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Měsíčník

Nové elektronické
úřední desky
Petr Klíma

oddělení životního prostředí

V

prosinci byly dosavadní
2 klasické vitrínové úřední desky nahrazeny úředními
deskami elektronickými. První
z nich se nachází na stěně budovy před vjezdovou branou
do areálu Městského úřadu
Sezimovo Ústí a slouží jako
oficiální. Druhá úřední deska
byla nainstalována vedle vchodu na poštu v Sezimově Ústí II.
Obě úřední desky jsou digitální, veškeré dokumenty jsou
proto zobrazovány v elektronické podobě a klasické papírové dokumenty se u nich již
neobjevují. Jejich ovládání je
jednoduché, intuitivní a zvládne jej každý uživatel. Z hlavní
obrazovky je možné si jediným dotekem zobrazit obsah
úřední desky, webové stránky
města nebo programy kulturních akcí a kin. Stejně tak lze
zobrazit příslušný dokument
a v případě špatné čitelnosti ho
i zvětšit.

Martin Doležal
starosta města

V

ážení spoluobčané,
v čase, kdy se noc začne pomalu krátit a den prodlužovat,
kdy je příroda uložena k zimnímu spánku a my bychom to měli
sdílet, ale hodně z nás se hekticky připravuje na závěr roku,
bych Vám chtěl jménem svým,

včas, ale využijme je k prožití svátečního času, nabrání sil
do dalšího roku, k setkáním se
svými nejbližšími a přitom nezapomeňme na ty, kteří to štěstí
trávit svátky v kruhu rodiny či
přátel nemají.
Do roku 2020 si dovoluji Vám
i všem Vašim blízkým popřát
hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a úspěchů v osobním i pracovním životě.


Úpravy místních poplatků
Michaela Mrázková

vedoucí odboru správního a právního

N

V době mimo používání
úřední desky může obrazovka
zobrazovat např. aktuální kulturní akce nebo jiné důležité
informace.


jménem vedení města a Městského úřadu Sezimovo Ústí popřát příjemné, klidné a radostné
prožití blížících se svátků vánočních.
Ulice a náměstí v našem městě jsou nazdobena a řada vánočně laděných výstav a kulturních
akcí je předzvěstí blížících se
Vánoc a příchodu nového roku.
Nenechme si je pokazit shonem,
obavami, že něco nestihneme

ovelou zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích,
dochází od nového roku k výrazným změnám, které se v různé
míře dotýkají každého místního
poplatku. Obce jsou povinny upravit své obecně závazné vyhlášky
tak, aby s účinností od 1. 1. 2020
odpovídaly změnám zákona. Zastupitelstvo města bude o nových
vyhláškách jednat na svém zasedání dne 18. 12. 2019, proto níže uvedené informace vycházejí z připravených materiálů a schválené znění
se může částečně odlišovat.
Jednou ze změn je zrušení poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity, které souborně nahradil jediný

poplatek, poplatek z pobytu. Nový
poplatek se bude vztahovat na poskytování placeného ubytování
(tzv. úplatného pobytu) bez ohledu na to, zda je místo ubytování
kolaudováno jako ubytovací zařízení, či nikoliv. Tedy vedle hotelů,
motelů, penzionů a kempů se bude
poplatek týkat také např. krátkodobých pronájmů soukromých bytů,
domů, ateliérů, chat atd., stručně
řečeno se bude týkat všech, kteří za úplatu ubytují nejdéle 60
po sobě jdoucích kalendářních dní
osobu, která není v obci přihlášená. Tato osoba je poplatníkem poplatku. Plátcem poplatku je právě
poskytovatel ubytování, jehož povinností je nejen poplatek vybrat
a odvést správci poplatku (městskému úřadu), ale i splnit ohlašovací povinnost, což znamená,
že do 15 dnů od zahájení činnosti

spočívající v poskytování úplatného pobytu je plátce poplatku povinen podat správci poplatku tzv.
ohlášení, které obsahuje základní
údaje o plátci. Navrhovaná sazba
poplatku z pobytu pro rok 2020 je
stanovena ve výši 15 Kč za každý
započatý den pobytu s výjimkou
dne počátku pobytu, pro rok 2021
a následující ve výši 20 Kč.
Další změna se týká poplatku ze
psů. Dosud byla roční snížená sazba ve výši 200 Kč, příp. 300 Kč pro
poživatele invalidního a starobního důchodu, u nichž byl tento
důchod jediným zdrojem příjmu.
Nově se tato snížená sazba bude
týkat pouze osob starších 65 let
bez ohledu na jejich příjmy. Dále
na základě doporučení odboru
veřejné správy, dozoru a kontroly
MV ČR již nebudou od poplatku
osvobozeny osoby starší 80 let.
Pokračování na str.: 2
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Vítání občánků našeho města

Dne 30. 11. 2019 v obřadní místnosti Městského úřadu Sezimovo Ústí přivítal starosta města a členky Sboru pro občanské záležitosti nové občánky našeho města. Všem
dětičkám a jejich rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti.
Pokračování ze str.: 1

V souladu s novelou zákona se
poplatek již nebude přepočítávat
s ohledem na den dovršení stanoveného věku, ale nárok na sníženou sazbu vznikne až od 1. 1. následujícího kalendářního roku.
Další změnou u poplatku ze psů je
osvobození od poplatku i pro držitele průkazu ZTP (dosud pouze
držitele průkazu ZTP/P). Splatnost
poplatku ze psů se prodloužila
do 31. 5. příslušného kalendářního roku.
Zastupitelstvo města bude jednat i o navýšení poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Navýšení je v návaznosti
na nárůst cen ze strany společnosti Rumpold za odvoz směsného
odpadu a výraznému snížení cen
za výkup tříděného odpadu.
V následujícím vydání Novinek
bude zveřejněn přehled jednotlivých místních poplatků dle nově
schválených vyhlášek.


Nový ředitel VST
Ing. Lubor Tomanec je občan
města Tábora, je absolventem
ČVUT Praha, Fakulta stavební,
Obor Vodní hospodářství a vodní stavby, a je od roku 2008 autorizovaným inženýrem v oboru
Vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Od roku 1990
působil ve VaK Jižní Čechy
na postech nejprve mistra a posléze vedoucího střediska ČOV
a kanalizací, poté jako technický
náměstek divize Tábor VaK Jč a.s.
Následně působil ve společnosti 1. JVS a.s. nejprve jako hlavní
provozní technik, pak jako provozní ředitel. V posledních devíti
letech vykonával pozici provozního ředitele ČEVAK a.s., kdy řídil
činnost téměř 700 zaměstnanců
na území Jihočeského a Plzeňského kraje. K 30. 9. 2019 své působení v ČEVAK a.s. ukončil.

