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Měsíčník

Krátce z radnice

Prohlídky využilo několik desítek občanů

Martin Doležal, starosta města
 nový dům s pečovatelskou

službou a denním stacionářem
byl zkolaudován, probíhá uzavírání smluv s novými nájemci
bytů;
 výstavba nové střechy i opravy některých vnitřních prostor ZŠ Švehlova jsou hotovy,
dokončují se opravy obvodového pláště školy;
 rada města pozastavila v návaznosti na výrazný nárůst
žádostí povolování vyhrazených parkovacích stání, a to
do doby schválení kové koncepce parkování ve městě;
 zastupitelstvo města bude rozhodovat o změně č. 1 územního plánu Sezimova Ústí.


Výzva veřejnosti

Zapůjčení předmětů vztahující
se k 80 letům tzv. Baťova
Romana Krůčková
ředitelka MSKS

P

řed 80 lety vznikla část Sezimova Ústí zvaná Dvojka, lidově
též Kovák či Baťov. Městské středisko kultury a sportu by rádo toto
výročí připomnělo samostatnou
akcí. Součástí by měla být i samostatná výstava přibližující historii
80 let této části města. Její realizace
se určitě neobejde bez pomoci veřejnosti.
Proto MSKS prosí všechny
občany, kteří by mohli zapůjčit
jakékoliv předměty vztahující se k historii tzv. Baťova, aby
kontaktovali Informační centrum Sezimovo Ústí na telefonu:
736 523 288, e-mailem: infocentrum@sezimovo-usti.cz nebo
osobně. Vítány jsou i věci z oblasti
zvané každodennost. U každého
předmětu bude uvedeno jméno
zapůjčitele a po skončení výstavy bude předmět vrácen svému
majiteli.


www.sezimovo-usti.cz

Číslo popisné 1500 už patří novému Domu s pečovatelskou službou a denním stacionářem. Možnost prohlédnout si dokončeFoto Libor Borč
nou budovu a její vnitřní prostory v sobotu 16. února využilo několik desítek návštěvníků.

Zápisy do základních a mateřských
škol pro školní rok 2019/2020
Helena Krejčí, oddělení PLA
Zápisy do všech základních škol
zřizovaných městem Sezimovo
Ústí proběhnou ve dnech:
3. – 4. dubna 2019 v časech:

ZŠ a MŠ 9. května
■ 10:00 – 17:00 hodin

ZŠ Školní náměstí

■ 3. 4. 10:00 – 17:00 hodin
■ 4. 4. 12:00 – 17:00 hodin

ZŠ Švehlova

MŠ Zahrádka

Zápisy do všech mateřských
škol zřizovaných městem Sezimovo Ústí proběhnou ve dnech
6. – 7. května 2019 v časech:

MŠ Lipová

■ 13:00 – 17:00 hodin

ZŠ a MŠ 9. května
■ 13:00 – 16:30 hodin
■ Den otevřených dveří:
2. 5. 2019
15:00 – 16:30 hodin

■ 13:00 – 16:00 hodin
■ Den otevřených dveří:
13. 4. 2019
9:00 – 12:00 hodin
■ 13:00 – 15:30 hodin
■ Den otevřených dveří:
9. a 16. 4. 2019
10:00 – 11:00 hodin
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Volný byt k pronájmu

M

ěsto Sezimovo Ústí nabízí k pronájmu:

Byt č. 75/6 o velikosti 1+1
a celkové podlahové ploše
35,41 m2, v 2. nadzemním
podlaží domu čp. 75 na Husově náměstí v Sezimově Ústí I.

Jedná se o byt se sníženým
nájemným ve výši 55 Kč/ m2
určený zejména pro seniory.
Budova není vybavena výtahem.
Připravujeme…
Pronájem bezbariérového
bytů 2+kk v Domě s pečovatelskou službou
Město Sezimovo Ústí připravuje vypsání výběrového
řízení na pronájem bezbariérového bytu o velikosti 2+kk
v Domě s pečovatelskou službou, v ulici K Hájence čp. 1500
v Sezimově Ústí.
Bližší informace naleznete na www.sezimovo-usti.cz,
na úřední desce a informačních deskách MěÚ, případně
Správě města Sezimovo Ústí:
Jiří Stejskal
381 200 436, 725 769 860
Eva Podroužková
381 200 437, 725 769 857

Harmonogram blokového čištění
chodníků a komunikací
Pondělí 25. března 2019

Karel Homolka

Táborská, Lužnická, Jana z Ústí
Husovo náměstí
Kánišova – pouze chodníky
Vaníčkova
Žižkova

vedoucí technických služeb

■ V měsíci březnu, dubnu a květnu bude v Sezimově Ústí postupně probíhat blokové čištění
komunikací, úklid vozovek
a chodníků.
■ Práce budou probíhat podle
zpracovaného a schváleného
harmonogramu blokové čištění
chodníků a komunikací.
■ Rozmístění přenosných dopravních značek se bude provádět
postupně v termínu 18. března
– 10. května 2019, podle schválené dokumentace Dopravního
inspektorátu - služby dopravní
policie Tábor a odboru dopravy
MěÚ Tábor.
■ Na komunikace budou nejpozději 7 dní před provedením
blokového čištění chodníků
a komunikací v určené lokalitě
rozmisťovány přenosné dopravní značky IP 25a - začátek zóny
zákazu zastavení a IP 25b - konec zóny zákazu zastavení s vyznačením dne a doby provádění blokového čištění chodníků
a komunikací, B28 - zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou
s vyznačením dne a doby provádění blokového čištění chodníků a komunikací.
Harmonogram blokového čištění
chodníků a komunikací

Pátek 29. března 2019
Dukelská – pravá strana směr Jitřenka
Dukelská – parkoviště Spektrum
Rudé armády – pouze chodníky
Budějovická
náměstí Tomáše Bati, 9. května
nám. před Základní školou 9. května
Pondělí 1. dubna 2019
Bydlinského, Mlýnská, Šafaříkova
Dr. E. Beneše – část od Husova
náměstí k mostu přes Kozský
potok – chodníky

Pondělí 15. dubna 2019
Boženy Němcové, Jungmannova
K. H. Borovského, Palackého
Nad Mýtem / Na Mýtě, Ke Stadionu
Pátek 26. dubna 2019
Lipová, Táboritů, Pionýrů
spojovací ulice Táboritů - Pionýrů
Pondělí 29. dubna 2019
Okružní, Ke Hvězdárně
Komenského, Zahradní
Pátek 3. května 2019
Kaplického, Erbenova
Jilemnického, Karenova
Alšova , Hálkova, Čapkova
Šrámkova, Čechova, Kollárova
Vrchlického

Pátek 5. dubna 2019

Pondělí 6. května 2019

Průmyslová, Svépomoc
Dukelská – levá strana směr Jitřenka

Wolkerova – spojovací
komunikace Wolkerova - Jiráskova
1. máje, Pod Vrbou
Jiráskova – spojovací komunikace
Jiráskova – Školní náměstí

Pondělí 8. dubna 2019
Hromádkova, Švehlova
Vítkovecká, Petra Velikého
Pátek 12. dubna 2019
Nerudova, Sokolovská
Krátká, K Hájence

Pátek 10. května 2019
K Ozvěně, Nad Ovčínem, Zvonková,
Šípková, Nad Včelínem, Luční,
Na Tábořišti, A. Sedláčka, K Oboře,
Chrpová, Nad Nechybou, K Hájence 

Obě knihovny ve městě se slučují v jeden
organizační celek Městská knihovna Sezimovo Ústí
Romana Krůčková,
ředitelka MSKS

