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Měsíčník

Krátce z radnice
Martin Doležal
starosta města

 dokončuje se příprava roz-

Vyhlášení výsledků 24. ročníku
soutěže o Cenu Edvarda Beneše

počtu města na rok 2020;
stavební úpravy přístavku tělocvičny ZŠ
9. května;
probíhá rekonstrukce chodníků v ul. Průmyslová;
probíhá veřejná zakázka
na dodavatele II. etapy výstavby domu s pečovatelskou službou;
byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu na
dodavatele výstavby parkoviště v ul. Rudé armády;
realizuje se příprava ploch
a instalace elektronických
úředních a informačních
desek města;
probíhá realizace projektu
Wifi4EU, tj. zřízení 10 hotspotů, kde bude bezplatně
k dispozici veřejné WiFi připojení.


 probíhají









Zimní údržba
Karel Homolka, vedoucí TS

Z

imní údržbu chodníků
a komunikací v Sezimově Ústí provádí Správa města
v souladu s nařízením Rady
města Sezimovo Ústí č. 2/2015
- o zajištění schůdnosti místních komunikací. Na základě
tohoto nařízení je zpracován plán zimní údržby pro
rok 2019/2020, kterým jsou
stanoveny kategorie, priority a postupy, v jakém pořadí
se bude zajišťovat sjízdnost
a schůdnost místních komunikací a chodníků. Každý chodník a komunikace má podle
pasportu místních komunikací
určeno, do které spadá priority
a jak bude v zimních obdobích
udržována jeho sjízdnost.
V některých lokalitách je
proto udržován například
jen chodník na jedné straně
a v několika vymezených lokalitách se údržba komunikací
a chodníků neprovádí vůbec.
Plán zimní údržby je k dispozici na webových stránkách
Správy města Sezimovo Ústí. 

www.sezimovo-usti.cz

Vendulka Černohorská
referentka spisovny
MěÚ Sezimovo Ústí

V

letošním roce bylo do soutěže o Cenu Edvarda Beneše
přihlášeno celkem 21 prací, z toho
9 prací z Historie 20. století a 12
prací ze Sociologie.
V oblasti Historie 20. století
cenu 1. stupně získal Matěj Ott
z Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity za soutěžní práci Četnictvo v okrese Boskovice v letech
1939–1945. Cena Edvarda Beneše
2. stupně byla udělena Martinu
Páchovi z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za soutěžní

práci Komunisté, katolíci a výuka
náboženství (1950–1956). Cena
Edvarda Beneše 3. stupně byla
udělena Janu Kopeckému z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za soutěžní práci Typový
projekt Vlna I., Vlna II. a Vlna III.
Čestné uznání v oblasti Historie
získal Petr Žižka z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za soutěžní práci Československý pozemní personál No. 8311
Servicing Echelon.
V oblasti Sociologie cenu
1. stupně získala Natálie Forejtová
z Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze za soutěžní práci
Důvěra v soudy ve střední Evropě: vliv na ochotu ke spolupráci

se systémem trestní justice. Cena
2. stupně byla udělena Michalu Kuncovi z Fakulty sociálních
věd Univerzity Karlovy v Praze
za soutěžní práci Návrh metodologické optimalizace volebního
modelu Median na základě poznatků Czech Household Panel
Study. Cena Edvarda Beneše
3. stupně byla udělena Renátě Topinkové z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za soutěžní práci Homofilie ve výběrovém
párování. Čestné uznání v oblasti
Sociologie získal David Platil
z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze za soutěžní
práci Palmovka – trhlina v městské struktuře.


Oznámení o zrušení úředních hodin dne 31. prosince 2019
Oznamujeme vám, že dne 31. prosince 2019 budou z technických důvodů zrušeny úřední hodiny MěÚ
Sezimovo Ústí. Děkujeme za pochopení.
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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
Mgr. Michaela Mrázková
381 201 124

Druhé vydání knihy
pohlednic o Sezimově Ústí
být kniha zajímavým i poučným
vánočním dárkem. Od prosince bude ke koupi v Infocentru
ve Spektru a v pokladně Městského
úřadu v Sezimově Ústí I. Prodejní
cena 290 Kč zůstává stejná.
Partnerem druhého vydání publikace „Sezimovo Ústí – paměť
starých pohlednic a fotografií“ je
Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy
Sezimovo Ústí. Poděkování patří
všem, kteří se na přípravě druhého vydání knihy podíleli. Za finanční podporu děkujeme níže

uvedeným sponzorům.

Ludmila Svatková

místostarostka města

V

prosinci loňského roku vydalo město Sezimovo Ústí knihu
Mgr. Jiřího Kohouta „Sezimovo
Ústí – paměť starých pohlednic
a fotografií“. Obrázková kronika
připomíná historii, zajímavá místa, památky a stavby i osobnosti
s městem spjaté. Kniha vzbudila
velký zájem a byla rychle vyprodána. Pro ty, kteří si ji nestihli koupit,
máme dobrou zprávu – připravili
jsme druhé vydání. I letos může
Knihu podpořili

Knihu podpořili

Knihu podpořili
Knihu podpořili

Knihu podpořili

Sekretariát
Jitka Bláhová
381 201 127

Knihu podpořili

Partner knihy

Knihu podpořili

Sponzoři

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
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
Vedoucí městské knihovny
Jitka Kovandová
381 201 145
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

Z činnosti Policie ČR

za použití násilí vyveden z baru
Apollo třemi zaměstnanci
ochranky.
■ Dne 6. 10. v době okolo 03:30
hodin řídil J. K. v ul. Dr. E. Beneše směr Planá nad Lužnicí OA
tov. zn. Škoda Fabia po předchozím požití alkoholických nápojů,
kdy orientační dechovou zkouškou přístrojem Drager Alcotest
7510 mu bylo naměřeno dechovou zkouškou č. 1581 hodnota
0,20‰, dechovou zkouškou
č. 1582 hodnota 0,23‰ a dechovou zkouškou č. 1583 hodnota 0,19‰.
■ V době od 15:30 hodin do 17:30
hodin dne 6. 10. neznámý pachatel před budovou Polikliniky
(Zdravex) v ul. Rudé armády nezjištěným předmětem poškodil
zaparkované OA tov. zn. Toyota
Aygo, čímž majitelce J. K. způsobil škodu ve výši 4.000 Kč.
■ Muž M. B. dne 9. 10. v době
od 00:25 hodin do 00:40 hodin
slovně napadal a obtěžoval hosty
a obsluhu baru Astra Sezimovo
Ústí, dále fyzicky napadl hosta
pošk. M. P., kdy jej udeřil otevřenou dlaní do obličeje, a dále
slovně vyhrožoval hostu T. S., že
mu rozbije držku a naznačoval

prap. Jiří Matyš

N

a Obvodním oddělení Policie ČR v Sezimově Ústí bylo
v měsíci říjnu šetřeno několik přestupků a trestných činů na území
Sezimova Ústí. Krátce jen několik
případů:
■ V době od 19:00 hodin dne
2. 10. do 09:35 hodin dne 3. 10.
neznámý pachatel poškrábal
nezjištěným předmětem na LP
dveří lak vozidla KIA Sportage,
které bylo zaparkováno v ulici
Lipová v Sezimově Ústí před
domem čp. 492/6, čímž majiteli
způsobil škodu ve výši 2.500 Kč.
■ V době od 15:00 hodin dne
4. 10. do 11:30 hodin dne 8. 10.
neznámý pachatel posprejoval
modrou barvou pravou boční
dlaždicovou stěnu kulturního
střediska Měxus na nám. T. Bati
701, kdy v pravé části této stěny
nastříkal nápisy o velikosti nastříkané plochy 150 × 100 cm,
čímž měla být Městskému středisku kultury a sportu se sídlem
S. Ústí, T. Bati 701 způsobena
škoda ve výši 4.000 Kč.
■ Dne 6. 10. v době od 02:30 hodin do 02:35 hodin byl pan P. K.
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Přechod na
vysílání DVB-T2