Martin Doležal
starosta města a jednatel VST

I

ng. Milan Míka, ředitel Vodárenské společnosti Táborsko
s.r.o. oznámil jednatelům společnosti své rozhodnutí ukončit plný
zaměstnanecký poměr k 31. prosinci 2019.
S ohledem na skutečnost,
že Ing. Míka avizoval jednatelům úmysl z osobních důvodů
ukončit svůj zaměstnanecký
poměr ve VST již v průběhu
letních měsíců letošního roku,
zabývali se jednatelé společnosti v předchozích měsících
možnými variantami obsazení postu ředitele společnosti
vhodnými adepty. Nakonec se
jednomyslně shodli na osobě
Ing. Lubora Tomance.
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VST
   
 

Jednatelé společnosti se shodli,
že Ing. Tomanec je nejvhodnějším kandidátem pro jeho vysokou odbornost, znalost místního
prostředí a znalost procesů kontrolních mechanismů a komunikace mezi VST jako vlastníkem
infrastruktury vodovodů a kanalizací a provozovatelem majetku
VST.
Jménem všech jednatelů společnosti si dovoluji poděkovat
Ing. Milanu Míkovi za jeho dlouholetou práci pro VST a za fungování vodovodní a kanalizační
soustavy v aglomeraci a popřát
mu hodně úspěchů v novém
působišti. Spolupráce mezi ním
a VST ale nekončí, bude i nadále
probíhat, a to zejména v oblasti
koncesního řízení na výběr nového provozovatele od 1. 1. 2022.
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Pan František Zenkl - sběratel, sportovec i turista
V roce 2018 vyšla kniha „Sezimovo
Ústí - paměť starých pohlednic
a fotografií“. Pro velký zájem
ještě v letošním roce vyšlo druhé
vydání knihy. Autorem je pan Jiří
Kohout, sběratel a bývalý předseda
Jihočeského klubu sběratelů v Táboře
(JKS Tábor).
Hana Chotovinská
kronikářka města

S

oučasným předsedou klubu,
který patří k nejstarším sběratelským klubům v České republice
a letos slaví 55 let od svého založení, je pan František Zenkl. Ten je
jeho členem 51 let. Zatímco v roce
1964 se sbíráním mincí, bankovek, pohlednic, odznaků a dalších
sběratelských předmětů věnovalo
v naší republice 250 členů klubu,
v současné době je jich 70.
Pan František Zenkl poskytl
autorovi knihy cenný materiál dokumentující život v našem městě
a čtenářům Novinek ze Sezimova
Ústí dovolil nahlédnout do tajů své
sběratelské činnosti. Ta se týká nejenom fotografií a pohlednic, ale
také odznaků, kartičkových kalendáříků, pivních tácků a nálepek.
Na úplném začátku jeho sběratelských aktivit to byly však nálepky
od zápalkových krabiček, které mu
poslal strýc jeho manželky, který
bydlel v Sušici. Hlavní sběratelská
činnost však začala až v roce 1968
a oblastí zájmu se staly odznaky.
V jednom z alb pana Zenkla můžeme obdivovat na 200 odznaků
z 1. republiky, speciálně z Tábora. Najdeme mezi nimi i odznak,
kterého si velmi váží. Je z výboru
veslařského klubu Tábor. V dalších albech jsou pečlivě uložené
ražené plechové odznaky k různým řemeslům, odznaky České
obce sokolské, Červeného kříže,
odznaky turistické, skautské, podnikové, sportovních klubů i odznaky olympijských her a národních olympijských výborů. Základ
sbírky s olympijskou tematikou
položily odznaky, které získal pan

Zenkl kolem roku 1970. Byly to
odznaky národních olympijských
výborů z Taiwanu a Laosu a také
ČSOV z roku 1925 a z Berlína
1936. Nejstarší z olympijských odznaků je ze Švédska z roku 1912.
Všechny jsou připomenutím
sportovní historie, ale také zemí,
které jsou jejich domovem. Jejich
prostřednictvím můžeme navštívit Spojené státy, Mexiko, Súdán,
Laos, Albánii, Slovensko, vrátit
se do Sovětského svazu i Československa a nevynecháme žádné
olympijské hry. Některé přírůstky
do sbírky se mu podařilo získat
i při své osobní návštěvě olympiády v Moskvě v roce 1980. Sbírka
odznaků pana Zenkla má kolem
2000 kusů.

má pan Zenkl kolem 56 000. Jsou
na nich známí herci z roku 1986
až 1989 vydávané Pragokoncertem, kalendáříky s motivy zvířat
od Albi i kalendáříky, které vydávají různé firmy. Pan Zenkl říká:
„Sbírám ty, co se mi líbí.“
Na otázku, kde získává nové přírůstky do své sbírky, odpovídá, že
zpravidla na burzách. Ty v Táboře
se konají v posledních letech 4x
ročně. A každý rok se mění cena
sběratelských předmětů. Pryč jsou
časy, kdy na burzách probíhala směna kus za kus. Pohlednice
již není za 3-5 Kč, jak tomu bylo
před lety, ale její cena je 30-50 Kč,
vzácně i za 400 Kč. Cena odznaků
se může vyšplhat až k 1 500 Kč.
V dnešní době internetu a mobilů
zájem o pohlednice a jejich sběratelství upadá. Zvláště pro mladou
generaci je pohodlnější, rychlejší a také lacinější poslat pozdrav
z mobilu, než kupovat pohlednici,
známku a ještě si najít čas na jejich
napsání. Jak sám pan František
Zenkl přiznal, ani on zatím nemá
v rodině pokračovatele ve své sběratelské činnosti.
Ta však není jeho jedinou životní zálibou. Odznaky sportovních
klubů i olympijské odznaky naznačují jeho zájem o sport. Stadion
na Soukeníku byl svědkem mnoha
hodin tréninku sprinterských tratí a později i činnosti rozhodčího
v atletice. V rodině byla a je oblíbená i již zmíněná turistika a jízda
na kole.
Nedalo mi to, abych se na závěr nezeptala pana Zenkla na jeho
možný příbuzenský vztah k pražskému primátoru Petru Zenklovi.
Pan Zenkl se usmál, příbuzenské
vztahy potvrdil a dodal, že jeho
dědeček dal základ velké rodině.
Maminka vyrůstala v prostředí,
kde bylo 14 dětí.
Je docela možné, že až někdy
budete nastupovat do vlaku R630
Primátor Zenkl na trase z Prahy
do Českých Budějovic, tak se vám
vybaví i jméno sběratele, sportovce
i turisty, ale především skromného
člověka pana Františka Zenkla. 

