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Měsíčník

Na začátku nového
volebního období...

Zasedání nově zvoleného Zastupitelstva

Martin Doležal
starosta města
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám poděkoval za podporu, díky které mám
tu čest být znovu starostou našeho
města. Slibuji, že učiním vše proto,
abych plnil vaše očekávání a i nadále se důstojně zhostil svěřené
funkce.
Vaše vůle v proběhlých komunálních volbách přinesla i částečnou obměnu ve složení zastupitelstva a rady města. Všem
zvoleným zastupitelkám i zastupitelům gratuluji k získání či
obhajobě mandátu a přeji hodně
úspěchů a správných rozhodnutí
ve prospěch Sezimova Ústí a nás,
jeho občanů.
Je tomu již osm let, kdy jsem při
nástupu do funkce vyjádřil naději
na zlepšení atmosféry v zastupitelstvu města, na změnu ve způsobu jeho jednání a rozhodování.
Ukázalo se, že vzájemná důvěra,
konstruktivní a slušné jednání se
vyplatí a že vést město v takovém
ovzduší je efektivní a pro město
a jeho občany prospěšné. Věřím,
že se i nově zvolenému zastupitelstvu společně podaří na tento trend navázat a pokračovat
v něm.
Prosperující, bezpečné a čisté
město plné zeleně, s rozvinutou
kulturou, dostupnými a kvalitními službami a dobře fungující
správou. Pro někoho prázdná fráze, pro mne cíl, ke kterému se zavazuji směřovat práci svou, vedení města, úřadu a jeho organizací.
Činnost a chod města se volbami v případě Sezimova Ústí nezastavily, některé investiční akce se
dokončují, jiné pokračují a řada
dalších se připravuje a plánuje.
Zastupitelstvo města čeká v prosinci rozhodování o rozpočtu města na rok 2019 a o rozpočtovém
výhledu na roky následující, které předznamenají, kam se může
či bude naše město ubírat, jak se
v něm bude žít. Doufám, že stále dobře a věřím, že čím dál, tím
lépe.


www.sezimovo-usti.cz

Miroslava Svitáková
tajemnice MěÚ

U

stavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Sezimovo Ústí po proběhlých
komunálních volbách se konalo
ve čtvrtek 1. listopadu od 18:00
hod. v sále kina Spektrum. Hlavními body programu bylo složení
slibu členů zastupitelstva, volba
starosty města, místostarosty a členů rady města. Zasedání předsedal
v souladu se zákonem o obcích dosavadní starosta města.
Zasedání se zúčastnilo všech
21 zvolených zastupitelů, kteří

nejprve složili slib. Poté zastupitelé rozhodli, že město bude mít
v tomto volebním období opět
jednoho místostarostu a funkce starosty a místostarosty bude
vykonávána
jako
uvolněná.
V následujících tajných volbách
všichni zastupitelé jednomyslně
podpořili Mgr. Ing. Martina Doležala do funkce starosty města,
18 hlasy pak zastupitelé zvolili
do funkce místostarosty města
paní Ludmilu Svatkovou. Následně
pak bylo rozhodnuto, že rada města bude, jako dosud, sedmičlenná
a zvoleno zbývajících pět radních,
kterými jsou za volební stranu
Zelená pro město Martin Klíma,

Ing. arch. Alena Kalinová, Milan
Veselý, Libor Borč a za volební
uskupení MĚSTO PRO VŠECHNY Mgr. Karel Chotovinský.
Posledním bodem jednání pak
bylo určeno, že neuvolnění zastupitelé budou pobírat odměny ve shodné výši, jako tomu bylo dosud.
Závěrem znovuzvolený starosta
města pogratuloval všem členům
zastupitelstva ke zvolení, poděkoval jim za důvěru a vyslovil naději
na dobrou spolupráci v novém volebním období. Poděkoval zároveň
občanům města za podporu, kterou mu dali ve volbách, a jednání
zastupitelstva po necelé hodině
a půl ukončil.


Nová střecha „Švehlovky“
Vichřice, která v neděli 23. září zasáhla spodní část města, poškodila střechu
hlavní budovy ZŠ Švehlova. Prakticky celá střecha včetně krovů byla stržena,
při jejím pádu byla poškozena i tepelná izolace střechy a tepelná izolace
vnějších stěn budovy a tělocvičny.
Martin Doležal
starosta města

O

d havárie střechy uplynulo již
několik týdnů a mohlo by se
zdát zvláštní, že budova ještě není
opravena a děti ze tříd v 3. NP se
ještě učí v náhradních prostorách.
Je třeba říci, že uvedení budovy a všech jejích vnitřních prostor

do odpovídajícího stavu v co nejkratším termínu je od samotné
havárie prvořadým zájmem města.
Do odstranění poškozených částí střechy se v prvních hodinách
zapojili členové místní jednotky
Sboru dobrovolných hasičů a v následujících týdnech pak zaměstnanci Správy města Sezimovo Ústí.
Odpovědní zaměstnanci městského úřadu bezprostředně po havá-

rii a po jednáních s pojišťovnou
začali řešit konstrukční řešení
nové střechy, její výrobu a dodání
a dojednávat opravy poškozených
částí budov i vnitřního vybavení.
Právě vytíženost stavebních firem
a dlouhé dodací lhůty výrobců
znamenají, že bude nová střecha
instalována až v nejbližších dnech,
předpokládaný termín realizace je
4. – 14. 12. 2018. Mezitím již byly
veškeré zbytky staré střechy odklizeny, stropní konstrukce upraveny pro
nasazování nových vazníků a celá
plocha provizorně zakryta tkaninou
a ochrannou folií. pokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1
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Město Sezimovo Ústí
v zastoupení Správy
města Sezimovo Ústí vyhlásilo
výběrové řízení na pronájmy
nebytových prostor:
1) Nebytový prostor Lipová
ul. č.p. 602
 minimální měsíční nájemné
ve výši 1.997 Kč
 nebytový prostor je vhodný
k provozování podnikatelské
činnosti pro fyzické nebo
právnické osoby
2) Části nebytových prostor
v budově č. p. 664, nám. Tomáše Bati (bývalé prostory
Policie ČR)
 propojené místnosti č. 8
a č. 9 o výměře 40 m²
 místnost č. 10 (v jiné části
prostor, nesouvisí s místnostmi č. 8 a 9) o výměře 8,5 m²
 minimální roční nájemné ve
výši 650 Kč/m²
Bližší informace naleznete na
www.sezimovo-usti.cz


Kniha pohlednic
o Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí získává nové víceúčelové sportovní hřiště u ZŠ Školní nám.
Foto: Jan Novotný

Rekonstrukce ulice Švermova

nost a případně i průjezdnost. Pokud počasí dovolí, bude i v zimním období následovat závěrečná
etapa, plánovaná na 10 týdnů, tj.
konstrukce komunikace, tj. výstavba chodníků, parkovacích stání, veřejného osvětlení a nakonec
i pokládka asfaltů a dopravní značení.
Stavební práce bezpochyby
představují každodenní zátěž zejména pro obyvatele ulice Švermova, proto je snahou všech
zúčastněných, tj. obou investorů
- Vodárenské společnosti Táborsko, s.r.o. a města Sezimovo Ústí,
i dodavatele stavby, společnosti
DAICH spol. s r.o., práci organizovat a provádět tak, aby dopady byly
co nejmenší a trvaly pokud možno
co nejkratší dobu.
V případě potřeby či řešení
problematických situací, spojených se stavbou, se můžete obrátit
na Ing. Prokopa, referenta odd. dopravy MěÚ Sezimovo Ústí, tel. 381
201 115, 777 794 870, e-mail: j.prokop@sezimovo-usti.cz, p. Svitáka,
technika VST, tel. 387 761 563,
e-mail: svitak@vstab.cz či ve věci
vlastní stavby pak na Ing. Vojíka,
stavbyvedoucího, tel.: 777 115 708,
e-mail: m.vojik@daich.cz.


Martin Doležal
starosta města

R

ekonstrukce ulice Švermova
byla, resp. měla být zahájena
14. 6. 2018, a původní termín pro
její dokončení byl 25 týdnů. Krátce po zahájení se však ukázalo,
že stavba bude výrazně složitější,
než se plánovalo. Hlavním důvodem byl nesoulad projektu i jeho
podkladů se skutečným uložením
prakticky všech sítí. Proto bylo
nezbytné část projektové dokumentace přepracovat, zahrnuto
pak do ní bylo i několik požadavků
občanů. Vedlo to bohužel k několikatýdennímu skluzu v samotném
zahájení stavby (13. 8. 2018) i v navazujícím harmonogramu jednotlivých prací. V nedávném období
pak bylo nutno operativně vyřešit
překládku sítí elektrické energie
a telekomunikací.
Přes uvedené obtíže však stavba pokračuje a předpokládá se, že
do konce letošního roku budou
položeny veškeré sítě, provedeno
napojení jednotlivých nemovitostí a ulice bude v celé délce pokryta
štěrkovým posypem, aby byla co
nejvíce zachovaná její průchod-

Bezbariérový byt 3+1
M
ěsto Sezimovo Ústí opakovaně nabízí k pronájmu
bezbariérový byt 3+1 o celkové
podlahové ploše 72,78 m² v přízemí domu čp. 1113 v Průmyslové
ulici. Byt je přizpůsoben pohybu
osob na invalidním vozíku a zároveň péči o osobu upoutanou na
lůžko. Písemná žádost musí být
předána na podatelnu Správy
města Sezimovo Ústí, Průmyslová ulice č. p. 1095, 391 02 Sezimo-

vo Ústí nejpozději do středy 5. 12.
2018 do 11.00 hodin.
Podmínky výběrového řízení a požadavky na obsah žádosti
o pronájem bytu je možno získat
na webu: www.sezimovo-usti.cz,
na úřední desce a informačních
deskách města, případně na Správě města Sezimovo Ústí: pí Eva
Podroužková (tel.: 381 200 437,
725 769 857) pí Helena Běhavá
(tel.: 381 200 434, 731 677 250) 

