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Před osmdesáti lety založila firma Baťa v Sezimově Ústí tovární kolonii, kterou dnes starousedlíci nazývají Baťov, Kovák nebo
Dvojka (podrobnosti k výročí najdete na zadní straně tohoto čísla).

Centrum tovární kolonie, vpravo administrativní budova Vodních staveb
z r. 1951, vlevo Společenský dům, v pozadí Velký dvůr, 1954

Rekonstrukce ulic

Před osmdesáti lety založila východně od původní zástavby Sezimova
Ústí firma Baťa tovární kolonii se sídlištěm obytných domků
a s veřejnými budovami. Starousedlíci tuto část města nazývají Baťov,
mladší generace užívá přezdívku Kovák nebo Dvojka.
Ve třicátých letech začal management Baťova koncernu zvažovat
situování nových výrobních jednotek specializované výroby za hranice
Zlína. Přesunuty byly celé části obuvnické, punčochářské a zejména
strojírenské výroby. V roce 1930 se začalo s výstavbou tovární kolonie
v Otrokovicích, kam se ze Zlína přesunuly převážně koželužny.

S několikatýdenním předstihem byla do užívání dána zrekonstruovaná část ulice Lipová, kde byla provedena oprava komunikace, výstavba nového chodníku a veřejného osvětlení a zejména postaveno nové parkoviště se 40 šikmými stáními.
Po několik měsíců trvajících pracích se do finále blíží jedna z poměrně rozsáhlých rekonstrukcí ulic Prokopa Holého a Klášterní. Předmětem byla výměna hlavního kanalizačního sběrače, vodovodního řadu, výměna veřejného osvětlení, překládky sítí
a přípojek a nová skladba komunikací a chodníků.
Před akcí bylo nutno většinu budov staticky zajistit, průběh stavby ovlivnily i archeologické nálezy v místech středověkého dominikánského kláštera. Investorem akce za více než 26 mil. Kč bez DPH byla Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. a město SeziFoto: Ing. Jiří Prokop
movo Ústí, generálním dodavatelem byl HOCHTIEF CZ a.s.
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Volné byty
k pronájmu

Stavební ruch o prázdninách

M

ěsto Sezimovo Ústí v zastoupení Správy města
Sezimovo Ústí vyhlašuje výběrová řízení na pronájmy bytů:

1) Lipová č.p., 602 byt č.
602/09 ve 2. NP o velikosti
1+1
• Minimální základní měsíční
nájemné ve výši 1.705 Kč.
• Délka platebního období je
stanovena na 3 měsíce.
(Při podpisu nájemní smlouvy je skládán trojnásobek nabízeného měsíčního nájemného)
2) Lipová č.p., 490 byt č.
490/08 v 1. NP o velikosti
2+1
• Minimální základní měsíční
nájemné ve výši 3.387 Kč.
• Délka platebního období je
stanovena na 12 měsíců.
3) Dukelská č.p., 612 byt č.
612/03 ve 3. NP o velikosti
2+1
• Minimální základní měsíční
nájemné ve výši 4.277 Kč.
• Délka platebního období je
stanovena na 12 měsíců.
4) Táboritů č.p., 619 byt č.
619/03 ve 3. NP o velikosti
3+1
• Minimální základní měsíční
nájemné ve výši 5.597 Kč.
• Délka platebního období je
stanovena na 12 měsíců.
5) Školní nám. č.p., 627 byt č.
627/27 ve 4. NP o velikosti
2+1
• Minimální základní měsíční
nájemné ve výši 4.563 Kč.
• Délka platebního období je
stanovena na 12 měsíců.
(Při podpisu nájemní smlouvy je
skládán dvanáctinásobek nabízeného měsíčního nájemného)

na chodbách byly vyměněny radiátory. Na několik zrenovovaných
tříd a stěny školní družiny se mohou těšit v ZŠ 9. května. V ZŠ Školní nám. pak došlo k rekonstrukci
kabinetů ve 3. patře, renovaci
několika tříd a I. etapu přestavby
školní zahrady pro výuku „Pozemků“.


Martin Doležal
starosta města

L

etošní prázdniny byly opět využity ke zlepšování podmínek
v našich základních školách. Tělocvična v ZŠ Švehlova se dočkala
celkové opravy a nového povrchu,

Nová výsadba zeleně ve městě
■ výsadba 1 okrasné třešně (Prunus serrulata ´Kanzan´) za čp.
673 v Dukelské ulici
■ keřová výsadba v prostoru po novinovém stánku u „Hodin“.

Petr Klíma

oddělení životního prostředí

Na podzim roku 2018 byla
provedena:

■

a na jaře roku 2019:

■ keřová výsadba před čp. 674
v ul. K Hájence (proti vchodu
do domu s peč. službou)
■ keřová výsadba ve vnitrobloku
Dukelské a Nerudovy ul.
■ keřová výsadba mezi čp. 493
v Lipové ulici a křižovatkou Lipová a Táboritů
■ náhrada cca 10 m úseku živého
plotu proti vchodu do MŠ v ul.
9. května

■ 1 okrasná třešeň (Prunus serrulata ´Kanzan´) v Šafaříkově ulici
v Sezimově Ústí I
■ 1 dub letní za pokácený (uschlý)
v centrální části Fierlingerovy
zahrady
■ výsadba růží „Tomáš Baťa“
a „TGM“ do parku před Hotel
MAS
■ doplnění 10 sazenic ptačího

■

■
■
■

Dům s pečovatelskou službou
6) K Hájence č.p. 1500 byt č.
1500/1.1 v 1. NP o velikosti
2+kk
• Minimální základní měsíční
nájemné ve výši 3.866 Kč.
• Bez předplaceného nájemného.
• Dle pravidel pro výběr nájemců bytů v Domě s pečovatelskou službou.
Bližší informace naleznete
na www.sezimovo-usti.cz. 

■
■

zobu zob „Atrovirens“ do 2
chybějících úseků živého plotu
podél chodníku před čp. 638
v Dukelské ulici.
doplnění 10 sazenic ptačího zobu
„Atrovirens“ do chybějícího 5 m
úseku živého plotu podél chodníku za budovou Hochtief a.s.
doplnění 5 ks bobkovišní ke stávajícímu novému živému plotu
v areálu Domu s pečovatelskou
službou podél oplocení mezi
areálem DPS a domem čp. 653.
obnova 2 x 8m úseků uschlých
zeravů proti čp. 1003 v Hromádkově ulici
obnova 16m úseku dožívajícího
živého plotu v Jiráskově ulici
před čp. 443
obnova 6m úseku uschlého
a mezerovitého živého plotu podél oplocení ZUŠ
letničkový záhon podél chodníku za čp. 645 v ul. Dukelská
instalovány závlahové vaky zejména pro jeřáby na Dukelské
ulici.

Stálý přehled o provedených nových výsadbách a ozeleněných plochách je k dispozici v sekci Životní
prostředí/Výsadby zeleně.
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Vyhláška o speciální deratizaci

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Petr Klíma

oddělení životního prostředí

M

ěsto Sezimovo Ústí má z důvodu zvýšeného výskytu
hlodavců na území města záměr
vydat obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2019 o provedení speciální
ochranné deratizace. V případě
jejího schválení zastupitelstvem
vznikne od 5. 9. 2019 povinnost pro vlastníky domů, budov,
společenství vlastníků bytových
jednotek a podnikatele ve svých
provozovnách, které se nacházejí na vyhláškou vymezené části
města, zajistit v těchto objektech,
prostřednictvím odborné firmy
s oprávněním, nejpozději do 10. 10.
2019 provedení speciální ochranné
deratizace. Speciální ochranná deratizace je odborná činnost cílená
na likvidaci původců a přenašečů

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
Mgr. Michaela Mrázková
381 201 124

Území, pro něž se provedení deratizace nařizuje, je vymezeno následujícím mapovým zákresem.


infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců.

Nová stanoviště na tříděný odpad

Sekretariát
Jitka Bláhová
381 201 127
Matrika
Petra Pelcová
381 201 112
Oddělení sociálních služeb
Bc. Veronika Benáková
381 201 114
Pečovatelská služba
777 794 874
Vedoucí stavebního úřadu
Bc. Jan Novotný
381 201 140

Petr Klíma

oddělení životního prostředí

Životní prostředí
Bc. Petr Klíma
381 201 143

N

a jaře 2019 v Sezimově Ústí
přibyla tato 4 nová hnízda
s kontejnery na sběr tříděného odpadu:
■ v Jungmannově ulici u domu čp.
535 v Sezimově Ústí I
■ v ul. Nad Mýtem (ulice vedoucí
od silnice E 55 vpravo ve směru
na Tábor) v Sezimově Ústí I
■ v ulici Pod Vrbou u šikmého
chodníku v prostřední části ulice v Sezimově Ústí II
■ v ulici Jiráskova před Klubem
důchodců v Sezimově Ústí II.