Přibližně stejný počet má i jeho
sbírka pohlednic a fotografií. Pan
Zenkl se zaměřuje především
na sbírání historických pohlednic
Tábora, kde na Starém městě prožil
dětství a mládí, Sezimova Ústí, kde
žije s pětiletou přestávkou od roku
1964, a Šumavy, která byla často
místem rodinných turistických
i cyklistických cílů. Většina z nich
jsou fotografie z fotoateliéru Šechtl a Voseček. Pomocí nich k nám
promlouvá historie a je pouze
na nás, abychom posoudili, jaká
místa vypadala lépe v dřívější době
a jaká jsou hezčí dnes.
V úvodu jsem již zmínila, že
mezi sběratelské předměty patří
také kartičkové kalendáříky. Těch

Upozornění – Vánoční stromky Žádáme občany, aby již nepotřebné vánoční stromky
odkládali ke kontejnerům na směsný komunální odpad, kde se budou poté hromadně svážet,
a nebo mají možnost tyto stromky uložit do sběrných dvorů. Děkujeme Správě lesů města Tábora
za bezplatné darování vánočního stromu, který je umístěn na Husově náměstí.

www.sezimovo-usti.cz
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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
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
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 veř. osvětlení
725 769 861
CENTES Sezimovou Ústí, a. s.
Ing. Jaroslav Kudrna
398 998 788, 602 159 804
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Kostel v Sezimově Ústí – historie a současnost
Jitka Vrbová

kronikářka kostela

V

říjnu roku 1838 byla nad
kostelní dveře umístěna černá mramorová pamětní deska.
Na desce je vyryt zlacený latinský
nápis: „FUNDAVIT THEREZIA
RIEGEL MDCCCXXXV “ (Založila Terezie Riegelová 1835). Tato
deska váží 800 kg a stála 24 zlatých.
Zlacený nápis na desce byl v roce
2014 obnoven a dodnes září novotou – můžete se o tom sami přesvědčit.
24. října 1839 daroval pan Petr
Procházka, táborský rada, jenž
byl pověřen dozorem nad stavbou
kostela ve Starém Táboře, do Starotáborského kostela Tabernakulum (svatostánek). Ve starých
kronikách se uvádí, že svatostánek
je z doby knížete Bořivoje, ovšem

odborník, který svatostánek v roce
2006 restauroval, odhaduje, že je
z první poloviny 18. století. Petr
Procházka daroval i 2 velké anděly na oltář (později umístěné
u oltářního kříže). 21. listopadu
1839 se na malou věž zavěšovaly 2 zvony. Zavěšování prováděli
pan František Čásenský, František
Misař a František Dušek. 23. května 1840 byl do kostela postaven
nad oltář kříž, který zhotovil Petr
Pelhřimovský z Tábora za 30 zlatých. Peníze na kříž darovali manželé Jan a Terezie Suchomelovských, vlastníci hospody v Táboře
na Předměstí U zlatého hroznu (20
zlatých) a pan František Slavík, kupec a spoluhejtman od táborských
ostrostřelců (10 zlatých). Zařizování vnitřních věcí do kostela se
ujal pan Kašpar Valter, měšťanosta
táborský. Na podzim roku 1840 se
sebralo ve Starém Táboře 25 měr

brambor (od každého domkáře 1
věrtelík) pro malíře Šubrta, který
za tuto odměnu kostel vymaloval.
Začátkem roku 1841 začaly přípravy na vysvěcení nového kostela.
Bohoslužby v kostele
Povýšení sv. Kříže v týdnu:
Neděle		
9:45 hodin
Úterý 		
18:00 hodin
Čtvrtek
16:30 hodin
Sobota		
8:00 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

Z činnosti Policie ČR
prap. Jiří Matyš

N

a Obvodním oddělení Policie ČR v Sezimově Ústí bylo
v měsíci listopadu šetřeno několik
přestupků a trestných činů na území Sezimova Ústí. Krátce jen několik případů:
■ V přesně nezjištěné době
do 17:40 hodin dne 21. 10. neznámý pachatel ve venkovní
tělocvičně zv. Třešňovka v blízkosti zastávky ČD posprejoval
černou barvou zadní stranu
tabule s návštěvním řádem,
dále polep na odpadkovém
koši nečitelným nápisem černé barvy a z boční strany pak
nápisem černé barvy, dále 4 ks
konstrukčních sloupů žluté
barvy černými nápisy, dále
sloup žluté barvy nápisem zelené barvy. Tímto jednáním
způsobil městu Sezimovo Ústí
hmotnou škodu v předběžné
výši 10.000 Kč.
■ V přesně nezjištěné době neznámý pachatel posprejoval
protihlukovou stěnu ČD u zastávky v místě za venkovní tělocvičnou zv. Třešňovka, kde
na prvním poli protihlukové
stěny nasprejoval nápis svět-

le zelené barvy a dále v dolní
části nápis černou barvou, dále
napravo nasprejoval obrazec
o třech řádcích a dále pak
na druhém poli protihlukové
stěny nasprejoval stříbrnou
barvou s černým ohraničením nápis, vlevo od tohoto
nápisu modrý nápis a napravo
od tohoto rovněž modrý nápis
a ve třetím poli protihlukové
stěny nasprejoval nápis AC
a napravo od tohoto nasprejován modrý flek, čímž způsobil
hmotnou škodu dosud neustanovenému subjektu v přesně
nezjištěné výši.
■ Dne 3. 11. v době kolem 05:00
hodin v budově restaurace
Apollo nebo v jejím okolí došlo
ke ztrátě a zatajení nálezu černé brašničky s doklady OP, ŘP
a služebního průkazu vojáka
z povolání osobě L. S.
■ Dne 5. 11. v době okolo 04:50
hodin J. V. přešel po karoserii
vozidla Škoda Octavia, které
bylo zaparkováno před domem
čp. 40/18 v ul. Táborská. Poškozenému M. L. tak vznikla škoda v dosud nezjištěné výši.
■ V době od 22:00 hodin dne
2. 10. do 19:00 hodin dne 7. 11.
neznámý pachatel vnikl na po-



zemek rodinného domu v ul.
Lužnická, kde po odjištění
a vyvlečení jistícího táhla ventilace otevřel okno do sklepa,
následně vnikl do domu a odcizil z něj rukavice, kabelku,
kravaty, zlaté snubní prsteny,
el. holicí strojky, výčepní zařízení s chlazením, sadu nářadí,
el. vrtačku, sadu zimních kol
na OA, čímž poškozenému
J. M. způsobil škodu na odcizených věcech celkem 42.000 Kč,
M. M. celkem 500 Kč, na zařízení škoda nevznikla.
■ Dne 23. 11. v době od 22:00 hodin A. K. poté, co si dal několik
panáků v jistém domě v ul. Nerudova a opustil dům, ranou
pěstí rozbil skleněnou výplň
vchodových dveří výše uvedeného domu ku škodě SVJ s nevyčíslenou hodnotou a následně
na křižovatce ulic Nerudova
a Lipová převrátil 4 kontejnery
na tříděný odpad, čímž jejich
vysypáním znečistil chodník,
kdy svého jednání zanechal
ve 22:20 hodin poté, co byl zajištěn hlídkou MP.
Rovněž z měsíce listopadu je
v šetření několik přestupků proti
občanskému soužití a několik přestupků proti majetku.
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Školou chodí
Mikuláš
Jana Mikulenková

ZŠ Švehlova

I

v letošním roce se žáci 5. třídy
proměnili na čerty, anděly a Mikuláše a připravili si pro mladší
spolužáky nadílku.