Mgr. Jiří KOHOUT

Mgr. Jiří KOHOUT, narozen 3. 3. 1939 v Praze, absolvent FF
UK oboru pedagogika, sociologie a publicistika.
Spoluzakladatel Klubu sběratelů kuriozit Praha, člen Klubu
sběratelů pohlednic Orbis pictus v Brně, Společnosti pro
zachování husitských památek v Táboře a Jihočeského
klubu sběratelů v Táboře, jehož byl v letech 2014 - 2017
předsedou a kde od roku 1968 redigoval časopis Kotnov.
Regionální dokumentační soubor s názvem Sbírám své
město Tábor vytvářel ze zájmu o město, do něhož ho
v roce 1959 zavedly pracovní povinnosti vojáka z povolání.
Začal turistickými průvodci, ke kterým přidal historickou,
místopisnou a spolkovou literaturu, čítající dnes přes 750
titulů. Ve snaze lépe poznat popisovaná místa zahájil
sbírání pohlednic, kterých za 52 let shromáždil a uspořádal
přes 5 100, od nejstarších do současnosti.
Sbírka, kterou doplňují staré fotografie, odznaky, medaile a plakety, mapy a plány Tábora,
drobná grafika, etikety a nálepky, včetně dobových dokumentů, čili vše o Táboře, byla v roce
2002 vyhodnocena v celostátní soutěži jako Pozoruhodná sbírka a v roce následujícím zařazena
do Knihy českých rekordů agentury Dobrý den v Pelhřimově.
V průběhu let 1966–2016 obeslal řadu klubových i samostatných výstav v Praze, Táboře,
Pelhřimově, Františkových Lázních, Chýnově, Sezimově Ústí a v Plané nad Lužnicí. Publikoval
ve sběratelských časopisech i v regionálním tisku, svoji sbírku představil v televizním seriálu
Sbírám, sbíráš, sbíráme a v Českém rozhlase v pořadu Koutek sběratelů. S dalšími táborskými
autory se v roce 2001 podílel na knize Tábor – Kniha o městě (nakladatelství MILPO Praha).
Samostatnou knihu Tábor krok za krokem na starých pohlednicích vydal v roce 2007
v nakladatelství Zahrada Tábor a podruhé v roce 2009 tamtéž. Mezitím vydal v roce 2008
publikace Harrachovka – Minulost a současnost výletního místa v Lužnickém údolí (nakladatelství Zahrada) a Chýnovsko – Svědectví starých pohlednic a fotografií (vydalo město Chýnov).
V nakladatelství Zahrada dále vydal v roce 2009 knihu Mladá Vožice a okolí ve sbírkách starých
pohlednic. V letech 2010 až 2012 doplnil a připravil k vydání dva díly rukopisu Richarda Hrdličky
Staré domy a domky vožické a jejich obyvatele, a jako spoluautor se podílel na vydání publikací
Historie Chýnova v datech a Historie keramického závodu Bechyně. V roce 2013 vydalo město
Mladá Vožice jeho dílo, Mladovožický uličník aneb jak ulice k názvu přišly. Za svoji sběratelskou,
přednáškovou a publikační činnost obdržel v roce 2014 Cenu města Tábora. V roce 2015 vydal
knihu, která nese název Planá nad Lužnicí – kouzlo starých pohlednic.
Jiří Kohout prožil většinu aktivního života v Táboře a byl s ním velmi spjat. Zemřel 24. června
2017. Poslední knihu autora Sezimovo Ústí paměť starých pohlednic a fotografií vydává město
Sezimovo Ústí.
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Ludmila Svatková

místostarostka města

M

ěsto Sezimovo Ústí vydává
novou knihu „Sezimovo
Ústí – paměť starých pohlednic
a fotografií“. Autorem je Jiří Kohout (1939-2017), táborský sběratel a autor řady knih. Druhý prosincový týden by tak světlo světa
měla spatřit publikace obsahující
pohlednice a unikátní fotografie
našeho města od nejstarších z roku
1898 až po současné. Obrazová
kronika města připomíná v devíti
kapitolách historii Starého Tábora
(název Sezimova Ústí do r. 1920),
jeho znovuosídlení i rozvoj v 19.
a 20. století, budování nového
města spojeného s výstavbou strojírenského podniku MAS. Autor
pamatuje také na historii Kozího
hrádku a významné osobnosti
spojené s městem - Josefa Švehlu,
učitele, amatérského archeologa
a starostu města, a Dr. Edvarda
Beneše, druhého prezidenta ČSR.
Rozsáhlá kapitola je věnována
i okolním obcím.
Komorní křest knihy proběhne pro sponzory a zvané hosty
v pondělí 10. prosince, představení knihy veřejnosti proběhne
11. prosince 2018 od 18 hodin
ve foyer kina Spektrum během
vernisáže tradiční vánoční výstavy
sezimovoústeckých zahrádkářek.
Knihu můžete zakoupit od druhého prosincového týdne v Infocentru, prodejní cena je 290 Kč. Není to
tip na krásný vánoční dárek?

Jiří Kohout

Volné nebytové
prostory k pronájmu

Oznamujeme Vám, že dne
31.12.2018 budou z technických důvodů zrušeny úřední
hodiny MěÚ Sezimovo Ústí.
Děkujeme za pochopení.


SEZIMOVO ÚSTÍ

paměť starých pohlednic a fotografií

SEZIMOVO ÚSTÍ – paměť starých pohlednic a fotografií

Budova je tak chráněna před
nepřízní počasí, pouze jednou, při
déletrvajícím dešti, došlo lokálně
k uvolnění plachty a průniku vody
do chodby školy. Ve 3. NP jsou instalovány vysoušeče, v budově se
topí, počasí umožňuje i průběžné
větrání tak, aby stropní a svislé konstrukce byly co nejdříve vysušeny.
V úterý 13. 11. proběhla kontrola objektu ze strany krajské hygienické stanice. Bylo konstatováno,
že není nijak ohrožena bezpečnost dětí ani hygienická situace
ve třídách, a město informovalo
o jednotlivých fázích odstraňování
škod. Po osazení střechy a instalaci
nových okapů a svodů bude opraven plášť budovy, následně pak
bude přistoupeno k opravě interiérů – stropů, stěn a podlahových
krytin. Nakonec pak bude ve vymezených prostorách školy provedeno kontrolní měření prokazující
nezávadnost těchto prostor pro
dlouhodobý pobyt dětí.
Předpokládané náklady na odstraňování škod přesahují 1,8 mil.
Kč, většina nákladů by měla být
hrazena z pojistky města.


Jiří Kohout

www.sezimovo-usti.cz
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Poděkování
 Srdečně děkuji panu starostovi
za dárek a přání k narozeninám
a paní Novákové za milou návštěvu,
pěkné povídání a předání dárku.
Marie Machačová
 Děkuji panu starostovi Martinu
Doležalovi a paní Evě Veselé za milé
přání a dárek k mým narozeninám.
Jiří Vlnatý
 Děkuji panu starostovi za přání
k narozeninám a paní Vondrákové
za předání dárku.
Marie Petrů
 Děkuji panu starostovi za přání
k narozeninám a paní Veselé za velmi milou návštěvu a předání dárku.
Marie Filipů
 Děkuji panu starostovi za přání
k mých narozeninám a paní Evě
Veselé za milou návštěvu a předání
dárku.
Marie Liškařová
 Děkuji panu starostovi za blahopřání k mým narozeninám.
Zdena Kuchyňková
 Děkuji panu starostovi a sboru pro
občanské záležitosti za přání k mým
narozeninám.
Vratislav Zákostelecký
 Děkuji panu starostovi za blahopřání k mému životnímu jubileu.
Marie Deverová
 Děkuji panu starostovi za přání
k mých narozeninám a paní Evě
Veselé za milou návštěvu a předání
dárku.
Jan Řezáč
 Děkuji panu starostovi za přání
k mých narozeninám a paní Kolibíkové za předání dárku.
Zdeňka Vobinušková
 Děkuji panu starostovi Mgr.
Ing. Martinu Doležalovi za lidský
a obětavý přístup při zajišťování
záchrany života mého manžela. Mé
poděkování směřuje rovněž sousedům, přátelům a známým, kteří
doprovodili mého muže na jeho poslední cestě.
manželka Zdeňka
Jungerová s rodinou a sestra
Anuška Stoklasová s rodinou

Společenská kronika
od 27. 9. do 27. 10.
Narození:
Danielová Diana
Jedlička Jonáš
Ježková Rozálie
Kisby Daniel
Korvas Matyáš
Ludačková Malvína
Rezanková Tamara
Vinklář Šimon
Zemřelí:
Bednář Václav
Dubová Vlasta
Dušek Pavel
Dušková Věra
Jeníček Karel
Junger Karel
Lutovský Jan
Mikuláštíková Jarmila
Mimráček František
Mošničková Hana
Poláček Pavel
Různar Jiří

www.sezimovo-usti.cz

Vyhlášení výsledků 23. ročníku
soutěže o Cenu Edvarda Beneše

Kontakty

Úřední hodiny

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

(1938–1945) a Vlastimil Ondrák
z Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze za soutěžní práci
Pohotovostní prapory SNB v nasazení proti banderovcům.
V oblasti Sociologie cenu
1. stupně získala Zuzana Ehrlichová z Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze, za soutěžní práci
Jak uchazeči volí vysokou školu?
Aplikace Conjoint analýzy. Cena
2. stupně byla udělena Kryštofu
Doležalovi z Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy v Praze za soutěžní práci Zpověď jako technika
subjektivace v politickém myšlení
Michela Foucaulta. Cena Edvarda Beneše 3. stupně byla udělena
Jakubovi Černému z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
v Praze za soutěžní práci Analýza
podkladů pro vzdělávání o českém politickém systému. Čestné
uznání v oblasti Sociologie získala
Dominika Sladká z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity za soutěžní práci Koresidence
s prarodiči a její vliv na prospěch
dětí a Silvie Konečná z Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze
za soutěžní práci Proces utváření
a implementace kultury zábavy
v organizaci.