A

by se uvolnilo místo pro potřeby mobilních sítí a tedy
rozvoj mobilního internetu. musí
Česká televize na základě rozhodnutí vlády a mezinárodních dohod
přejít na vysílací standard nazvaný
DVB-T2.
Nejen Česká televize, ale
Knihu podpořili
i všechny ostatní tuzemské televize
musí proto postupně vypnout své
stávající pozemní vysílání a postupně začít v celé České republice
vysílat v DVB-T2.
S jakýmikoli dotazy ohledně termínu vypínání, způsobu přeladění
nebo jiných technických problému
se můžete obrátit na naše telefonní centrum na čísle 261 136 113,
případně na info@ceskatelevize.cz.
Podrobnější informace jsou zároveň dostupné na webových strán
kách www.digict.cz.
Knihu podpořili

úder tzv. hlavičku. Ke zranění
osob a ke škodě na majetku nedošlo.
■ Pan B. H. N. dne 11.10. v 19:15
hodin na chodníku před vchodem do prodejny Večerka v ul.
Dukelská 686 po předchozí slovní rozepři v uvedeném obchodě
fyzicky napadl jedním úderem
kovovou trubkou do oblasti temena hlavy pošk. P. S., kdy si věc
na místě nevyžádala lékařského
ošetření.
■ A. B. dne 19. 10. v době okolo
02:00 hodin na Husově náměstí
u autobusové zastávky směr Tábor fyzicky napadl pěstmi pošk.
P. Š., kdy mu způsobil zranění:
pohmožděniny na celé hlavě,
obličeji a oku, otřes mozku s následným ošetřením a hospitalizací na odd. chirurgie Nemocnice Tábor s dosud nezj. dobou
léčení.
■ Dne 26. 10. ve 22:25 oznámil
K. V., že ho ochranka klubu
Disco Apollo údajně bezdůvodně nechce pustit dovnitř. K fyzickému napadení nedošlo.
Rovněž z měsíce října je v šetření několik přestupků proti občanskému soužití a několik přestupků

proti majetku.

www.sezimovo-usti.cz
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Oddíl sportovní gymnastiky
Hana Chotovinská
kronikářka města

V

letošním roce slavíme 80. výročí založení části města,
které má především u mladší generace přezdívku „Dvojka“. S jeho
rozvojem přišlo do Sezimova
Ústí mnoho mladých lidí, kteří se
brzy zapojili do sportovního dění
ve městě. Pod vedením zkušených
cvičitelů vznikl v roce 1946 oddíl
Sokola, který se věnoval všeobecnému cvičení. Postupem času se
v oddíle vyčlenila skupina cvičenců, kteří se více začali věnovat cvičení na nářadí. Nelze se proto divit,
že v druhé polovině roku 1950 se
družstvo „nářaďovců“ osamostatnilo a v roce 1951 byl založen oddíl
sportovní gymnastiky. Ze začátku
se cvičilo v tělocvičně průmyslové
školy a po dokončení nové základní školy, dnes ZŠ a MŠ 9. května,

se cvičení oddílu přesunulo do tělocvičny této školy. Ženské složky
v ní cvičí dodnes, složky mužské
cvičí v tělocvičně 3. ZŚ v Sezimově
Ústí I.
Prvním předsedou oddílu byl
Břetislav Bešťák, který se však
z města brzy odstěhoval, a tak jeho
funkci převzal Augustin Valouch
a po čtyřech letech Josef Půlpán,
který vedl oddíl téměř dvacet let.
K prvním trenérům, kteří si zaslouží, aby byli vzpomenuti, patřili
Augustin Valouch, Jindřich Cupák,
Josef Půlpán, Božena Půlpánová.
Postupem času přebírali trenérské vedení bývalí cvičenci oddílu:
Karel Havlík, Marie Tupá, Anděla
Turečková – Ederová, Eva Satorová – Rajková, Zdena Valouchová
– Kašíková, Vladimír Kollmann,
Miloš Havelka. Některé z nich potkáte v tělocvičně i dnes.
V současné době má oddíl celou
řadu kvalifikovaných trenérů, kteří

i když pracují na bázi dobrovolných trenérů, dosahují po mnoho
let velmi dobrých výsledků. Oddíl
patří mezi nejúspěšnější v rámci
Jihočeského kraje a každoročně
získává několik titulů krajských
přeborníků a závodníci i závodnice oddílu se každoročně zúčastňují
přeborů ČR.
Sportovní gymnastika je velmi
náročný sport jak na vybavení speciálním gymnastickým nářadím,
tak i na výkonnost cvičenců a vyžaduje značné tréninkové vytížení.
K dosažení dobrých výsledků je
nutný trénink několikrát týdně.
O cvičení v oddíle sportovní gymnastiky je v našem městě velký zájem a každoročně přichází k náborům mnoho dětí. A stejné to bylo
i v letošním roce. Proto trenéry oddílu velmi potěšila zpráva, že dojde
ke stavebním úpravám v ZŠ a MŠ
9. května a podmínky a prostory pro
trénování budou výrazně lepší. 

Kostel v Sezimově Ústí – historie a současnost
Jitka Vrbová

kronikářka kostela

P

okračování plného znění pamětní listiny z roku 1838 sepsané učitelem Josefem Jirmusem
umístěné ve věži kostela:
„V roce 1838 byli následující
páni učitelé od hlavní školy táborské: mnohovážený a zasloužilý
pan Antonín Svatoš, ředitel hlavní školy Tábor, který vyměřoval
místa ke stavění domků ve Starém
Táboře, pan Tomáš Koblic, učitel
III. tř., pan Josef Vildman, učitel II.
tř., pan Václav Losan, učitel IV. tř.,
pan Vojtěch Krátký, ředitel hudby
(chorregent) a učitel dívčí školy,
pan Jan Koryán, učitel dívčí školy, pan František Betál, varhaník
a učitel, pan Augustin Buriánek,
měšťan táborský a dohlížitel školy
starotáborské. Řemeslníci, kteří
na tomto novém chrámu pracovali, jsou následující: Matěj Kyncl,
zednický stavitelský mistr z Plané,
Vojtěch Petroušek, tesařský stavitelský mistr panství chotovinského
z Chotovin, který též kříže a báni
na věži dával, Antonín Vurm, kovářský mistr z Tábora, Antonín
Kočí, zámečnický mistr z Tábora, Pavel Honka, truhlářský mistr

www.sezimovo-usti.cz

z Tábora, Antonín a Jan Brunerovi,
klempířští mistři z Tábora, kteří
věže plechem kryli, Matěj Nepomucký, sklenářský mistr z Tábora, Jan Noska, pokrývačský mistr
bechyňského panství z Rataj, Petr
Pelhřímovský, soustružník z Tábora, jenž obě báně na tento kostel zlatil. Malou věž dali plechem
pobíti na své výlohy Václav Holec,
městský kontribuční, společně
s Františkem Miksem, kontribučním od panství táborského. Malou
báň na malé věži dal pozlatit Ferdinand Müller, policajtrevisor v Táboře. Toho roku byla pšenice míra
za 6 zl., žito za 4 zl., hrách za 6 zl.45
kr., brambory za 1 zl.15 kr., pivo 1
máz za 10 kr. Peníze byly stříbrné,
měděné, papírové bankovky, které
za stříbro platily a šajny (směnky),
které byly v kursu tj. za 100 zl. stříbra 250 zl. šajnů platilo. Groš český
přiložený a v klášterních sutinách
nalezený daroval pan Jan Ťoupalík,
hospodský ve Starém Táboře.
Ve Starém Táboře, pondělí
po navštívení Panny Marie, 9. července odpoledne v půlpátý hodiny
roku 1838.“
Josef Jirmus, první učitel ve Starém Táboře, početvedoucí chudého
ústavu Starotáborského a ředitel
hudby a ostrostřelců.