Kontakty

Úřední hodiny

Poplatky
Jana Koubová
381 201 129

(komunální odpad, výměna popelnic)

Jana Komárková
381 201 121 (psi)
Ing. Helena Krejčí
381 211 137 (rybářské lístky)

Kontejnery jsou určeny pro
ukládání těchto komodit: papír,
plasty, sklo čiré, sklo barevné, kovy.
Věříme, že nové kontejnery uví-

táte, že Vám zkrátí docházkovou

vzdálenost pro na
uložení
tříděných
Pozvánka
seminář
odpadů a že je budete pravidelně
„Kotlíkové dotace“ 
využívat.

Městská policie
723 149 972, 381 276 003
Ředitelka MSKS (kultura)
Mgr. Romana Krůčková
737 254 683

Vedoucí městské knihovny
Mgr. Kristýna Mrázová
603 257
500
Seminář k dotačnímu programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností

Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace“

(kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III“ se uskuteční dne 04. 09. 2019 od Informační
16:00 hodin centrum
ve Velké
736 523 288
zasedací místnosti Městského úřadu Tábor, budova Úřadu práce (3. patro),
Ředitel správy města
Husovo náměstí 2938, Tábor.
Ing. Zdeněk Havlůj
eminář k dotačnímu programu Jihočeského kraje získání finanční podpory na výměnu zdrojů tepla
381 200 430, 777 794 872
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním v roVedoucí technických
Cílem
semináře jedinných
seznámit
účastníky
s podmínkami
získání
zdrojů služeb
tepla
(kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III“
se uskutečdomech
v rámci
kotlíkových
dotacífinanční
v Jiho- podpory na výměnu
Karel Homolka
(kotlů)
na
pevná
paliva
s
ručním
přikládáním
v
rodinných
domech
v
rámci
kotlíkových
dotací
381 200 432, 725 769 850
ní dne 4. 9. 2019 od 16:00 hodin ve Velké zasedací českém kraji. Informace budou prezentovány zástupbytové
správy
místnosti Městského úřadu Tábor, budova
Úřadu kraji.
ci Krajského
kraje,
kteříKrajského
budou úřaduVedoucí
v Jihočeském
Informace úřadu
budou Jihočeského
prezentovány
zástupci
Jihočeského
kraje,
kteří
Jiří Stejskal
práce (3. patro), Husovo náměstí 2938, Tábor. Cí- kotlíkové dotace na Odboru evropských záležitostí
381 200 436, 725 769 860
lem semináře je seznámit účastníky s podmínkami přímo administrovat.

Hlášení poruch VO

S

725 769 861
CENTES Sezimovou Ústí, a. s.
Ing. Jaroslav Kudrna
398 998 788, 602 159 804

www.sezimovo-usti.cz Pozvánka na seminář
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„Kotlíkové dotace“

Seminář k dotačnímu programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností
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Výkladní skříně
k pronájmu

M

ěsto Sezimovo Ústí
v zastoupení Správy
města Sezimovo Ústí vyhlásilo výběrové řízení na pronájem výkladních skříní v SÚ:
1) Nebytový prostor – velká
výkladní skříň č. 1, nám.
Tomáše Bati č. p. 663
• Minimální roční nájemné
ve výši 1.500 Kč.
• Nebytový prostor je vhodný k propagaci podnikatelské činnosti pro fyzické
nebo právnické osoby.
2) Nebytový prostor – velká
výkladní skříň č. 3, nám.
Tomáše Bati č. p. 663
• Minimální roční nájemné
ve výši 1.500 Kč.
• Nebytový prostor je vhodný k propagaci podnikatelské činnosti pro fyzické
nebo právnické osoby.
Bližší informace naleznete na www.sezimovo-usti.cz,
na úřední desce a informačních deskách MěÚ, případně
Správě města Sezimovo Ústí
(pí Podroužková 381 200 437,
725 769 857 nebo p. Stejskal
381 200 436, 725 769 860). 

Paní doktorko, děkujeme!
a Vysočiny, a do Sezimova Ústí se
stěhuje i se svým manželem.
Za dobu působení v Sezimově
Ústí prošly paní doktorce rukama
bezmála tři generace dětí. Dalo by
velkou práci spočítat, kolik malých
i větších pacientů to vlastně bylo.
Ale nedá velkou práci zamyslet se
nad tím, jak těžkou práci má dětský
lékař při určování diagnózy u těch
nejmenších. U dětí, které ještě nedokáží lékaři sdělit, co jim je. Podle
slov paní doktorky Šiškové je vedle teoretických znalostí výhodou
dobrá praxe, ale také cit a vnímavost. Práce dětského lékaře je velice náročná, vyžaduje trpělivost
a také pomoc rodičů dětí. A tady
bývá často kámen úrazu. Ve světě
moderních technologií a „zaručeně pravdivých informací“ na internetu či komunikace na Facebooku by paní doktorka uvítala,
kdyby rodiče více důvěřovali pediatrům. A to i v případě očkování
dětí. Rodičům dětí školního věku
doporučuje, aby dbali na dostatek
pohybu u svých dětí a bezdůvodně je neomlouvali z hodin tělesné výchovy, aby měli přehled, co
jejich děti dělají ve volném čase
a kolik času věnují internetu.
Na otázku, jakou radu byste dala
rodičům novorozenců a batolat,
paní doktorka odpověděla: „Řiďte
se selským rozumem, věnujte dětem péči a lásku, nepřehánějte to
s hygienou, děti si musí zvyknout

Hana Chotovinská

kronikářka města

P

íše
se
rok 1973
a v části
města Sezimovo Ústí,
kde se i dnes
běžně
říká
na „Kovosvitě“, pokračuje výstavba nových
bytů a zvyšuje se počet mladých
rodin s dětmi. Dětská lékařka
MUDr. Jarmila Dušková má sice
radost, že za ní přicházejí stále noví a noví malí pacienti, ale
na jednu lékařku jich je přece
jenom moc. Ochotně proto přijímá výpomoc v podobě začínající
lékařky MUDr. Jiřiny Šiškové,
která po ukončení Fakulty všeobecného lékařství Univerzity
Karlovy v Praze nastoupila do táborské nemocnice, kde, jak sama
říká, dostala velice dobré základy
pro budoucí praxi od primáře dětského oddělení MUDr. Františka
Čutky. V následujícím roce dostává ve zdravotním středisku jako
dětská lékařka svůj obvod a město Sezimovo Ústí rozděluje zdravotní péči do dvou obvodů a má
dvě dětské lékařky. V témže roce
mění paní doktorka Šišková také
své bydliště. Opouští Černovice,
městečko na pomezí jižních Čech

Kostel v Sezimově Ústí – 2. část
Tábor. V roce 1835 věnovala Terezie Riegelová, koželužská mistrová,
vdova po táborském měšťanovi
Antonínu Riegelovi, dar 3 612 zlatých na stavbu kostela ve Starém
Táboře. Byla si vědoma toho, že
uprostřed nově vznikajícího města
musí stát kostel. V předávací listině z roku 1835 Terezie Riegelová
píše: „V rozvážení, že v někdejších
časech v Starém Táboře, před jeho
zničením, kostel stával a nynější
osadníci takový nemají, protož se
vyjadřuji, že já, k vystavění nového
kostela v Starém Táboře, v kterém
tři oltáře, totiž: první s obrazem
narození Pána Krista, druhý s obrazem sv. Antonína a třetí s obrazem sv. Terezie vystaveny býti mají,
následující mnou vlastněný kapitál

Jitka Vrbová

kronikářka kostela

Inzerce
PRONÁJEM
■ Dlouhodobě pronajmu zahradu v zahrádkářské kolonii
u Sezimova Ústí (mezi silnicí
E55 a Soukeníkem) včetně
zděné chatky (kompozičně
2+1) a vybavení. Elektřina
i užitková voda. Velikost pozemku cca 450 m2.
Tel.: 775 070 739

na přítomnost bakterií a vytvořit
si proti nim protilátky. Nestavte
se hned negativně k očkování dětí
a zvažte používání vůní – aviváže
a voňavých krémů.“ Školní a dospívající mládeži doporučuje paní
doktorka opět pohyb. Doslova jim
vzkazuje: „Hýbejte se, hýbejte se,
hýbejte se!“
V příjemném rozhovoru s paní
doktorkou Šiškovou nebylo těžké
vycítit její lásku k dětem. K těm
„jejím“ i k těm vlastním. Spolu
s manželem vychovali dva syny.
Oba jsou absolventy vysokých
škol. Jeden je lékařem, druhý se
věnuje ochraně přírody. A velkou
radost jí dělají také čtyři vnoučata. Ta rozšiřují babičce znalosti
v oboru restaurátorství textilií,
ve sportu, hře na violoncello a klasickou kytaru. A možná je mezi
nimi i budoucí lékař, vždyť studium na gymnáziu je prvním krokem pro studium medicíny.
Vážená paní doktorko, využívám stránek Novinek ze Sezimova
Ústí k tomu, abych Vám poděkovala za profesionální a zároveň lidský přístup, který jste uplatňovala
ke svým pacientům, ale i jejich rodičům. Jsem přesvědčená o tom, že
za Vaším, někdy ráznějším přístupem k návštěvníkům ordinace se
skrývala velká láska k dětem. Přeji
Vám z celého srdce pevné zdraví
a věřím, že k mému přání by se
připojili i další spoluobčané.