Vendula Černohorská
referentka spisovny
MěÚ Sezimovo Ústí

V

letošním roce bylo do soutěže o Cenu Edvarda Beneše
přihlášeno celkem 22 prací, z toho
11 prací z Historie 20. století a 11
prací ze Sociologie.
V oblasti Historie 20. století
cenu 1. stupně získal Tomáš Rusek z Filozoficko-přírodovědecké
fakulty Slezské univerzity v Opavě za soutěžní práci Legionář Jan
Čapek. Cena Edvarda Beneše
2. stupně byla udělena Marku Melšovi z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za soutěžní
práci Ing. Hugo Vavrečka – kapitoly ze života Baťova prvního rádce
1932-1952. Cena Edvarda Beneše
3. stupně byla udělena Janě Krejčové z Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy v Praze za soutěžní práci La Nation Tchéque:
konstrukce
československého
národa ve Francii. Čestné uznání v oblasti Historie získala Anna
Blatecká z Filozofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci
za soutěžní práci Nacistická trestnice Mírov během období okupace

Zimní údržba
Karel Homolka

Vedoucí technických služeb

Z

imní údržbu chodníků a komunikací v Sezimově Ústí provádí Správa města v souladu s nařízením Rady města Sezimovo Ústí
č. 2/2015 o zajištění schůdnosti
místních komunikací. Na základě
tohoto nařízení je zpracován plán
zimní údržby pro rok 2018/2019,
kterým jsou stanoveny kategorie,
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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 zimních obdobích udržována
jeho sjízdnost. Více informací lze
získat na Správě města – technické služby – p. Homolka Karel, tel.
725 769 850, nebo na webových
stránkách města Sezimovo Ústí. 

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
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
Mgr. Kristýna Mrázová
381 276 043
Informační centrum
736 523 288
Ředitel správy města
Ing. Zdeněk Havlůj
381 200 430, 777 794 872
Vedoucí technických služeb
Karel Homolka
381 200 432, 725 769 850
Vedoucí bytové správy
Jiří Stejskal
381 200 436, 725 769 860
Hlášení poruch VO
725 769 861
CENTES Sezimovou Ústí, a. s.
Ing. Jaroslav Kudrna
398 998 788, 602 159 804
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Hvězdárna Františka
Pešty v Sezimově Ústí
Soňa Trostová

Hvězdárna Fr. Pešty

Kronika představuje

Nejen pamětníci, ale i mladí a úspěšní

Z

Pozorování planet
Merkur uvidíme na ranní obloze. Od 15.12. se jeho jasnost zvýší
a zářit bude nad jihovýchodním
obzorem až do konce roku společně s Venuší. Tu v závěru roku
najdeme na počátku občanského
soumraku nad jiho-jihových.obzorem společně s Jupiterem a Měsícem. Mars jeho viditelnost se omezí na první polovinu noci na jihu.
Jupiter od 21.12. se začíná objevovat ráno nad jihovýchodním
obzorem v blízkosti Merkuru a Venuše. Saturn v prosinci je nepozorovatelný. Uran je pozorovatelný
po většinu noci v souhvězdí Ryb.
Neptun se dne 7.12. ocitne v těsné blízkosti Marse. Na naší obloze
můžeme obě planety pozorovat
v souhvězdí Vodnáře. Po celý měsíc bude Neptun viditelný večer
nad jihovýchodním obzorem.
Zajímavosti na obloze
GEMINIDY – je to jeden z hlavních meteorických rojů. Nejvyšší
jejich aktivita bude 14.12. Vyletují
ze souhvězdí Blíženců (Gemini).
Kometa 46P/Wirtanen – spatříme ji 16.12., kdy se nejblíže přiblíží
Zemi. Uvidíme ji v souhvězdí Býka
poblíž Plejád. Další zajímavosti
najdete také na našich stránkách
http://www.hvezdarna-fp.eu/ nebo
aktuálně přímo na hvězdárně. 

Inzerce
KOUPĚ
 Koupím

staré známky,
bankovky, pohledy, mince
i příslušnou literaturu, celé
sbírky, pozůstalosti. Obrazy,
vzduchovky, rádia, hodiny,
porcelán, knihy, šavle, vojenské předměty a jiné staré
věci. Také hračky plastová
auta ze 70. let.
Tel.: 722 777 672
 Koupíme garáž v Sezimově
Ústí. Děkujeme za nabídky.
Tel.: 725 284 695

Foto: archiv F. Mikuláštíka

ima je díky dlouhé noci jedním z nejvýhodnějších období
pro pozorování oblohy.

Je úžasný v tom, že většina lidí
je velmi přátelská. Díky kuželkám
jsem si našel spoustu kamarádů
skoro po celé republice i v zahraničí. Nejlepší je to na soustředěních,
kde si všichni fandíme a vzájemně
se podporujeme, což je jedna z nejlepších věcí.
Čím si myslíte, že jsou kuželky pro diváky atraktivní a čím
jsou atraktivní pro hráče?
Jako v každém sportu je tu hodně napětí, i když se to nezdá. Hraje
se o každou kuželku. A poté je tu
fandění, je to úžasná věc, protože
to člověka dokáže velice povzbudit. Myslím si, že je to atraktivní
z obou pohledů.
Kuželky a bowling jsou dva
sporty, které si řada lidí plete. Nevidí v nich žádný rozdíl.
Mohl byste nám objasnit, čím
se od sebe liší?
Jsou zde vcelku velké rozdíly.
Například koule na kuželky se drží
celou rukou, jsou bez otvorů, mají
jednotnou váhu a hraje se na 9 kuželek, které jsou v kosočtverečném
postavení. V bowlingu je deset kuželek postavených do trojúhelníku
naproti hráči. Koule se třemi otvory jsou větší než u kuželek, mají
stejný průměr, ale různou váhu.
Poté je rozdíl i v disciplínách, protože v kuželkách se hlavně hraje
takzvaná "stodvacítka", která se
hraje na 4x 30 hodů, 15 do plných
a 15 do dorážky. Poté je tu i "stovka", kde se hraje na 2x50 hodů, 25
plných a 25 do dorážky.
Mají kuželky nějaká specifika, která se týkají např. výbavy,
oblečení, heren apod.?
Na hru vám vlastně stačí jen
boty na hraní, nic víc k tomu není
potřeba. Pokud pak hrajete za nějaký oddíl, měli byste mít na sobě

Hana Chotovinská
kronikářka města

V

ážení spoluobčané, moje
předchůdkyně paní Anna Slunečková připravovala do Novinek
ze Sezimova Ústí rozhovory s pamětníky. Z Vašich ohlasů je zřejmé, že byly velmi oblíbené a byla
by škoda od nich upustit. Budu se
tedy snažit Vás i nadále seznamovat s lidmi z našeho města, kteří
něco pamatují, ale zároveň s těmi,
kteří sice nepatří mezi pamětníky, ale reprezentují naše město
v různých oblastech a na různých
úrovních. Jedním z nich je student
SPŠ v Táboře a zároveň reprezentant České republiky v kuželkách
Filip Mikuláštík. Jeho zařazení
do reprezentace svědčí o tom, že
kuželky v našem městě mají svou
tradici, ale především to, že se hrají na poměrně dobré úrovni. Jsou
sportem, který se dá hrát od mládežnického až do důchodového
věku. Oblíbeným sportem se stal
také sport jemu příbuzný - bowling. Kuželkáři zůstali ale „svým“
kuželkám věrní.
Zařazení Filipa Mikuláštíka
do juniorské reprezentace bylo
motivem k tomu, abych nám tohoto nadaného kuželkáře a jeho
oblíbený sport alespoň stručně
představila.
Filipe, kdy jste se poprvé dostal ke kuželkám?
Poprvé jsem se dostal ke kuželkám jako hodně malý kluk, protože rodiče také kuželky hrají, a tak
jsem se chodil koukat na jejich
zápasy.
V čem se vám tento sport zalíbil?
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dres. A heren je spousta, některé
staré, některé nové a moderní. Pokud chcete hrát vyšší soutěž, například 1. ligu, musíte mít čtyřdráhu,
na které se pak odehrávají zápasy
a turnaje. Jinak kuželky se dají hrát
v absolutně každé kuželně, ale je to
tak, že někde lépe a někde hůře.
Jak často je nutné trénovat,
chce-li hráč pomýšlet na nějakou vyšší soutěž?
Každý člověk to má jinak, ale jak
se říká, nic se nemá přehánět. Já
osobně trénuji 1x týdně, ale mám
k tomu poté 2 zápasy týdně, což se
dá v rámci možností počítat jako
trénink. Myslím si, že to není ale
jen o kvantitě, ale hlavně o kvalitě.
Kromě fyzické náročnosti je
jistě důležitá i dobrá psychická
odolnost. Bývá součástí tréninku také psychická příprava?
Psychická odolnost je dosti důležitá, nebojím se říct, že je to 70 %
úspěchu. Příprava ale záleží jak
na hráči, tak i na trenérovi, každý
má totiž jiný styl tréninku. Záleží
ale i na povaze člověka a jak to vše
snáší.
Jaká panuje na turnajích atmosféra?
Výborná, většinou se sejdou lidi,
co se znají nebo co se tam seznámí.
Každý fandí každému a je jedno,
jestli je to protihráč nebo spoluhráč. Musím říct, že i s trenéry je to
spíše kamarádský vztah než "profesionální".
Kolik členů má juniorská reprezentace?
Myslím si, že se to nedá takhle
říct, každým rokem přibývají noví
hráči a hráčky, kterých si trenéři
všímají díky výsledkům. Střídá se
to podle toho, jak dobře kdo hraje.
Není to tak, že by tam byl někdo
stále, někdo může mít špatnou sezónu a někdo zas výbornou a naopak.
Která země je v současnosti
velmocí v tomto sportu?
Nejúspěšnější je bezpochyby
Srbsko, kde jsou nejlepší hráči. Ale
nebojím se říci, že mezi "velmoci"
patříme i my.
A já Filipovi přeji, aby se mu
špatné sezóny vyhýbaly, aby mu
kuželky přinášely radost z aktivně
využitého volného času a on se
udržel v reprezentaci co nejdéle. 

www.sezimovo-usti.cz
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Halloweenské vyučování v 2. A
Klára Choulíková

Petra Pychová

ZŠ Švehlova Sezimovo Ústí

ZŠ Školní nám.