Program v kostele v prosinci
(mimo běžné bohoslužby):

Sobota 7. 12.
14:00 Adventní akordeonový
a varhanní koncert
Úterý 24. 12. Štědrý den
16:00 – 17:30 Betlémské světlo
v kostele
20:30 „půlnoční“ mše sv.
Středa 25. 12. Slavnost
Narození Páně
9:45 mše sv.
Čtvrtek 26. 12. sv. Štěpána
9:45 mše sv.
16:00 Vánoční koncert sboru
Nokturno
Úterý 31. 12. sv. Silvestra
18:00 mše sv. na závěr roku
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
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Poděkování
■ Děkuji panu starostovi
Mgr. Ing Martinu Doležalovi
za milé blahopřání k mým
narozeninám
Petr Flídr
■ Děkuji
panu
starostovi
Mgr. Ing Martinu Doležalovi
za blahopřání k mému výročí.
Antonín Kupsa
■ Děkuji panu starostovi
za přání k mým narozeninám
a paní Novákové za milou
návštěvu a předání dárku.
Marie Machačová
■ Děkuji panu starostovi Martinu Doležalovi za milé blahopřání k mým narozeninám.
František Vocílka
■ Děkuji panu starostovi
za blahopřání k mým narozeninám.
Jozef Šiška
■ Děkuji panu starostovi
za blahopřání k mým narozeninám a paní Evě Veselé
za milou návštěvu a dárek.
Květoslava Vlnatá
■ Důchodkyně ze Sezimova Ústí děkují skautům ze
4. oddílu Sojčí pírko, že pro ně
vyrobili nové lavičky.
Květa Suková

Inzerce
KOUPĚ
■ KOUPÍM lp, cd, mc.
Tel.: 604 640 066
PRODEJ
■ Prodám zachovalý náhrobek
na čtyři urny na pěkném místě hřbitova v Plané nad Lužnicí (č. hrobu 204). Cena dle
dohody. Tel.: 725 514 663
PRODEJ
■ Pronajmu garáž na Koreji.
Tel.: 777 734 966

Společenská kronika
Narození: od 26. 9. do 25. 10.
Haboňová Veronika, Hallerová
Anna, Kolář Filip
Prokešová Amálie
Zemřelí: od 25. 9. do 21. 10.
Furišová Jaroslava
Gaurová Michaela
Haupt Vladimír
Holušová Emilie
Hubková Miroslava
Hurtová Jana
Kameníčková Růžena
Maňáková Kateřina
Novotný František
Parkanová Marie
Rohelová Marie
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Projekt Naše město na ZŠ Školní náměstí

Radka Panská

tř. učitelka, ZŠ Školní nám.

N

e všichni naši žáci bydlí v Sezimově Ústí. A ne všechny děti
dokonale znají město, ve kterém
sídlí jejich škola. Proto byl pro třeťáky přichystán projekt Naše město.

Dveře naší školy
se otevírají všem

1. fází projektu byla návštěva infocentra. Co to je, kde se nachází
a k čemu slouží, se většina dozvěděla až přímo na místě. Díky šikovným zaměstnancům infocentra si
žáci nejen obohatili svoje znalosti
o Sezimově Ústí, ale i odnesli mnoho hodnotných materiálů, které
pak využili při tvorbě zábavně na-

učných knih, tzv. lapbooků. 2. fáze
projektu spočívala v poskytnutí
ukázek lopbooků, zajištění pomůcek a samozřejmě také v návodu
na výrobu samotných lapbooků.
A pak už nastala poslední fáze!
Třeťáci se s chutí pustili do práce.
Některé děti si chtěly „knihu“ vyrobit samy, některé ocenily mož-

Sázení nových stromků

nost pracovat ve dvojicích. Každopádně je třeba podotknout, že
práce se velmi podařila úplně všem
zúčastněným.
Projekt tak splnil svůj záměr,
svůj cíl. Třeťáci se dozvěděli spoustu důležitých informací o našem
městě a určitě si některé zajíma
vosti i zapamatovali.

Vzpomínka
na krásný podzim

Jana Pětivlasová

Jana Dvořáková

P

Z

ZŠ Švehlova

o úvodních měsících letošního školního roku v naší „nové
a krásné“ škole nastává období,
kdy chceme s naší školou seznámit i širokou veřejnost. Ne každý
totiž ví, že po velké opravě střechy
došlo i na kompletní renovaci téměř všech tříd včetně tělocvičny.
Prostředí naší školy se tak stalo
útulnější a příjemnější. V listopadu
se s prostředím školy budou moci
seznámit všichni rodiče žáků při
Dnech otevřených dveří. V prosinci zveme do školy naše seniory
i širokou veřejnost. Pro naše hosty,
rodiče i prarodiče žáků jsme letos
připravili:
11. 12. 2019 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO SENIORY,
od 14 do 16 hodin pro vás v jídelně
vystoupí děti ze školního pěveckého sboru Paprsek. Po vystoupení
si můžete prohlédnout celou naši
školu, čeká vás i malé občerstvení.
18. 12. 2019 MALÝ VÁNOČNÍ
KONCERT, děti z pěveckého sboru Paprsek všechny srdečně zvou
od 16 hodin do školní jídelny. 

ZŠ Školní nám.

Pak následovala naučná část
a děti se mohly něco přiučit. S panem Kalafutem chodily po lese,
učily se poznávat zvuky zvířat,
reagovaly na pokyny, poznávaly
po hmatu předměty v lese a dokonce si i zasoutěžily. Při hrách se
děti hodně nasmály a vyřádily.
Na závěr všichni dostali odměnu, ale museli prokázat, že se tento
den něco naučili. Všichni byli z návštěvy lesa tak nadšení, že jsme už
domluvili další návštěvu, ale vzhledem k počasí raději až na květen.
Děkujeme správě lesů za krás
nou akci.

Iveta Křivková, ZŠ Švehlova

V

rámci akce sázení nových
stromků jsme byli vyzváni panem Kalafutem z lesní správy, abychom pomohli. A tak v pátek 18.
10. vyrazili naši druháčci v rámci
Dne stromů na pomoc do ohrady
v Sezimově Ústí II.
Nejdříve děti sázely malé buky
a smrčky za pomoci lesních pracovnic. Po vydatné práci, některé
skupinky zasadily až 30 stromků, si
děti mohly opéct buřty a zaslouženě se ohřát u ohně.
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a okny už vládne zima, začínáme se těšit na Vánoce,
ale při rekapitulaci kalendářního
roku 2019 nesmíme zapomenout
na krásný podzim. Podzim je totiž
důležitý nejen pro vinaře a sadaře,
ale i pro školáky. To si uvědomili
žáci druhé třídy, když pozvali Podzim, aby se přišel podívat do jejich
třídy. Měl zjistit, co všechno o něm
děti vědí. A že toho nebylo málo.
Nejprve si žáčci zazpívali písničky, pak si pohráli s interaktivní
tabulí, i na zelenino-ovocné pexeso
došlo.
To hlavní ale teprve mělo přijít.
Druháčci „sklidili brambory“: vymysleli o nich básničky, vyluštili
tajenky, i slovní úlohy o bramborách spočítali. Nakonec své brambůrky oblékli, učesali, přidělali
jim očka, pusu i nos. Celý podzim
pak bramboráčci sledovali výkony
svých tvůrců z parapetů školních
oken. Nyní byly poslány na zasloužený odpočinek, vždyť musí své
místo na slunci podstoupit vánoč
ní výzdobě!

