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Měsíčník

Krátce z radnice

Noví prvňáčci usedli poprvé do lavic

Martin Doležal
starosta města

■ probíhá výstavba II. etapa
výstavby domu s pečovatelskou službou, hrubá stavba
je hotova, v současné době
probíhá osazování oken
a balkonových dveří, izolace
střechy a instalace vnitřních
rozvodů;
■ probíhá rekonstrukce vodovodního řadu a přípojek
v ul. Zahradní;
■ rada města schválila příspěvek na provoz základních škol za účelem nákupu školních pomůcek
a potřeb pro žáky prvních tříd
(200 Kč/žák) a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (100 Kč/žák);
■ probíhá příprava rozpočtu
města a jeho příspěvkových
organizací na rok 2021. 

Část ulice
Hromádkova
po rekonstukci

Celkem 106 prvňáčků usedlo 1. září do školních lavic v Sezimově Ústí. Přejeme našim novým žáčkům hodně úspěchů a ať se jim
ve škole líbí.

Uzávěrka části ul. Dukelská
Martin Doležal
starosta města

N

Foto: Martin Doležal

Do užívání již byla konečně dána nově
zrekonstruovaná část ulice Hromádkova (tzv. III. část). Proběhla zde pokládka horkovodního potrubí společnosti
C-Energy, na kterou navázala rekonstrukce vodovodního řadu a přípojek.
Akci dokončila rekonstrukce chodníků,
veřejného osvětlení a vozovky. V současné době zbývají provést ještě terénní
úpravy a obnova veřejné zeleně.

www.sezimovo-usti.cz

a konci září začne stavební
ruch v ulici Dukelská, v úseku mezi ulicemi Nerudova a Táboritů. Na západní straně ulice
budou stávající podélná parkovací
stání nahrazena šikmými stáními
a dojde k rekonstrukci chodníků
a veřejného osvětlení. ČEVAK zároveň posoudí a případně provede
rekonstrukci vodovodního řadu
a přípojek.
S ohledem na hladký průběh
prací a dodržení termínu realizace
(předpokládaný termín dokončení je 30. 11. 2020) bude po dobu
výstavby uvedený úsek ulice
obousměrně uzavřen, a to i pro
parkování. Průjezd bude umožněn pouze vozidlům RZS a HZS.
Objízdné trasy jsou vyznačeny

Vyznačení objízdných tras po dobu rekonstrukce části ulice Dukelská

na přiložené situaci. V uvedeném
období dojde v této a přilehlých
lokalitách ke zhoršení parkovacích

možností, dovolujeme si proto požádat o shovívavost a vzájemnou
ohleduplnost.


říjen 2020

Volné byty
k pronájmu

M

ěsto Sezimovo Ústí
v zastoupení Správy
města Sezimovo Ústí vyhlašuje výběrová řízení na pronájmy bytů:
1) Lipová č. p. 491 byt č.
491/05 v 3. NP o velikosti
2+1
■ Minimální základní měsíční nájemné ve výši
4.035 Kč.
■ Délka platebního období je
stanovena na 12 měsíců.
(při podpisu nájemní
smlouvy je skládán dvanáctinásobek nabízeného
měsíčního nájemného)
2) Lipová č. p. 602 byt č.
602/21 v 3. NP o velikosti
1+1
■ Minimální základní měsíční nájemné ve výši
1.690 Kč.
■ Délka platebního období je
stanovena na 3 měsíce.
(při podpisu nájemní
smlouvy je skládán trojnásobek nabízeného měsíčního nájemného)
3) Školní nám. č. p. 627 byt
č. 627/28 v přízemí o velikosti 1+1
■ Minimální základní měsíční nájemné ve výši
2.021 Kč.
■ Délka platebního období je
stanovena na 3 měsíce.
(při podpisu nájemní
smlouvy je skládán trojnásobek nabízeného měsíčního nájemného)
Bližší informace naleznete na www.sezimovo-usti.cz,
na úřední desce a informačních deskách MěÚ, případně Správě města Sezimovo
Ústí (p. Stejskal 381200436,
725769860; pí Podroužková
381200437, 725769857).