V

roce 1420 město Sezimovo
Ústí už existovalo téměř 200
let. Ovšem obyvatelstvo bylo radikálními stoupenci Jana Žižky
vyhnáno a město bylo 30. března 1420 ze všech stran zapáleno.
Městské dominantní stavby – dům
pánů z Ústí z rodu Vítkovců, fara,
špitál, farní kostel i Dominikánský
klášter – byly předem pobořeny.
Na nejvyšším bodě rumiště zůstaly
stát jen vysoké zdi farního kostela. 400 let po této události, v roce
1826, bylo povoleno zříceniny původního města zbourat a na jejich
místě začalo vznikat město Starý
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neodvolatelně obětuji.“
Bohoslužby v kostele Povýšení sv.
Kříže v týdnu:
Neděle 10:15 hodin
Úterý
18:00 hodin
Čtvrtek 16:30 hodin
Sobota
8:00 hodin
Poutní mše sv. bude v neděli
15. září 2019 už v 8:30 hodin.
Kontakty na kněze:
P. Michal Pulec
tel.: 731 402 876
e-mail: faratabor@volny.cz
P. Tomasz Piechnik
tel: 607 918 518
e-mail: quatsch@centrum.cz
Mgr. Václav Mikula (nemocniční
kaplan) – tel. 737 266 125
e-mail: kaplanstvi@nemta.cz


www.sezimovo-usti.cz
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Představujeme denní stacionář
byt v našem stacionáři vyhovovat.
Služba je určena přednostně obyvatelům města Sezimovo Ústí, ale
v zásadě je otevřena všem, kteří
chtějí s pomocí týmu vyškolených
pracovnic vést plnohodnotný život spolu se svými blízkými nebo
ve městě, kde se cítí být doma.

Michaela Mrázková
vedoucí OSP

Představujeme novou sociální
službu města Sezimovo Ústí – Denní
stacionář, který zahájil svůj provoz
v květnu letošního roku.

D

enní stacionář je poskytován
lidem, kteří se ať už z důvodu věku, zdravotního postižení či
dlouhodobého onemocnění neobejdou bez pomoci jiné osoby
nebo těm, kteří se chtějí setkávat se
svými vrstevníky a rozvíjet a udržovat své schopnosti při vzdělávacích a aktivizačních činnostech.
Kapacita denního stacionáře je
10 uživatelů, kterým se věnují dvě
pracovnice s dlouholetou praxí, ty
plánují denní program stacionáře
a sociálně terapeutické činnosti
s ohledem nejen na aktuální obsazenost, ale zejména s ohledem
na potřeby a dovednosti uživatelů, kteří se programu v daný den
účastní.
Uživatelé v denním stacionáři
mohou trávit čas nejen společným
vyprávěním si s vrstevníky, hraním
karet a dalších společenských her,
ale probíhá také společné čtení
na pokračování, tréninky paměti
formou různých kvízů, pohybové
aktivity, kolektivní cvičení, pro-

Den na zkoušku

cházky po okolí nebo společné
sledování filmů. Jednou týdně
probíhá společné pečení a jednou
týdně tvoření různými výtvarnými
technikami a ruční práce. Bezbariérové prostředí poskytuje možnost
pobytu také v prostoru přilehlé zahrádky na čerstvém vzduchu.
Pracovnice pomáhají jak s běžnými úkony péče o vlastní osobu,
tak v případě potřeby také s osobní hygienou. To vše s ohledem
na osobní důstojnost a integritu
uživatelů. V průběhu dne je uži-

vatelům podávána voda, čaj a dvakrát denně káva. Uživatelé denního
stacionáře si mohou objednat také
oběd. Do stacionáře může uživatel docházet jak každý den, tak
pouze některé dny v týdnu. Pokud nemá možnost dopravit se
k nám sám, může si přiobjednat
také dopravu.
Ptáte se, pro koho je tedy stacionář určený?
Žijete se svými blízkými, kteří
musí chodit do zaměstnání, a vy
nechcete nebo ze zdravotních důvodů nemůžete zůstávat doma
sami?
Žijete sami a chcete se opět
dostat do společnosti a najít místo, kde budete moci smysluplně
trávit svůj čas v kolektivu dalších
lidí? Pak právě Vám by mohl po-

Z činnosti Policie ČR
prap. Jiří Matyš

N

a Obvodním oddělení Policie ČR v Sezimově Ústí bylo
šetřeno několik přestupků a trestných činů na území Sezimova Ústí.
Krátce jen několik případů:
■ V přesně nezjištěné době dne
9. 6. si pan L. I. zapůjčil od pana
J. M. jeho osobní automobil tov.
zn. Škoda Octavia v prozatím
nezjištěné hodnotě zjevně převyšující částku 5.000 Kč, kdy
toto vozidlo následně v měsíci červnu prodal bez vědomí
majitele za celkovou částku
20.000 Kč panu E. M., který mu
do současné doby za vozidlo
zaplatil celkem 15.000 Kč, kdy
jmenovaný při prodeji vozidla

www.sezimovo-usti.cz

R. B. způsobil odcizením jízdního kola škodu 3.000 Kč a odcizením zámku škodu 100 Kč.
■ V době od 13:00 hodin dne
19. 7. do 13:00 hodin dne
21. 7. neznámý pachatel odcizil
nezjištěným způsobem z motorového vozidla tov. zn. Škoda
Octavia bílé barvy zaparkovaného na parkovišti před restaurací U Vily v ulici Šafaříkova
zadní RZ, a to aniž by vozidlo
poškodil, čímž majiteli vozidla
M. K. způsobil škodu na majetku ve výši 500 Kč.
■ V době od 20:00 hodin dne
21. 7. do 10:30 hodin dne
22. 7. neznámý pachatel na parkovišti v ul. K Hájence mezi
restaurací U Lípy a garážemi
Městských služeb poškodil

uváděl, že vozidlo je jeho majetkem a je oprávněn s ním jako
majitel disponovat.
■ Dne 14. 7. v době od 13:00 hodin
do 16:00 hodin neznámý pachatel
v ulici Lipová v domě čp. 500, odcizil ze společné chodby bytového
domu dva páry bot, kdy jeden pár
následně pohodil za uvedeným
bytovým domem, čímž poškozenému J. Č. byla způsobena škoda
v celkové výši 429 Kč.
■ Dne 15. 7. v době od 21:00 hodin do 23:50 hodin neznámý
pachatel odcizil z kolostavu
u firmy Kovosvit a.s zde odstavené pánské horské jízdní kolo
zn. Anlen modrobílé barvy, které zde bylo uzamčeno lanovým
zámkem, který pachatel rovněž
odcizil, čímž poškozenému
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Pokud Vás zajímá, jak takový
den ve stacionáři vypadá, kontaktujte prosím sociální pracovnici
paní Veroniku Benákovou na telefonním čísle +420 734 265 659,
popř. přímo pracovnice denního stacionáře na tel. čísle +420
605 359 317.
Tyto pracovnice si s Vámi domluví termín, kdy se můžete
do Denního stacionáře města Sezimovo Ústí přijít podívat na zkoušku, nebo poskytnou jakékoliv další
informace o všem, co Vás k tomuto tématu zajímá. „Den na zkoušku“ Vám umožní získat představu
o tom, jak tato naše nová služba
funguje, k ničemu Vás nezavazuje
a je zdarma.
DENNÍ STACIONÁŘ
SEZIMOVO ÚSTÍ
K Hájence 1500, Sezimovo Ústí:
tel.: +420 605 359 317
IČ: 00252859
stacionar@sezimovo-usti.cz


blíže nezjištěným předmětem
zadní skleněnou výplň zaparkovaného uzamčeného vozidla
tov. zn. Škoda Superb, čímž
majiteli způsobil škodu ve výši
4.500 Kč.
■ V době od 17:07 hodin do 17:09
hodin dne 16. 7. neznámý pachatel odcizil z regálu prodejny
Jednota v ul. K Hájence celkem
40 ks čokolád v celkové hodnotě
1.856 Kč.
■ Dne 30. 7. v době od 16:40 hodin do 17:20 hodin mladý muž
J. K. slovně hrubými výrazy
a výhružkami újmou na zdraví
napadl správcovou H. V. ubytovny Pikola (ubytovna Jitřenka)
č. p. 651 v ul. Průmyslová a následně i přivolanou zasahující
hlídku Policie ČR.
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Poděkování
■ Děkujeme panu starostovi
Mgr. Ing Martinu Doležalovi
za blahopřání k našim narozeninám.
manželé Tomáškovi
■ Děkuji
panu starostovi za blahopřání a dárek
k mým 90. narozeninám.
Jaromír Prokeš
■ Děkuji panu starostovi
za milé blahopřání k mým
narozeninám.
Ladislav Smažík
■ Děkuji panu starostovi
za přání a paní Bažantové
za předání dárku k narozeninám.
Eva Halounová
■ Děkuji panu starostovi
za přání k mým narozeninám a paní Bažantové
za předání dárku a příjemné
posezení.
Anna Weidenthalerová
■ Děkuji panu starostovi Martinu Doležalovi za blahopřání k mým narozeninám.
Hana Hrachová