www.sezimovo-usti.cz
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Drakiáda

MEŠZ I MLOIVPOOÚVS TÁ
S

Í

Nová autíčka pro děti

MEŠZ I MLOIVPOOÚVS TÁ
S

Í

Marika Součková
učitelka MŠ Lipová

K

podzimu patří pouštění draků, proto v úterý 22.10. uspořádala MŠ Lipová pro děti a jejich
rodiče Drakiádu. Sešli jsme se
na kopci Ovčíně, kde si děti mohly vyzkoušet sběr “dračích” vajec,
zasoutěžit v logickém skládání řad
z přírodnin, projít se ve velkých
dračích nohách a ověřit si svou
šikovnost v namotávání provázku
s dráčkem. Děti s rodiči přinesli
nejrůznější povedené draky. Netrvalo dlouho, a i přes bezvětří, které
celé odpoledne panovalo, se všichni dráčci za chvíli vznášeli na obloze. Byla to krásná podívaná.
Setkání plné zábavy jsme společně zakončili už tradičně opékáním špekáčků, tentokrát v areálu
restaurace Hilton. Všem zúčastněným děkujeme za milé setkání
a nové poznání - že při troše vůle
létá drak i bez větru!
Všichni se již těšíme na příští

akci školky.

dětem z MŠ Lipová dvě velká
dřevěná auta do nové zahrady.
Autíčka byla vyrobena v rámci teambuildingové akce a nám
nezbývá než doufat, že si při výrobě užili tolik zábavy a legrace

Marika Součková
učitelka MŠ Lipová

N

a začátku října předali
zaměstnanci firmy Silon

jako naše děti při hraní s nimi.
Ještě jednou děkujeme za krásný projekt, který udělal radost
všem malým chlapcům i holčičkám.


Soutěž mladých strojařů
v programování CNC obráběcích strojů
Robert Draxler
propagace školy

V

e dnech 7. – 11. 10. 2019
se na brněnském výstavišti
v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu uskutečnila Soutěž
mladých strojařů v programování
CNC obráběcích strojů.
Tato soutěž je určena pro žáky
vyšších a středních technických
škol či učilišť a je již tradiční součástí strojírenského veletrhu. Pořádá ji Svaz strojírenské technologie
ve Výukovém centru výstaviště.
Soutěže se pravidelně zúčastňují
i studenti COPky (VOŠ, SŠ, Centum odborné přípravy v Sezimově Ústí) a i letos si odvezli „cenný
kov“.
Letošního 11. ročníku soutěže,
která probíhala za velkého zájmu
odborné veřejnosti, se zúčastnilo
téměř 200 studentů z 35 škol z celé
České republiky. Soutěžilo se ve 3
kategoriích, a to v programování

www.sezimovo-usti.cz

CNC obráběcích strojů v řídicích
systémech HEIDENHAIN, SIEMENS a FANUC. Soutěžilo se
každý den ve všech kategoriích
v dopoledním a odpoledním bloku, vždy byl vyhlášen vítěz jednot-

livého bloku a na závěr pak celkový
vítěz za konkrétní řídicí systém.
V kategorii FANUC reprezentoval COPku Jiří Dědič a i přes náročnost zadaných úkolů vybojoval
2. místo.

Všichni soutěžící potvrdili fakt,
že vyrůstá nová generace kvalitních techniků tak důležitých pro
naše strojírenské podniky. Medailové umístění J. Dědiče zároveň
svědčí o vysoké úrovni teoretické
a praktické výuky programování
CNC strojů na této škole.
Slavnostní ocenění vítězů
soutěže v programování CNC
obráběcích strojů proběhne
dne 3. prosince od 10:00 hodin
v budově Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky,
Na Františku 32, Praha 1. Vítězní
žáci budou za své výkony oceněni panem ministrem Karlem
Havlíčkem. Na slavnostním předávání bude COPku zastupovat
ředitelka školy Doc. PhDr. Lenka Hrušková, Ph.D., zástupce
ředitele pro praktické vyučování Bc. Jan Pumpr, učitel strojírenských předmětů Daniel Krž
a hlavně vítěz Jiří Dědič.
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Pozvánka na
vybrané akce ZUŠ
Sobota 7. 12. 2019, 14:00,
Kostel Povýšení svatého Kříže
ADVENTNÍ AKORDEONOVÝ
A VARHANNÍ KONCERT
Koncert žáků ZUŠ Sezimovo Ústí
a jejich hostů z Jindřichova Hradce s předvánoční tématikou.

Jan Mašek juniorským Mistrem ČR v judu Představujeme …

V

sobotu 5. října 2019 se v Jičíně konalo Mistrovství ČR juniorů
v judu, kterého se zúčastnil i sezimovoústecký Jan Mašek startující za Sport Judo Litoměřice. V kategorii +100 kg startovali 4 závodníci,
Honza neponechal nic náhodě a třemi vítězstvími potvrdil svou domi
nanci v této kategorii a stal se juniorským Mistrem ČR 2019.

Pondělí 16. 12. 2019, 18:00,
Kino Spektrum
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRŮ A SOUBORŮ
Adventní koncert dechového
a smyčcového orchestru, pěveckého sboru a dalších komorních
souborů ZUŠ Sezimovo Ústí.
Pátek 17. 1. 2020, 20.00,
Sokolovna Planá nad Lužnicí
PLES ZUŠ SEZIMOVO ÚSTÍ
Po dvou letech pořádá naše škola
ve spolupráci se Spolkem přátel
ZUŠ opět školní ples. Srdečně zveme nejen rodiče našich žáků, ale
všechny příznivce ZUŠ Sezimovo
Ústí. Hraje: Swing Band Tábor
a Seskupení za účelem.
Předprodej vstupenek: od 2. 12.
2019 v kanceláři ZUŠ Sezimovo
Ústí (tel. 381 275 383,
e-mail: kancelar@zussu.cz)

Cena vstupenky: 200 Kč

Pojďte si zahrát

Hrajete rádi ping pong a nejste
nikde registrovaní. A chcete si to
příležitostně vyzkoušet? Přijďte
si zahrát do tělocvičny Základní
školy 9. května 489 v Sezimově
Ústí. Hrajeme každou neděli odpoledne mezi 15 a 17 hodinou.
Vchod přes zahradu školy. Těšíme se na vás.
Ing. Antonín Kupsa

Stupně vítězů: zleva stříbrný Jakub John (DDM Děčín), zlatý Jan Mašek a bronzový
Václav Jašek (Judo Závišice)

Sezimák zpívá gospel pro Kristýnku a Nelu

navíc věnovaný Nelče a Kristýnce,
dětským klientkám Centra Kaňka. Nelince pomůžeme pořídit
speciální rehabilitační tříkolku.
Rodině Kristýnky pomůžeme
překonat těžké období po ztrátě jednoho z rodičů. Těšíme se
na vás 15. prosince v 17:00 v kinosále Spektrum.
Vstupenky pořídíte v Infocentru nebo na webových stránkách
www.kultura.sezimovo-usti.cz.
Cena: 120 Kč v předprodeji, 150

Kč na místě.