O

citli jsme se uprostřed podzimu a s touto dobou přichází
i jeden z nejpopulárnějších svátků
– HALLOWEEN. Druháci ze základní školy Švehlova v Sezimově
Ústí 1 si 31. října udělali halloweenské vyučování. Ten den v lavicích
seděli kostlivci, čarodějnice a strašidla, třeťáci vydlabali dýni, která
krásně svítila na chodbě, maminky
vyrobily strašidelné koláče a dokonce jsme měli halloweenskou
ovocnou kytici. Ve vyučování jsme
hráli hry, skládali, lepili a vybarvovali dýni a povídali si také o svátku
Všech svatých a Dušičkách. Moc
jsme si to užili.


L

Z činnosti Policie ČR
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:
 Muž mladšího věku dne 4. 10.
v době od 05:20 do 05:35 hodin
si na náměstí T. Bati. na chodníku před budovou České pošty
rozdělal oheň, protože mu prý
byla zima. Při šetření hlídky
PČR na místě dotyčný odmítal
spolupracovat, nebyl schopen
prokázat svoji totožnost a tuto
nebylo možné na místě náležitým způsobem zjistit a ověřit,
proto byl jmenovaný předveden
na služebnu, kde se k věci následně vyjádřil.
 V době od 04:15 do 04:45 hodin dne 7. 10. neznámý pachatel na zastávce MHD Kovosvit
(směr Planá nad Lužnicí) v ulici

Rudé Armády odcizil z lavičky
zastávky v době, kdy poškozený spal, volně odložený mobilní telefon zn. iPhone SE, čímž
poškozenému mladému muži
způsobil škodu ve výši 8.000 Kč.
 V přesně nezjištěnou dobu kolem 00:15 hodin dne 14. 10.
neznámý pachatel v hudebním
klubu Disco Apollo fyzicky napadl muže, st. přísl. AUT, a to
minimálně jedním úderem dlaní sevřenou v pěst pod pravé
oko a nos, čímž mu způsobil
krvácivé poranění spočívající
ve zlomenině nosu a pohmoždění tváře s otokem pravého
oka, kdy toto poranění vyžadovalo následné lékařské ošetření,
operaci a hospitalizaci v nemocnici v Linzi.
 Dne 15. 10. na adrese Školní náměstí čp. 688 v 6. patře ubytovny došlo k odcizení mobilního
telefonu Samsung J5 ku škodě
majitele J. C., a dále došlo k odcizení kapesních hodinek a reproduktoru ku škodě majitele

M. C., kdy podezřelý z odcizení
věcí je muž, který na ubytovně
s výše uvedenými bydlel a v den
odcizení mezi 12:30 - 13:30 hodinou se sbalil a zmizel z ubytovny neznámo kam. Celková
škoda činí 4.500 Kč.
 Dne 20. 10. v době od 01:23 až
01:45 hodin muž Š. S. a další neustanovené osoby fyzicky údery
pěstí, hlavou a jinak fyzicky napadli pracovníky bezpečnostní
ostrahy Disco Apollo, kdy zaměstnanci ostrahy F. S. způsobili
zranění obličeje (zlomený zub,
pohmožděniny), které si vyžádalo lékařské ošetření s dosud
nezjištěnou dobou léčení.
 Dne 28. 10. v době od 04:45
do 05:00 hodin neznámý pachatel odcizil v druhém patře diskotéky Apollo černé sako v hodnotě 400 Kč, ve kterém byla
uložena powerbanka v hodnotě
100 Kč a klíče od domu v hodnotě 600 Kč. Celkově poškozenému způsobil škodu ve výši
1.100 Kč.


Změna adresy CENTES Sezimovo Ústí, a.s.
O
d listopadu 2018 dochází
k změně adresy provozovny
CENTES Sezimovo Ústí, a.s. Nová
adresa sídla provozovny:
Náměstí T. Bati č.664,
39102 Sezimovo Ústí 2
Adresa sídla společnosti na adrese

www.sezimovo-usti.cz

Oslava vzniku
republiky

Radka Fabíková: tel. 398 998 787,
Stávající mailové adresy a webové
stránky zůstávají stejné
info@centes-su.cz
kudrna@centes-su.cz
fabikova@centes-su.cz
www.centes-su.cz


Dr. E. Beneše 21/6, 39101 Sezimovo Ústí, IČO a DIČ zůstávají stejné
beze změny. Se změnou adresy
provozovny společnosti souvisí
i nové kontaktní telefony:
Ing. Jaroslav Kudrna:
tel. 398 998 788, mobil 602 159 804
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etošní, tzv. osmičkový, rok se
nese v duchu oslav i vzpomínek. Ani náš druhý stupeň nezahálel a rozhodl se zavzpomínat
na slavné okamžiky našich dějin.
Žáci 7. až 9. ročníků si za asistence zkušeného lektora a s pomocí stoleté lípy připomněli kořeny
sahající až k Cyrilovi s Metodějem.
Zmapovali stopy, které v našich
dějinách zanechal například Jan
Amos Komenský, Karel IV. nebo
třeba Tomáš Garrigue Masaryk.
Celá pomyslná cesta ozdobená významnými historickými osobnostmi se zakončila v současnosti, kdy
si každý uvědomil, že nové dějiny
utváříme i my.
Slavilo se i prací přímo ve vyučovacích hodinách. Při výtvarné výchově se pod vedením
Mgr. Vrkočové napříč všemi čtyřmi ročníky druhého stupně zpracovávaly různé náměty, z nichž
nejlepší nám stále připomínají
tyto významné dějinné okamžiky na nástěnce v 2. patře. Hodiny
informační technologie mohli
žáci využít k probádávání internetových zdrojů a k vyhledávání
informací, aby poté vytvořili plakáty, které mapují módu, dopravní
prostředky nebo třeba životní styl
právě první republiky.

I když jsme se nezahalili přímo
do národních barev, můžeme říci,
že oslavy tohoto významného jubilea na naší škole proběhly velmi
úspěšně. I my utváříme naše dějiny, a proto bychom neměli usnout
na vavřínech, poučit se z chyb, kterých se naši předci dopustili a rozvíjet jejich dobré myšlenky dál.
Závěrem nezbývá nic jiného,
než popřát naší republice ještě minimálně jednou tolik let, v nichž
nás bude provázet zdravý rozum
a pravda vždy zvítězí.
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Pozvánka na turnaj

Ptačí festival
Václav Gabriel

ČSOP Sezimovo Ústí

T
Rostislav Radimecký
oddíl házené

V

sobotu 1. prosince se ve sportovní hale v Sezimově Ústí
odehraje turnaj nejmladších kategorií házenkářského oddílu TJ
Spartak MAS Sezimovo Ústí v házené dle pravidel 4+1.
Dopoledne v době od 9:00
do 13:00 se nejprve představí hráči
a hráčky kategorie přípravek (věk 6
až 8 let). Předpokládá se účast až 14
družstev z házenkářských oddílů
jihočeského kraje. Zúčastní se mj.
oddíly Lokomotiva České Budějovice, HBC Strakonice 1921, Sokol
Písek, Házená Jindřichův Hradec,
HC Milevsko a Jiskra Třeboň.

ak jako každý rok i letos uspořádala 6. 10. místní organizace
ČSOP v Sezimově Ústí vycházku
do přírody. Vycházka byla zaměřena na pozorování a poznávání
našich ptáků pod názvem Ptačí
festival. Návštěvníky svým odborným výkladem provázeli ornitologové Ing. Jahelka a Ing. Vališ.
Na trase na čtyřech stanovištích
bylo rozmístěno čtyřicet metrů
odchytových sítí. Do nich se podařilo odchytit jedenáct ptáků těchto
druhů: kos černý, sýkora koňadra,
čížek lesní, červenka obecná, pěnice černohlavá, pěvuška modrá.

Odpoledne se od 13:00 do 16:00
utkají hráči a hráčky kategorie
mini (věk 9 až 10 let), kteří se rovněž utkají s jihočeskými soupeři
z výše jmenovaných oddílů. Družstev minižáků má přijet přibližně
8. Očekáváme úspěch domácích
družstev, neboť na minulých turnajích na hřištích soupeřů předváděla velmi dobré výkony a střílela
velké množství branek.
Ať už turnaj vyhraje kdokoli,
všechna družstva budou na konci turnaje odměněna diplomem
a velkým koláčem. Přijďte podpořit naše nejmenší házenkářské
naděje, čeká na Vás série mnoha
zápasů, radost ze hry a spousta
gólů. Vstup zdarma, občerstvení
v budově u haly zajištěno.