Jednotlivé třídy přednesly básničku, zazpívaly nebo zatančily.
Nejhodnější žáci dostali diplom
Andílek třídy. Ti, co trochu zlobili, si ze školy odnesli jablka nebo
brambory a pekelnou jízdenku. Všichni si mohli pochutnat
na sladkostech. Tak zase za rok! 

Čertovská hostina
Jitka Tůmová
ZŠ Švehlova

O

blaka dýmu, oheň, kotle, řetězy. Tak nějak vypadá peklo. V takové peklo se proměnila
3. prosince třída prvňáčků.
Malí pekelníci si sem pozvali
na odpolední čertovskou hostinu
své rodiče a prarodiče. Podávaly
se čertovské básničky, servírovaly
se pekelné písničky a hádanky. Nechyběly ani ďábelské tanečky. Čas
plynul přímo čertovsky a než se
všichni nadáli, byla pekelně dobrá
hostina u konce.
Na závěr dostal každý čertík
a čertice vysvědčení, samozřejmě
čertovské, a brána do pekla se zavřela.
Zábavné odpoledne bylo pro
všechny hezkým zpestřením adventního času.


www.sezimovo-usti.cz
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Jen jedenkrát v roce je vánoční čas

■ Děkuji panu starostovi
za blahopřání k mým narozeninám.
Marie Deverová

Irena Györiová

učitelka MŠ Zahrádka

T

en letošní jsme v MŠ Zahrádka zahájili uspořádáním tvořivé vánoční dílničky. Dveře školky
se otevřely nejen našim dětem, ale
i všem, kdo si chtěl něco pěkného
vyrobit nebo se jen naladit na vánoční atmosféru. Dětem přišli
na pomoc sourozenci, rodiče, někdy i prarodiče, společně vytvořili
spoustu vánočních dekorací a ještě
si při tom příjemně popovídali.
Tím to však neskončilo. Potom se všichni za cinkání zvonků,
rolniček a svitu lucerniček vy-

Den Slabikáře
Andrea Lacinová
Blanka Faladová

tř. uč. prvňáčků ze ZŠ Školní nám.

P

odzimní měsíce jsou pro žáky
prvních tříd vždy nejtěžší.
Musí se naučit spoustu nových
věcí. Mezi ty nejobtížnější úkoly
jistě patří naučit se poznávat písmenka. K tomu jim vydatně pomáhá Živá abeceda.

Ale už je tu zima a děti všechna
písmenka umí přečíst i napsat. Je
čas rozloučit se s Živou abecedou,
je čas získat zlatý klíč, který prvňáčkům odemkne cestu ke Slabikáři. Není to klíč ledajaký, je kouzelný. Odemyká stránky jen tehdy,
splní-li žáčci připravené úkoly.
A že se kluci a holčičky činili. Zpívali, recitovali, skládali slabiky.
Také trošku malovali a soutěžili.
A protože to všem šlo opravdu
skvěle, každý po zásluze získal klíč,
který dokáže odemknout první
knihu – Slabikář.
Byl to prima den. Prvňáčci ani
trochu nesmutnili po Živé abecedě, hodně se těšili na Slabikář,
na jeho první stránky, na první
příběhy. Je to radost sledovat tu
proměnu z nečtenářů na čtenáře! 

www.sezimovo-usti.cz

Poděkování

■ Děkuji panu starostovi
za blahopřání k mým narozeninám a paní Bažantové
za příjemné posezení a předání dárku.
Jiří Franta
■ Děkuji panu starostovi
za milé blahopřání k mým
narozeninám. Josef Pražma
dali na náměstí v Sezimově Ústí
I k vánočnímu stromu. Jeho rozsvícení doprovodily děti zpěvem

koled a p. učitelka Riegerová hrou
na housle. A pak už se všichni začali těšit na Ježíška…


Folklórní soubor Dubínek
opět zasahuje
borem. A pak už opět celý soubor
vystoupil na Mezinárodním folklórním setkání v Milevsku, kde se
sešly i soubory z Vysočiny a Rakouska. A už jsou tady Vánoce.
Proto žádný odpočinek, ale hurá
do práce. Je třeba rychle nacvičit
koledy a také připravit ukázky vánočních zvyků. A pak už tedy konečně oddych? Ale kdepak!
My, členové Dubínku, jsme
k neutahání. Už nyní připravujeme nové letní pásmo, sepisujeme
muziku a tvoříme choreografii.
Těšit se tak můžete na nová pásma
Čí jsou to koníčky a Stavění máje,
se kterými poprvé vystoupíme už
na jaře.
Doufáme, že i rok 2020 bude pro
nás i pro naše posluchače rokem
radosti.


Andrea Lacinová
ZŠ Školní nám.

Z

asahuje? No, trošku bilancuje
a trošku plánuje….
Je toho opravdu hodně, co
všechno členové Dubínku do konce roku 2019 stihli. Nejdříve se
vydali na společné vystoupení s rakouskými kolegy do Třebíče, o několik týdnů později již roztančili
a rozezpívali Zvíkovské podhradí.
Zde také asistovali při focení zvyků
a krojů do reprezentačních brožur
a také se podíleli na nahrávání lidových písní do webové aplikace.
Dospělí členové souboru nezapomněli zavítat na Folklór kemp,
kde se učili všemu, co by mohli
využít pro ještě lepší práci se sou-

■ Děkuji panu starostovi Martinu Doležalovi za přání
k mým narozeninám a paní
Evě Veselé za milou návštěvu a předání pěkného dárku.
Děkuji celému sboru a přeji
hodně zdaru v další práci.
Zdeňka Samcová
■ Děkuji panu starostovi
za milé blahopřání k mým
narozeninám.
Hana Vobnášilová
■ Děkuji panu starostovi
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi
za srdečné blahopřání k mým
narozeninám, dík patří též
milé paní Rejlkové za předání
dárku.
Milan Havlíček
■ Děkuji panu starostovi Martinovi Doležalovi za přání
k mým narozeninám a Věrce
Bažantové za milou návštěvu
a předání narozeninové poukázky. Marie Hastrmanová
■ Děkuji panu starostovi Mgr.
Ing. Martinu Doležalovi za
blahopřání k mému výročí.
Lubomír Moravec
■ Děkujeme za všechny starší
lidi v našem městě skautům
4. oddílu Čertí pírko a vedoucí p. Soldátové za lavičky, které jsou od vodárny až k lesu.
Byl to dobrý nápad.
■ Mateřská škola Sezimovo
Ústí Lipová děkuje firmě Kalafut, která darovala krásné
vánoční stromečky pro děti
do školky.
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Mikulášský běh

Josef Holub

FK Spartak
MAS Sezimovo Ústí z.s.