O

d března 2019 se obě sezimoústecké knihovny spojují
v jeden organizační celek s názvem Městská knihovna Sezimovo
Ústí. Uživatelům obou knihoven
(na městském úřadě a na Školním
náměstí) tato změna přinese mnoho výhod.
Vzhledem k tomu, že dojde
i ke sloučení databáze čtenářů

těchto subjektů, bude každému
čtenáři stačit jedna registrační
průkazka pro využívání služeb
obou knihoven, nebudou se tedy
muset v té druhé samostatně registrovat. Také se spojují knihovní
fondy – nově budou čtenáři vyhledávat v jednom katalogu a zobrazí
se jim knižní tituly obou knihoven. Samozřejmě půjde nastavit
i vyhledávání pouze v knihovně
na Školním náměstí, či v knihovně
na městském úřadě.
S tím souvisí i novinka, že čte-

náři si budou moci objednat nebo
rezervovat knihovní tituly z obou
provozoven knihovny a vybrat si,
kde si ho vyzvednou. Poté je mohou vracet v kterémkoliv z obou
knihovních pracovišť.
Dojde také k posílení akcí
v knihovně na městském úřadě
– pravidelné akce typu Hravé odpoledne nebo Středeční hraní se
budou střídat mezi oběma provozovnami knihoven.
Nový organizační celek Městská
knihovna Sezimovo Ústí bude vy-
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užívat služeb knihovního systému
Tritius (nástupce dosavadního systému Clavius). Pro uživatele bude
vítaná změna především v online
katalogu, který vyhoví požadavkům
moderního čtenáře. Umožní například hodnocení a doporučování
knih a výrazně usnadní vyhledávání. V katalogu bude dostupné i čtenářské konto, přes nějž si uživatelé
budou moci nastavit odesílání novinek z knihovny, prodloužit výpůjčky, nastavit rezervace, objednávky
atd.


www.sezimovo-usti.cz
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Životní podmínky 2019
Výběrové šetření v domácnostech
Viera Ziková

Č

eský statistický úřad organizuje v roce 2019 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění
pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních
podmínkách domácností v České
republice pod názvem „Životní
podmínky 2019" (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky
tohoto šetření. Smyslem tohoto
zjišťování je získávat dlouhodobě
srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem
34 evropských zemích. Dalším
cílem je získat data pro výpočet
ukazatelů peněžní a materiální
chudoby.

podmínky 2019. Pověření vydává
Krajská správa ČSÚ v Českých
Budějovicích. Ve všech fázích
zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data
jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje nový
evropský právní rámec ochrany
osobních údajů (GDPR) a jedná
v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona
č. 8911995 Sb., o státní statistické
službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Vlastní šetření proběhne v době
od 2. února do 26. května 2019
prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou
zahrnuty všechny osoby, které mají
ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto
významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat
s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá
a umožní nám získat řadu důležitých informací o sociální situaci
domácností v ČR, které nelze zjistit
žádným jiným způsobem.
Pracovníci zapojení do šetření
SILC se budou prokazovat průkazem zaměstnance ČSÚ nebo
průkazem tazatele a příslušným
pověřením, které je ve spojení
s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní

Řízením a koordinací šetření
Životní podmínky 2019 je v Jihočeském kraji pověřena:
Ing. Viera Ziková
tel.: 386 718 561, 605 589 826
e-mail: viera.zikovaQczso.cz


Z činnosti Policie ČR
prap. Jiří Matyš

N

a Obvodním oddělení Policie ČR v Sezimově Ústí bylo
v měsíci lednu šetřeno několik přestupků a trestných činů na území
Sezimova Ústí. Krátce jen několik
případů:
■ V době od 14:00 hodin dne
7. 1. do 05:10 hodin dne 8. 1.
neznámý pachatel nezjištěným
způsobem překonal dveře vedoucí do kantýny slévárny fy
Kovosvit MAS, na adrese nám.
T. Bati 419, kdy tuto následně prohledal, ale nic neodcizil. Škoda na poškození činí
10.000 Kč.
■ V době od 16:30 hodin dne
7. 1. do 03:35 hodin dne 8. 1.
neznámý pachatel na Husově
náměstí za použití násilí vypáčil ochrannou mříž a následně
rozbil boční skleněnou výplň
výlohy novinového stánku, kdy
tímto otvorem vnikl do stánku,
odkud odcizil zboží v hodnotě
32.088 Kč. Škoda na poškození
je 3.308 Kč.
■ V době od 13:00 hodin dne 4. 1.
do 08:50 hodin dne 9. 1. neznámý pachatel nezjištěným způ-
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sobem vysadil posuvné dveře
z horní kolejnice, přičemž
došlo k poškození spodního
hliníkového profilu dveří, čímž
fě Jiří Karban způsobil škodu
poškozením ve výši 3.000 Kč.
■ V době od 19:00 hodin dne 8.
1. do 07:30 hodin dne 9. 1. neznámý pachatel přesně nezjištěným způsobem rozpletl pletivové oplocení pozemku domů
čp. 131 a 117, na tento vnikl
a zde přesně nezjištěným způsobem rozbil skleněnou výplň
okna rodinného domu čp. 117
a po jeho otevření do domu
vnikl, kdy vnitřní prostory
prohledal a do současné doby
nebylo zjištěno, že by něco
odcizil. Dům stejnou cestou
opustil. Poškozenému způsobil škodu poškozením okna
ve výši 1.000 Kč a poškozením
oplocení škodu 500 Kč.
■ V době od 17:00 hodin dne 16. 1.
do 07:30 hodin dne 17. 1. neznámý pachatel poškodil fasádu prodejny železářství J+K,
v ul. Rudé armády 1078 tím,
že na fasádě prodejny za užití
spreje nastříkal tmavě modrou
barvou text 3 písmen ve znění "UNK" vel. v180xš460cm,
kdy tento text ještě uvnitř pís-

men vystříkal světle modrou
barvou, čímž majiteli nemovitosti fě J+K způsobil škodu
na poškození fasády ve výši
20.000 Kč.
■ V době od 16:00 hodin dne 27. 1.
do 03:10 hodin dne 28. 1. neznámý pachatel na Husově náměstí
za použití násilí nezjištěným
předmětem vypáčil ochrannou
mříž a následně rozbil boční
skleněnou výplň výlohy novinového stánku, kdy tímto otvorem
ze stánku odcizil zboží v hodnotě 6.000 Kč, kdy poškozením
vznikla škoda 6.000 Kč.
■ V době od 15.30 hodin dne
25. 1. do 04:15 hodin dne
28. 1. neznámý pachatel za použití násilí nezjištěným předmětem poškodil vstupní dveře
do prodejního stánku fy Pekařství Štefka na nám. T. Bati, kdy
do vnitřních prostor nevnikl
a nic neodcizil, čímž poškozené firmě Pekařství Štefka s.r.o.,
způsobil škodu poškozením
ve výši 2.000 Kč.
Rovněž z měsíce ledna je v šetření několik přestupků proti občanskému soužití a proti veřejnému
pořádku, které jsou převážně z restauračních zařízení a veřejných
ubytoven.
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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

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
603 257 500
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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Poděkování
 Děkuji panu starostovi za bla










hopřání a dárek k mým narozeninám.
Věra Šichová
Děkuji panu starostovi za přání k narozeninám a paní
Bažantové za předání dárku
a příjemné posezení.
Lubomír Šimek
Děkuji panu starostovi za blahopřání k mým narozeninám
a paní Evě Veselé za milou návštěvu a předání dárku.
Milada Ošťádalová
Děkuji srdečně panu starostovi
za blahopřání k mým narozeninám.
Růžena Pathyová
Děkuji srdečně panu starostovi
za blahopřání a dárek k mým
narozeninám.
Bohumila Pavličková
Děkuji panu starostovi za blahopřání k mým narozeninám.
Alena Budínová
Děkuji panu starostovi za pěkné blahopřání k mým narozeninám.
Jiřina Hanušová
Děkuji panu starostovi za přání k narozeninám a paní Vocílkové za předání dárku.
Milan Růta

Společenská kronika
od 18. 12. do 30. 1.
Prvním občánkem města Sezimovo Ústí narozeným v roce
2019 se stal Samuel Pěnka. Přejeme mu a jeho rodičům hodně
štěstí a zdraví.

Narození:
Čamrová Eliška, Filipová
Valerie, Gottwaldová Anežka,
Holub Jindřich, Klapková Lilien,
Prokop Jiří, Tichý Jan,
Vaňková Libuše
Zemřelí:
Bartáková Karolína
Bastlová Blanka
Buřičová Jiřina
Fialová Marie
Háková Marie
Holler Jiří
Charvátová Irena
Kanajlo Václav
Kobian Jiří
Kopecká Milada
Kroužková Marie
Lederer Karel
Nováková Jarmila
Novotná Eliška
Seidlová Zdeňka
Štědrá Marie
Turek Ondřej
Willmann Vlastimil
Zadražilová Marie
Zemančíková Marie
Zikešová Helena

Kronika představuje

Ze vzpomínek pana Otty Wagnera

Pan Wagner s částí své sbírky

ko opět zaniklo. Znovu bylo obnoveno v roce 1968 a hned následující rok si již trošku odrostlejší hoši
O. Wagner, J. Hárovník a Ing. M.
Vaváček splnili svůj klukovský sen.
V rámci „Akce Z“ se jim podařilo
za podpory tehdejšího předsedy
města Sezimovo Ústí pana Berana založit u Kozského potoka
skautskou osadu. Osadu, která je
i dnes místem schůzek skautských
oddílů střediska Černá růže Sezimovo Ústí. Pro úplnost uvádím, že
středisko bylo opět zrušeno v roce
1970 a obnoveno v roce 1989.