Sedmnáct účastníků tak mělo
možnost vidět kroužkování a zpětné vypuštění těchto ptačích jedinců. Zajímavostí se stalo odchycení
kosa černého, který byl okroužkován právě na této akci již v roce
2011! Zdařilé vycházce přálo také
krásné slunečné počasí. Jen trošku
smolné bylo odchycení zajímavého
ptačího druhu až krátce po ukončení akce a odchodu návštěvníků,
a to sojky obecné. Tak snad Vás
potěší alespoň na fotografii.


Sezimácký klubík

M

inulý měsíc proběhly dvě
akce. Den otevřených dveří
a drakiáda. Velmi mile nás překvapil velký zájem o Den otevřených
dveří Sezimáckého Klubíku. Moc
děkujeme. Drakiády se zúčastnilo
cca. 10 draků. Počasí nám přálo
a moc jsme si létání užili. Přijďte se
podívat i na další naše pravidelné
aktivity. 

SEZIMÁCKÝ KLUBÍK
Dukelská 610, Sezimovo Ústí 2

Program podzim/zima, 2018/19
Program podzim/zima

PONDĚLÍ
Renata, Petra
PONDĚLÍ
Klára
ÚTERÝ
Mája, Pavla

Společnost C-Energy Planá, Průmyslová 748, Planá nad

Lužnicí, 391 02 Sezimovo Ústí II, je vlastníkem a provozovatelem
moderního energetického zdroje s nejlepší dostupnou technologií pro
výrobu a distribuci elektřiny a tepla.

Veřejná herna

od 9:15

do 11:15

od 15:00

do 17:30

od 14:30
do 16:00
Malování / vyrábění s dětmi 2-5 let
(nutná rezervace 603305353)
ČTVRTEK
od 9:00
do 11:30
Lenka
Veřejná herna
ČTVRTEK
od 14:30
do 16:30
Mája
Tancování / zpívání s dětmi 2-5 let
(nutná rezervace 720283202)
SOBOTA
od 9:00
do 11:00
Pepa
Herna pouze pro děti a tatínky.
Pouze při nepříznivém počasí.
J Maminky si také mohou rezervovat další volné termíny a využít hernu dle vlastních představ.
J Hernu a dílničky objednávejte na facebooku "Sezimácký klubík" nebo telefonicky: 720283202
J Těšíme se na všechny děti, maminky i tatínky.
Pavla, Mája, Bety, Klára, Renata, Petra a Lenka.

HLEDÁME

operátora energetických
zařízení
Průměrná měsíční mzda 34 000 Kč

(se specializací

Veřejná herna

elektro do nepřetržitého provozu)

operátora energetických
zařízení

CVIČENÍ

TAICHI

Průměrná měsíční mzda 34 000 Kč

(se specializací strojní do nepřetržitého provozu)

Nově možnost
soukromých lekcí

energetický specialista

www.taichi-tabor.cz

Více informací na www.c-energy.cz
Profesní životopis zasílejte na eva.grulichova@c-energy.cz
nebo info@c-energy.cz
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Dětská liga Táborska 2018
zná vítěze

Jaroslav Hudeček
SK Kotnov Tábor

V

e čtvrtek 1. listopadu 2018 se
uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů Dětské ligy Táborska
2018. V kategorii A zvítězil Matěj
Kotek ze Sezimova Ústí (7 let),
v kategorii B Barbora Novotná ze
Sezimova Ústí (9 let) a v kategorii
C Anna Kosobudová z Tábora (13
let). Diplomy a ceny převzalo celkem 9 nejlépe hodnocených dětí
v Dětské lize, všichni ostatní přítomní byli odměněni sladkostmi.

Ukončení tohoto ročníku vybízí k ohlédnutí za jeho průběhem.
Druhý ročník Dětské ligy Táborska odstartoval již 23. února, a to
na sněhu za účasti skautů u skautské klubovny na druhém břehu
Lužnice, pokračoval závodem 14.
března v areálu Komora pod táborským Sídlištěm nad Lužnicí.
Jarní etapu ukončil závod na Kozím hrádku konaný 7. dubna, který
byl spojený s krajským přeborem
v tomto sportu. Po letních prázdninách pokračovala podzimní část
ligy závodem konaným 20. září
v ulicích Nechyby – vznikajícího
sídliště rodinných domků v Sezimově Ústí. Následoval závod 11.
října v centru Sídliště nad Lužnicí
na mapě Homole a 25. října byla
celá série ukončena závodem v lese
u hájovny Nechyba v Sezimově
Ústí. Tam si poprvé trať vyzkoušel
třeba osmiletý Filip Šimota, který se věnuje hlavně fotbalu. Jsme
rádi, že si nováčci v orientačním
běhu vyzkouší další sport, kterému

www.sezimovo-usti.cz

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

se můžou na Táborsku věnovat.
Spojení pohybu v krásné přírodě
s myšlením je lákadlem pro mnohé. Navíc se tento sport dá dělat
i ve vysokém věku, jak dokazuje
příklad třeba Aleny Hudečkové,
aktivní 75leté závodnice, která spolu s dalšími členy oddílu pomáhala
Dětskou ligu Táborska uspořádat.
Děti si tak během letošního
ročníku Dětské ligy vyzkoušely
6 různých terénů, od lesa, přes
zahrádkářskou kolonii až po běhání uvnitř sídliště rodinných
domků či paneláků. Každý terén
vyžaduje jiný přístup k závodu,
takže umístění v celkovém pořadí
na předních místech je více než
zasloužené. Čtyři závody proběhly na území Sezimova Ústí, dva
na území Tábora.
Závěrem bychom rádi znovu
vysvětlili, proč se objevují v tisku
a na internetových stránkách dvě
Dětské ligy Táborska v orientačním běhu. Jednu pořádá od roku
2017 oddíl SK Kotnov Tábor, druhou od roku 2018 oddíl OK Střelka
vedený bývalým členem SK Kotnov Tábor Tomášem Doleželem,
který za náš oddíl měl Ligu v roce
2017 na starosti. Na začátku letošního roku jsme se pokoušeli obě
ligy spojit v jednu, ale oddíl OK
Střelka návrh neschválil a raději
uskutečnil vlastní sérii. Doufáme,
že v roce 2019 se již dohodneme
a další matení veřejnosti nenastane.
Více informací se dozvíte
na webových stránkách http://skkotnovtabor.cz


v sobotu
8. 12. 2018
8.00-12.00
Přiblížíme Vám perspektivní
obory moderní školy:
Maturitní – čtyřleté
+ Informační technologie
+ Digitální telekomunikační
technika
+ Mechanik elektronik
Učební – tříleté
+ Elektrikář pro silnoproud
+ Spojový mechanik

Den
otevřených
dveří
nebo v pátek
18. 1. 2019
13.00-17.00

Více na: www.sous.cz nebo www.jdunaspoje.cz
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Kulturní akce na měsíc prosinec
cena: 560 Kč / 440 děti a senioři
(v částce jsou zahrnuty vstupy)
Platba hotově v infocentru nebo
převodem na účet: 705 978 359 /
0800, var. symbol 0812

MĚSTSKÉ STŘEDISKO
KULTURY A SPORTU

ŘEDITELKA MSKS
737 254 683
r.kruckova@sezimovo-usti.cz
KINO – POKLADNA
734 790 037
kultura4@sezimovo-usti.cz
KANCELÁŘ
381 276 707
mexus@sezimovo-usti.cz

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
10. prosince 18 hod.
sál Spektrum

uvidíte peklo a přijde i Mikuláš
s andělem.
vstupné: zdarma

Koncert orchestrů a souborů
Základní umělecké školy
Sezimovo Ústí.
vstupné: 50 Kč

(výstavy v galerii jsou přístupné
v otevírací době infocentra a v době
konání kulturních akcí MSKS
včetně promítání filmů.)

kultura1@sezimovo-usti.cz
INFORMAČNÍ CENTRUM
(SPEKTRUM)
736 523 288 (předprodej vstupenek)
infocentrum@sezimovo-usti.cz

V předvánočním období si
vyrobíme andělíčky, vánoční přání
i vánoční ozdoby. Výtvarná dílna
pro děti a dospělé.
vstupné: zdarma

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

ADVENTNÍ PRAHA
sobota 8. prosince
odjezd v 6.30 hod. Spektrum,
6.45 hod. Tábor ČD

VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ
12. prosince 16.30 hod.
sál Spektrum

ČERTOVSKÉ REJDĚNÍ
5. prosince 17 hod.
náměstí Tomáše Bati
Kdo se chce bát, ať přijde
na čertovské rejdění
na náměstí! Potkáte se s čerty,

Vánoční koncert populárního
zpěváka Josefa Vágnera
ve spolupráci se sezimoústeckým
dětským pěveckým souborem
Nokturňáček. Zaznějí sváteční
melodie, autorská hudba, světové
hity a nebudou chybět ani vánoční
koledy.
vstupné: 190 Kč
ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH
STROMEČKŮ
20. prosince 9 hod.
park před Spektrem

Děti ze "ŽLUTÉ ŠKOLKY"
připravily se svými učitelkami
pásmo plné písní, básní a tanečků.
Srdečně jsou zváni nejen rodiče
a rodiny vystupujících dětí, ale
i široká veřejnost.
vstupné: zdarma

PRODEJ ON-LINE VSTUPENEK
www.kultura.sezimovo-usti.cz

Městská knihovna 2
Knihovna bude otevřena do
21. 12. 2018, ve čtvrtek
27. 12. 2018 a v pátek 28. 12. 2018
bude otevřena podle běžné
otevírací doby. V pondělí 31. 12.
2018 bude knihovna uzavřena,
znovu otevřena bude
ve středu 2. 1. 2019.