Jiří Folta

P

okud vám jde z klasických vánočních koled už hlava kolem
a chcete se odreagovat od předvánočního shonu, pak je první celovečerní koncert Sezimák zpívá
gospel právě pro vás. Rozproudíme ve vás vánoční náladu a unikátní atmosférou, která panuje
i na našich zkouškách, vám rádi
vykouzlíme úsměv na tváři. Výtěžek benefičního koncertu bude

INZERCE

J

menuje se Matěj Vaněk, je mu
15 let a jeho sportem je vodní
slalom a sjezd na divoké vodě. Závodí za TJ VS Tábor, ale od narození bydlí v Sezimově Ústí.
Jezdí prakticky na všech typech
lodí: slalomový kajak (K1), slalomový singl (C1), sjezdový kajak
(K1), sjezdový singl (C1) a sjezdový debl (C2) a úspěchy sklízí
jak na domácí, tak i mezinárodní
scéně.
Je reprezentantem České republiky ve sjezdu na divoké vodě
a k jeho nejlepším výsledkům v r.
2019 patří 2. místo v dlouhém
sjezdu na divoké vodě v sjezdovém deblu a 2. místo v dlouhém
sjezdu na divoké vodě v sjezdovém
deblu hlídek, obojí na MS v Bosně
a Hercegovině, 2. místo v dlouhém
sjezdu na divoké vodě v sjezdovém
deblu na MČR do 23 let, 1. místo
v dlouhém sjezdu na divoké vodě
v sjezdovém deblu na MČR dorostenců, 1. místo ve sprintu na divoké vodě na deblu a 3. místo v kombinaci slalom a sprint na singlu,
obojí na MČR a 1. místo v Českém
poháru juniorů ve sjezdu na divo
ké vodě na deblu.

DV ŘÁK

SERVIS ZAHRADNÍ TECHNIKY
Opravujeme veškerou zahradní techniku na trhu!

SLEVA 30%
na posezonní údržby

774 629 721
6

ul. Průmyslová, SEZIMOVO ÚSTÍ II.
e-mail: serviszahrada@seznam.cz
FB: facebook.com/serviszahrada

www.sezimovo-usti.cz
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Hvězdárna Františka Pešty

Skauti vyrobili v rámci akce
Dobrý skutek nové lavičky

Soňa Trostová

Hvězdárna Fr. Pešty

P
Alžběta Součková

zástupkyně vedoucí oddílu

„Skaut je prospěšný a pomáhá
jiným,“ zní třetí bod skautského
zákona. A tak se do každoroční
celostátní akce Skautský dobrý
skutek i letos zapojili skauti ze 4.
oddílu Sojčí Pírka. V předchozích letech skauti během projektu
dobrého skutku například vyčistili
od odpadků část lesa u hájovny
Nechyba. Tentokrát byl cíl o něco
větší a časově náročnější: vytvořit
z palet několik laviček a ty posléze
rozmístit podél cesty od vodárny
ke hrázi rybníka Nový Kravín.

rosinec je měsíc dlouhých
temných večerů, krátkých dní
s nízkou oblohou a prvním sněhem. Brzy zvečera ještě uvidíme
letní souhvězdí Lyry, Labutě a Orla
klesat pod obzor na západě. Celou
noc pak ovládnou zimní souhvězdí
Oriona, Býka, Blíženců i Velkého
psa se Síriem, nejjasnější hvězdou
nočního nebe. Zimní oblast oblohy je rámována obrazcem jasných
hvězd zvaným zimní mnohoúhelník. Ten najdeme nad jihem o půlnoci – ale pozor, obrazec je opravdu
veliký! Ve směru hodinových ručiček ho tvoří od nadhlavníku hvězda
Capella z Vozky, Aldebaran z Býka,
Rigel v Orionu, Sírius ve Velkém
psu, Procyon v Malém psu a Castor s Poluxem v Blížencích. Mléčná
dráha prochází oblohou od jihovýchodu k severozápadu.

Na výrobě laviček se podílely
všechny děti napříč věkovými kategoriemi pod dohledem nejstarších roverů a rangers. Nejmladší
světlušky a vlčata pomáhali obrušovat palety, skauti a skautky je pak
dávali dohromady. Poté byly ještě
lavičky doplněny o nápis, který
připomíná, při jaké příležitosti byly vytvořeny. Výsledkem je
šest laviček, které roveři umístili
na předem plánovanou a schválenou trasu. Lavičky mají za cíl sloužit široké veřejnosti k odpočinku
při procházkách a skauti doufají,
že budou hojně využívány a zpříjemní obyvatelům města i turistům

výlety do blízkého okolí.

POZOROVÁNÍ PLANET
Merkur spatříme v první polo-

INZERCE

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

v pátek
6. 12. 2019
13.00-17.00
Přiblížíme Vám perspektivní
obory moderní školy:
Maturitní – čtyřleté
+ Informační technologie
+ Digitální telekomunikační
technika
+ Mechanik elektronik
Učební – tříleté
+ Elektrikář pro silnoproud
+ Spojový mechanik

Den
otevřených
dveří
nebo v sobotu
11. 1. 2020
8.00-12.00
POZOR!
Od listopadu příprava
k přijímacím zkouškám

Více na: www.sssi.cz nebo www.jdunaspoje.cz

www.sezimovo-usti.cz
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vině měsíce ráno nad jihovýchodním obzorem. Venuše až do konce
roku bude zářit jako večernice nad
jihozápadním obzorem a nacházet se bude v souhvězdí Kozoroha. Mars spolu s Merkurem bude
pozorovatelný ráno nízko nad
jihovýchodním obzorem. Jupiter v prosinci je nepozorovatelný.
Dne 25.12. je nejdále od Země
(6,21 AU). Saturn v polovině prosince se nachází večer nízko nad
jihozápadním obzorem blízko
Venuše. Na konci roku je planeta
nepozorovatelná. Uran můžeme
pozorovat nad jihovýchodním obzorem po celou noc. Neptun bude
pozorovatelný večer na jihu a jihozápadě. SLUNCE putuje ve Střelci
a 22. prosince v 5 hod 19 min SEČ
vstupuje do znamení Kozoroha. Je
nejkratší den a nejdelší noc, nastává zimní slunovrat. Začíná astronomická zima.
Akce pořádané naší hvězdárnou
a další zajímavosti najdete také
na našich stránkách http://www.
hvezdarna-fp.eu/ nebo aktuálně

přímo ve hvězdárně.

prosinec 2019

Kulturní program na měsíc prosinec
AKCE

ŘEDITELKA MSKS
737 254 683
r.kruckova@sezimovo-usti.cz

KONCERTY

ČERTOVSKÉ REJDĚNÍ
5. prosince 17 hod.
náměstí Tomáše Bati
Čertovské rejdění na náměstí!
Program pro děti s čertovskou
cháskou, tresty pro hříšníky
i černou šmouhou pro štěstí.

narození Ježíše Krista. Společně
si zazpíváte nejznámější vánoční
koledy. A neodejdete s prázdnou!
Můžete si do svých domovů
odnést Betlémské světlo.
vstupné: zdarma

INFORMAČNÍ CENTRUM
(SPEKTRUM)
736 523 288
(předprodej vstupenek)

ZDOBENÍ STROMEČKŮ
19. prosince 8.30 hod.
park před Spektrem
Tradiční předvánoční akce – děti
z místních škol a školek zdobí
vánoční stromečky vlastnoručně
vyrobenými ozdobami.
Za odměnu se děti v kině
Spektrum podívají na pohádku
Kouzelný park.
Stromečky můžete v parku
obdivovat až do Tří králů.