Hana Chotovinská
kronikářka města

V

ýznamná životní jubilea slaví
v letošním roce manželé Otto
a Eva Wagnerovi. Roky jejich narození jsou starší než rok založení
čtvrti Baťov v našem městě. Do Sezimova Ústí se přestěhovali z Tábora v roce 1960. Pan Otto Wagner se
jako bagrista podílel na stavbě činžovních domů na Školním náměstí
a v jednom z nich stále bydlí. Vedle
základů staveb si zde vybudoval
i kvalitní základy další životní etapy. Spolu se svou ženou vychovali
dvě děti - dceru a syna. I když, jak
sám přiznává, výchovu dětí nechával spíše na manželce a sám se
staral o finanční zajištění rodiny.
Jeho láskou od dětství byl skauting, a v Sezimově Ústí tak na období dětství a dospívání nebudou
vzpomínat pouze jeho vlastní děti,
ale i ty, které na toulkách do přírody a na výpravách za poznáním
zasvěcoval do zákonitostí života
v přírodě, vychovával je k pravdě,
čestnosti, zdatnosti, pořádku a učil
je úctě k sobě samým i k ostatním
lidem.
V Sezimově Ústí vznikl první
skautský oddíl v roce 1940, ale spolu se zákazem Junáka na podzim
téhož roku byl úředně rozpuštěn.
Po znovuobnovení činnosti Junáka v roce 1945 vzniklo v Sezimově
Ústí samostatné středisko. V roce
1948 byl Junák začleněn do Svazu
československé mládeže a středis-

Při vyprávění o budování osady
zavzpomínal pan Wagner na rok
1939, kdy byl na svém prvním
skautském táboře u rybníka Starý
Rytíř poblíž Vyhnanic. Zásoby si
do tábora přiváželi z nedaleké hájovny a část cesty museli absolvovat
na lodičkách přes rybník. A právě
v den, kdy zásobování zajišťovala hlídka, v níž byl pan Wagner,
uslyšeli z tábora silný křik. Zajeli
tedy s loďkou do křoví a jeden člen
posádky se vypravil prozkoumat
dění v táboře. Tam uviděl skupinu
Němců, kteří brali skautům zásoby
potravin a oblečení. Dokonce i to,
co měli na sobě. Do tábora se vrátili až po odchodu Němců.

4

Další jeho vzpomínka se týkala
studia na tehdy reálném gymnáziu v Táboře. Na můj dotaz k jeho
účasti v rámci projektu mezinárodní humanitární a rozvojové pomoci UNRRA pouze mávl rukou
na znamení, že to nic nebylo. Psal
se rok 1948 a tehdejším ředitelem
byl pan Jindřich Hubička. K moci
se dostala komunistická strana
a došlo k zestátnění Československého rozhlasu. Výborná znalost
německého jazyka dovolovala tehdy studentu Wagnerovi poslouchat
zahraniční zprávy o dění v Evropě
a v naší republice. Zprávy překládal do českého jazyka a nenechával
si je pouze pro sebe. Spolu se třemi spolužáky ze školy je vhazovali
po Táboře do schránek na noviny.
A nezapomínali ani na schránky
představitelů komunistické strany.
Důsledek této činnosti na sebe nenechal dlouho čekat. Následovalo vyhození ze školy a odsouzení
u Státního soudu v Justičním paláci v Praze na Pankráci na dva roky.
Jeden rok pracoval v jáchymovských uranových dolech, v „jáchymovském pekle“, a druhý rok
v uranových dolech v Příbrami.
I přes veškerá utrpení, která
zažil, v něm zůstala láska k lidem
a především k mládeži. Je nositelem druhého nejvyššího skautského vyznamenání Svojsíkův oddíl
a může se pochlubit i dalšími čtyřmi skautskými vyznamenáními
a celou řadou pamětních medailí.
Vedle těchto svých ocenění má bohatou sbírku skautských vyznamenání, řádů, odznaků, pamětních
medailí a opasků.
Pan Wagner velice rád vzpomíná na mezinárodní setkání skautů,
světové skautské jamboree v roce
2007 ve Velké Británii, kde se čtrnáctidenního programu zúčastnilo
více jak 38 000 skautů vůdců ze
158 zemí.
Během povídání s panem Wagnerem jsem si vybavila motto
na úvodní stránce knihy Dva divoši
od E. T. Setona, který je u nás pokládán za jednoho ze zakladatelů
skautingu, a sama pro sebe si řekla,
že v sobě zahrnuje život pana Wagnera. To motto zní: „Protože jsem
poznal trýzeň žízně, vyhloubil jsem
studnu, kde by i jiní mohli pít!“ 

www.sezimovo-usti.cz
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Projekt – Do školy s úsměvem

Jana Šindelářová

ZŠ Švehlova

Andrea Lacinová

5. března (15:00–16:00 hod.)
Anglický jazyk: Mgr. Kristýna
Trachtová
Tělesná výchova: Mgr. Jana Šindelářová

ZŠ Školní náměstí

N

aši učitelé v letošním školním roce opět připravili pro
děti z mateřských škol, které v letošním roce půjdou k zápisu do
1. tříd, program nazvaný „Do školy s úsměvem“.
Tento projekt je zaměřen na přípravu dětí pro bezproblémový
vstup do 1. třídy. Setkání se konají
v odpoledních hodinách, aby nejen děti, ale i jejich rodiče mohli
zažít přímou práci s pedagogy
a poznali metody výuky, které naše
škola nabízí. První setkání proběhlo 22. ledna 2019 v čase od 17
do 18 hodin, kdy si děti společně
s učitelkami 1. stupně zahrály různé hry, zpívaly si a něco pěkného
i vytvořily.
5. února se děti seznámily s učiteli 2. stupně a hravou formou na-

Akce pro předškoláky

19. března (15:00–16:00 hod.)
Hudební výchova:
Mgr. Jana Pětivlasová
Tělesná výchova:
Mgr. Klára Choulíková

hlédly do předmětů přírodovědy,
fyziky a zeměpisu. Naučily se tak
něco nového a poznaly i nové kamarády.
I další setkání 19. února
a 5. března budou neméně zajímavá a přínosná. Cílem je ukázat

především činnost školní družiny
a zájmových kroužků.
Přáli bychom si, aby děti nejen poznaly školu a připravily
se na zápis, ale také první školní
den usedly bez bázně a strachu
do svých lavic.


26. března (15:00–17:00 hod.)
Den otevřených dveří: zpřístupněná bude celá škola, program pro
děti bude připraven ve třídách všemi vyučujícími
30. dubna (9:00–11:00 hod.)
Dopoledne, děti přivedou paní
učitelky z MŠ
Rej čarodějnic:
Mgr. Jana Mikulenková


Projekt – Nebojte se velké školy
Petr Peroutka
ZŠ a MŠ 9. května

L

etos jsme jako v minulých letech připravili pro všechny
děti, které půjdou tento školní rok
k zápisu do první třídy, projekt
s názvem „NEBOJTE SE VELKÉ
ŠKOLY“.
Setkání předškoláků se budou
konat v odpoledních hodinách,
aby se ho mohli spolu s dětmi zúčastnit i rodiče a měli možnost zažít atmosféru velké školy společně
s dětmi. Mohou tak sledovat své

děti při různých činnostech v kolektivu ostatních dětí.
Aktivity jsou zaměřené na činnosti, na kterých si děti vyzkouší
své dovednosti a kreativitu. Připraveny jsou pohybové aktivity,
výtvarné činnosti, procvičování
jemné a hrubé motoriky – lepení,
tiskání, stříhání, barvení, modelování. Dále se děti hravou formou
seznámí s matematikou, angličtinou, přírodovědou a také si připraví zdravou svačinku.
Rodiče uvidí práci učitelů, mohou se s nimi seznámit a poznat
atmosféru školy. Rádi předáme

všem jakékoliv informace týkající
se školy a budoucí školní docházky dětí.
Tři nezávislá setkání budou probíhat vždy ve středu od 16:30 hod.,
a to 6. 3. 2019, 20. 3. 2019 a 27. 3.
2019.
Tento projekt je završením celoroční přípravy předškoláků,
s kterou jsme začali již na podzim
projektem „Předškolička“, který se
zaměřoval převážně na správnou
výslovnost. V lednu a únoru se
uskutečnila druhá část projektu
s názvem „Grafomotorika“. Jak už
název napovídá, byl projekt zamě-