S

ezimovo Ústí, Tábor – Velká
část (nejen fotbalové) veřejnosti zaznamenala, že na Soukeníku
v Sezimově Ústí zdárně pokračuje přestavba hřišť, kdy z jednoho
vzniknou dvě tak, aby FC MAS
Táborsko měl dobrou výchozí pozici pro licenční řízení Sportovních
center mládeže, které bude obhajovat od ledna 2020.
To, co však není vidět, je místnost, která vznikla v tribuně
na stadionu Soukeník, kde dříve
byly výrobní mašiny truhlářství

Foto: Rudolf Koubek

Soukeník stále žije, není
fotbalovou Popelkou
a následně sklady. Díky podpoře Jihočeského kraje zde vznikla místnost o rozměrech 17 x 5 metrů,
kde se konají tréninky zaměřené
na silovou a atletickou průpravu.
Informaci sdělil ředitel FCT Josef
Holub.
„Jsem rád, že máme další možnost tréninkové plochy či místnosti.
Vzhledem k našemu počtu sedmnácti mládežnických týmů, přičemž
každá kategorie trénuje minimálně
třikrát v týdnu, je těžké se v zimních
měsících poskládat do tělocvičen, hal
a hřišť. Takto se rozšiřují tréninkové
možnosti všech mládežníků pro všeobecnou průpravu, a nejen tu fotbalovou," dodal ředitel klubu Josef
Holub.


Hana Chotovinská
kronikářka města

P

oslední listopadový den se
u hájenky Nechyba v Sezimově ústí sešli účastníci 29. ročníku
Mikulášského běhu. Jeho mnohaletá tradice svědčí o tom, že stále
patří mezi oblíbené akce, které TJ
MAS, oddíl České asociace sportu
pro všechny, organizuje. Děti, ale
i jejich rodiče a prarodiče se vydali na trasu lesem, kde blikající, ale
i trvale svítící světýlka signalizovala místa s připravenými úkoly.
Na trase nechyběly ani pohádkové

Sportovní gymnastika
Zdeňka Kašíková
trenérka

V

neděli 17. 11. 2019 se konal
v Českých Budějovicích krajský přebor ve sportovní gymnastice mužů. Devítičlenná výprava
z oddílu TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí přivezla 3 medaile. V kategorii VS 1 obsadil 2. místo Radim

Donát, 3. místo Gabriel Mairych
(viz foto). Zároveň vybojovali postup na Mistrovství ČR.
Další místa: 7. Matouš Hájek, 10.
Vít Kvasnička, 11. Vojtěch Strnad,
12. Martin Machotka, 17. Jakub
Pekarovič, 20. Mikuláš Zvěřina.
V nejstarší kategorii VS 4 - dorostenci získal zlatou medaili František Vaněček a také postoupil na
MČR.
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postavičky, které si pro účastníky
připravily drobné aktivity. Samotná procházka temným lesem vyžaduje jistou dávku odvahy. A což
teprve její konec, kde na účastníky
čekali čerti, Mikuláš a anděl. Strach
z pekelníků však jistě vyvážila radost z mikulášské nadílky a možnost opéct si špekáčky na čertovského ohni.
Vedení oddílu děkuje hlavní organizátorce akce Pavle Sedlákové
i všem, kteří se na organizaci této
tradiční akce podíleli. Letošní ročník měl přes 300 účastníků, z toho
více jak 170 dětí.


www.sezimovo-usti.cz
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Hvězdárna Františka Pešty
Soňa Trostová

Hvězdárna Fr. Pešty

L

eden je měsíc ticha, ledu a sněhu. Nápadné zimní souhvězdí
Oriona vrcholí na jihu. Mléčná
dráha se táhne oblohou severojižním směrem a prochází nedaleko
Oriona. Nejjasnější hvězda noční
oblohy Sírius v souhvězdí Velkého
psa svítí na jihu ve 23 h. Snadno
vyhledáme Orionův pás, tvořený
třemi hvězdami v pravidelných
vzdálenostech od sebe. Pod nimi
se nachází rozsáhlá prachoplynná
mlhovina, která je od nás vzdálená
1500 sv. r. Na tmavé obloze ji najdeme i pouhým okem, výraznější
je ovšem při pohledu malým dalekohledem.
Souhvězdí Lva vystupuje večer
na východě, předznamenává blížící se jaro a ve 3 h vrcholí spolu
s hvězdami Velkého vozu. Zajímavé seskupení měsíčního srpku
s planetou Mars a hvězdou Antares ve Štíru nastává nad obzorem

Jupiter, Saturn a Merkur jsou
v lednu nepozorovatelní.
Na začátku roku je Uran pozorovatelný po většinu noci nad jihovýchodním obzorem v souhvězdí
Berana.
Neptun se objeví v první polovině noci v souhvězdí Vodnáře nad
jižním obzorem.
Slunce vstupuje do znamení
Vodnáře 20. ledna v 15 h 55 min
SEČ. Dne 5. 1. se ocitne Země
nejblíže Slunci: 147,1 mil. km.
Pozorujeme jej v odpoledních

za svítání 20.1. Pěknou dvojici
s Venuší vykreslí 28.1. po 18 h nad
západním obzorem dorůstající srpek Měsíce.
Nad západem stále pozorujeme
objekty podzimní a na východě již
jarní oblohy.
Pozorování planet
Mars ukáže se na jihovýchodní
obloze v souhvězdí Štíra.
Venuše bude zářit v lednu jako
večernice nad jihozápadem v souhvězdí Vodnáře.

hodinách. Nyní je ve fázi klidného Slunce, tedy téměř beze skvrn
a erupční aktivity.
Měsíc Nejblíže Zemi v tzv. přízemí se ocitne 13. 1. (366 tis. km),
nejdále od Země bude 29. 1. (405
tis. km).
Délka dne a noci: Délka dne přibývá o 1 hod 9 min.
Zajímavé akce a přednášky najdete také na našich stránkách
http://www.hvezdarna-fp.eu/ nebo
aktuálně přímo ve hvězdárně.
Pozorování oblohy probíhá
pouze za jasného počasí. Za nepřízně počasí nabízíme náhradní
audiovizuální program a besedy
o vesmíru.
Kontakt:
Zdeněk Soldát tel: 731 329 451
Vlastislav Feik tel: 602 422 166
PRACOVNÍCI HVĚZDÁRNY
PŘEJÍ VŠEM PŘÍZNIVCŮM
ASTRONOMIE ÚSPĚCHY
V NOVÉM ROCE 2020
A JASNOU OBLOHU PLNOU

ZÁŘIVÝCH HVĚZD.

INZERCE

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
STROJNÍ A STAVEBNÍ
KOMENSKÉHO 1670,TÁBOR

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
SOBOTA 20. 1. 2020
10:00 - 13:00

WWW.SPS-TABOR.CZ

www.sezimovo-usti.cz
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Kulturní program na měsíc leden
VYHLÁŠENÍ
ČTENÁŘSKÝCH SOUTĚŽÍ
23. ledna 17–19 hod.
Knihovna Školní náměstí
Srdečně zveme všechny
účastníky čtenářských soutěží
Čtenářská výzva a Lovci perel
na slavnostní vyhlášení výsledků.

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
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.

