.
st  24. ledna 20:00 hod.
VELKÁ HRA
Drama, životopisný, USA, 2017, 
140 min, 15 let, české titulky

Režie : Aaron Sorkin
Hrají: Jessica Chastain, Idris Elba, 
Kevin Costner
vstupné: 120 Kč

ne     7. ledna 20:00 hod.
st  10. ledna 20:00 hod.
ODNIKUD
thriller
Německo, 2017, 106 minut, 15 let, 
české titulky
režie: Fatih Akin
hrají: Diane Kruger, Denis 
Moschitto, Numan Acar a další… 
vstupné: 80 Kč

út     9. ledna 20:00 hod.
út  23. ledna 20:00 hod.
KOLO ZÁZRAKŮ
drama
USA, 2017, 101 minut, 12 let, 
české titulky
Režie: Woody Allen
Hrají: Kate Winslet, Juno Jim 
Belushi, Temple, Justin Timberlake
vstupné: 120 Kč

st 10. ledna 16:00 hod.
VĚNEČEK POHÁDEK
st 17. ledna 16:00 hod.
POHÁDKY PRO KOČKU
Krátké pásmo pohádek.
vstupné: 30 Kč

čt 11. ledna 17:30 hod.
so 13. ledna 20:00 hod.
NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
2017, 114 min, české titulky
Režie: Joe Wright
Hrají: Gary Oldman, Kristin 
Scott Thomas, Lily James, Stephen 
Dillane, Ronald Pickup, Ben 
Mendelsohn
vstupné: 110 Kč

čt  11. ledna 20:00 hod.
ne  14. ledna 17:30 hod.
ZMENŠOVÁNÍ

USA, 2017, 135 min, české titulky
Režie: Alexander Payne
Hrají: Matt Damon, Christoph 
Waltz, Hong Chau, Kristen Wiig
vstupné: 120 Kč

MĚSTSKÉ STŘEDISKO 
KULTURY A  SPORTU
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Kulturní akce na měsíc leden
MĚSTSKÉ STŘEDISKO 
KULTURY A  SPORTU

so 13. ledna 17:30 hod.
út 16. ledna 20:00 hod.
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI
USA, 2017, 111 min.,
přístupný, český dabing
Režie: Jake Kasdan
Hrají: Dwayne Johnson, Karen Gillan
vstupné: 120 Kč

ne  14. ledna 15:00 hod.
út  16. ledna 15:00 hod.
ČERTOVINY

pohádka
ČR, 2018, 101 min, přístupný
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Jakub Prachař, Dominick 
Benedikt, Karel Dobrý, Sara 
Sandeva, Richard Jaroslav Müller, 
Oldřich Navrátil, David Gránský
vstupné: 130 Kč

st  17. ledna 17:30 hod.
st  24. ledna 20:15 hod.
út  30. ledna 17:30 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: 100 Kč

čt  18. ledna 17:30 hod.
so  20. ledna 15:00 hod.
ne  21. ledna 15:00 hod.
COCO
pohádka
105 min, přístupný, český dabing
Režie: Lee Unkrich
PŘEDFILM:
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ: VÁNOCE 
S OLAFEM 
vstupné: 120 Kč

čt  18. ledna 20:00 hod.
pá  19. ledna 17:30 hod.
so  20. ledna 17:30 hod.
čt  25. ledna 17:30 hod.

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ 
ZOUFALÉ VĚCI
Česká republika, 2017, 83 minut, 
12 let
Režie: Filip Renč
Hrají: Klára Issová, Lenka 
Vlasáková, Jiří Dvořák, Zdena 
Procházková, Pavel Kříž, Martin 
Kraus, Petr Vacek, Matouš Ruml, 
Aneta Krejčíková, Václav Vašák,  
Alice Bendová a další.
vstupné: 130 Kč

pá  19. ledna 20:00 hod.
ne  21. ledna 17:30 hod.
CIZINEC VE VLAKU
thriller, akční
Režie: Jaume Collet-Serra
Hrají: Liam Neeson, Vera Farmiga, 
Patrick Wilson, Sam Neil
vstupné: 110 Kč