Letní semestr Akademie 3. věku
Jana Richterová

organizátorka akademie

V

e středu 6. 2. 2019 začal druhý, letní semestr Akademie
3. věku pořádaný ve spolupráci
MěÚ Sezimovo Ústí a ZUŠ v Sezimově Ústí.
V zimním semestru jsme v hudební výchově prošly (jsme samé
ženy) dějiny hudby od počátků až
po vznik operety. Přednášky byly

www.sezimovo-usti.cz

kým tancem (pokud se tomu tak
v našem provedení dá říkat) jsme
se učily vytvářet pocity, nálady,
ztvárnit roční období, čerty, masopust ...
Pokud mohu mluvit za všechny
účastníky akademie, tak si to moc
užíváme a obdivujeme nasazení
lektorů.
Těšíme se, že se i v letním semestru toho hodně dozvíme a že
v nás zase lektoři budou probouzet
tvůrčí síly.


provázeny hudebními ukázkami.
Dále jsme se seznámily s hrou
na kytaru a fagot. Dozvěděly jsme
se vtipnou formou mnoho o našem hlase a práci s ním. Rovněž
ve výtvarném oboru jsme prošly
vývoj výtvarného umění a zkusily
jsme si z různých období i vlastní
tvorbu, např. mnohé z nás konkurovaly svými abstraktivními
dílky obrazům Františka Kupky.
V pohybovém oddělení tvoříme
krásu pohyby našich těl. Scénic-
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řen na správné držení tužky a jemnou motoriku ruky.
Věříme, že tato akce pomůže dětem zbavit se strachu z neznámého
prostředí velké školy, z nových učitelů a plné školy dětí. Naše přání
je, aby se děti těšily k zápisu, aby se
těšily do první třídy.
A pokud se bude dětem a rodičům u nás ve škole líbit, zveme
všechny předškoláky k zápisu
do první třídy, který se uskuteční
v naší škole ve středu
3. dubna a ve čtvrtek 4. dubna
2019, vždy od 10:00 do 17:00 hodin. Budeme se těšit.


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

březen 2019

Sezona 2019 a ohlédnutí za minulou
Loňská sezóna nebyla úspěšná
jen pro muže jakožto pro tým, ale
i pro jednotlivce v rámci různých
reprezentací. Michal "Bob" Pavolka
se ve svých 16 letech stal nejmladším účastníkem ME mužů, díky
tomu, že byl vybrán do mužské
reprezentace Slovenské Republiky.
Bob ovšem nebyl jediným, kdo se
ve slovenském dresu objevil, hlavním trenérem reprezentace byl Jan
Čech, který si k sobě vybral jako
asistenta Petra Deveru a jakožto skauta Ondřeje Koubu. Adam
Bočánek a Ondřej Kouba vyrazili
společně s reprezentací juniorů
U19 do Argentiny kde odehráli sérii s místními týmy, Adam se poté
zúčastnil i obdobné akce v Japonsku. Mistrovství světa musel Adam
odmítnout ze zdravotních důvodů,
a tak se místo něj do kanadského
města Prince Albert podíval jiný
hroch, Pavel Švec.
Reprezentační cykly pokračují
i s rokem 2019. Do juniorské reprezentace U18 se dostal nováček v našem mužském týmu Robert Hanzal.
Do mužské reprezentace U23 byl
nominován Pavel Švec. Hlavním
koučem slovenské reprezentace dívek U16 byl zvolen Jan Čech.


Alena Kalinová

trenérka

S

ezóna 2018 je již dávno za námi
a všechny naše týmy se v rámci
zimní přípravy chystají na své budoucí výkony v roce 2019, který se
nese v duchu změn v soutěžích.
Žáci a kadeti se zapojí do jediné
celostátní soutěže v jejich kategoriích. O svou příčku zabojují žáci
s dalšími 24 týmy zatím, co kadeti
"jen" s 22 soupeři. Celostátní liga
bude rozdělena do jednotlivých
divizí, ve kterých se budou konat
turnaje, všechny týmy pak zabojují
podle svého postavení o umístění
na mezidivizním turnaji.
Změna nemine ani tým sezimáckých juniorů. Mladíci rozžhaví
po čtyřech letech své pálky v juniorské extralize, která byla našemu
týmu nabídnuta. Mimo tradiční
posily z Trhových Svin se k nám
přidají ještě chlapci z Příbrami
a jeden pomocník z Lednice. Herní systém je stejný jako u druhé
ligy mužů (dva dvojzápasy během
víkendu).
Největší novinkou pro rok 2019
je bezpochyby "obnovení" ženské-

ho týmu v Sezimově Ústí. V dresech Hladových Hrochů nastoupí
především bývalé hráčky a juniorky pražského týmu Spectrum. Ze
sezimáckých děvčat by se na hřišti měly objevit: Eliška Kašparová, Monika Deverová, Štěpánka Štroufová, Merlina Salvatore
a Ema Handlová.
Muži minulou sezonu kralovali
základní části a dostali se po druhé
za sebou do finále 2.ČSLM. Bohužel, postup do extraligy se nekoná
ani letos, a tak se na naše chlapíky
můžete těšit ve stejné formě jako
doposud.

Chýnovské výtvarnice
a fotografové Prahy
bok po boku
Josef Musil

D

vojnásobný zážitek budou
mít milovníci umění, kteří navštíví Spektrum v sobotu
2. března. Od 16 hodin se tam
uskuteční dvě vernisáže. První
vernisáž uvede tvorbu chýnovských výtvarnic, jejichž díla budou
vystavena v galerii Spektrum do
22. března. Zastoupené výtvarnice
v současné době studují u malířky
Evy Wernerové Malkovské z Chýnova, používají rozmanité výtvarné techniky a spojuje je používání
motivů městských zákoutí.
Další vernisáž představí prodejní výstavu fotografií s názvem Praha tisícem očí, která ve foyer budovy Spektrum potrvá do 12. května.
Své snímky budou prezentovat fotografové z okruhu umělecké skupiny Volné sdružení umělců Čech,
Moravy a Slovenska. Výtěžek
z prodeje fotografií bude předán
Centru pro léčbu roztroušené sklerózy při Královské nemocnici Praha-Vinohrady. Společnou vernisáž
obou výstav hudebně doprovodí
Tereza Krůčková a Viktor Šauer. 

Hvězdárna Františka Pešty Sezimovo Ústí
Soňa Trostová

Hvězdárna Fr. Pešty

J

arní obloha je napohled poměrně chudá. Pestrá oblast oblohy,
Mléčná dráha, prochází těsně nad
severním obzorem. Náš pohled
proniká kolem bližších hvězd vlastní Galaxie do dalekého mezigalaktického prostoru. Jasnější hvězdy
jarních souhvězdí jsou tři; jejich
pomyslným spojením dostáváme
obrazec zvaný jarní trojúhelník.
Ve východním rohu září oranžový
Arcturus v souhv. Pastýře, nad nějž
míří voj Velkého vozu, v západní
špičce je bílý Regulus v souhv. Lva
a v jižním téměř pravém úhlu, namodralá Spica v souhvězdí Panny.

přesouvá do souhv. Ryb. Venuše
na začátku března je viditelná jako
Jitřenka nízko nad jihovýchodním obzorem. Jupiter viditelný
ráno na jihovýchodě a jihu, během
března se objeví v seskupení spolu
s Venuší a Měsícem nebo Satur-

nem. Saturn i v březnu je planeta
ráno stále nízko nad jihovýchodním obzorem. Uran do poloviny
března je pozorovatelný večer nad
západním obzorem. Neptun je nepozorovatelný. Slunce putuje v Rybách a 20. března v 22 hod 58 min.