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
Online prodej 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

Nebude chybět ani Mikuláš
s andělem.
vstupné: zdarma
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
11. prosince 18 hod.
Spektrum
I letos se Sezimovo
Ústí zapojí
do unikátního
projektu Česko
zpívá koledy.
Pojďme si
společně zazpívat
v jednu chvíli stejné koledy
a prožít příjemný adventní čas.
Hudebně nás doprovodí folklórní
soubor Dubínek.
vstupné: zdarma
PŘEDČÍTÁNÍ PRO NEJMENŠÍ
16. prosince 14–15 hod.
Knihovna Městský úřad
V prosincovém Předčítání
nahlédneme do knih o základech
slušného chování. Pomocí
pohádkových příběhů si
objasníme, jak je důležité slušně
se chovat k ostatním lidem – že
má člověk vždy slušně zdravit,
prosit i děkovat, že si musí
po sobě uklízet, neničit věci,
dělit se s ostatními, že nemá být
lhostejný ke svému okolí.
vstupné: zdarma

HRAVÉ ODPOLEDNE
19. prosince 14–17 hod.
Knihovna Školní náměstí
Přijďte si do knihovny
odpočinout od všeho shonu
a nalaďte se zde na vánoční
atmosféru. Můžete nahlédnout
do knih o vánočních tradicích
a vánočním pečení. Čekají
na vás kvízy s vánoční tematikou
a pohádkové příběhy. Pro
šikovné ručičky bude připraven
výtvarný stánek.
vstupné: zdarma
ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
24. prosince 16 hod.
Husovo náměstí
24. prosince 17 hod.
náměstí Tomáše Bati
Sváteční zpívání vánočních koled
s kapelou Swing Band Tábor.
Přijďte se naladit na Štědrý večer
a zkrátit si čekání na Ježíška.

ŽIVÝ BETLÉM
17. prosince 17 hod.
park před Spektrem
Živý betlém v podání žáků
a učitelů ZŠ a MŠ 9. května
Sezimovo Ústí. Za doprovodu
školního pěveckého sboru
sehrají žáci prastarý příběh o
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VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
9. prosince 18 hod.
Spektrum
Oblíbené české i staročeské
koledy a vánoční písně zazpívá
v rámci vánoční vernisáže
Dětský pěvecký soubor při
ZŠ a MŠ Měšice pod vedením
Mgr. Renaty Stradové.
vstupné: zdarma
VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ
10. prosince 17 hod.
sál Spektrum
Motýlci a Včeličky ze "ŽLUTÉ
ŠKOLKY" připravily se svými
učitelkami pásmo plné písní,
básní a tanečků. Srdečně jsou
zváni nejen rodiče a rodiny
vystupujících dětí, ale i široká
veřejnost.
vstupné: zdarma
VÁNOČNÍ KONCERT
PĚVECKÝCH SBORŮ
12. prosince 18 hod.
sál Spektrum
Tradiční vánoční koncert
sezimoústeckých pěveckých
sborů Nokturno a Nokturňáček
pod taktovkou Jarmily
Hlubinkové.
vstupné: 60 Kč
(předprodej v kanceláři ZŠ
Školní náměstí)
SEZIMÁK ZPÍVÁ GOSPEL
15. prosince 17 hod.
sál Spektrum
Energií sršící hudební
projekt Sezimák zpívá gospel
s mixem amerických gospelů
i českých písní se představí
ve svém prvním celovečerním
vystoupení.
Padesát zpěváků nabídne
netradiční předvánoční
zážitek.
vstupné: 120 Kč v předprodeji,
150 Kč na místě
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
16. prosince 18 hod.
sál Spektrum
Koncert orchestrů a souborů
Základní umělecké školy
Sezimovo Ústí.
vstupné: 50 Kč
(předprodej v kanceláři ZUŠ)

www.sezimovo-usti.cz
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ADVENTNÍ KONCERT
ŠARMAN QUARTET
aneb jak muzikanti z Prahy
oslavují 80 let COPky
17. prosince 19 hod.
sál Spektrum
Koncert s umělci Pražské
komorní filharmonie pořádá
COP Sezimovo Ústí v rámci
oslav 80 let založení školy.
Účinkují: Karel Jakubů – zpěv,
Michaela Vyoralová – housle,
Teodor Brcko – violoncello,
Marcela Pflegerová – klavír.
vstupné: zdarma
(rezervace míst od 9. 12. na
recepci COP, vchod A)

PŘEDNÁŠKY

zpracování. Čeká vás okouzlující
podívaná plná koled, lidového
tance a pestrých kostýmů,
doprovázená hudbou
šestnáctičlenného orchestru.
A hlavně plná vánoční
atmosféry v té nejopravdovější
podobě. Přidejte se k téměř 70
účinkujícím z Táborska, kteří
se už čtvrtý rok u Betlémského
příběhu radují ze společného
prožitku období adventu
a Vánoc.
Účinkují: Soubor písní a tanců
Lužničan a Lužničánek, Hudba,
dirigent: Jiří Sycha, Scénář a režie:
Vladimíra Březinová
vstupné: 140 Kč

překvapí svoji dceru a navštíví ji
v Paříži.
Hrají: Petr Nárožný, Simona
Postlerová / Miroslava Pleštilová,
Jana Malá / Týna Průchová, Jan
Šťastný / Jan Čenský, Jarmila
Švehlová, František Skopal /
Martin Sochor, Barbora Šťastná
Petrová / Malvina Pachlová
VYPRODÁNO
INTIMNÍ PŘÍBĚHY Z RÁJE
STUDIO BOUŘE
18. prosince 19 hod.
sál Spektrum

POHÁDKY
O PRINCEZNĚ NA OCET
DIVADELNÍ SOUBOR
SPEKTRUM
1. prosince 15 hod.
sál Spektrum
Autorská pohádka Aleny Bláhové
s písničkami Stáni Rybníčkové
v podání ochotnického souboru
Spektrum. Žárlivá čarodějnice
zaklela království, aby princezna
nikdy nepotkala ženicha. Princ

CESTOU ČCHI–KUNG
6. ledna 18 hod.
sál Spektrum

Čchi–kung je harmonizující
energetické cvičení, vycházející
z tradiční čínské medicíny. Jeho
cílem je rozproudit životní sílu
v celém těle a kultivovat ji. Čchi–
kung zvyšuje pružnost, posiluje
svaly, zlepšuje rovnováhu,
zklidňuje mysl, uvolňuje
nahromaděný stres a emoce.
Je vhodný pro každého bez
rozdílu věku. Přednáší a cviky
předvádí Andrea Freiová.
vstupné: 40 Kč

DIVADLA
V PAŘÍŽI BYCH TĚ
NEČEKALA, TATÍNKU
AGENTURA HARLEKÝN
2. prosince 19 hod.
sál Spektrum
Výběrčí přímých daní ze
zapadlého provinčního městečka
se jednoho dne rozhodne, že

www.sezimovo-usti.cz

Intimní příběhy z ráje jsou
úsměvnou komedií, vtipnou
a zajímavou vizí Edenu,
ve které se jemným humorem
odhalují detaily soužití mezi
muži a ženami. Ukazuje Ráj,
v němž mohla být na pár
chvil akceptována perspektiva
existence svobodné ženy
s vlastními názory, jako
rovnocenné partnerky muže.
Pointa zůstává viset ve věčné
otázce co bylo, je a bude?
Hrají: Robert Jašków, Michal
Slaný, Jitka Ježková, Kateřina
Sedláková
vstupné: 370 Kč

s pomocí pohádkových strašidel
i samotného Lucifera však kouzlo
prolomí. Komedie pro děti je
plná písniček, laskavého humoru
a poznání, že pravá láska překoná
i čarodějnická kouzla.
Hrají: Alena Němcová, Jiřina
Greplová, Jitka Procházková,
Pavel Kubec, Ema Králíková, Jan
Janků, Miloš Potocký, Stanislava
Rybníčková, Petr Peroutka,
Milada Fiedorová, Petr Fiedor,
Josef Králík, Jiří Belza
vstupné: 50 Kč

BETLÉMSKÝ PŘÍBĚH
21. prosince 15 a 19 hod.
sál Spektrum
Známý Betlémský příběh
prožijete v jedinečném