Společenská kronika
Narození:
od 31. 5. do 20. 7.
Bilíková Mia
Borčová Ellen
Čech Daniel
Čech Patrik
Jilková Isabella
Kopecký Jonáš
Koubková Lucie
Másílko Jakub
Pekárková Alice
Podroužek Václav
Schmidt Mathias
Šedová Elena
Šípová Alice
Vrabec Matěj
Zelinka Václav
Zemřelí:
od 16. 5. do 20. 6.
Baborský Zdeněk
Benedik Josef
Černý František
Fialová Milena
Martínková Milada
Slavík Jaromír
Šmíd Petr

Začíná další skautský
rok Bílého Měsíce

Akademie
třetího věku
Jana Richterová

A

dověku a dobývání jednotlivých
království. Nechyběly samozřejmě obvyklé táborové aktivity,
velké lesní hry, výlety, koupání,
táborové práce či noční hlídky.
Po prázdninové přestávce znovu začínají pravidelné schůzky
v klubovně ve skautském areálu u Kozského potoka, výpravy
a další oddílová činnost.

Martin Doležal

vedoucí oddílu

L

etní prázdniny jsou už
na konci a stejně jako pro
většinu dětí ze skautských oddílů
sebou přinesly i vyvrcholení celoroční oddílové činnosti – letní
tábor. Děvčata a kluci z 3. oddílu Bílý Měsíc mohli opět prožít
poslední dva červencové týdny
na svém tábořišti na Jižné u Červené Lhoty, letos ve znamení stře-

O ní a o připravovaných akcích
se můžete dozvědět na webových
stránkách www.bilymesic.cz.


kademie 3. věku pořádaná městem Sezimovo Ústí
ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Sezimově Ústí vstupuje v říjnu 2019 do 2. ročníku.
V uplynulém ročníku si účastníci v hudební výchově prošli dějiny
hudby od počátku až po vznik muzikálu, seznámili se s hrou na kytaru či fagot a dozvěděli se mnoho
zajímavého o lidském hlase a práci
s ním.
Ve výtvarném oboru se frekventanti měli možnost seznámit se
s vývojem výtvarného umění, zkusili si z různých období i tvorbu
– malbu, keramiku. V pohybovém
oddělení pak tančili country tance,
společenské tance, tance 60. let,
seznámili se se scénickým tancem.
Je potěšitelné, že Akademie
3. věku bude pokračovat dalším
ročníkem. Zahájení je plánováno
na polovinu října a podrobnější
informace a přihlášky budou zveřejněny v dalším čísle Novinek. 

3.ročník projektu Sezimák zpívá gospel

cholí vystoupením v sále Spektrum v neděli 15. prosince v 17
hodin.
Do projektu se může přihlásit
opravdu každý, kdo si rád zazpívá.
Žádné vstupní talentové zkoušky
totiž vstup do sboru neprovázejí.
Velká část nových účastníků nemá
se sborovým zpěvem žádné zkuše-

Jiří Folta

N

etradiční hudební projekt
“Sezimák zpívá gospel”, který připomíná energií sršící sbor
z filmu “Sestra v akci”, startuje už
potřetí od října. Čeká nás deset
společných zkoušek, které vyvr-
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nosti nebo jen minimální. Zpěváci
nepotřebují umět číst noty, protože
jednotlivé hlasy dostanou na CD
nebo v mp3 a učí se je během týdne poslechem. Během zkoušek
se pak hlasy secvičí dohromady.
A tak jedinou podmínkou účasti v projektu je nadšení pro zpěv
a závazek účastnit se těch několika
málo zkoušek, které sbor během
podzimu absolvuje.
Zkoušky budou probíhat v neděli od 18 do 20 hodin v budově 1.
ZŠ v Sezimově Ústí (škola s pastelkami). Série deseti zkoušek vypukne první říjnovou neděli 6. října.
Už byla spuštěna on-line registrace
pro všechny zájemce, kteří by se
do 3. ročníku SZG chtěli zkusit zapojit. Kapacita projektu je 70 zpěváků. Registrace probíhá na webových stránkách: s-z-g.webnode.cz,
kde mohou zájemci najít i veškeré
potřebné informace. Projekt je pořádán ve spolupráci s Církví bratrskou.


www.sezimovo-usti.cz
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Mladí házenkáři se chystají na novou sezónu
Rostislav Radimecký

oddíl házené,
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí

M

ladým házenkářům TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí
po letních prázdninách začíná
nová sezóna. V soutěžním ročníku 2019/2020 se do jihočeského
krajského přeboru zapojí z oddílu
házené věkové kategorie od přípravky po starší žáky.
Nejmladší a začínající házenkáři
Spartaku Sezimovo Ústí se stejně jako loni zúčastní turnajů 4+1
(4 hráči v poli a 1 brankář, hraje
se na zmenšeném házenkářském
hřišti) v kategorii přípravek (hráči
ve věku 6 až 8 let) a v kategorii mini
(hráči ve věku 9 až 11 let). Každý
měsíc proběhne minimálně jeden
turnaj a hrají smíšená družstva složená z chlapců i dívek. První turnaj
absolvují naši začátečníci 15. září
ve Strakonicích.
Pokročilejší hráči kategorie mini
se zúčastní v krajském přeboru

zápasů mini 6+1 (6 hráčů v poli
a 1 brankář, hraje se na klasickém
házenkářském hřišti na branky
se sníženým břevnem). Družstvo
6+1 tak čeká premiéra ve velké
házené, hrací systém je formou zá-

Dalšími kategoriemi, které se
zapojí do házenkářského krajského
přeboru jižních Čech, jsou mladší
a starší žáci. Mladší žáci sehrají zápasy systémem doma/venku
rovněž s podzimní a jarní částí.

pasů doma nebo na půdě soupeře
s podzimní a jarní částí. Na podzim sehrají minižáci celkem 9 zápasů, poprvé se představí doma
v sobotu 14. září proti Loko České
Budějovice A a B. Zápasy začínají
v 9:00 a 11:00 h.

Oproti kategorii mini ale odehrají
méně zápasů, celkem 5. Vzhledem
k vyššímu počtu hráčů v mladších
žácích postaví trenéři 2 družstva
(A a B). První podzimní zápas sehrají mladší žáci rovněž v sobotu
14. září – od 10:00 se „áčko“ po-

INZERCE

• výuka

v malých skupinách

• individuální výuka
• přátelské prostředí
• zahájení výuky 24.9.2019
C

• přihlášky do 13.9.2019
• ceny od 120 Kč/60 min

Jazykové a vzdělávací centrum KHV
jazykove.kurzy@centrum.cz
M

+420 608 778 522

Y

CM

MY

Prodej slepiček
CY

CMY

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell-typu Araukana.
Stáří 14–19 týdnů, cena 159–209 Kč/ks.
K

Prodej: 24. září a 29. října 2019
Sezimovo Ústí – u vlakového
nádraží – 9.00 hodin
Při prodeji slepiček –výkup králičích
kožek – cena dle poptávky.

Bližší info: Po–Pá: 9.00–16.00 hod., tel.: 601 576 270, 728 605 840.
www.drubezcervenyhradek.cz

www.sezimovo-usti.cz
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staví proti Loko České Budějovice,
od 12:00 se „béčko“ postaví proti
stejnému soupeři.
Družstvo starších žáků absolvuje svou soutěž formou jednodenních turnajů systémem každý
s každým. V rámci těchto turnajů
se utkají se stejně starými chlapci
z oddílů Loko České Budějovice,
HBC Strakonice 1921 a Jiskra Třeboň. První turnaj odehrají starší
žáci v domácím prostředí v neděli
6. října.
Pokud by Vaše děti ve věku 6 až
11 let (nebo i starší) měly chuť zkusit si zahrát házenou, dynamický
kolektivní míčový sport, rádi přivítáme chlapce i dívky na trénincích
našich žákovských družstev, které
vedou zkušení a pohodoví trenéři.
Tréninky přípravek a mini žáků
probíhají pravidelně každé úterý
a čtvrtek od 16:00 hod. do 18:00
hod. ve sportovní hale v Sezimově
Ústí. Mladší žáci trénují ve středu
a pátek od 16:00 do 17:30, starší
žáci ve středu a v pátek od 17:30 so
19:00.
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3. ročník závodu SeziRun

ZUŠ
Sezimovo Ústí

Aleš Sedlák
TJ Magla z.s.