SEČ vstupuje do znamení Berana.
Den a noc jsou stejně dlouhé, nastává jarní rovnodennost. Začíná
astronomické jaro.
Po jarní rovnodennosti se den
prodlužuje. V březnu přibývá dne
o 1 hod 57 min.
Měsíc den po jarní rovnodennosti nastává úplněk a to 21. 3.
v 2 hod 43 min. Vidět bude severně od hvězdy Regulus v souhv. Lva.
Na konci měsíce se objeví seskupení Měsíce s Jupiterem a hvězdou
Antares ve Štíru: sledujte je 26. 3.
ve 4 hod.
Doporučujeme: Zdeněk Bardon – Fotografie hvězdné oblohy
z cyklu Vesmírný Tábor.
Během přednášky se přeneseme
na světové observatoře, zazní i slova o metodách a úskalích fotografování hlubin vesmíru.
Přednáška se koná v Městské
knihovně Tábor dne 6. března
v 18:00 hod.


Pozorování planet
Merkur počátkem měsíce se
ukáže večer nad západním obzorem. Mars je v první polovině noci
v souhv. Berana odkud se pomalu
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Kulturní akce na měsíc březen
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

Velbloudí dostihy – hru, která
kombinuje tipování i strategické
přemýšlení. Další hra se jmenuje
Leo musí ke kadeřníkovi, ve které
bude potřeba spolupráce všech
hráčů. Na hráče bude čekat
i Quoridor – logická hra s prvky
strategie.
vstupné: zdarma

kamarádi z divadla Hnedle Vedle.
Těšit se můžete na živě zpívané
písničky, skeče, soutěže a odměny.
vstupné: 50 Kč
NOC S ANDERSENEM
– Z POHÁDKY DO POHÁDKY
29. března
Knihovna Školní náměstí
Přijďte do knihovny oslavit
70. výročí nakladatelství Albatros.
Večer a noc strávíme s oblíbenými
knihami a hrdiny tohoto
nakladatelství. Na děti tak bude
čekat Harry Potter, Honzíkova
cesta, Pejsek s kočičkou a mnoho
dalších kamarádů.
Pro děti od 2. do 5. třídy. Kapacita
omezena, rezervace míst je
možná v knihovně, telefonicky,
či e-mailem. Rodiče musí osobně
v knihovně vyplnit přihlášku.
Rezervace míst je možná od 4.
března, přihlášku v knihovně je
nutno vyplnit do 22. března.

VEČERY V PAŘÍŽSKÉ
OPEŘE – MACBETH
16. března 19.30 hod.
sál Spektrum

GALERIE SPEKTRUM
734 797 521

(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
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
PRODEJ ON-LINE VSTUPENEK
www.kultura.sezimovo-usti.cz
MASOPUST
5. března 10 hod.
náměstí Tomáše Bati

Tradiční sezimoústecký masopust
ve spolupráci se ZŠ a MŠ 9. května
Sezimovo Ústí. Průvod masek
vyjde v 10 hodin od ZŠ 9. května,
projde ulicí 9. května na náměstí
Tomáše Bati, kde se uskuteční
představení masek.
STŘEDEČNÍ HRANÍ
6. března 15-17 hod.
Knihovna Městský úřad
Tentokrát si v knihovně zahrajeme

www.sezimovo-usti.cz

Své nastudování Verdiho opery
Macbeth podle slavného příběhu
Williama Shakespeara předvede
v Pařížské opeře Státní opera
Berlín s mezinárodním obsazením
té nejvyšší kvality. V hlavních
rolích se představí Plácido
Domingo, Anna Netrebko, Fabio
Sartori nebo Kwangchul Younn.
vstupné: 250 Kč

MISS SEZIMOVO ÚSTÍ 2019
30. března 19 hod.
sál Spektrum
Velké finále o titul Miss Sezimovo

KNIŽNÍ DOPOLEDNE
PRO NEJMENŠÍ
18. března 10-11 hod.
Knihovna Městský úřad
Maminky, tatínkové, babičky
i dědečkové jsou se svými
nejmenšími vítání v knihovně!
Budeme si vyprávět a číst
pohádky. Tentokrát o tom, jak
chytrý Adam vymyslel psaní
a knížky.
vstupné: zdarma

Ústí 2019 proběhne 30. března.
Finále si rozhodně nenechte ujít!
Hosty večera budou Daniela
Dušková, úřadující Miss Sezimovo
Ústí a bubenický soubor Wild
Sticks. Moderátorem nebude
nikdo jiný než Mirek Šimůnek.
vstupné: 250 Kč

KARNEVAL
23. března 15 hod.
Spektrum

POHÁDKY

pokoušejí jablíčko uhlídat a tím
princeznu osvobodit, ale žádnému
se to nedaří. Až princ Jindřich
uspěje, princeznu osvobodí
a vezme si ji za ženu.
vstupné: 20 Kč

DIVADLA
ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA
5. března 19 hod.
sál Spektrum

Veselohra s množstvím
komediálních situací
a překvapivým koncem.
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
vstupné: vyprodáno
TŘI LETUŠKY V POSTELI
DIVADLO RADKA
BRZOBOHATÉHO
18. března 19 hod.
sál Spektrum

Od března hrajeme loutkové
pohádky od 16:30 a od 17 hodin.
O ZAKLETÉ PRINCEZNĚ
20. a 27. března 16.30 a 17 hod.
loutkový sál
Čarodějnice Agáta chce princeznu
pro svého syna Bubuláka.
Princezna ho však odmítne
a čarodějnice ji za to zakleje
do zlatého jablíčka. Princové se

Dopřejte dětem odpoledne
plné zážitků! Na maškarní bál
do Spektra přijede Tom a jeho
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Dva piloti, jeden byt a příliš
mnoho milenek na jednu postel.
Milostné pletky napříč zeměkoulí
vás pak mohou dostat do ráje, ale
také do blázince.
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PRAHA TISÍCEM OČÍ
VERNISÁŽ – 2. března 16 hod.
Výstava je přístupná
do 12. května
galerie Spektrum
Výstava fotografií, v jejichž
hledáčku se ocitly pohledy
na různá, nejen romantická,
zákoutí staré Prahy. Výtěžek
z prodeje fotografií poputuje
na Centrum pro léčbu roztroušené
sklerózy při Královské nemocnici
Praha – Vinohrady.
Společnou vernisáž obou výstav
hudebně doprovodí Tereza
Krůčková a Viktor Šauer.

VÝSTAVY
Hrají: Miroslav Hrabě / Petr
Vágner, Milan Enčev, Pavlína
Mourková, Kateřina Peřinová,
Denisa Nesvačilová, Vladimíra
Benoni / Anna Kulovaná, Petr
Franěk
Vstupné: 360 Kč

PŘEDNÁŠKY
SEVERNÍ KOREA OČIMA
MILANA BUREŠE
19. března 17 hod.
sál Spektrum
Milan Bureš, jeden z devatenácti
českých dobrodruhů, kteří
v posledních třech letech mohli

CHÝNOVSKÉ VÝTVARNICE
VERNISÁŽ – 2. března 16 hod.

Výstava je přístupná
do 22. března
galerie Spektrum
Studentky Evy Wernerové
Malkovské z Chýnova představují
své obrazy. Motivem obrazů jsou
většinou stará zákoutí měst, vesničky
a zátiší. Výtvarnice ve svých dílech
používají různé techniky zpracování.
Výstava je prodejní.

PRVNÍ – AKRYL A OLEJ
VERNISÁŽ – 4. března 18 hod.
Knihovna Školní náměstí
Vernisáž výstavy obrazů pana
Davida Andrlíčka, který se věnuje
abstraktní experimentální tvorbě.

Kombinuje olej s akrylem a ve své
tvorbě používá většinou malířskou
špachtli a pero. Po štětci sahá
pouze k dokreslení detailů či
kontur. Výstava bude dostupná
v otevírací době knihovny
do 3. května.
Výstavy v galerii Spektrum
jsou přístupné v otevírací době
informačního centra a v době
konání kulturních akcí MSKS
včetně promítání filmů
(vstup hlavním vchodem).
Vstupné činí 10 Kč.