VÁNOČNÍ POHÁDKA
O KAČENCE
DIVADÝLKO NA SCHODECH
11., 18. prosince 16.30 hod.
loutkový sál
Kačenka je nemocná, musí mít
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klid, aby se do Štědrého dne
vystonala. To se nelíbí čertíkovi,
proto Kačenku stále zlobí.
Pejsek přivolá sněhuláky, ti
zazpívají koledy, čertíka zaženou
a Kačenka se uzdraví.
vstupné: 20 Kč

VÝLETY
ADVENT V DRÁŽĎANECH
7. prosince
odjezd 8.00 Spektrum,
8.15 Tábor ČD

S průvodkyní Lenkou Želivskou
zavítáme na advent do Drážďan.
Projdeme vánoční trhy, uvidíme
čtrnáctimetrovou vánoční
pyramidu, zdobenou vánoční
jedli, můžeme ochutnat tradiční
svařák i známou drážďanskou
štólu. Součástí výletu je návštěva
zámku Moritzburg, kde se koná
zimní výstava pohádky Tři oříšky
pro Popelku.
cena: 990 Kč (v částce jsou
zahrnuty vstupy)
Výlet je možné uhradit hotově
nebo kartou v Informačním centru
Sezimovo Ústí nebo po předešlé
rezervaci převodem na účet.
číslo účtu: 705 978 359 / 0800,
var. symbol: 0712
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Shari Lapena: Nevítaný host
Thriller
Stefan Ahnhem: Osmnáct pod
nulou
Severská detektivka

KLUBOVNA III. VĚKU
GALERIE
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
galerie Spektrum
VERNISÁŽ 9. prosince 18 hod.

Výstava je přístupná do 3. ledna.
Vánoční výstava měšických žen
nabídne vlastnoručně vytvořené
vánoční ozdoby, dárky, přání,
věnce, svícny, girlandy a jiné
vánoční dekorace. Vernisáž
hudebně doprovodí děti ze
ZŠ a MŠ Měšice pod vedením
Mgr. Renaty Stradové.
SVATEBNÍ KORÁLKY
galerie Spektrum
Výstava je přístupná
do 6. prosince.
Další výstava táborských
korálkářek, tentokrát na téma
svatba. Ve spolupráci se
svatebním salonem představují
jedinečnou slavnostní tabuli
vyzdobenou originálními
korálkovými šperky a květinami.
Nechybí ani svatební šaty.
„VEDLESEBE“
galerie Spektrum
Výstava je přístupná do 10. ledna
Členové Klubu fotoamatérů
Žižkov představují své fotografie,
fotografické koláže a sendviče.
Tento kroužek je druhý nejstarší
v Praze, resp. první nejstarší
na Žižkově.
BAŤOV OD ZAČÁTKU
galerie Spektrum
Stálá expozice
Jak vypadaly první roky výstavby
průmyslové části Sezimova Ústí
zvané Baťov ukazuje výstava
fotek z let 1939–45, kterou
připravil Luděk Zyka.
Výstava je přístupná v otevírací
době informačního centra.

ADVENT POD KOPULÍ
2. prosince 14.00 hod.
Hvězdárna Františka Pešty
Zveme na procházku zimní
oblohou nebo na setkání
s kometou Pansstars, která
letos bude zářit jako Betlémská
hvězda o Vánocích. Přijďte
si užít adventní atmosféru
na Hvězdárnu v Sezimově Ústí.

Pro děti
R. S. Berner: Léto
Obrázkové příběhy
Jan Cimický:
Poslední prázdniny
Příběh kluků na prahu dospělosti
Knihovna Školní náměstí
– knižní novinky
Pro dospělé
Louise Pennyová:
Světelný klam (7 díl)
Detektivní příběh
Vlastimil Vondruška:
Právo první noci
Detektivka (cyklus Hříšní lidé
království českého)
Henning Mankell:
Neklidný muž
Krimi
Petra Dvořáková: Chirurg
Román
Jenny Colganová:
Pojízdný krámek snů
Pro ženy
China Miéville: Kolejmoří
Fantasy

CVIČENÍ PAMĚTI
9. prosince 14.00 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
Tohle nás nikdy neomrzí
otestovat a potrénovat naši
paměť. S trénováním nám
pomůže paní Dana Průchová.
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
16. prosince 14.00 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
Opět se setkáme s paní Petrou
Jelínkovou, abychom si dokončili
posledními úpravami originální
malovaný hedvábný šátek.

KNIHOVNY

Pro děti
Cube Kid: Deník malého
minecrafťáka 6

Změna půjčovní doby
v knihovně na Městském úřadě
v prosinci 2019:
Zavřeno: pátek 6. 12.
středa 18. 12.
20.–31. 12.

Příběhy pro děti
Medovníčkovy básničky
Leporelo
Milena Baischová:
Dračí pohádky
Pro nejmenší
Jindřich Balík:
Jak se veverka učila počítat
První čtení s úkoly

Knihovna Městský úřad
– knižní novinky
Pro dospělé
Marie Rejfová:
Kdo jinému jámu kopá
Česká detektivka
Michaela Klevisová:
Kroky vraha
Česká detektivka
Naďa Horáková:
Jeptiška pro markraběte
Historický román
Robert Bryndza:
Temné hlubiny
Thriller
Serhii Plokhy: Černobyl
Historie jaderné katastrofy
Alena Jakoubková: Manžel,
který štěká, taky kouše
Pro ženy

KINO SPEKTRUM
ne 1. prosinec 17:30 hod.
ne 15. prosinec 20:00 hod.
pá 20. prosinec 17:30 hod.
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
romantická komedie
ČR, SR, 2019, 105 min., přístupný
vstupné: 120 Kč
ne 1. prosinec 20:00 hod.
VLASTNÍCI
komedie, drama
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ČR, SR, 2019, 96 min., 12 let
vstupné: 130 Kč
út 3. prosinec 17:30 hod.
ERMITRÁŽ – SÍLA UMĚNÍ
výtvarné umění, dokument
Itálie, 2019, 90 min., přístupný,
titulky
vstupné: 100 Kč
út 3. prosinec 20:00 hod.
AMNESTIE

drama, thriller
ČR, SR, 2019, 127 min., 15 let
vstupné: 120 Kč
st 4. prosinec 17:30 hod.
st 23. prosinec 20:00 hod.
LAST CHRISTMAS
VB, USA, 2019, 103 min., 12 let,
titulky
vstupné: 130 Kč
st 4. prosinec 20:00 hod.
po 30. prosinec 17:30 hod.
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
komedie
ČR, SR, 2019, 110 min., přístupný
vstupné: 100 Kč
čt 5. prosinec 10:00 hod.
STAŘÍCI

drama
ČR, SR, 2019, 85 min., 12 let
vstupné: 60 Kč
čt 5. prosinec 17:30 hod.
so 7. prosinec 15:00 hod.
ne 8. prosinec 15:00 hod.
so 28. prosinec 15:00 hod.
PAT A MAT:
KUTILSKÉ TRAMPOTY
animovaný, rodinný
ČR, 2019, 60 min., přístupný
vstupné: 120 Kč

www.sezimovo-usti.cz
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čt 5. prosinec 20:00 hod.
pá 6. prosinec 20:00 hod.
so 7. prosinec 17:30 hod.
so 14. prosinec 20:00 hod.
čt 19. prosinec 20:00 hod.
ŠPINDL 2
komedie
ČR, 2019, 107 min, 12 let
vstupné: 130 Kč
pá 6. prosinec 17:30 hod.
so 7. prosinec 20:00 hod.
ne 8. prosinec 17:30 hod.
ne 22. prosinec 20:30 hod. - tit.
so 28. prosinec 17:30 hod.
JUMANJI: DALŠÍ LEVEL

akční, dobrodružný, komedie, USA,
2019, 114 min., přístupný, dabing
vstupné: 120/140 Kč

ne 22. prosinec 15:00 hod.
po 23. prosinec 15:00 hod.
čt 26. prosinec 15:00 hod.
TROLLOVÉ
A KOUZELNÝ LES
animovaný, dobrodružný,
komedie