D

ne 13. 7. 2019 se konal 3.
ročník závodu SeziRun.
Start i cíl závodu byl tradičně
u hájovny Nechyba v Sezimově
Ústí. Letošního deštivého ročníku se zúčastnilo celkem 220
závodníků včetně dětských kategorií. Novinkou tohoto roku
bylo rozšíření o dětské závody.
Závodilo se na několika různých
tratích: děti se mohli zúčastnit
variant na 1 km nebo 4 km a dospělí absolvovali trasy na 6 km
a 12 km.
Nejrychlejší ženou na hlavní
12km trati byla Nela Küffnerová
a nejrychlejším mužem na této
trati se stal Vojtěch Podjukl. Oba
dva závodníci obdrželi mimo
jiné ceny i finanční odměnu.
Na závodě byli vítáni i účastníci,
kteří celou trasu zdolali pěšky.
Na všechny účastníky se počkalo
v cíli, kde bylo připraveno občerstvení. Kompletní výsledky a fotografie ze závodu můžete nalézt
na webových stránkách www.
sezirun.cz. Další ročník je naplánován na 11. 7. 2020.


P

Informace
pro uchazeče
o studium

ro školní rok 2019/2020 se ještě
stále mohou přihlásit zájemci
o studium v Tanečním a Výtvarném oboru. Několik volných míst
zbývá i v Hudebním oboru, zejména ve hře na dechové nástroje.
Bližší informace k vyplnění přihlášky najdete na webu www.zussu.cz (přijímání nových žáků – přihláška ke studiu).


Hvězdárna Františka Pešty Sezimovo Ústí
Soňa Trostová

Hvězdárna Fr. Pešty

Z

áří je měsíc babího léta, čas
sklizně a prvních příprav
na zimu. Listy stromů se začínají
vybarvovat, kvete vřes, je čas hojnosti. Na noční obloze se střídá
podzim s létem mnohem pomaleji než v přírodě. V první polovině noci dále vyniká na nebi letní
trojúhelník a přes celou oblohu
se klene Mléčná dráha. V den
podzimní rovnodennosti 23. září
vstupuje Slunce do znamení Vah
a začíná astronomický podzim.
Slunce přitom přechází nebeský
rovník v souhvězdí Panny a den
za dnem klesá níž na jižní polokouli, noci se rychle prodlužují.
Na podzimní obloze je několik
mimořádně zajímavých objektů,
viditelných i pouhým okem a za-

Slunce

sluhujících naši pozornost. Je zde
zvěčněn příběh královské rodiny
z řeckých bájí. Všichni jsou teď
pěkně pospolu na podzimním
nebi: Kefeus, Kasiopea, Andromeda, Perseus i okřídlený Pegas. Nad
jižním obzorem vyhledáme především „Pegasův čtverec” z hvězd
druhé velikosti.

Slunce putuje v Panně a 23. září
v 9 hod 50 min SELČ vstupuje
do znamení Vah. Den a noc jsou
stejně dlouhé, nastává podzimní
rovnodennost. Začíná astronomický podzim. V září ubývá dne
o 1 hod 50 min.

Měsíc

Pozorování planet

V úplňku jej spatříme 14. září
a nejblíže Zemi se ocitne 28. září
(357 796 km).

Merkur, Venuše a Mars jsou
v září nepozorovatelné.
Jupiter spatříme na večerní obloze nad jihozápadním obzorem
v souhvězdí Štíra.
Saturn v první polovině noci
na jihu v souhv. Střelce.
Uran je viditelný po celou noc
v souhv. Berana.
Neptun bude pozorovatelný
po celou noc v souhv. Vodnáře.
Dne 9.9. se dostane do nejmenší
vzdálenosti od Země ( 28,928 AU).

Zajímavosti v září

Luna 2 (známá též jako Lunik 2)
byla sovětská sonda, která 13. září
1959 úspěšně dopadla do východní
části oblasti Mare Imbrium (Moře
Dešťů) na Měsíci. Váha sondy činila 390,2 kg, průměr těla měřil něco
přes metr a konstrukčně se Luna 2
příliš nelišila od své předchůdkyně
Luny 1. Patřila do sond první gene-
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race (spolu s Luna 1 a Luna 3). Kulovitá sonda se dvěma rozdělenými
hemisférami byla na jedné straně
vybavená systémem antén pro přenos rádiového signálu a na druhé
polokouli (té směrem k Měsíci) se
nacházely kamery, které měly snímat detaily měsíčního povrchu.
Vybavení sondy dále obsahovalo
Geigerův počítač pro zjišťování
radiace, magnetometr, zařízení
na detekci mikrometeoritů atd.
Je to první sonda, která dopadla
na Měsíc a první člověkem vyrobený objekt, který dosáhl jiného
nebeského tělesa.
Další zajímavosti najdete také
na našich stránkách http://www.
hvezdarna-fp.eu/ nebo aktuálně
přímo na hvězdárně.
Kontakt:
Zdeněk Soldát tel: 731 329 451
Vlastislav Feik tel: 602 422 166 

www.sezimovo-usti.cz
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Softballové léto 2019
Alena Kalinová
Trenérka

K

de začít? Softballové léto 2019
je již dávno za námi a bylo doslova nabito mezinárodními šampionáty téměř všech softballových
kategorií. Asi největší událostí bylo
MS mužů, které se poprvé pořádalo na evropském kontinentu
a pořadatelským státem byla Česká republika. Praha - areál Joudrs
a Havlíčkův Brod - Hippos arena
se na čas staly středobodem nejkvalitnějšího softballu. Díky tomu
se tento sport objevil častěji i v českých televizních přenosech. Následovalo ME žen v Ostravě a čtrnáct
dnů po té ženy bojovaly v Utrechtu
v Holandsku v Evropsko-africké
olympijské kvalifikaci o jediné
místo na OH v Tokiu. Pořadatelsky
vše dopadlo na výbornou. Muži
postoupili v dramatickém utkání
s Kubou do horní osmičky, zde
ale nestačili na Kanadu a svůj cíl
vylepšit 7. pozici z minulého šampionátu nesplnili a obsadili 8. místo V dramatickém finále porazili
Argentinci Japonsko až v desáté
směně /běžně 7 směn/ a stali se tak
poprvé v historii mistry světa. Se
třetí příčkou se museli smířit hráči
Nového Zélandu, kteří přijeli obhajovat titul. Ani ženy na ME nezískaly žádný cenný kov a musely
se spokojit s “bramborovou”, jejich
cílem, ale bylo obstát v kvalifikaci
pro OH 2020, která následovala.
Ač vkládaly velké naděje do nahazovačky Peckové a pálkařské pří-

pravy, ani zde se nevedlo tak, jak
by si přály, a končí až na 4. místě
jako na evropském šampionátu.
Dalšími mezinárodními akcemi
bylo ME kadetek v Chorvatsku,
ME v Co-Ed Slowpitchi v Maďarsku, MS juniorek v USA a MS U12
Mix v Tchaj-wanu. Pozastavím
se u premiérového ročníku MS
smíšených týmů žáků U12. Zde
jsme měli své želízko v ohni. ČR
reprezentovla i Terezka Koubová.
Z daleké cesty si přivezla bronzo-

vou medaili, což je skvělé. O jejích
zážitcích a dojmech si popovídáme
v příštím vydání. Naše zástupce
bylo možné vidět i v Chorvatsku,
kde trenérský tým tvořili trenéři a coachové z řad Hladových
Hrochů. Slovenskou reprezentaci
doprovodil Jan Čech, Petr Devera,
Pavel Švec a Michal Pavolka.
A co se dělo u nás Hladových
Hrochů? Další ročník Baťova
poháru přivítal 9 týmů, které se
utkaly v 25 zápasech na hřištích

Sportovní areál Soukeník
Josef Holub, předseda spolku

FK Spartak MAS Sezimovo Ústí, z.s.