STŘEDEČNÍ HRANÍ
8. ledna 16–18 hod.
Knihovna Školní náměstí
Během středečního hraní
v knihovně na Školním náměstí
se seznámíme s tuze zarostlým
lvem Leem ve hře Leo musí
ke kadeřníkovi. Dovedeme Lea
úspěšně do cíle, nebo chudák
přes bujnou hřívu zabloudí
neznámo kam? U kočkovitých
šelem zůstaneme a podíváme
se na chloupek Výbušným
koťátkům. Komu jako prvnímu
koťátko vybouchne, prohrává!
Na závěr si pohrajeme
s písmenky v karetní hře
Quiddler. Cílem hry je co
nejdříve složit slovo, či slova
z daných karet, jejichž počet
se každé kolo zvyšuje, a karty
vyložit.
vstupné: zdarma

Na soutěžící Čtenářské výzvy
čekají knižní odměny, pro Lovce
perel bude uspořádán morionový
trh, na kterém si budou moct
za nasbírané moriony nakoupit
odměny. Na závěr vyhlásíme
nový ročník Čtenářské výzvy
a Lovců perel.
vstupné: zdarma
PŘEDČÍTÁNÍ PRO NEJMENŠÍ
27. ledna 14–15 hod.
Knihovna Městský úřad
V lednovém Předčítání
nahlédneme do knih o základech
slušného chování. Pomocí
pohádkových příběhů si
objasníme, jak je důležité se
slušně 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

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

Reprezentační

PLES
města Sezimovo Ústí

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

sobota 18. ledna 2020
hotel MAS Sezimovo Ústí

od 19 hodin do 2 hodin
Hraje
Program

Předprodej

Taneční orchestr Variant
a Hudci z Kyjova

POHÁDKY

~ vystoupení mažoretek a roztleskávaček
ze ZŠ Školní náměstí
~ ukázka latinskoamerických tanců
v podání Martiny Marešové
a Tomáše Balcárka z taneční školy Atak
~ Freddie Mercury Revival
~ občerstvení a ochutnávka vín

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
HNEDLEVEDLE
12. ledna 15 hod.
sál Spektrum
Divadelní klauniáda pro
malé i velké diváky. Potulný
komediant Tom a jeho vyprávění
s pohádkovými, živě zpívanými

Městské středisko kultury a sportu, nám. Tomáše Bati 701, Sezimovo Ústí
tel.: 736 523 288, vstupné: 350 Kč

Ples města zahájí a o předtančení
se postarají mažoretky
a roztleskávačky ze ZŠ Školní
náměstí Sezimovo Ústí. Těšit se
můžete na latinské tance Martiny
Marešové a Tomáše Balcárka či
na vystoupení Freddie Mercury
Revival. K tanci a poslechu bude
hrát kapela Variant a Hudci
z Kyjova. Nebude chybět
ani ochutnávka vín a malé
občerstvení.
vstupné: 350 Kč

písničkami. Máte rádi legraci,
zpíváte? Pokud ano, pojďte
s námi do pohádky a přemůžeme
společně ukrutného draka.
vstupné: 50 Kč
ZAHRADA
DIVADLO KRAPET
23. ledna 9.30 hod.
sál Spektrum
Tajemství a kouzla mají rádi
velcí i malí. A co teprve, když
se ocitnou v takové tajemné
Zahradě plné překvapení. Hlídá
ji zlomyslný kocour, mluvící
trpaslík, v jezírku plave sečtělá
velryba a když už je nejhůř, tak

pomůžou legrační sloni. A právě
do takové zahrady se zatoulají tři
zvědaví kluci. A s nimi se můžete
zatoulat i vy.
vstupné: 50 Kč
O VELIKÉ ŘEPĚ
22. a 29. ledna 16.30 hod.
loutkový sál
Dědeček zasadil řepu, ta vyrostla
tak veliká, že ji nemohl sám

vytáhnout. Zavolal postupně
všechny, co žili v domě,
a nakonec ten nejmenší pomohl
dědečkovi obrovskou řepu
vytáhnout.
vstupné: 20 Kč

DIVADLA
DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ
VIP ART COMPANY
13. ledna 19 hod.
sál Spektrum
Manželství Diany a Huga je
v krizi. Ona – marketingová
ředitelka, on – umělec
na volné noze. O veškerý
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chod domácnosti se stará on,
ona vydělává. A nefunguje
to. Do jejich domácnosti
vtrhne hospodyně Vilemína
Gruntorádová z agentury
Domácí štěstí.

Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela
Dolinová, David Suchařípa
Vstupné: 320 Kč
CHLAPEC,
KTERÝ VIDĚL PRAVDU
LÉČIVÉ DIVADLO
27. ledna 19 hod.
sál Spektrum
Skutečný příběh o tom, jaké je
to vidět auru, duchy i skryté
myšlenky druhých a žít s tím
uprostřed těch, kteří nevidí.
Hostem pořadu je Míla Lukášová

– regresní terapeutka s více než
dvacetiletou praxí přednášek
– Putování duší, Sebeláska
a vztahy, Práce s traumatem,
Životní krize jako šance, Vědomé
umírání apod.
Hrají: Gabriela Filippi, kytarový
doprovod Milada Karez, Míla
Lukášová
vstupné: 280 Kč

PŘEDNÁŠKY

hlavně neprofesionálních umělců
různého zaměření se v galerii
Spektrum setkává pravidelně.
Výstava je rozšířena i do prostor
v prvním patře budovy
Spektrum.
HELENA ŠANDOVÁ – OBRAZY
MARCELA SVATON – SOCHY
VERNISÁŽ – 31. ledna 17 hod.
Výstava je přístupná
do 28. února
galerie Spektrum

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

VÝSTAVY

KONCERT V ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÉ ŠKOLE
SEZIMOVO ÚSTÍ
27. ledna 15.30 hod.
Koncertní sál ZUŠ
v Sezimově Ústí
Vyslechneme vystoupení
mladých talentů, kteří zahrají
na klarinety, saxofony, příčné
flétny a akordeony skladby
vánoční, klasické, ale i populární.

KNIHOVNY

MANDALY – JANA VOLFOVÁ
Výstava je přístupná
od 6. ledna do 30. ledna
galerie Spektrum

Helena Šandová pochází
z Chýnova. Kresbu a malířské
techniky studovala pod vedením
malířky Evy Wernerové –
Malkovské. Marcela Svaton
je Češka žijící ve Francii a je
absolventkou Accademia di
Belle Arti v Carraře. Výstava je
prodejní.

Barevné mandaly harmonizují
vaše podvědomí, rozpustí vaše
chmury, smutek i zlost a navodí
dobrou náladu. Do mandal Jany
Volfové je vložena láska, teplo
a zářivá silná energie vesmíru,
díky které zvládnete vše, co vás
trápí, a načerpáte novou sílu.
Od 11. ledna výstavu doprovodí
i móda s touto tématikou.