KLUBOVNA III. VĚKU
AŤ ZAZNÍ HLAS
4. března 14 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
Do tajů práce s naším hlasem nás
zasvětí Ing. Iva Töröková.
KOSMETIKA
18. března 14 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
V každém věku je třeba dát své
pleti potřebnou péči. Kosmetička
Lenka Kučerová nám předvede
jak na to.

tuto zemi navštívit, přiblíží historii
a současnost Severní Koreje.
Nestandardní, v každém případě
však velice zajímavá cestovatelská
přednáška o zemi, do které se jen
tak nedostanete.
vstupné: 60 Kč

VÍTÁNÍ JARA
23. března odjezd MHD č. 17
ve 14.10 hod.
ze Sezimova Ústí Kovosvit
do stanice Nový hřbitov
Vycházka s Hanou Kazatelovou.
Po roce opět vítání jara v Lomu
Svatá Anna se zdobením
velikonoční vrby.

POROZUMĚNÍ LIDSKÉ MYSLI
16. března 15-18 hod.
malý sál

VYŠÍVÁNÍ KORÁLKY
25. března 14 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
Techniku při výrobě korálkového
medailonku si vyzkoušíme se
Stanislavou Pokornou.

Poznejte nový pohled na lidskou
mysl a zažijte dlouhodobé pocity
spokojenosti a radosti i na pozadí
špatných dnů. Cyklus přednášek
a povídání připravili psycholožka
a lékárník Barbara a Jiří
Dobiášovi. Nutná rezervace
do 14. března v infocentru
Sezimovo Ústí.
vstupné: dobrovolné

KNIHOVNY
Novinky Knihovna Městský úřad
Halina Pawlowská:
Cesta za láskou
Láskyplný cestopis po místech,
kde se dá zapomenout na smutek
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Miroslav Pech: Cobainovi žáci
Román
James Swallow: Nomád
Špionážní thriller
John Boyne: Chlapec
v pruhovaném pyžamu
Příběh chlapce z prostředí
koncentračního tábora
Peter May: Útěk
Detektivka
Vlastimil Vondruška:
Jičínské pole mrtvých
Historická detektivka
Klára Janečková: Prokletý původ
Historická romance
Ryan O´Meara: Úžasní psi
Zajímavosti z psího života
Zuzana Pospíšilová:
Popletená abeceda
Pro nejmenší
Thomas Brezina: Tajemství
hradu
Dobrodružné čtení pro děti
Novinky Knihovna
Školní náměstí
Dospělí:
Karin Krajčo Babinská: Za sny
Netradiční romantický příběh
Alexandra Borowitzová:
Rodina a jiné katastrofy
Vtipný příběh o rodinných
poutech a pohromách
Michael Connelly: Noční
směna
První díl nové detektivní série
Petr Čech: Můj život –
od kolébky ke slávě
První autorizovaný životopis
českého fotbalisty
Jo Jakeman: Náš manžel
Kam až byste zašly, abyste se
pomstily svému bývalému?
Jan Révai, Pavel Liška, Hynek
Bernard: Sí, vole!
Vandráci na cestě Střední
Amerikou
Děti a mládež:
Co se kde děje?
Prozkoumejte sedm
nejznámějších velkoměst
Paula Harrisonová: Tajemní
zachránci – Bouřkový drak
Příběh Sofie a malého draka
pro začínající čtenáře
Liz Kesslerová: Emily Vichrná
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Pytlov na úpatí kopce Pervidle.
Místní, kteří tu žijí běžným
životem řemeslníků nebo sedláků,
možná ani netuší, že všechny
jejich přestupky a nepravosti jsou
pečlivě monitorovány místní
pekelnou pobočkou. Hříchy
zapisuje spravedlivě a neomylně
kouzelné Čertí brko. Jednoho dne
však přestane fungovat.
vstupné: 100 Kč

a tajemství mořské sirény
Další dobrodružství mořské
panny Emily
David Walliams:
Táta za všechny prachy
Humorný příběh o tom, co se
stane, když se Frank pokusí
zachránit tátu z vězení

KINO SPEKTRUM
pá 1. března 17:30 hod.
ne 3. března 17:30 hod.
pá 15. března 17:30 hod.
st 27. března 20:00 hod.
LÉTO S GENTLEMANEM
romantická komedie
ČR, 2018, 98 min., přístupný
Režie: Jiří Adamec
Hrají: Jaromír Hanzlík, Alena
Antalová, Igor Bareš, Lucie
Vondráčková, Miroslav Šimůnek,
Tereza Kostková, Ivana Chýlková,
Miroslav Etzler, Dana Batulková,
Letní romantická komedie
o touze po svobodě, pozdní lásce
a naději…
vstupné: 110 Kč
pá 1. března
so 2. března
út 19. března
čt 21. března
ne 24. března
ŽENY V BĚHU
komedie

so 2. března 20:00 hod.
út 12. března 20:00 hod.
NA STŘEŠE
drama, komedie
ČR, 2019, 97 min., 12 let
Režie: Jiří Mádl
Profesor Rypar (Alois Švehlík)
poskytne dočasné útočiště
Songovi (Duy Anh Tran),
mladému Vietnamci, jehož našel
ukrytého na střeše svého domu.
Mohou však dva takto odlišní
lidé vůbec sdílet jeden prostor, aby
z toho nebyla katastrofa?
vstupné: 100 Kč
ne 3. března 15:00 hod.
PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
animovaný, rodinný
ČR 2018, 60 min., přístupný
Režie: Marek Beneš
Blíží se zima a naši známí kutilové
to nemohou nechat jen tak. Navíc
když je „zaskočí“ sněhová nadílka,
která se jim snesla na zahradu.
Jaký nový stroj na sníh naši dva
kutilové vymyslí?
vstupné: 100 Kč

20:00 hod.
17:30 hod.
20:00 hod.
10:00 hod.
20:00 hod.

ne 3. března 20:00 hod.
st 13. března 20:00 hod.
ÚHOŘI MAJÍ NABITO
komedie
ČR, 2019, 101 min., 12 let
Režie: Vladimír Michálek
Tohle není jenom hra. Je to útěk
z reality všedních dnů, se kterým
nejde přestat. Úhoři mají nabito
je černá komedie o partě chlapů,
pro které se hra na URNU (Útvar
rychlého nasazení) stala únikem

ČR, 2019, 93 min., přístupný
Režie: Martin Horský
Komedie o ženách, které se
nebojí vyběhnout štěstí naproti
Věra (Zlata Adamovská) prožila
s Jindřichem báječný život a je
pevně rozhodnutá splnit jeho
poslední přání – zaběhnout
maraton!
vstupné: 130 Kč / 60 Kč
so 2. března 15:00 hod.
ČERTÍ BRKO
pohádka
ČR, SR, 2018, 99 min., přístupný
Režie: Marek Najbrt
Příběh nás zavede do městečka
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z jejich nudných životů.
vstupné: 120 Kč
st 6. března 16:00 hod.
BOB A BOBEK – KRÁLÍCI
Z KLOBOUKU
krátké pásmo pohádek
ČR, 65 min., přístupný
Krátké pásmo pohádek pro
nejmenší diváky. Projekce
za částečného osvětlení.
vstupné: 30 Kč
st 6. března 17:30 hod.
TICHO PŘED BOUŘÍ

thriller
USA, 2018, 106 min., 15 let, titulky
Režie: Steven Knight
Na tomhle ostrově nikdo neumírá
dokud neporušíte pravidla.
Thriller plný zvratů a vášní
s Matthew McConaugheym
a Anne Hathaway má všechny
předpoklady stát se jedním
z diváckých zážitků roku.
vstupné: 110 Kč
st 6. března 20:00 hod.
st 20. března 20:00 hod.
BOHEMIAN RHAPSODY
drama, životopisný, hudební
USA, VB, 2018,
134 min., 12 let, titulky
Queen. Jediné, co je
pozoruhodnější než jejich
muzika, je jeho příběh. Bohemian
Rhapsody popisuje hudební dráhu
i jedinečnou životní a uměleckou
jízdu Freddieho Mercuryho
od založení skupiny Queen až
po památný koncert Live Aid
v roce 1985.
vstupné: 120 Kč
čt 7. března 10:00 hod.
NARUŠITEL
drama
ČR, 2018, 90 min., 12 let
Režie: David Balda
Hrají: Jiří Dvořák, Petr Kostka,
Pavel Neškudla, Stanislav
Zindulka, Veronika Arichteva
Silný a napínavý příběh českého
leteckého esa, jeho kamarádů
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i bezbřehou lásku k létání přináší
do kin film Narušitel.
vstupné: 60 Kč
čt 7. března 17:30 hod.
pá 8. března 17:30 hod.
ne 10. března 17:30 hod.
st 13. března 17:30 hod.
CAPTAIN MARVEL
akční, dobrodružný
USA, 2019, 128 min., 12 let,
dabing