V

ážení fanoušci fotbalu,
na květnovém zasedání
Zastupitelstva města Sezimovo
Ústí bylo chvilkami velké horko.
Sportovní areál Soukeník, kde
jsme v podnájmu, chceme přestavět na tréninkové centrum
a nadále zde hrát zápasy mládeže
a dospělého B-týmu. Dne 2. srpna
2019 jsme dostali oficiální rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši
15.255.492 Kč, dalšími 2.000.000 Kč

www.sezimovo-usti.cz

u Kozského potoka a na Komoře.
Parádní atmosféru, kvalitní zápasy
a setkání generací opět podtrhlo počasí a ani nedělní ranní déšť
nepokazil běh turnaje. Do finále se letos probojovaly týmy PV
Praha, loňský vítěz a naši Hladoví
Hroši, celý zápas vypadal, že letos
zůstane ševcovské kopyto doma,
ale v závěru byli šťastnější Pražané
a v prodloužení vyhráli těsně 5:4.
Třetí Spectrum Praha před Saitl
Ostrava, naši Old Stars v zápase
o 5. místo podlehli ve vyrovnaném
zápase týmu Pikes Praha, za nimi
zůstala Amasoma Příbram, Povaleč a Fulleros.
V týdnu po turnaji hřiště obsadila naše mládež. Tropické počasí
trápilo softballisty celý týden, takže
po každém dopoledním i odpoledním tréninku naše kroky vedly
na Pohodu do blahodárné vody.
Závěr soustředění již tradičně patřil pátečnímu grilování s rodiči
a sobotnímu slowpitchi rodiče vs.
děti.
Muži ve své soutěži pokračovali i v létě, ženy začínají v září boj
o 2. ligu pro příští sezonu. V září
pokračují take junioři v Extralize,
kadeti a žáci v lize druhé. Žáci postoupili do horní poloviny tabulky
do nadstavby a mohou bojovat
o výsluní. Držme jim palce.
Kdo má chuť vyzkoušet si softball, zajděte k nám na hřiště u Kozského potoka. Mládež úterý a čtvrtek vždy od 17 hodin, starší středa
a pátek vždy od 17 hodin.
http://www.hladovihrosi.cz
https://softball.cz


INZERCE

přispěje město Sezimovo Ústí a Jihočeský kraj také 2.000.000 Kč.
Celkové vysoutěžené náklady
na stavbu činní 21.793.561,15 Kč.
Výstavbu bychom zahájili ve druhé
polovině srpna a očekávaný konec
akce je naplánován na 30. 6. 2020.
Věřím, že díky této rekonstrukci
budeme mít větší šanci na obhájení
Sportovního centra mládeže, kde
patříme mezi 21 klubů této úrovně v celé republice. Doufám, že
i po rekonstrukci si věrní fanoušci
najdou cestu na fotbal, i když se
budou na zápasy dívat z jiné perspektivy.
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Kulturní akce na měsíc září
V komponovaném pořadu
k výročí 80 let založení části
Sezimova Ústí zvané Baťov si
návštěvníci připomenou zdejší
historii. Vystoupí hosté spjatí
s budováním města, dobovou
hudbu zahraje Jakub Valeš se
svou skupinou. Program doplní
pomítání filmu Zrození města.
vstupné: zdarma

AKCE

ŘEDITELKA MSKS
737 254 683
r.kruckova@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
POKLADNA
736 523 288
Prodej online vstupenek:
www.kultura.sezimovo-usti.cz
GALERIE SPEKTRUM
Výstavy jsou přístupné
v otevírací době informačního
centra nebo kina a v době
konání kulturních akcí MSKS.
KNIHOVNA MĚSTSKÝ ÚŘAD
381 201 145
mk1@sezimovo-usti.cz
OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ
13–17
ÚTERÝ
9–11:30
STŘEDA
9–11:30 | 13–17
ČTVRTEK
9–11:30
PÁTEK
9–11:30
KNIHOVNA ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ
603 257 500
mk2@sezimovo-usti.cz
OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ
8–12
ÚTERÝ
8–12 | 13–18
STŘEDA
13–16
ČTVRTEK
8–12 | 13–18
PÁTEK
8–12 | 13–16

OSLAVTE PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
S NÁMI
2. září 16–18 hod.
park před Spektrem

5. ZÁVOD – TONDŮV KUFR
OK STŘELKA
21. září 14 hod.
hřiště TJ Sokol
Orientační závod určený pro
děti, žáky, dospělé i seniory.
Pro účastníky jsou přichystány
čtyři tratě v lese, přičemž
nejjednodušší trasa bude
vyznačena fáborky. V cíli obdrží
závodníci do 15 let diplom
a drobné ceny. Přihlášky a bližší
info na www.detskaliga.obkta.cz.
vstupné: zdarma

Zábavné odpoledne nejen pro
školáky spojené s prezentací
místních spolků a sportovních
klubů. Hudební divadlo Hnedle
vedle předvede show s názvem
Hola, hola, škola volá!
Pořad je plný legrace, písniček
a soutěží ke zpříjemnění začátku
školního roku.
vstupné: zdarma
ZPÁTKY DO ŠKOLY
V NOVÉM OBALU
3. září 13–18 hodin
Knihovna Školní náměstí
Nechce se vám v papírnictví
hledat obal na učebnici
angličtiny? A učebnice chemie
vám neustále vyklouzává
z obalu? Knihovna bude otevřena
pro všechny, kteří chtějí začít
školní rok s novým obalem
na učebnici, zhotoveným přímo
na míru za malý poplatek.
vstupné: zdarma

RADŮZA S KAPELOU
25. září 19 hod.
sál Spektrum

Michal Nesvadba, bez ohledu
na počasí i roční období, dokáže,
že během představení rozkvete
celé jeviště. Mění nejen scénu,
ale i sám sebe. Roztančí sál
v různých rytmech, třeba letní
plážové samby. Tančit tak budou
nejen děti, ale i květiny!
vstupné: 190 Kč
UZAMYKÁNÍ KOZÍHO HRÁDKU
29. září 15–17 hod.
Kozí hrádek

Národní kulturní památka
Kozí hrádek děkuje svým
návštěvníkům za přízeň
a na ukončení letošní turistické
sezony pro ně připravila tradiční
rozlučkovou akci. Program
pobaví jak malé, tak velké
publikum a poutavou formou
připomene historii tohoto místa.
vstupné: zdarma

VÝLETY

Písničkářka Radůza s kapelou
představí průřez svou dosavadní
tvorbou. Zazní nejen skladby
z nového alba, ale i písničky
z prvních desek. Radůza se
zvládne doprovodit na několik
hudebních nástrojů, její zpěv
hřmí, ale i jemně vypráví
dojemné příběhy.
vstupné: 350 Kč

STŘEDEČNÍ HRANÍ
11. září 16–18 hodin
Knihovna Školní náměstí
Do nového školního roku se
rozehřejeme pomocí vybraných
brainboxů. Až si rozhýbeme
mozky, pustíme se do zapeklité
otázky, jestli „Umí prase létat?“
a na závěr vše trochu odlehčíme
karetní hrou „Jak jako jak?“
vstupné: zdarma

MICHAL JE KVÍTKO
27. září 17 hod.
sál Spektrum

BAŤOV SLAVÍ 80 LET
16. září 17 hod.
foyer Spektrum
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CESTA NA VELKOU MORAVU
sobota 7. září
odjezd 6 hod. Spektrum,
6.15 hod. Tábor ČD

S Lenkou Želivskou si
prohlédneme kompletní
areál Velehradu, navštívíme
Archeoskanzen Modrá,
Velkomoravské sídliště středního
Pomoraví a když zbude čas,
prohlédneme si historickou část
města Uherské Hradiště.
cena: 890 Kč (v částce jsou
zahrnuty vstupy)
č. účtu: 705 978 359 / 0800,
var. symbol 0709

www.sezimovo-usti.cz
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Kulturní akce na měsíc září
Růže právem patří
k nejoblíbenějším řezaným
květinám po celém světě. Jejich
krása a pestrost potěší oči
návštěvníků v galerii Spektrum,
kde své výpěstky vystaví přední
čeští pěstitelé. Změna druhu
vystavovaných květin vyhrazena.

KURZY
BRNO TŘICÁTÝCH LET
úterý 17. září
odjezd 6.30 hod. Spektrum,
6.45 hod. Tábor ČD
V rámci cyklu Moderní
architektura navštívíme s Lenkou
Želivskou interiéry dvou
nádherných vil – Tugendhat
a Stiassni. Stavby na svou dobu
velmi moderní a nadčasové,
postavené ve stejné době.
Projdeme se také brněnskou
funkcionalistickou čtvrtí Pisárky.
cena: 1 820 Kč (v částce jsou
zahrnuty vstupy)
č. účtu: 705 978 359 / 0800,
var. symbol 1709
PRAHA LODÍ PO VLTAVĚ
sobota 21. září
odjezd 6.45 hod. Spektrum,
7.00 hod. Tábor ČD
S Terezou Krůčkovou se vydáme
na Vyšehrad, prohlédneme
si baziliku sv. Petra a Pavla,
klenotnici Vyšehradské kapituly
a Vyšehradský hřbitov. Poté
sejdeme k Vltavě a užijeme si
dvouhodinovou plavbu lodí
s obědem. Dále vyjedeme
lanovkou na Petřín, kde
navštívíme rozhlednu.
cena: 980 Kč (v částce jsou
zahrnuty vstupy)
č. účtu: 705 978 359 / 0800,
var. symbol 2109

PŘEDNÁŠKY
NIKARAGUA
pátek 20. září 18 hod.
sál Spektrum

HARMONIZAČNÍ
A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
23. a 30. září 18 hod.
sál 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: 80 Kč (permanentka
na 10 lekcí: 600 Kč)

BAŤOV OD ZAČÁTKU
VERNISÁŽ 16. září 17 hod.
Výstava je přístupná do 2. října

GALERIE

galerie Spektrum
Jak vypadaly první roky výstavby
průmyslové části Sezimova Ústí
zvané Baťov? Vzácné informace
a dokumenty z let 1939–45
představí výstava, kterou připravil
Luděk Zyka ze svých archivních
materiálů. Expozici doplňují
reprodukce obrazů Josefa
Dvořáka, zachycující krásy města.