so  20. ledna 20:00 hod.
út  23. ledna 17:30 hod.
NEMILOVANÍ
Drama
RUS, FRA, GER, BEL, 2017,  127 
min, 15 let, české titulky
Režie: Andrej Zvjagincev
Hrají: Marjana Spivak, 
MatvějNovikov, Aleksej Rozin, 
Marina Vasiljeva
vstupné: 90 Kč

so  21. ledna 20:00 hod.
TŘI BILLBOARDY KOUSEK 
ZA EBBINGEM
USA, Velká Británie, 2017, 
115 min, české titulky
Režie: Martin McDonagh
Hrají: Frances McDormand, 
Woody Harrelson, Sam Rockwell, 
Abbie Cornish, Lucas Hedges
vstupné: 110 Kč

čt  25. ledna 20:00 hod.
st  31. ledna 20:00 hod.
VŠECHNY PRACHY SVĚTA
132 minut
Režie: Ridley Scott
Hrají: Michelle Williams, Mark 
Wahlberg, Christopher Plummer
vstupné: 120 Kč

pá  26. ledna 17:30 hod.
so  27. ledna 15:00 hod.
st  31. ledna 17:30 hod.
DUKÁTOVÁ SKÁLA
Pohádka
Česko, 2017, 90 min, přístupný
Režie: Ján Novák 
Hrají: Martin Dejdar, Martin 

Zounar, Kateřina Brožová, Alice 
Bendová, Filip Blažek 
vstupné: 110 Kč

pá  26. ledna 20:00 hod.
NA KONCI SVĚTA
Drama
Velká Británie, 2017, 104 minut, 
15 let, české titulky
Režie: Francis Lee
Hrají: Josh O’Connor, Alec 
Secareanu, Gemma Jonesová, 
Ian Hart
vstupné: 80 Kč

so 27. ledna 17:30 hod.
S LÁSKOU VINCENT
Animace, drama, životopisní, 
krimi, mystery
VB, Polsko, 2017, 88 minut, české 
titulky
Režie: Dorota Kobiela 
& Hugh We lchman
Hrají: Douglas Booth, Robert 
Gulaczyk, Eleanor  Tomlinson, 
Jerome Flynn, Saoirse Ronan
vstupné: 110 Kč

so  27. ledna 20:00 hod.
LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA

akční sci-fi
USA, 2018, české titulky
Režie: Wes Ball
Hrají: Dylan O’Brien, Kaya 
Scodelario, Thomas Brodie-
Sangster, Giancarlo Espositio, 
Aidan Gillen, Ki Hong Lee, Barry 
Pepper, Will Poulter, Patricia 
Clarkson
vstupné: 130 Kč

út 30. ledna 20:00 hod.
PAULA
Francie, 2017, 97 min, české titulky
Režie : Léonor Serraille
Hrají:  Laetitia Dosch, Grégoire 
Monsaingeon, Souleymane Seye 
Ndiaye
vstupné: 100 Kč

Oznámení o vyhlášení 
výběrového řízení

Městské středisko kultury a  sportu 
Sezimovo Ústí, zastoupené ředi-
telkou Mgr.  Romanou Krůčkovou, 
vyhlašuje výběrové řízení na  pra-
covní místo

Knihovnice / knihovník
Místo výkonu práce: Městská 
knihovna Sezimovo Ústí, Školní nám. 
1219, 391 02, Sezimovo Ústí

Platová třída pracovní pozice dle Na-
řízení vlády o  platových poměrech 
zaměstnanců ve  veřejných službách 
a správě č. 564/2006 Sb.: 8

Předpokládaný nástup: 1. 2. 2018, 
příp. dle dohody

Předpokládaná doba trvání: doba 
určitá se zkušební lhůtou 3 měsí-
ce, možnost prodloužení na  dobu  
neurčitou

Pracovní úvazek: 20 hod./týden

Popis pracovního místa:
• Základní knihovnické služby
• Meziknihovní výpůjční služba
• Správa všech prostor knihovny 