VÁNOČNÍ KONCERT: JOSEF
VÁGNER A NOKTURŇÁČEK
18. prosince 18 hod.
sál Spektrum

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
6. prosince 13–17.30 hod.
Městská knihovna 2

GALERIE SPEKTRUM
734 797 521

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVEN
V OBDOBÍ VÁNOC
Městská knihovna 1
Knihovna bude otevřena do
21. 12. 2018. Znovu otevřena bude
ve středu 2. 1. 2019 podle běžné
otevírací doby.

typických českých koled uslyšíte
i řadu dalších vánočních skladeb
a spirituálů.
vstupné: 60 Kč

V rámci stoletého výročí
republiky navštívíme adventní
Prahu a její tradiční Vánoční
trhy na Staroměstském,
Václavském a náměstí Republiky.
Zhlédneme také výstavu Made
in Czechoslovakia v Národním
technickém muzeu. Co všechno
se u nás za sto let republiky
podařilo vymyslet a vyrobit?
Výstava představuje u příležitosti
výročí založení Československa
technický a průmyslový vývoj
samostatného československého
státu po celou dobu jeho existence,
tj. od roku 1918 do roku 1992,
spolu s příběhy významných firem
i předních osobností.

VÁNOČNÍ KONCERT:
NOKTURNO
13. prosince 18 hod.
sál Spektrum

Tradiční předvánoční akce
– děti z místních škol zdobí
vánoční stromečky vlastnoručně
vyrobenými ozdobami.
ŽIVÝ BETLÉM
20. prosince 17 hod.
park před Spektrem
Živý betlém v podání žáků
a učitelů MŠ a ZŠ Sezimovo Ústí,
9. května. Žáci sehrají prastarý

Pěvecký sbor Nokturno spolu
s dětským Nokturňáčkem zve
na tradiční vánoční koncert. Vedle
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Kulturní akce na měsíc prosinec
MĚSTSKÉ STŘEDISKO
KULTURY A SPORTU

příběh o narození Ježíše Krista
v doprovodu školního pěveckého
sboru, se kterým si můžete
zazpívat nejznámější vánoční
koledy. A neodejdete s prázdnou!
Můžete si do svých domovů
odnést Betlémské světlo.
CARMEN
22. prosince 19 hod.
sál Spektrum

Ve vášnivém nastudování pařížské
Opery se pod taktovkou britského
dirigenta sira Marka Eldera
představí mezinárodní obsazení.
Filmový záznam trvá 167 min. a je
opatřen českými titulky.
vstupné: 250 Kč
ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
24. prosince 16 hod.
Husovo náměstí
24. prosince 17 hod.
náměstí Tomáše Bati
Sváteční zpívání vánočních koled
s kapelou Swing Band Tábor

POHÁDKY
A VÁNOCE PŘECE BUDOU!
12. a 19. prosince 16.30 hod.
loutkový sál

Bednářová z Českého Krumlova,
Jarka Drechslerová z Kadlína,
Miloslava Havlíčková z Divišova,
Ludmila Vysloužilová, Josef Balek
a další.

DIVADLA
TCHYNĚ NA ZABITÍ
FANNY AGENTURA
3. prosince 19 hod.
sál Spektrum

VERNISÁŽ VÁNOČNÍ VÝSTAVY
VERNISÁŽ – 11. prosince 18 hod.
Výstava je přístupná
do 19. prosince.
galerie Spektrum
Tradiční vánoční výstava
sezimoústeckých zahrádkářek
a jejich hostů. Uvidíme práce
s vánoční a adventní tematikou,
betlémy, suchou vazbu, vánoční

Ani sama Smrt nezabrání tchyním
prudit a montovat se do života
jejich mladým. Hra je o vztazích
mezi tchyní a zetěm, snachou
a tchyní, mezi matkou a dcerou,
synem a matkou, mezi mladými
manžely a konečně (a hlavně)
mezi tchyněmi samotnými.
Nenechte si ujít další řachandu,
navíc okořeněnou duchařinou.
vyprodáno

dekorace, ruční práce, perníčky
a další výrobky. Vernisáž zahájí
dětský folklórní soubor Dubínek
ZŠ Školní nám., Sezimovo Ústí.
vstupné: dobrovolné

KURZY

VÁCLAV TOMEK – OBRAZY
VERNISÁŽ – 7. ledna 2019
18 hodin
galerie Spektrum

HARMONIZAČNÍ
A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
17. 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

PhDr. Václav Tomek, CSc. se
věnuje malbě olejem a akrylem.
Vytváří abstraktně, fantaskně
nebo symbolicky pojaté krajiny
provedené i jako asambláže či
koláže. V asamblážích používá
nejen staré dřevo, kůru stromů,
provazy, textil, ale i vrstvený
papír, kameny, kůži, někdy i kov.
Paralelně se zabývá pracemi
v linorytu.

VÝSTAVY

Čertům se nelíbí zima ani
nadcházející Vánoce. Donutí
draka, aby udělal oheň, že sníh
roztaje a bude jaro. Drak nemá
dost síly, takže roztaje jen kousek
země, ale probudí se Jarní víla.
Když to uvidí Lucifer, zažene
čerty zpátky do pekla. Sněhuláci
nafoukají Jarní víle peřinky, aby
mohla ještě usnout. Zase je zima,
sněhuláci si při stromečku zpívají
koledy a Vánoce přece budou.
vstupné: 20 Kč

www.sezimovo-usti.cz

KVĚTINA JE V KAŽDÉM Z NÁS
VERNISÁŽ – 1. prosince 16 hod.
Výstava je přístupná
do 10. ledna.
galerie Spektrum
Představí se členové a hosté
VSU–JČ a VSU–ČMS se svými
obrazy a fotografiemi – Michaela

Výstavy jsou přístupné v otevírací
době informačního centra a v době
konání kulturních akcí MSKS
včetně promítání filmů
(vstup hlavním vchodem).
Vstupné činí 10 Kč.
Přejeme všem klidné prožití
vánočních svátků.
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KLUBOVNA III. VĚKU
NAŠE NOHY
3. prosince 14–17 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
Workshop: Stojíme správně
s Petrou Kuželkovou.
SPOLEČENSKÉ HRY
10. prosince 15 hod.
Městská knihovna 2
Pod vedením paní knihovnice
se seznámíme a zahrajeme
společenské hry, které jsou
k zapůjčení v městské knihovně.
VÁNOCE
17. prosince 15 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
Předvánoční posezení s přáteli.
S přáním šťastného vstupu
do nového roku tým klubovny
třetího věku.

KNIHOVNY
Novinky v knihovně
Sezimovo Ústí 1
Erlend Loe: Doppler
Norský román
Ivanka Devátá: Kde spí lufťáci
Pohodové čtení
Radka Třeštíková: Veselí
Čtení pro ženy
Jojo Moyesová: Zakázané ovoce
Romantika
Heather Morrisová: Tatér
z Osvětimi
Kniha podle skutečných událostí
Patrik Hartl: Nejlepší víkend
Nový román oblíbeného autora
Vlastimil Vondruška:
Jáchymovští démoni
Historický román
Evžen Boček: Aristokratka
a vlna zločinnosti...
Humoristický román
Lars Kepler: Lazar
Detektivní román
Marka Míková: Pán a vrabec
První čtení v angličtině
Novinky v knihovně
Sezimovo Ústí 2
Dospělí:
Jeffery Deaver: Ostrý řez
Lincoln Rhyme řeší další záhadu
Ken Follet: Ohnivý sloup

prosinec 2018

Kulturní akce na měsíc prosinec
MĚSTSKÉ STŘEDISKO
KULTURY A SPORTU

Pokračování příběhů z městečka
Kingsbridge
Lars Kepler: Lazar
Další případ detektiva Joona
Linna
Ingrid Seward: Můj manžel a já
Biografie Alžběty II. a prince
Phillipa
Magda Váňová: Holčičky
Tři novely oblíbené české
spisovatelky
Děti a mládež:
Sue Bentlyová: Kouzelní poníci
– Nová kamarádka
Příběh plný magie pro začínající
čtenáře
Suzanne Collins: Letopisy
Podzemě – Gregor a město
pod městem
Nové dobrodružství autorky série
Hunger Games
Daniela Krolupperová:
Sedmilhář Josífek
Příběh o malém neposluchovi
a sedmilháři pro začínající čtenáře
Sarah J. Maas:
Dvůr mrazu a hvězd
Pokračování série pro mladé
čtenáře
Štěpánka Sekaninová:
Příběhy obrazů a soch
Poznejte s kočkou Mínou slavné
obrazy a sochy a podívejte se, jak
vznikaly.