MODERNĚ I KLASICKY
VERNISÁŽ 7. září 16 hod.
galerie Spektrum
Výstava je přístupná do
14. října

THE TAP TAP NAČERNO
Výstava je přístupná do 15. září
galerie Spektrum
Zasmějte se společně s námi
vtipům o lidech s hendikepem.
Všechny vybrané vtipy prošly
tvrdou cenzurou členů kapely
The Tap Tap – nejtemnější odstín
černé legrace je tedy opravdu
spolehlivě zaručen

Členové a hosté Volného
sdružení umělců Čech, Moravy
a Slovenska prezentují svá
díla s různorodou tematikou.
Společným jmenovatelem jejich
tvorby je umělecká sdělnost,
pojatá jak s tradičním, tak
s moderním přístupem. Vernisáž
hudebně doprovodí Ing. Jindřich
Rozsypal.
KVETOUCÍ RŮŽE
VERNISÁŽ – 7. září 16 hod.
galerie Spektrum
Výstava je přístupná
od 7. do 10. září

PŘIPRAVUJEME
3. října 18 hod.
IRENA PROCHÁZKOVÁ –VERNISÁŽ
7. října 18 hod.
TOSKÁNSKO – PŘEDNÁŠKA

Cestovatel a zoolog Jakub
Radoš vypráví o své cestě
do Nikaraguy. Prostřednictvím
unikátních fotografií nám přiblíží
středoamerickou faunu, flóru
i způsob života v této oblasti.

www.sezimovo-usti.cz

19. – 20. října
LOUTKOVÝ FESTIVAL
21. října
BAJKAL – PŘEDNÁŠKA
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KLUBOVNA III. VĚKU
POSEZENÍ S HARMONIKOU
9. září 14 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
Posezení u harmoniky se
známými, srdci milými
písničkami, které zlepší náladu.
Společně zavzpomínáme
na zážitky z léta.
HYGIENA RUKOU
16. září 14 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
Mytí rukou je sice základní věc,
vštěpovaná lidem již odmala,
ale … Paní Martina Janouchová
z táborské nemocnice se s námi
podělí o informace a zásady této
činnosti z pohledu současnosti.
SOBOTNÍ VYCHÁZKA
S HANOU KAZATELOVOU
21. září 13.45 hod.
v parku před hotelem MAS
Odjezd MHD č. 13 ve 14.04 hod.
Trasa povede lesem po ZTZ
(obráceně): Planá – Ústrašice – Planá.
NA PŘEDSTAVENÍ DO ZUŠ
23. září 16.30 hod.
(Pozor na změnu času!)
Základní umělecká škola
Sezimovo Ústí
Pohádka o princezně Pomněnce
a kamarádech z lesa – hraje
a zpívá soubor Ráček.
PROCHÁZKA S HŮLKAMI
30. září 14 hod.
Městská klubovna v Jiráskově
ulici
Pod vedením zkušené
lektorky jsme v dubnu vyrazili
na posilující procházku
s trekovými hůlkami do okolí
našeho města. Setkala se
s úspěchem, a tak pokračujeme!

KNIHOVNY
Knihovna Městský úřad
– knižní novinky
Dospělí:
Alena Jakoubková:
Kam čert nemůže… nastrčí
manžela
Čtení pro ženy
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Kulturní akce na měsíc září
KINO SPEKTRUM
Anders de la Motte:
Podzimní případ
Thriller
Wilbur Smith: Predátor
Detektivní román
Jan Bauer: Ženy z rodu
Přemyslovců
Historický román
Vlastimil Vondruška:
Křišťálový klíč
První díl šestidílné ságy
Děti a mládež:
Daniel Defoe:
Robinson Crusoe
Nové zpracování známého
příběhu
Jindřich Balík:
Jak se veverka učila počítat
První čtení s úkoly
Kiki Thorpe: Víly Nevíly
Čtení pro dívky
Jiří Žáček:
Sedmero pohádek
Čtení na dobrou noc
Jiří Král: Jirka
Komiks
Knihovna Školní náměstí –
knižní novinky
Dospělí:
Louise Penny:
Kudy vchází světlo
Detektivka
Yrsa Sigurdardóttir: Katarze
Pokračování detektivní série
Neal Shusterman: Nimbus
Pokračování fantasy románu
Smrtka
Colleen Hoover: Na obtíž
Romantický příběh
Sabine Ebert: Meč a koruna
Druhý díl středověké trilogie
Děti a mládež:
Darcey Bussell:
Malá baletka
Další díl úspěšné série
Holly Black: Zlatá věž
Fantasy
Paul Stewart: Ničitel
Fantasy
Rick Riordan:
Magnus Chase
Povídky k fantasy sérii
Kristen L. Depken:
Barbie
Čtení pro dívky

út 3. září 17:30 hod.
st 4. září 20:00 hod.
so 7. září 20:00 hod.
út 24. září 20:00 hod.
PŘES PRSTY

komedie, sportovní
ČR, 2019, 101 min., 12 let
vstupné: 130 Kč
út 3. září 20:00 hod
FABRIKA
thriller
Rusko, Arménie, Francie, 2018,
109 min., 15 let, titulky
vstupné: 110 Kč

čt 5. září 17:30 hod.
so 7. září 17:30 hod.
MÔJ DEDO SPADOL Z MARSU
rodinný, animovaný
Česká republika, Slovensko,
Chorvatsko, Norsko,
Lucembursko, Slovinsko, Bosna
a Hercegovina, 2019, 79 min.,
verze slovenská
vstupné: 110 Kč

st 11. září 15:30 hod.
so 21. září 15:00 hod.
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2

čt 5. září 20:00 hod.
STEHY
drama
Srbsko, Slovinsko, Chorvatsko,
Bosna a Hercegovina, 2019,
97 min., titulky
režie: Miroslav Terzič
vstupné: 100 Kč

dobrodružný animovaný
USA, 2019, 86 min., přístupný,
dabing
vstupné: 120 Kč

pá 6. září 20:00 hod.
ne 8. září 20:00 hod.
TO KAPITOLA 2

st 4. září 15:30 hod.
TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK
horor, mysteriózní, thriller
USA, 2019, 168 min., 15 let,
titulky
vstupné: 130 Kč
ne 8. září 17:30 hod.
ne 29. září 17:30 hod.
HODINÁŘŮV UČEŇ
pohádka
ČR, 2019, 100 min., přístupný
vstupné: 120 Kč

animovaný, rodinný
USA, 2019, 100 min.,
přístupný, dabing
vstupné: 130 Kč
st 4. září 17:30 hod.
pá
6. září 17:30 hod.
ne
8. září 15:00 hod.
ANGRY BIRDS VE FILMU 2

st 11. září 17:30 hod.
AGAPE
drama
Chorvatsko, 2017, 75 min., 12let,
titulky
vstupné: 100 Kč
st 11. září 20:00 hod.
ŽENY V BĚHU
komedie
ČR, 2019, 93 min., přístupný
vstupné: 110 Kč
čt 12. září 10:00 hod.
PAVAROTTI
dokumentární, životopisný, hudební
Velká Británie, USA, 2019,
114 min., 12 let, titulky
vstupné: 60 Kč
čt 12. září 17:30 hod.
so 14. září 20:00 hod.
NABARVENÉ PTÁČE

út 10. září 17:30 hod.
SPIDER-MAN:
DALEKO OD DOMOVA
akční, dobrodružný, sci-fi
drama
Česko, Slovensko, Ukrajina, 2019,
169 min., 15 let
vstupné: 140 Kč

animovaný, dobrodružný, komedie
USA, 2019, 97 min., přístupný
vstupné: 140 Kč

USA, 2019, 130 min., přístupný,
dabing
vstupné: 130 Kč

čt 5. září 10:00 hod.
UZLY A POMERANČE
drama
ČR, Německo, Slovensko, 2019,
92 min., přístupný
vstupné: 60 Kč