čt 12. prosinec 10:00 hod.
PRAŽSKÉ ORGIE
drama, komedie
ČR, 2019, 112 min., 12 let
vstupné: 60 Kč
čt 12. prosinec 20:00 hod.
LE MANS ’66

animovaný
USA, 2019, 90 min., přístupný,
dabing
vstupné: 120 Kč
akční, drama, životopisný
USA, 2019, 153 min., 12 let, titulky
vstupné: 130 Kč

Norsko, Kanada, 2019, 90 min.,
přístupný, dabing
vstupné: 120 Kč

pá 13. prosinec 20:00 hod.
so 14. prosinec 17:30 hod.
ČERNÉ VÁNOCE
thriller, horor
USA, 2019, 98 min., 15 let, titulky
vstupné: 120 Kč

po 23. prosinec 17:30 hod.
TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
akční, sci-fi

so 14. prosinec 15:00 hod.
SNĚŽNÁ MELA
animovaný
USA, 2019, 128 min., 12 let,
titulky
vstupné: 120 Kč

Kanada, VB, USA, Jižní Korea,
2019, 95 min., přístupný, dabing
vstupné: 120 Kč

út 10. prosinec 20:00 hod.
REBELKY
komedie
Francie, 2019, 87 min., 12 let, titulky
vstupné: 110 Kč
st 11. prosinec 20:00 hod.
VÝJIMEČNÍ
komedie
Francie, 2019, 114 min., 12 let,
titulky
vstupné: 110 Kč
Novinky ze Sezimova Ústí:
Periodický tisk územního
samosprávního celku
– města Sezimovo Ústí.
Náklad: 3400 ks

pá 20. prosinec 20:00 hod.
ne 22. prosinec 17:30 hod.
čt 26. prosinec 20:00 - tit.
pá 27. prosinec 17:30 hod.
ne 29. prosinec 17:30 hod.
STAR WARS:
VZESTUP SKYWALKERA
akční, sci-fi

USA, 2019, 155 min., titulky,
přístupný, dabing
vstupné: 150 Kč

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

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

po 30. prosinec 15:00 hod.
út 31. prosinec 15:00 hod.
ŠPIÓNI V PŘEVLEKU

USA, 2019, 100 min., přístupný,
dabing
vstupné: 140 Kč

ne 8. prosinec 20:00 hod.
BITVA U MIDWAY
akční, drama, historický
USA, Čína, 2019, 138 min.,

12 let, titulky
vstupné: 120 Kč

ne 29. prosinec 15:00 hod.
ADDAMSOVA RODINA

čt 26. prosinec 17:30 hod.
pá 27. prosinec 20:30 hod.
so 28. prosinec 20:00 hod.
ne 29. prosinec 20:30 hod.
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
komedie, romantický
ČR, 2019, 90 min., 12 let
vstupné: 130 Kč

dobrodružný, životopisný, drama
Norsko, Švédsko, ČR, 2019,
125 min., 12 let, titulky
vstupné: 120 Kč

pá 27. prosinec 15:00 hod.
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II

út 31. prosinec 17:30 hod.
ŽENY V BĚHU

animovaný, muzikál, fantasy,
dobrodružný, komedie, rodinný
USA, 2019, 103 min., přístupný,
dabing
vstupné: 130 Kč

komedie
ČR, 2019, 93 min., přístupný
vstupné: 90 Kč

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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po 30. prosinec 20:00 hod.
AMUNDSEN

Redakční rada:
Mgr. Ing. Martin Doležal,
MUDr. Jaroslava Králová,
Mgr. Romana Krůčková,
Bc. Zdeněk Slabý

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.

prosinec 2019

Pod stromeček darujte kulturní zážitek
MSKS

M

ilí návštěvníci Městského
střediska kultury a sportu
v Sezimově Ústí, děkujeme Vám
za letošní hojnou účast. I na nadcházející rok jsme pro Vás připravili širokou škálu kulturních

programů pro všechny věkové
skupiny.
Třeba si nyní v předvánočním
čase kladete otázku, jaký dárek
dát svým blízkým pod stromeček. Máme pro vás dobrý tip.
Zakupte jim divadelní předplatné nebo darovací poukázku na
placené akce, které MSKS pořádá

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ JARO 2020
1. SKUPINA
ŽIVOT S KRAJTOU
11. února od 19 hodin
DIVADLO VERZE

Hrají: David Prachař,
Jakub Prachař, Pavel Fajt.
DOKUD NÁS MILENKY
NEROZDĚLÍ
25. března od 19 hodin
PANTHEON PRODUCTION
Hrají: Vladimír Kratina, Veronika

PLNOU PAROU
7. dubna od 19 hodin
DIVADLO PALACE

Hrají: Lenka Vlasáková, Miroslav
Etzler, Jan Dolanský, Petra
Horváthová / Alena Doláková,
Richard Trsťan

galerijní aktivity a mnoho dalšího. Informace naleznete na webu
www.kultura.sezimovo-usti.cz, na
stránkách měsíčníku Novinky ze
Sezimova Ústí a pravidelné stránce
MSKS v Týdeníku Táborsko. Jako
inspiraci Vám zde představujeme
divadelní předplatné a výlety na

jaro 2020.

VÝLETY JARO 2020
KARLOVY VARY – MOHLI SE POTKAT?
LUDWIG MOSER, JAN BECHER, JAN JIŘÍ POP
č. účtu 705 978 359 / 0800
14. března 2020
var. symbol 1403
Cena: 1 440 Kč

2. SKUPINA
VELETOČ

21. února od 19 hodin
DIVADLO KALICH
Hrají: Iva Janžurová, Eva
Holubová, Marian Roden, Sabina
Remundová, Aleš Bilík / Přemysl
Pálek
BENÁTKY POD SNĚHEM
10. března 19 hodin
PANTHEON PRODUCTION

Hrají: Lucie Štěpánková, Filip Cíl,
Veronika Arichteva, Jaromír Nosek
Freimanová, Jana Bernášková,
Kateřina Lojdová, Luděk Nešleha

a realizuje. A nezapomeňte obdarovat i sebe, abyste si kulturu
užili se svými blízkými. Darujete
tak nejen zážitek, ale i společně
strávený čas! Částku na poukázce můžete stanovit v libovolné
výši.
Je z čeho vybírat. V nabídce jsou
divadelní představení, kino, výlety,

TOMÁŠ BAŤA A ZLÍN
4. dubna 2020
Cena: 1 100 Kč

č. účtu 705 978 359 / 0800
var. symbol 0404

BRNO TŘICÁTÝCH LET
16. května 2020
Cena: 1 850 Kč

č. účtu 705 978 359 / 0800
var. symbol 1605

VELKÉ LÁSKY V MALÉM
HOTELU
20. dubna 19 hodin
DIVADLO HÁTA

Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena
Bočanová / Olga „Háta“ Želenská,
Adéla Gondíková / Betka Stanková,
Filip Tomsa, Marcel Vašinka, Ivana
Andrlová / Veronika Jeníková /
Pavla Vojáčková, Pavel Nečas /
Zbyšek Pantůček / Roman Štolpa,
Juraj Bernáth / Martin Sobotka,
Sandra Černodrinská / Kristýna
Kociánová / Radka Pavlovčinová
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KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY, PŘEROV NAD LABEM
30. května 2020
č. účtu 705 978 359 / 0800
Cena: 590 Kč
var. symbol 3005

www.kultura.sezimovo-usti.cz

www.sezimovo-usti.cz