KINO SPEKTRUM
KINO SPEKTRUM OD ZÁŘÍ
PROMÍTÁ VE 3D!!!
CENA 3D BRÝLÍ = 25 Kč
(po zakoupení vám brýle zůstávají
a lze je nosit i na další 3D
představení)
so 1. prosince 15:00 hod.
út 4. prosince 17:30 hod.
ne 30. prosince 15:00 hod.
ČERTÍ BRKO

pohádka
ČR, SR, 2018, 99 min.,
přístupný
Režie: Marek Najbrt
vstupné: 120 Kč

TEN, KDO TĚ MILOVAL
rodinná detektivka
ČR, 2018, 90 min., přístupný
Režie: Jan Pachl
vstupné: 100 Kč

so 1. prosince 17:00 hod.
vstupné: 140 Kč
st 19. prosince 17:00 hod.
vstupné: 120 Kč
so 29. prosince 20:00 hod.
titulky, vstupné: 130 Kč
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY

ne 2. prosince 19:00 hod.
LOUSKÁČEK – ČAJKOVSKIJ
– ZÜRICH
balet
Švýcarsko, 2018, 135 min.,
Dirigent: Paul Connelly
Choreografie: Christian Spuck
Scéna: Rufus Didwiszus
Čajkovského Louskáček je jedním
z nejoblíbenějších děl baletního
repertoáru, nápaditá hudba,
nádherně zdobené vánoční
místnosti, tančící sněhové vločky
a květinový valčík.
vstupné: 190 Kč

rodinný, fantasy
VB, USA, 2018,
134 min., 12 let, český dabing
Režie: David Yates

čt 6. prosince 17:30 hod.
so 8. prosince 17:30 hod.
pá 28. prosince 20:00 hod.
DOKTOR MARTIN:
ZÁHADA V BESKYDECH

komedie
ČR, 2018, 90 min., přístupný
Režie: Petr Zahrádka
vstupné: 120 Kč
čt 6. prosince 20:00 hod.
st 19. prosince 20:00 hod.
VE SPÁRECH ĎÁBLA
horror, thriller
USA, 2018, 86 min., 15 let, titulky
Režie: Diederik Van Rooijen
vstupné: 120 Kč
pá 7. prosince 17:30 hod.
so 8. prosince 20:00 hod.
SMRTELNÉ STROJE

so 1. prosince 20:00 hod.
st 5. prosince 20:00 hod.
čt 27. prosince 20:00 hod.

út 4. prosince 20:00 hod.
ne 30. prosince 20:00 hod.
DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI
USA, 2018, 111 min., 15 let,
české titulky
Režie: Fede Alvarez
vstupné: 100 Kč

BOHEMIAN RHAPSODY
drama, životopisný, hudební
USA, VB, 2018,
134 min., 12 let, české titulky
Queen. Jediné, co je
pozoruhodnější než jejich muzika,
je jeho příběh.
vstupné: 120 Kč

st 5. prosince 16:00 hod.
VÁNOČNÍ PÁSMO PRO DĚTI 1
animovaný
ČR, 50 min., pro děti od 5 do 8 let
Krátké pásmo pohádek pro
nejmenší.
vstupné: 30 Kč

ne 2. prosince 15:00 hod.
vstupné: 130 Kč
st 5. prosince 17:30 hod.
vstupné: 100 Kč
LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
dobrodružný, fantasy
USA, 100 min., přístupný,
český dabing
Režie: Lasse Hallström

čt 6. prosince 10:00 hod.
PRVNÍ ČLOVĚK
drama
USA, 2018, 138 min., 12 let,
české titulky
Režie: Damien Chazelle
Jedno z největších dobrodružství
v lidských dějinách.
vstupné: 60 Kč

ne 2. prosinece 17:00 hod.
út 11. prosinece 20:00 hod.
ne 23. prosinece 20:00 hod.
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dobrodružný, fantasy
USA, 2018, 128 min., 12 let, dabing
Režie: Christian Rivers
vstupné: 140 Kč
pá 7. prosince 20:00 hod.
ZÁHADA SILVER LAKE
mysteriózní, thriller, komedie,
krimi, drama
USA, 2018, 139 min., titulky
Režie: David Robert Mitchell
vstupné: 90 Kč
so 8. prosince 15:00 hod.
so 22. prosince 15:00 hod.
st 26. prosince 15:00 hod.
MIMI & LÍZA: ZÁHADA
VÁNOČNÍHO SVĚTLA
Pásmo krátkých animovaných

www.sezimovo-usti.cz

2018 prosinec

Kulturní akce na měsíc prosinec
MĚSTSKÉ STŘEDISKO
KULTURY A SPORTU

filmů pro malé děti.
Slovensko/ČR, 2018, 65 min.,
přístupný
vstupné: 80 Kč

Režie: Dušan Rapoš
vstupné: 60 Kč

ne 16. prosince 20:00 hod.
W. A. MOZART: DON GIOVANNI
– TEATRO LA FENICE, VENEZIA
opera
Itálie, 165 min.,
Dirigent: Stefano Montanari
Režie: Damiano Michieletto
vstupné: 190 Kč

pá 14. prosince 17:30 hod.
so 15. prosince 20:00 hod.
pá 28. prosince 17:30 hod.
SPIDER-MAN:
PARALELNÍ SVĚTY

ne 9. prosince 15:00 hod.
so 15. prosince 15:00 hod.
GORDON A PADDY

dětský animovaný
Švédsko, 2018, 62 min., přístupný
Režie: Linda Hambäck
vstupné: 120 Kč
ne 9. prosince 17:30 hod.
ÚTĚK
thriller
Polsko, 2018, 103 min.,
15 let, titulky
Režie: Agnieszka Smoczyńska
Hrají: Gabriela Muskała,
Łukasz Simlat
vstupné: 120 Kč
ne 9. prosince 20:00 hod.
BLACK SABBATH - THE END
OF THE END

čt 20. prosince 17:30 hod.
st 26. prosince 20:00 hod.
BUMBLEBEE

akční, animovaný, dobrodružný,
sci-fi
USA, 120 min., přístupný, dabing
Režie: Bob Persichetti, Peter
Ramsey, Rodney Rothman
vstupné: 140 Kč

so 22. prosince 17:00 hod.
so 29. prosince 15:00 hod.
PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
dobrodružný
USA, 2018, 110 min., přístupný,
dabing
Režie: Travis Knight
vstupné: 150 Kč

pá 14. prosince 20:00 hod.
ne 16. prosince 17:30 hod.
AQUAMAN

čt 20. prosince 20:00 hod.
ne 23. prosince 17:00 hod.
ne 30. prosince 17:30 hod.
MARY POPPINS SE VRACÍ

www.sezimovo-usti.cz

animovaný, rodinný
Česko, 2018, 60 min., přístupný
Režie: Marek Beneš
vstupné: 100 Kč
so 22. prosince 19:00 hod.
CARMEN
opera
projekt Večerů v pařížské Opeře,
167 min., titulky
vstupné: 250 Kč

akční, dobrodružný, fantasy
USA, 2018, 143 min., 12 let, dabing
Režie: James Wan
vstupné: 120 Kč
USA 2018, 130 min., dabing, přístupný
Režie: Rob Marshall
vstupné: 120 Kč

so 15. prosince 17:30 hod.
st 26. prosince 17:30 hod.
VÁNOCE A SPOL.
komedie, pohádka
Francie, 2017, 99 min., přístupný,
dabing

pá 21. prosince 17:30 hod.
ne 23. prosince 15:00 hod.
pá 28. prosince 15:00 hod.
ASTERIX A TAJEMSTVÍ
KOUZELNÉHO LEKTVARU
animovaný, komedie

dokumentární, hudební
Velká Británie, 2017, 120 min
Režie: Dick Carruthers
vstupné: 180 Kč
čt 13. prosince 10:00 hod.
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
pohádka
Česko, Slovensko, 2018, 99 min.,
přístupný

ČR, 2018, 145 min., 12 let
Režie: Ondřej Trojan
Film odkrývá období tzv. třetí
republiky, temné roky 1945–48,
a příběh muže, o kterém se nikdy
nemluvilo.
vstupné: 100 Kč

Režie: Alain Chabat
vstupné: 120 Kč
Francie, 2018, přístupný, dabing
Režie: Alexandre Astier, Louis Clichy
Další příběh Asterixe a Obelixe…
vstupné: 120 Kč

ne 16. prosince 15:00 hod.
GRINCH
animovaná komedie
USA, 2018, 90 min. (včetně
předfilmu Žlutá je nová černá),
přístupný, český dabing
Režie: Yarrow Cheney, Scott Mosier
vstupné: 140 Kč

pá 21. prosince 20:00 hod.
TOMAN
drama
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čt 27. prosince 15:00 hod.
so 29. prosince 17:30 hod.
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
V ZEMI ZRCADEL
animovaná dobrodružná komedie
Rusko, 2018, 80 min., přístupný,
dabing
Režie: Robert Lence, Aleksey Tsitsilin
vstupné: 130 Kč
čt 27. prosince 17:30 hod.
ZNOVU VE HŘE
USA, 2018, 98 min., 12 let, titulky
Režie: Peter Segal
Vtipný a zároveň romantický
film o cestě jedné obyčejné dívky
za štěstím.
vstupné: 110 Kč

prosinec 2018

Divadelní sezona Sezimovo Ústí
Městské středisko kultury a sportu připravilo jarní divadelní sezonu a přijímá
rezervace na předplatné. Výhodou předplatného je cena permanentky 990 Kč
na tři představení a stálé místo v hledišti. V rámci předplatného jsme pro
diváky připravili tři divadelní hry – Vzhůru do divočiny aneb Sex pro pokročilé
II, Zamilovaný sukničkář a Chvilková slabost. Zarezervované nevyzvednuté
permanentky budou dány do prodeje v lednu.