út 10. září 20:00 hod.
KRVAVÁ NEVĚSTA
komedie, horor
USA, 2009, 96 min., 15 let, titulky
vstupné: 120 Kč
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čt 12. září 20:30 hod.
PANSTVÍ DOWNTON
drama
Velká Británie, 2019, 122 min.,
12 let, titulky
vstupné: 120 Kč
pá 13. září 17:30 hod.
ne 15. září 15:00 hod.
PLAYMOBIL VE FILMU

www.sezimovo-usti.cz
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animovaný, dobrodružný, komedie
Francie, Německo, 2019,
99 min., přístupný, dabing
režie: Lino DiSalvo
vstupné: 120 Kč
pá 13. září 20:00 hod.
so 14. září 17:30 hod.
ne 15. září 17:30 hod.
ZLATOKOPKY

drama
Německo, Španělsko, Velká
Británie, 12 let, 113 min., titulky
vstupné: 60 Kč
čt 19. září 17:30 hod.
pá 20. září 20:30 hod.
so 21. září 20:00 hod.
ne 22. září 17:30 hod.
so 28. září 20:00 hod.
ROMÁN PRO POKROČILÉ
KOMEDIE
Česko, 2019, 95 min., 12 let
vstupné: 130 Kč

út 17. září 20:00 hod.
DIEGO MARADONA

čt 26. září 17:30 hod.
JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE
S ŽIVOTEM SE PRÁT
dokument
Česko, Slovensko, 2019, 102 min.,
přístupný
vstupné: 120 Kč
čt 26. září 20:00 hod.
ne 29. září 20:00 hod.
NÁRODNÍ TŘÍDA

čt 19. září 20:00 hod.
so 21. září 17:30 hod.
RAMBO: POSLEDNÍ KREV

drama, komedie
USA, 2019, 110 min., 15 let,
titulky
vstupné: 130 Kč
so 14. září 15:00 hod.
TLAPKOVÁ PATROLA
animovaný, rodinný
USA, 2019, přístupný, 70 min.,
dabing
vstupné: 110 Kč

dokument, sportovní, životopisný
Velká Británie, 2019, 12 let,
130 min., titulky
vstupné: 100 Kč

drama
Česko, Německo, 2019, 91 min., 15 let
vstupné: 130 Kč

st 18. září 16:00 hod.
POHÁDKOVÁ ŠKOLA
ČR, 77 min., přístupný
Krátké pásmo pohádek pro
nejmenší. Projekce za částečného
osvětlení.
vstupné: 30 Kč

akční
USA, 2019, 91 min., 15 let, titulky
vstupné: 120 Kč
ne 22. září 15:00 hod.
ne 29. září 15:00 hod.
PSÍ KUSY
animovaný, rodinný, komedie
Kanada, 2019, 87 min., přístupný,
dabing
vstupné: 120 Kč

st 18. září 17:30 hod.
LVÍ KRÁL

ne 15. září 20:00 hod.
st 18. září 20:00 hod.
TENKRÁT V HOLLYWOODU

ne 22. září 20:00 hod.
út 24. září 17:30 hod.
AD ASTRA
animovaný, dobrodružný, drama
USA, 2019, přístupný, 109 min.,
dabing
vstupné: 130 Kč

drama, komedie
USA, 2019, 12 let, 159 min.,
titulky
vstupné: 100 Kč

čt 19. září 10:00 hod.
FLORENCINO KNIHKUPECTVÍ

sci-fi, thriller
USA, 2019, 124 min., 12 let, titulky
vstupné: 130 Kč

út 17. září 17:30 hod.
WILLY A KOUZELNÁ PLANETA
animovaný
Francie, 2019, 90 min., přístupný,
dabing
vstupné: 100 Kč
Novinky ze Sezimova Ústí:
Periodický tisk územního
samosprávního celku
– města Sezimovo Ústí.
Náklad: 3400 ks

Vydává: MěÚ Sezimovo Ústí
Red. číslo: MK ČR E 13167
Adresa: Dr. E. Beneše 21,
391 01 Sezimovo Ústí
sazba a tisk: RUDI, a .s.

www.sezimovo-usti.cz

pá 27. září 20:00 hod.
DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU

komedie, romantika
USA, 2019, 92 min., 12 let, titulky
vstupné: 120 Kč
so 28. září 15:00 hod.
PRINC KRASOŇ
animovaný
Kanada, 2018, 90 min., přístupný,
dabing
vstupné: 120 Kč
so 28. září 17:30 hod.
AQUARELA
dokument
Francie, Velká Británie, Německo,
2019, 89 min., přístupný, titulky
vstupné: 100 Kč

čt 26. září 10:00 hod.
IBIZA
komedie
Francie, 2019, 86 min., 12 let, titulky
vstupné: 60 Kč
Příjem příspěvků
a řádkové inzerce:
Petra Pelcová
tel.: 381 201 112
p.pelcova@sezimovo-usti.cz

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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Mgr. Ing. Martin Doležal,
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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.

Baťov slaví 80 let ve Spektru
MSKS

J

iž 80 let uplynulo od chvíle, kdy
pracovníci Baťových závodů
zabořili krumpáče do hlíny polí
nad tzv. starým Sezimovým Ústím
a začali budovat průmyslovou
část města. Dnes se jí obecně říká
Kovák, ale pamětníci dobře znají
i původní lidový název Baťov, jenž
odkazuje k zakladateli zdejších
strojírenských závodů – Janu Antonínu Baťovi.
Kulaté výročí této historie
připomene Městské středisko kultury a sportu ve Spektru
v pondělí 16. září od 17 hodin
slavnostním
komponovaným
pořadem „Baťov slaví 80 let“.
O zajímavostech a meznících
budování města pohovoří významní hosté spjatí s jeho růs-

tem v oblasti kultury, průmyslu,
sportu, školství nebo volnočasových aktivit.
Protagonisté uvítají i životní zážitky a vzpomínky z řad návštěvníků akce.
Atmosféru hudebně doladí Jakub Valeš skladbami, které k této
době neodmyslitelně patří.
Během pořadu uvidíte film Zrození města, který ze vzácných filmových dokumentů sestavil Luděk
Zyka. Ze svých dalších archivních
materiálů vytvořil také soubor výstavních panelů s názvem „Baťov
od začátku“, mapující výstavbu
města v časovém úseku let 1939
až 1945. Tuto prezentaci doplní
výstava reprodukcí obrazů Josefa
Dvořáka s tematikou Sezimova
Ústí. Vernisáž výstav proběhne při
zahájení akce v 17 hodin, přístupné budou do 2. října.


H
šk ola
ol , h
a o
vo la
lá
!
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OSLAVTE PRVNÍ ŠKOLNÍ
DEN S NÁMI
2. září 2019 od 16 hodin
park Spektrum Sezimovo Ústí

Zábavné odpoledne nejen pro školáky spojené s prezentací místních spolků, organizací
a sportovních klubů. O show se postará hudební divadlo Hnedle vedle s pořadem plným legrace,
písniček a soutěží ke zpříjemnění začátku školního roku.

vstupnézdarma
50 Kč
vstupné
Adresa: nám. Tomáše Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí I Změna programu vyhrazena.
+420 736 523 288 (IC)
MĚSTSKÉ STŘEDISKO KULTURY A SPORTU

Výlet po krásách
Prahy pěšky i lodí

Radůza v Sezimově Ústí
MSKS

P
MSKS

ro velký zájem o koncerty naživo zve Městské středisko kultury a sportu na letošní podzim další
legendy současné hudby.
Ve středu 25. září od 19 hodin si
publikum podmaní ikona písničkové scény – Radůza. Její autorské
skladby jsou jedinečné jak po tex-

infocentrum@sezimovo-usti.cz

facebook.com/mexussezimovousti

www.kultura.sezimovo-usti.cz

tové, tak po hudební stránce. Zpěvačku si jako předskokanku přizvala na pódium i taková esa jako
Susanne Vega nebo Mike Oldfield.
Od té doby se těší uznání a obdivu
u tuzemského publika i v zahraničí.
Jako další bude mít ve Spektru
koncert 26. listopadu zpěvák Luboš Pospíšil, tvář hudební formace
5P.


Výstava
kvetoucích růží

V

ýlet po historických krásách
Prahy, jimiž se účastníci kochají i z paluby lodi plující po Vltavě. Tato úspěšná akce už má svoji
tradici. I letos si mohou zájemci
užít nezapomenutelné zážitky z putování po stověžatém městě. Výletníci se vydají na Vyšehrad, prohlédnou si baziliku sv. Petra a Pavla,
klenotnici Vyšehradské kapituly
a Vyšehradský hřbitov. Následovat
bude dvouhodinová plavba lodí
s obědem ve formě rautu. Závěr
bude patřit výhledu z rozhledny na
Petříně, kam účastníci vyjedou lanovkou.


MSKS

R

ůže patří právem k nejoblíbenějším řezaným květinám
po celém světě. Jejich krása a pestrost potěší oči návštěvníků v galerii Spektrum, kde své výpěstky
představí přední pěstitelé. Výstavu zahájí vernisáž v sobotu 7. září
v 16 hodin, přehlídka květů potrvá
do úterý 10. září. Bližší informace
zájemci najdou na www.kultura.
sezimovo-usti.cz.
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