KLUBOVNA III. VĚKU
POSEZENÍ S HARMONIKOU
6. ledna 14 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
Jak jinak začít nový rok než
s písní na rtech a s úsměvem
na tváři.

UMĚLECKÉ SETKÁNÍ
VERNISÁŽ – 11. ledna 16 hod.
Výstava je přístupná
do 7. února
galerie Spektrum
Členové a hosté Volného
sdružení umělců Čech, Moravy
a Slovenska představí obrazy
a fotografie. Nezávislé sdružení

CVIČENÍ PAMĚTI
13. ledna 14 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
S trénováním paměti nám opět
pomůže paní Dana Průchová.
DUCHOVNÍ TOULKY
PO TÁBORSKU: KAPLE, KŘÍŽE,
BOŽÍ MUKA
20. ledna 14 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
Mgr. Ludmila Mikulová
z Husitského muzea v Táboře
se věnuje dokumentaci
objektů s duchovní tématikou
na táborském okrese už víc

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–

www.sezimovo-usti.cz

než deset let. Ve své přednášce,
doplněné promítáním, nám
ukáže drobné stavby, které se
v naší krajině nejčastěji vyskytují:
kaple, kříže, boží muka a zvonice.
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Knihovna Městský úřad
Knižní novinky
Pro dospělé
Laura Walden: Nefritové slzy
Čtení pro ženy
Robert Bryndza:
Do posledního dechu
Thriller
C. J. Tudor: Kříďák
Thriller
Robin Cook: Šarlatáni
Napínavé čtení z lékařského
prostředí
Anthony Doerr: Čtvero ročních
období v Římě
Román
Pro děti
Marie Fischerová–Kvěchová:
Malenka
Pro nejmenší
Alena Mornštajnová:
Strašidýlko Stráša
Pro nejmenší
Zdeňka Šiborová: Včelka
Meduška
Pohádky z včelího úlu
Anita Ganeriová:
Upíři a nemrtví
Dobrodružné čtení
Gina Shaw: Zachraňte pejsky
Čtení pro holčičky
Knihovna Školní náměstí
Knižní novinky
Pro dospělé
Luke Scull:
Ostří mrtvého muže
Fantasy

leden 2020
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Shary Lapena: Nevítaný host
Thriller
Roman Cílek: Syndrom
odumřelé duše
Česká detektivka
Victoria Brownlee:
Láska a sýr v Paříži
Čtení pro ženy
Patrick Taylor:
Doktore, to se teda povedlo
Humoristický román
Pro děti
Velká kniha experimentů
Pro malé vědce
Nejkrásnější české pohádky
Pohádky pro malé i větší čtenáře
Zvířata v otázkách
Encyklopedie
Dobrodružné příběhy pro
kluky a pro holky
Světová četba pro školáky
Leonardovy stroje
Tajemství a vynálezy Leonarda
da Vinciho

KINO SPEKTRUM
3D brýle jsou dostupné
v dospělé i dětské velikosti
a zakoupíte je na pokladně kina.
čt 2. ledna 10:00 hod.
ABSTINENT
drama
ČR, 2019, 78 min., 12 let
Režie: David Vigner
vstupné: 60 Kč
čt 2. ledna 15:00 hod.
so 4. ledna 17:30 hod.
ne 26. ledna 17:30 hod.
JUMANJI: DALŠÍ LEVEL

akční, dobrodružný, komedie
USA, 2019, 114 min.,
přístupný, dabing
Režie: Jake Kasdan
vstupné: 130 Kč

čt 2. ledna 17:30 hod.
pá 3. ledna 15:00 hod.
so 4. ledna 15:00 hod.
ne 5. ledna 15:00 hod.
út 14. ledna 17:30 hod.
so 18. ledna 15:00 hod.
ZAKLETÉ PÍRKO
pohádka
ČR, 2019, 94 min.,přístupný
Režie: Zdeněk Troška
vstupné: 120 Kč

út 7. ledna 17:30 hod.
út 28. ledna 17:30 hod.
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II

animovaný, muzikál, fantasy,
dobrodružný, komedie, rodinný
USA, 2019, 103 min., přístupný,
dabing
Režie: Chris Buck, Jennifer Lee
vstupné: 130 Kč
út 7. ledna 20:00 hod.
čt 9. ledna 10:00 hod. - 60 Kč
VLASTNÍCI
komedie, drama
ČR, SR, 2019, 96 min., 12 let
vstupné: 130 Kč

čt 2. ledna 20:00 hod.
TENKRÁT PODRUHÉ
komedie, romantický
Francie, 2019, 115 min.,
15 let, titulky
Režie: Nicolas Bedos
vstupné: 100 Kč

st 8. ledna 16:00 hod.
PAT A MAT:
KUTILSKÉ TRAMPOTY
animovaný, rodinný
ČR, 2019, 60 min., přístupný
Režie: Marek Beneš
vstupné: 100 Kč

pá 3. ledna 17:30 hod.
ŠPINDL 2
komedie
ČR, 2019, 107 min, 12 let
Režie: Radek Balaš
vstupné: 120 Kč

st 8. ledna 17:30 hod.
AMUNDSEN

pá 3. ledna 20:00 hod.
ne 5. ledna 17:30 hod.
NENÁVIST
horor
USA, 2020, 95 min, 15 let, titulky
Režie: Nicolas Pesce
vstupné: 120 Kč

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

so 4. ledna 20:00 hod.
út 21. ledna 20:00 hod. - 120 Kč
st 29. ledna 20:00 hod. - 120 Kč
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
komedie, romantický
ČR, 2019, 90 min., 12 let
Režie: Jakub Kroner
vstupné: 130 Kč

st 8. ledna 20:00 hod.
pá 24. ledna 10:00 hod. - 60 Kč
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
romantická komedie
ČR, SR, 2019, 105 min., přístupný
Režie: Lenka Kny
vstupné: 100 Kč

ne 5. ledna 20:00 hod.
ne 12. ledna 17:30 hod.
ne 25. ledna 20:00 hod.
STAR WARS:
VZESTUP SKYWALKERA
akční, sci-fi
USA, 2019, 155 min., přístupný,
titulky, dabing
Režie: J. J. Abrams
vstupné: 140 Kč