Andrlovou a Olgu „Hátu“ Želenskou.
Vstupné: 380 Kč
CHVILKOVÁ SLABOST
15. dubna 2019 od 19 hodin
DIVADLO V RYTÍŘSKÉ
Komedie, ve které hrají Petra
Špalková, David Matásek, Sandra
Černodrinská nebo Sára Sandeva.
Vstupné: 380 Kč

DIVADELNÍ

SEZONA 2019

MIMO PŘEDPLATNÉ
DDT
25. ledna 2019 od 19 hodin
DIVADLO KAPOTA
Satirická komedie ochotnického
souboru z Tábora.
Vstupné: 100 Kč

v Sezimově Ústí
LEDEN–DUBEN

© Studio

dlo

DVA diva

ilustrační foto

VZHŮRU DO
DDT DO DIVOČINY
VZHŮRU

PROČ MUŽI
ZAMILOVANÝ
CHVILKOVÁ
ZAMILOVANÝ
SUKNIČKÁŘ
DIVOČINY ANEB SEX NEPOSLOUCHAJÍ
SUKNIČKÁŘ
SLABOST
25. ledna 2019
PRO POKROČILÉ II
A
ŽENY
SE
ANEB
SEX
PRO
POKROČILÉ
II
5.
března
2019
od
19
hodin
od 19 hodin
5. března 2019
5. února 2019
15. dubna 2019
NEVYZNAJÍ
od
19
hodin
DIVADLO
KAPOTA
19 hodin
od 19 hodin
5. února 2019 odod19
hodin V MAPÁCH
DIVADELNÍ SPOLEČNOST
HÁTA
DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA
STUDIO DVA DIVADLO
Satirická komedie o lidech
DIVADLO V RYTÍŘSKÉ

STUDIO DVA DIVADLO
Komedie
V hlavních rolích:
Karel Roden, Jana Krausová
a Kristýna Nováková.
Vstupné: 380 Kč
a hmyzu… Sorry jako! Adaptace hry bratří Čapků: „Ze života hmyzu“. Kéž tento hmyzí obrázek naší společnosti
probudí naše lidské svědomí a humor a legrace je tím,
co nám pomůže podívat se
na to naše lidské pinožení
s nadhledem.
Hrají:
Jan Procházka, Dušan Duch
Běhounek, Dušan Ingr,
Hana Hořejšová, Monika
Kubová
Adéla Průchová, Emma
Kolčaková, Tereza Černá,
Adéla Kubová

Komedie volně navazující na
hru „Sex pro pokročilé“. Příběh
manželů Alice a Jindřicha pokračuje, tentokrát se vydávají
do přírody. Rodinný rozpočet se
zmenšuje, o to více se zvětšuje
touha „přežít“. Do stereotypů
dojemně směšného a zmateného páru se jako vichřice vmísí
nečekaná návštěva. Nespoutaná sestra a provokativní švagrová Diana naruší Alici a Jindřichovi kempovací idylu. S jejím
ironickým pohledem je slušné,
nudné, šestadvacetileté manželství vlastně tím největším
dobrodružstvím...

Veselohra s velkým množstvím
známých hereckých tváří.
Diváci se mohou těšit například
na: Lukáše Vaculíka, Martina
Zounara, Mahulenu Bočanovou,
Adélu Gondíkovou, Ivanu

28. února 2019
od 19 hodin

DIVADELNÍ SPOLEČNOST
JABLONSKÝ

Muži a ženy jsou odlišné bytosti. Že je to v dnešní době
odvážné tvrzení? Mnohé vztahy končí špatně, protože muži
nechápou, proč se ženy nemohou chovat více jako muži,
a ženy očekávají, že jejich muži
se budou chovat stejně jako
ony. Komedie o rozdílnostech
mezi muži a ženami. V režii Sabiny a Jiřího Langerových hrají, zpívají a chvílemi i tančí
členové Divadelní společnosti
Jablonský. Choreografie: Jana
Hanušová, scéna a kostýmy DS
Jablonský.

Bláznivá komedie, která se
odehrává na americké ambasádě ve Velké Británii a má
vše, co ztřeštěné komedie mít
mají: nevěry, převleky, záměny,
absurdní situace i neřešitelné
svízele.
Hrají:
Lukáš Vaculík, Viktor Limr,
Pavel Nečas, Filip Tomsa,
Zbyšek Pantůček, Martin
Zounar, Juraj Bernáth, Kristýna
Kociánová, Hana Kusnjerová,
Radka Pavlovčinová,
Mahulena Bočanová, Adéla
Gondíková, Betka Stanková,
Veronika Jeníková, Olga „Háta“
Želenská, Ivana Andrlová,
Pavla Vojáčková

Brilantní komedie o nečekaných zvratech a odhaleních ve
vztahu muže a ženy. Audrey
a Tony jsou dva roky rozvedeni. Oba už žijí vlastními životy
s novými partnery. Stále je však
spojují dvě děti a společně prožitých dvacet let manželství.
Nyní se setkávají na venkovské
chalupě, kterou spolu kdysi
sdíleli a která se má nyní prodávat, aby se podělili o nábytek
a jiné cennosti...
Hrají:
Petra Špalková, David Matásek, Sandra Černodrinská, Sára
Sandeva

PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ
A ŽENY SE NEVYZNAJÍ
V MAPÁCH
28. února 2019 od 19 hodin
DIVADELNÍ SPOLEČNOST
JABLONSKÝ
Hudební komedie v podání
jindřichohradeckých ochotníků.

Vstupné: 100 Kč

Budete vědět
jako první!

M

ěstské středisko kultury
a sportu Vás může informovat o svých novinkách a plánovaných akcích i osobně prostřednictvím elektronické pošty.
Pokud máte o tuto službu zájem,
přihlaste se do našeho newsletteru
a budeme Vám zasílat aktuality
přímo na Váš e-mail.
V případě zájmu stačí, když
svou e-mailovou adresu napíšete
na web MSKS www.kultura.sezimovo-usti.cz, a sice do příslušného
políčka s názvem Buďte informo
váni o našich novinkách!

Kino Spektrum
promítá úplně
poslední koncerty
Black Sabath
Josef Musil

Chceš se stát novou Miss Sezimovo Ústí? P
Hrají:
Karel Roden, Jana Krausová
a Kristýna Nováková

Cena: 100 Kč, mimo předplatné

Cena: 380 Kč

Cena: 100 Kč, mimo předplatné

Cena: 380 Kč

Cena: 380 Kč

Buď sama sebou a dokaž to ostatním!
© Studio DVA divadlo

ilustrační foto

i finále se odehrají v sále Spektrum.
Městské středisko kultury a sportu
zve slečny od 16 let, aby se zúčastspěch v sou- nily castingu do této akce. Kontěži
miss kurz na finalistky se bude konat
otevíráwww.kultura.sezimovo-usti.cz
dveře ke 9. února 2019 od 15 hodin, uzásplnění snů. Ta- věrka přihlášek je 2. února. Zákovým odrazo- jemkyně se mohou hlásit již nyní
vým můstkem k prosazení se prostřednictvím online formuláře
ve společnosti i k posílení osobní- www.miss-sezimovousti.cz.
ho sebevědomí je také soutěž Miss
Jaké jsou podmínky pro účast
Sezimovo Ústí 2019, jejíž casting v castingu? Kromě určené spodní
Josef Musil

PŘEDPLATNÉ A JEHO VÝHODY
cena permanentky 990 Kč • stálé místo v hledišti • předplatní lístek je přenosný
Předplatné je možné zakoupit v infocentru do konce prosince. Změna programu vyhrazena.

Ú

Adresa
nám. Tomáše Bati 701
391 02 Sezimovo Ústí

Kontaktujte nás
736 523 288, 734 797 521
mexus@sezimovo-usti.cz

věkové hranice nejsou žádné! Stačí
jen sebrat odvahu a udělat první
krok – přijít na casting do Spektra. Filozofie nadcházející soutěže Miss Sezimovo Ústí 2019 má
motto: Buď sama sebou a dokaž to
ostatním!
Finálový galavečer se uskuteční
30. března příštího roku. Akce se
koná každé dva roky, Městské středisko kultury a sportu Sezimovo
Ústí ji nyní vyhlašuje počtvrté. 

Darovací poukázka na akce MSKS
P

řemýšlíte, jaký dárek dát svým
blízkým pod stromeček? Městské středisko kultury a sportu
v Sezimově Ústí má pro vás řešení. Zakupte darovací poukázku
na placené akce, které MSKS poNovinky ze Sezimova Ústí:
Periodický tisk územního
samosprávního celku
– města Sezimovo Ústí.
Náklad: 3400 ks

řádá a realizuje. Částku si stanovíte
sami, doplníte jméno majitele poukázky a originální vánoční dárek je
hotový. MSKS nabízí širokou paletu kulturních akcí pro návštěvníky
všech věkových skupin. Informace

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

o nich zájemci naleznou na webu
www.kultura.sezimovo-usti.cz,
na stránkách měsíčníku Novinky ze Sezimova Ústí a pravidelné
stránce MSKS v Týdeníku Tábor
sko.
Příjem inzerce:
recepce@rudi.cz
tel.: 381 256 621
Vychází: 11 x ročně
Číslo a den vydání: 11/26. 10. 2018
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řátelé tvrdé rockové hudby,
na tomto filmovém představení nesmíte chybět! Kino Spektrum
uvede 9. prosince od 20 hodin
dvouhodinový snímek o kultovní
anglické kapele Black Sabath v čele
s frontmanem Ozzym Osbournem. Projekce dvouhodinového
filmu se koná v české premiéře
přesně v den, kdy tento snímek
poprvé promítne sto kin České republiky.
Kapela Black Sabbath se letos v únoru rozloučila se svými
fanoušky dvěma monstrózními
koncerty ve svém domovském
Birminghamu. Vznikl z nich koncertní snímek s názvem The End
of The End (Konec konce), a jako
každé „sbohem“ je doslova nabitý
emocemi. Během vystoupení, završujících téměř padesátiletou éru
vynálezců heavy metalu, zazněly
nejslavnější hity, jako Iron Man,
Paranoid nebo protiválečná War
Pigs, v podání původního složení
kapely včetně Ozzyho Osbourna,
kytaristy Tonyho Iommiho a basáka Terrence „Geezera“ Butlera. 

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

www.sezimovo-usti.cz