Režie: Anna Boden, Ryan Fleck
Snímek Captain Marvel se
odehrává v devadesátých letech
dvacátého století a je tak zcela
novým dobrodružstvím z dosud
neviděného období filmového
světa Marvel. Film sleduje příběh
Carol Danversové, ze které se
stala jedna z nejmocnějších
superhrdinek světa.
vstupné: 140 Kč
čt 7. března 20:00 hod.
DO BOJE
drama
Francie, 2018, 113 min., 12 let,
titulky
Režie: Stéphane Brizé
Před dvěma lety automobilová
společnost Perrin Industries
podepsala dohodu se svými
1100 zaměstnanci – ti přistoupili
na citelná platová omezení
výměnou za jistotu pracovního
místa po dobu následujících pěti
let. Navzdory rekordnímu zisku
továrny a daným slibům se vedení
podniku náhle rozhodlo výrobu
ukončit. Zaměstnanci, v čele
s mluvčím Laurentem Amédém,

společnost v první polovině
20. století.
vstupné: 110 Kč

však toto rozhodnutí odmítají
přijmout a jsou připraveni udělat
vše, co je v jejich silách, aby si
práci zachránili.
vstupné: 90 Kč

so 9. března 20:00 hod.
VŠECHNO NEJHORŠÍ 2
horor, mysteriózní, thriller,
USA, 2019, 100 min., 12 let, titulky
Vysokoškolačka Tree bývala
strašná mrcha, dokud ji osud
nepotrestal tím, že ji nutil
opakovaně prožívat ten samý
den, na jehož konci ji brutálně
zabil magor v masce maskota její
univerzity. Každodenní krveprolití
skončilo až ve chvíli, kdy Tree
odhalila identitu pachatele
(spolubydlící Lori, která ji už
nedokázala vystát) a poslala ho
na věčnost.
vstupné: 120 Kč

pá 8. března 20:00 hod.
čt 14. března 20:00 hod.
ne 17. března 17:30 hod.
ZELENÁ KNIHA
drama, komedie, roadmovie
USA, 2018, 130 min., 12 let, titulky
Režie: Peter Farrelly
Bývalý vyhazovač a drobný
podvodníček Tony „Pysk”
Vallelonga (Viggo Mortensen)
má mezi newyorskými Italy
pověst chlápka, který dokáže
vyřešit každou šlamastyku.
Slavný černošský klavírista
Dr. Don Shirley (držitel Oscara®
Mahershala Ali) si ho proto
najímá jako řidiče a bodyguarda
na turné po divokých státech
amerického Jihu 60. let.
vstupné: 100 Kč

ne 10. března 20:00 hod.
CO JSME KOMU ZASE
UDĚLALI?
Komedie
Francie, 2019, 98 min, 12 let,
titulky
Režie: Philippe de Chauveron

so 9. března 15:00 hod.
ne 10. března 15:00 hod.
út 12. března 15:00 hod.
PSÍ VELIČENSTVO
animovaný, hraný
Belgie, 2018, 92 min., přístupný,
dabing
Režie: Ben Stassen, Vincent
Kesteloot
Rex je pravděpodobně to
nejšťastnější štěně v celém
království. Po příchodu
do Buckinghamského paláce se
stává miláčkem královny a je
hýčkán v přepychu. Jenže nic
netrvá věčně.
Je sice roztomilý a rozpustilý,
ale jak roste, začíná být drzý
a zlomyslný. Při návštěvě
amerického prezidenta udělá Rex
královskému dvoru velkou ostudu.
Ze dne na den se stává toulavým
psem bez domova.
vstupné: 130 Kč

Claude a Marie Verneuilovi,
milovníci staré dobré Francie
a tudíž i správní maloměšťáci,
se tak trochu s těžkým srdcem
smířili s tím, že se jejich dcery
provdaly za muže rozličných
původů a podařilo se jim překonat
všechny jejich zakořeněné
předsudky. Ale nyní čelí nové
hrozící krizi. Jejich čtyři švagrové
Rachid, David, Chao a Charles
jsou odhodláni z mnoha různých
důvodů opustit Francii. Ale jak
k tomu přijdou právě Cloude
a Marie Verneuilovi?
vstupné: 120 Kč

so 9. března 17:30 hod.
COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ
životopisný, historický, drama
Velká Británie, USA, Maďarsko,
2018, 111 min., 12 let, titulky
Režie: Wash Westmoreland
Skandální příběh nekonvenční
a talentované ženy, jejíž život byl
stejně pikantní, jako romány,
kterými okouzlila pařížskou

út 12. března 17:30 hod.
so 23. března 17:30 hod.
ALITA: BOJOVÝ ANDĚL
akční, sci-fi
USA, 2019, 122 min., 12 let,
dabing
Režie: Robert Rodriguez
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Alita je normální holka
s robotickým tělem, předurčená
k velkým věcem. Jen o tom zatím
neví. James Cameron a Robert
Rodriguez, dvě výjimečná jména
světové kinematografie, vás zvou
na neobyčejný příběh o pádu
anděla a zrození bojovnice.
vstupné: 140 Kč / 120 Kč
st 13. března 16:00 hod.
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 9
krátké pásmo pohádek
ČR, 64 min., přístupný
Krátké pásmo pohádek pro
nejmenší diváky. Projekce
za částečného osvětlení.
Maxipes Fík – Ve škole, O klukovi
z plakátu – Výstava dětské kresby,
Divoké sny Maxipsa Fíka –
O hledání pokladu, Kosí bratři
– Dobrý skutek, Říkání o víle
Amálce – Hrompác a Ohniváč,
Maková panenka a turecký měsíc,
Jak se Rumcajs podruhé potkal
s Rabijákem, Jak Rákosníček
předělával vmrtvou vodu na živou,
Pohádky z mechu a kapradí
vstupné: 30 Kč
čt 14. března 10:00 hod.
CENA ZA ŠTĚSTÍ
drama
ČR, 2018, 95 min., 12 let
Režie: Olga Dabrowská
Kdo platí za naše chyby?
Obyčejné lidské štěstí může mít
mnoho podob. Někdy jasných,
někdy nečekaných. Kde ho hledat
a co mu obětovat? Film režisérky
Olgy Dabrowské Cena za štěstí
ukazuje příběhy lidí, kteří cestu
ke svému štěstí někde ztratili
a pokoušejí se jí znovu najít.
vstupné: 60 Kč
čt 14. března 15:00 hod.
ne 17. března 15:00 hod.
KOUZELNÝ PARK
dobrodružný animovaný film
USA, 2019, 85 min, dabing,
přístupný
Režie: Josh Appelbaum
Velešikovná holka June postavila
ten nejbáječnější zábavní park
na světě. Ve své fantazii. Jenže co
když takový ráj atrakcí skutečně
existuje? Kouzelný park je animák
plný adrenalinu, jenž otevírá
brány dětem, které se
nebojí snít.
vstupné: 140 Kč

www.sezimovo-usti.cz

2019 březen

Kulturní akce na měsíc březen
čt 14. března 17:30 hod.
pá 15. března 20:00 hod.
so 16. března 17:30 hod.
ne 17. března 20:00 hod.
SKLENĚNÝ POKOJ
drama
ČR, 2019, 104 min., 12 let
Režie: Julius Ševčík

Na kopci nad Brnem vyrostl
počátkem třicátých let minulého
století obdivuhodný dům.
Mistrovské dílo modernistické
architektury z betonua oceli je
dílem slavného architekta von
Abta. Středobodem domu je
„Skleněný pokoj“. Von Abt tuto
jedinečnou stavbu navrhl pro
bohatého podnikatele Viktora
Landauera, jeho ženu Liesel
a jejich rodinu.
vstupné: 130 Kč
pá 15. března 15:00 hod.
JAK VYCVIČIT DRAKA 3
dobrodružný animovaný film
USA, 2019, 104 min., přístupný,
dabing
Režie: Dean DeBlois
Mladý Viking Škyťák a drak
Bezzubka se vracejí v pokračování
úspěšné dobrodružné animované
série Jak vycvičit draka. Společně
budou hledat Skrytý svět, jedinou
naději na záchranu lidskodračího
společenství.
vstupné: 130 Kč
so 16. března 15:00 hod.
st 20. března 17:30 hod.
LEGO® PŘÍBĚH 2
animovaný, akční, dobrodružný,
komedie, rodinný, fantasy, muzikál
USA, Austrálie, Dánsko, Kanada,
2019, 107 min., přístupný, dabing
Režie: Mike Mitchell, Trisha Gum
Novinky ze Sezimova Ústí:
Periodický tisk územního
samosprávního celku
– města Sezimovo Ústí.
Náklad: 3400 ks