(včetně úklidu)
• Příprava a  organizační zajištění 

všech akcí knihovny

Základní předpoklady uchazeče:
• Fyzická osoba, která dosáhla věku 

18 let
• Způsobilost k  právním úkonům 

(plná svéprávnost)
• Bezúhonnost ve smyslu § 4 zákona 

č. 312/2002 Sb., o  úřednících ÚSC  
a o změně některých zákonů

Další předpoklady uchazeče:
• Úplné středoškolské vzdělání nebo 

vyšší vzdělání, obor knihovnictví
• Komunikační schopnosti na  vyso-

ké úrovni, příjemné vystupování
• Orientace v  oblasti knihovnictví 

(služby knihoven, portály, katalogy...)
• Dobrá znalost a schopnost orienta-

ce v  oblasti literatury a  kulturního 
dění vůbec

• Vyšší počítačová gramotnost
• Schopnost lektorského působení 

(příprava a  vedení vzdělávacích 
kurzů pro školy i veřejnost)

• Všeobecný rozhled, velmi dobrá ori-
entace v české i světové literatuře

• Základní znalost anglického jazyka
• Odolnost vůči stresu
• Ochota a schopnost vzdělávat se
• Dobrý zdravotní stav

Podání přihlášky:
Písemnou přihlášku, včetně příloh, 
je nutno doručit v  zalepené obálce, 
označené heslem „VŘ KNIHOVNICE 
/ KNIHOVNÍK - neotvírat“, nejpoz-
ději do 19. ledna 2018 do 11.00 hod. 
na adresu: Městské středisko kultury 
a  sportu, nám. T. Bati 701, 391  02 
Sezimovo Ústí. V případě dotazů je 
možno se obrátit na  Mgr.  Romanu 
Krůčkovou, tel. 737 254 683, e-mail: 
r.kruckova@sezimovo-usti.cz.



XXVII. ročník www.sezimovo-usti.cz

leden 2018

12

Novinky ze Sezimova Ústí:
Periodický tisk územního
samosprávního celku
– města Sezimovo Ústí. 
Náklad: 3400 ks

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.

Příjem příspěvků a řádkové inzerce:
Petra Pelcová
tel.: 381 201 112
p.pelcova@sezimovo-usti.cz
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recepce@rudi.cz
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Město Sezimovo Ústí neručí  
za kvalitu a účinnost jakéhokoliv výrobku 
nebo služby nabízených v reklamě nebo 
jiném materiálu komerční povahy.

Josef Musil

V lednu a únoru se prostory budovy 
Spektrum ponoří do očistně krásné 
nálady, inspirované uměním Japonska 
a životem v tomto nejvýchodněji 
položeném státě na Zemi. Postarají se 
o to dvě umělkyně, pro které se Země 
vycházejícího slunce stala mocným 
zdrojem zážitků, poznání i vlastní 
tvorby.

Japonský blok ve  Spektru zahájí  
6. ledna v 16 hodin vernisáž vý-

stavy ikeban a  kaligrafií. Svá díla 
z oblasti aranžování květin a krás-
ného písma představí Adriana 
Craig, českobudějovická rodačka, 
která v  Japonsku žije devatenáct 
let. Stala se tam uznávanou profe-
sorkou umění ikebany a  zároveň 
ikonou mezi japonskými kaligra-
fisty. Při vernisáži také seznámí ná-
vštěvníky s uměním čajového ob-
řadu, jemuž se léta aktivně věnuje. 

Výstava ikeban potrvá do   
11. ledna a kaligrafická díla Adria-
ny Craig mohou návštěvníci zhléd-
nout do 9. února.

Od 15. ledna umocní východní 
náladu Hana Vályi se svou výsta-

vou fotografií, jež pořídila při pu-
tování po  Japonsku. Cestovatelka 
a fotografka bydlí v Sezimově Ústí, 
studium fotografování absolvo-
vala u  významného českého fo-
tografa Ondřeje Neffa a  její vášní 
je pořizování nevšedních zábě-
rů života lidí a  přírody dalekých 
zemí.  Kolekcí snímků z Japonska 
vyjadřuje symbolické poděkování 
za  vstřícnost, pomoc a  obětavost 
místních obyvatel. „Vždy, když 
jsem někoho oslovila s  jakýmko-
liv dotazem, i  přesto, že mi třeba 
absolutně nerozuměl, vytušil, co 
od  něho žádám a  přesvědčil mě 
na 300 procent, že to je právě to, co 
chci. A pak mě ještě dovedl, kam 
až mohl, a  pohlídal mě, abych si 
neuškodila špatným rozhodnutím. 
Řekněte, není to úžasné?“ nazna-
čuje zážitky z putování po  Japon-
sku Hana Vályi.