čt 9. ledna 17:30 hod.
pá 10. ledna 20:00 hod.
ne 12. ledna 20:30 hod.
MŮJ PŘÍBĚH
drama, romantický
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ČR, 2020, 90 min., 12 let
Režie: Libor Adam a Hana
vstupné: 120 Kč
čt 9. ledna 20:00 hod.
so 18. ledna 20:00 hod.
NA NOŽE
drama, krimi, mysteriózní
USA, 2019, 130 min., 12 let,
titulky
Režie: Rian Johnson
vstupné: 130 Kč

pá 10. ledna 17:30 hod.
so 11. ledna 15:00 hod.
MEDVÍDCI BOONIE:
CESTA DO PRAVĚKU
animovaný, rodinný
Čína, 2019, 90 min., přístupný,
dabing
Režie: Leon Ding
vstupné: 120 Kč
so 11. ledna 17:30 hod.
st 15. ledna 20:00 hod.
POD VODOU
sci-fi, horor, akční
USA, 2020, 95 min., 12 let, titulky
Režie: William Eubank
vstupné: 120 Kč
so 11. ledna 20:00 hod.
st 15. ledna 17:30 hod.
CATS
muzikál
VB, 2019, 106 min., 12 let, titulky
vstupné: 130 Kč
út 14. ledna 20:00 hod.
CESTA DO NEMOŽNA
animovaný, historický, drama
SR, ČR, 2019, 90 min., 15 let
Režie: Noro Držiak
vstupné: 120 Kč
st 15. ledna 16:00 hod.
JAK POSTAVIT SNĚHULÁKA
krátké pásmo pohádek
ČR, 66 min., přístupný
vstupné: 30 Kč
čt 16. ledna 10:00 hod.
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
komedie
ČR, SR, 2019, 110 min., přístupný
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ne 19. ledna 20:00 hod.
SRDCOVÁ KRÁLOVNA

drama
Dánsko, 2019, 127 min., 15 let,
titulky
Režie: May el-Toukhy
vstupné: 110 Kč

Režie: Jiří Vejdělek
vstupné: 60 Kč
čt 16. ledna 17:30 hod.
pá 17. ledna 20:00 hod.
st 22. ledna 17:00 hod.
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
komedie
ČR, 2020, 95 min., přístupný
Režie: Miloslav Šmídmajer
vstupné: 130 Kč
čt 16. ledna 20:00 hod.
ne 19. ledna 17:30 hod.
KAREL SVOBODA:
ŠŤASTNÁ LÉTA
dokument
ČR, 2020, 90 min., přístupný
Režie: Petr Klein Svoboda
vstupné: 120 Kč
pá 17. ledna 17:30 hod.
ne 19. ledna 15:00 hod.
DOLITTLE
dobrodružný
USA, 2020, 106 min., přístupný,
dabing
Režie: Stephen Gaghan
vstupné: 150 Kč
so 18. ledna 17:30 hod.
MIZEROVÉ NAVŽDY
akční, komedie, krimi
USA, 2020, 12 let, titulky

Režie: Adil El Arbi, Bilall Fallah
vstupné: 120 Kč
Novinky ze Sezimova Ústí:
Periodický tisk územního
samosprávního celku
– města Sezimovo Ústí.
Náklad: 3400 ks

čt 30. ledna 17:30 hod.
TLAPKOVÁ PATROLA:
VŽDY VE STŘEHU

so 25. ledna 15:00 hod.
ne 26. ledna 15:00 hod.
VELKÉ PŘÁNÍ

út 21. ledna 17:30 hod.
ODLOŽENÝ PŘÍPAD:
HAMMARSKJÖLD
dokument
Dánsko, Norsko, Švédsko, Belgie,

animovaný, rodinný
Mexiko, 2019, 90 min., přístupný,
dabing
Režie: Carlos Gutiérrez Medrano
vstupné: 120 Kč
út 28. ledna 20:00 hod.
PORTRÉT DÍVKY
V PLAMENECH

st 22. ledna 19:00 hod.
G. DONIZETTI:
ANNA BOLEYNOVÁ
VIENNA STATE
OPERA HOUSE
opera, tragédie
Rakousko, 2011, 192 min.,
přístupný, titulky
Režie: Eric Génovèse
vstupné: 180 Kč

drama, romance
Francie, 2019, 119 min.,
přístupný, titulky
Režie: Céline Sciamma
vstupné: 100 Kč

čt 23. ledna 17:30 hod.
So 25. ledna 17:30 hod.
Ne 26. ledna 20:00 hod.
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
komedie
ČR, SR, 2020, 107 min, 15 let
Režie: Marta Ferencová
vstupné: 130 Kč

drama, romantický
USA, 2019, 135 min, titulky
Režie: Greta Gerwig
vstupné: 120 Kč
pá 31. ledna 10:00 hod.
ERMITÁŽ – SÍLA UMĚNÍ
výtvarné umění, dokument
Itálie, 2019, 90 min., přístupný,
titulky
Režie: Michele Mally
vstupné: 70 Kč
pá 31. ledna 20:00 hod.
1917
válečný, drama
USA, VB, 2019, 119 min., 15 let,
titulky
Režie: Sam Mendes
vstupné: 130 Kč

st 29. ledna 17:30 hod.
KRÁLÍČEK JOJO
komedie, drama, satira
ČR, Nový Zéland, 2019, 108 min.,
přístupný, titulky
Režie: Taika Waititi
vstupné: 130 Kč

čt 23. ledna 20:00 hod.
DALEKO OD REYKJAVÍKU
komedie, drama
Island, 2019, 92 min., 12 let,
Příjem příspěvků
a řádkové inzerce:
Petra Pelcová
tel.: 381 201 112
p.pelcova@sezimovo-usti.cz

animovaný, rodinný
Kanada, 2019, 70 min., přístupný,
dabing
Režie: Charles E. Bastien
vstupné: 120 Kč
čt 30. ledna 20:00 hod.
MALÉ ŽENY

2019, 128 min., titulky, přístupný
Režie: Mads Brügger
vstupné: 100 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.
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titulky
Režie: Grímur Hákonarson
vstupné: 100 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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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.
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Jaký byl rok 2019
MSKS

K

dyby Městské středisko kultury a sportu chtělo poděkovat každému člověku, který si loni
koupil vstupenku na některou
zdejší akci, muselo by říct „děkujeme“ více než 35tisíckrát. A to
mluvíme pouze o návštěvnících
placených akcí, např. kin, divadel,

společenských událostí, přednášek, výletů, pohádek, koncertů,
výstav nebo kurzů. Do celkové
sumy nejsou zahrnuti diváci, kteří
si přicházeli užít venkovní kulturně–sportovní akce, vernisáže
či další aktivity konané zdarma.
Knihovny posílají své „děkuji“
více než 9 tisícům čtenářů. A ani
informační centrum nezůstává
pozadu. Jeho roční návštěvnost

loni dosáhla 10 tisíc a zájem
o služby neustále roste.
Jaký byl ten uplynulý rok? Zvolili jsme čtvrtou sezimáckou Miss,
důstojně jsme oslavili 80 let části
města Sezimovo Ústí zvané Baťov, vyprodali jsme letní kino,
rozšířili divadelní nabídku o další
předplatitelskou skupinu, zřídili jsme stálou výstavní expozici
a také jsme zůstali věrni našim

tradičním akcím, jako je např.
masopust, ohňostroj, lampionový
průvod, Baťův běh, Lužnická šlapka, Folklorní setkání, Odemykání
a Uzamykání Kozího hrádku nebo
Živý betlém.
Už teď můžeme veřejnosti slíbit,
že v roce 2020 bude nabídka opět
pestrá a něčím novým překvapí.
Přejeme vám hodně zdraví, štěstí,
pohody a samozřejmě i kultury. 
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