V pokračování úspěšného
animovaného filmu LEGO®
příběh se opět setkáme s hrdiny
z Bricksburgu, kteří se ve zcela
novém akčním dobrodružství
pouštějí do boje za záchranu svého
milovaného města.
vstupné: 120 Kč

pá 22. března 17:30 hod.
ne 24. března 15:00 hod.
PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM
rodinný, dobrodružný
Francie, Finsko, Norsko, 2018,
86 min., přístupný, dabing
Putování se sobíkem vypráví
o boji za přežití malého divokého
soba, křehkého a zranitelného,
který se musí potýkat
s nebezpečím a výzvami, které ho
čekají během jeho prvního roku
života. Jeho velké dobrodružství se
odehrává v překrásných krajinách
Laponska.
vstupné: 120 Kč

so 16. března 19:30 hod.
MACBETH
opera
160 min., titulky
autor: Giuseppe Verdi
Své nastudování Verdiho opery
Macbeth podle slavného příběhu
Williama Shakespeara předvede
v Pařížské opeře Státní opera
Berlín s mezinárodním obsazením
té nejvyšší kvality.
vstupné: 250 Kč

út 26. března 17:30 hod.
MANŽELSKÉ ETUDY:
NOVÁ GENERACE
dokumentární, životopisný
ČR, 2019, 91 min., 12 let
Režie: Hana Třeštíková
Mirka a Kuba se seznámili
na technoparty, narodila se jim
dcera a rozhodli se vzít. Svatbou
začíná sedm let štěstí, lásky
i bolestivých pádů. Mladá dvojice
čelí odvěkým výzvám, ale také
lákadlům a záludnostem života
v současném Česku.
vstupné: 100 Kč

čt 21. března 17:30 hod.
pá 22. března 20:00 hod.
so 23. března 20:00 hod.
ne 24. března 17:30 hod.
LOVEní
komedie, romantická
ČR, 2019, 100 min., 12 let
Režie: Karel Janák
Hledá se láska, Zn.: Spěchá
Romantická komedie o tom, že
lásky je někdy málo a někdy zase
moc. Jak ale poznat toho pravého?
vstupné: 130 Kč
čt 21. března 20:00 hod.
st 27. března 17:30 hod.
PAŠERÁK

út 26. března 20:00 hod.
BOJOVNICE SLUNCE
drama,válečný
Francie, Belgie, Gruzie, Švýcarsko,
2018, 115 min., titulky
Režie: Eva Husson
Mladá právnička Bahar navštěvuje
svou rodinu v Kurdistánu. Při
útoku extremistů umírá její
manžel a ona sama se společně
se synem stává i s dalšími ženami
a dětmi rukojmím islamistů.
vstupné: 90 Kč

krimi, drama, thriller
USA, 2018, 116 min., 15 let, titulky
Režie: Clint Eastwood
Ve svém novém celovečerním
snímku se Clint Eastwood kromě
režie ujal i hlavní role a stoupne
si tak před objektivy kamer
v doprovodu Bradleyho Coopera
(Zrodila se hvězda), Laurence
Fishburnea (John Wick 2),
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Michaela Peñaa, Dianny Wiestové
nebo Andyho Garcii.
vstupné: 130 Kč

Příjem příspěvků
a řádkové inzerce:
Petra Pelcová
tel.: 381 201 112
p.pelcova@sezimovo-usti.cz

ne 31. března 15:00 hod.
DUMBO
rodinný, dobrodružný
USA, 2019, 123 min.,
přístupný, dabing
režie: Tim Burton

Příjem inzerce:
recepce@rudi.cz, tel.: 381 256 621
Vychází: 11 x ročně
Číslo a den vydání:
3/1. 3. 2019
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Majitel cirkusu Max Medici
(Danny DeVito) pověřuje bývalou
hvězdu Holta Farriera (Colin
Farrell) a jeho děti Milly (Nico
Parker) a Joe (Finley Hobbins),
aby se starali o novorozeného
slona, jehož nadměrné uši
jsou k smíchu publiku ve slávě
upadajícím cirkuse. Ale poté, co se
zjistí, že Dumbo umí létat, zažívá
cirkus neuvěřitelný návrat.
vstupné: 140 Kč
ne 31. března 17:30 hod.
ZRANĚNÁ SRDCE

drama, romantický
USA, Velká Británie, Německo,
2018, 109 min., 12 let, titulky
Režie: James Kent
Jedna žena a dva muži ve válkou
zničeném městě. Keira Knightley
v roli spořádané manželky
britského důstojníka přijíždí
do vybombardovaného Hamburku,
kde se střetává nejen s následky
válečných hrůz, ale i s pohledným
německým vdovcem.
vstupné: 110 Kč
ne 31. března 20:00 hod.
MY
Horor, thriller
USA, 2019, 121 min., 15 let, titulky
Spokojená rodinka na letním
bytě, jejíž prázdninovou pohodu
naruší čtveřice vetřelců. Tradiční
hororový koncept? Ani omylem.
V podání oscarového scenáristy
a režiséra Jordana Peelea jde
o naprostý originál, který diváky
smete stejně jako jeho předchozí
horor Uteč.
vstupné: 120 Kč
Město Sezimovo Ústí neručí za správnost
dodaných příspěvků, ani za kvalitu
a účinnost jakéhokoliv výrobku nebo
služby nabízených v reklamě nebu jiném
materiálu komerční povahy.

březen 2019

Dne 30. března si zvolte svou Miss!

Velké finále Miss Sezimovo Ústí 2019

1
Eliška POSPÍCHALOVÁ

5
Anežka PECHÁČKOVÁ

9
Anika STARÁ

Městské středisko
kultury a sportu

S

outěž Miss Sezimovo Ústí 2019
míří do svého velkého finále.
Castingová porota už určila dvanáct finalistek a ty při závěrečném
galavečeru předvedou své přednosti na pódiu Spektra. Která z nich se
stane novou Miss Sezimovo Ústí?
O tom rozhodnou porotci na slav-

2

3

Kateřina HUMEŇANSKÁ

Michaela MÁLKOVÁ

6

7

4
Linda RAMBOUSKOVÁ

8

Tereza KUBARTOVÁ

Pavla BUŘIČOVÁ

Gabriela KOSTKOVÁ

10

11

12

Lenka KOSOBUDOVÁ

Eliška KUČEROVÁ

Klára HANZLOVÁ

nostním finále, které se koná v sobotu 30. března od 19 hodin.
Do rozhodování o tom, která
z dívek si zaslouží titul Miss, ale
budou mít co mluvit i diváci večera. Přímo v sále bude moci každý z nich vyjádřit sympatie ke své
favoritce pomocí hlasování. Výsledky jejich volby se poté spojí se
součtem internetového hlasování
na Facebooku Miss Sezimovo Ústí
2019 a v závěru večera bude ze zú-

častněných finalistek zvolena Miss
Sympatie. Proto je důležité být
u toho. Přijďte 30. března na galavečer Miss Sezimovo Ústí a zvolte
tu, která je nejsympatičtější! Vstupné činí 250 Kč na osobu, vstupenky můžete s předstihem zakoupit
v budově Spektrum v infocentru.
Soutěž organizuje MSKS pod
záštitou starosty města Sezimovo
Ústí. Slavnostním večerem bude
provázet moderátor Miroslav Ši-

můnek. O hudební doprovod se
postará skupina bubeníků s názvem Wild Sticks a jako příjemný
kontrast k reji jejich paliček zazní
zpěv dosud úřadující Miss z roku
2017 – Daniely Duškové. Ta v závěru večera předá prvenství Miss Sezimovo Ústí své nástupkyni a jistě
se už těší, které z dívek udělí diváci
titul Miss Sympatie. Zkrátka, na téhle akci se vyplatí být. I váš hlas

rozhodne!
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