Vernisáž fotografické expo-
zice zahájí Hana Vályi 15. ledna 
v 18 hodin, její výstava potrvá do  
14. února.                                           

Josef Musil

Sezimovo Ústí je městem čtená-
řů. Vypovídá o  tom i  aktuální 

počet návštěvníků zdejší Městské 
knihovny 2, který se oproti loňsku 
více než zdvojnásobil. Od  ledna 
do  listopadu 2016 evidovala tato 
knihovna celkově 350 čtenářů, 
během roku číslo vyrostlo na 756. 
A dětští zájemci o čtení? Ve sledo-
vaném období roku 2016 jich bylo 
124, o  dvanáct měsíců později už 
367!

„Čísla jsou rozdílná z  několika 
dobrých důvodů,“ vysvětluje Ro-
mana Krůčková, ředitelka Měst-
ského střediska kultury a  sportu, 
v jehož gesci funguje také městská 
knihovna. „Knihovna pod vede-

ním knihovnice Kristýny Mrázové 
pořádá množství zajímavých akcí. 
Další a  ještě důležitější příčinou 
je loňské přestěhování knihovny 
do reprezentativních a příjemných 
prostor v  blízkosti škol, což pod-
poruje i větší návštěvnost dětí. Ze 
zdánlivě tiché a nehybné instituce 
se stalo skutečně živé místo setká-
vání a zážitků.“

Městská knihovna 2 Sezimo-
vo Ústí připomíná dobře rozjetý 
vlak. Svědčí o tom i nabídka akcí 
pro malé čtenáře v  lednu 2018, 
kdy knihovna oslaví první výročí 
v novém prostředí. Jako předehra 
k  této oslavě začne v  první pra-
covní den nového roku amnestie 
upomínek a  registrace nových 
čtenářů zdarma, která potrvá 
do 9. ledna. 

Oslava vypukne 9. ledna  
v 17 hodin, kdy se uskuteční slav-
nostní vyhlášení výsledků dětské 
čtenářské soutěže Lovci perel, kte-
rá probíhala během celého loňské-
ho roku. Knihovna zve ke společ-
nému rozkrojení narozeninového 
dortu a  zahájení dalšího ročníku 
této oblíbené soutěže.

Jedenáctého ledna následuje 
hravé odpoledne s  názvem Kniž-
ní detektivka. Na  své si přijdou 
školáci, kteří si v  rámci výtvarné 
dílny vyrobí knižní záložky a kar-
tičky do knih na jejich hodnocení. 
V  soutěžní části Knižní šifry se 
pak děti promění v malé detektivy 
odhalující názvy knih nebo jména 
postav literárních příběhů.

Sezimoústecká knihovna „dvoj- 
ka“ myslí i na maličké návštěvní-

ky, kteří ještě neumějí číst nebo 
se to ve škole teprve učí. Pro ně 
připravila 19. ledna od  17.30 
Pyžámkové čtení. Družinářka 
Stáňa Rybníčková se těší, že ro-
diče přivedou své ratolesti ob-
lečené v  pyžámkách a  s  plyšáky 
v rukou. 

Bude jim vyprávět a  číst hez-
ké pohádky, jako před spaním. 
Na  spaní ale určitě nikdo nebu-
de mít ani pomyšlení, protože 
součástí pyžámkového setkání je 
také výtvarná dílna a  hra s  bás-
ničkami.

„Vstup na všechny uvedené akce 
je bezplatný. Těšíme se na děti i je-
jich rodinné příslušníky v prostorách 
Městské knihovny 2 Sezimovo Ústí, 
která sídlí na Školním náměstí,“ zve 
ředitelka Romana Krůčková.         

Knihovna „dvojka“ prožila loňský rok na jedničku 
V rámci výročí přichystala akce pro děti

Adriana Craig a Hana Vályi představí 
svá díla zrozená Zemí vycházejícího slunce