Pomoc pro seniory a jejich rodiny
Lenka Borešová
pracovnice DS

D

enní stacionář při Domu s pečovatelskou službou Sezimovo Ústí Vás zve k návštěvě.
Hlavní náplní služby je rozvíjení
a udržování schopností a dovedností uživatelů. Denní stacionář
nabízí setkávání seniorů, společné
čtení, trénování paměti, pohybové
aktivity přizpůsobené potřebám
seniorů, výtvarné tvoření, pečení,
návštěvy knihovny, výstav apod.
Uživatelé mají možnost využít
přepravu do stacionáře a zpět. Celý
prostor stacionáře je bezbariérový.
Chcete-li získat podrobnější před-

stavu o aktivitách ve stacionáři,
přijďte na jeden den na zkoušku,
prohlédněte si galerii na internetových stránkách města nebo
kontaktujte sociální pracovnici,

paní Veroniku Benákovou na tel.:
734 265 659.
Na návštěvu se těší pracovnice
denního stacionáře, paní Lenka
Borešová a paní Anna Pešková. 

Výstavba II. etapy DPS
byty, finančně podpořilo 2. etapu
výstavby Domu s pečovatelskou
službou v Sezimově Ústí částkou 13 200 000 Kč. Předmětem
dotace je výstavba 22 pečovatelských bytů s výměrou do 50 m2.
Celkové náklady na 2. etapu činí
49 401 542 Kč. Ministerstvo pro

Petr Klíma

oddělení životního prostředí

M

inisterstvo pro místní rozvoj
ČR v rámci svého dotačního programu Podpora bydlení, podprogramu Podporované

místní rozvoj ČR se finančně podílelo i na výstavbě 1. etapy, a to
částkou téměř 13 000 000 Kč.
Po dokončení výstavby bude
dům s pečovatelskou službou disponovat 56 byty, z toho 46 o velikosti do 50 m2 a 10 o velikosti nad
50 m2.


Sál Spektrum se oblékl do nového
krémovou barvu, která spolu s červenými sedadly působí elegantním a luxusním dojmem. V sále
je nyní 292 míst. Celkové náklady

Veronika Holubová
ředitelka MSKS

V

e čtvrtek 10. září byly ukončeny práce v kině Spektrum
firmou Kinoexport s.r.o. Probíhala
zde výměna sedadel a podlahové
krytiny. Sedadla Elizabeth mají
sytě červenou barvu, jsou plně
čalouněná a jsou o něco širší než
bývalé sedáky. Koberec má světle

2

rekonstrukce činí 2 237 026 Kč
a ze Státního fondu kinematografie byla akce podpořena částkou
250.000 Kč. Na sociálních sítích
MSKS si můžete prohlédnout krátká časosběrná videa. Přijďte se sami
přesvědčit na některé z našich akcí,
ať už se jedná o koncert, divadlo,
kino, přednášku nebo například
Loutkový festival, že nové vybavení
je skutečně krásné, pohodlné a příjemné. Těšíme se na vás.


www.sezimovo-usti.cz
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Ceny vodného a stočného

Cena 10/2020–12/2021 (cena bez DPH)

Lubor Tomanec
ředitel VST

V

odárenská společnost Táborsko s.r.o. (dále VST) oznamuje, že ceny pro vodné a pro stočné
ve městech sdružených ve VST
(Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad
Lužnicí) se s účinností ode dne
1. 10. 2020 mění takto (viz tabulky).
V příštím kalkulačním období se tedy u odběratelů, kteří mají
smlouvu na dodávku pitné vody
a současně odvádění odpadních
vod, cena pro vodné a stočné
v součtu obou pohyblivých i pevných složek za 1 m3 nemění.
Pro splnění podmínek fondů
EU – udržitelnosti projektů musí
však VST nadále dodržovat podmínky dotace ze Státního fondu
životního prostředí k zajištění
prostředků na obnovu vodovodů
v rámci kapitoly nájemné. Z tohoto důvodu dochází k navýšení
pohyblivé složky ceny pro vodné
o 0,17 Kč/m3 bez DPH. Naopak
v pohyblivé složce ceny pro stočné
dochází ke snížení o 0,17 Kč/m3
bez DPH.
Tato cena bude platit 15 měsíců, tedy do 31. 12. 2021. Od 1. 1.
2022 předpokládá VST zahájení
účinnosti nové koncesní smlouvy
o provozování vodohospodářského majetku na období 2022–2031.
V následujícím kalkulačním
období se tak u odběratelů naplno projeví snížení sazby DPH z 15
na 10 %. V praxi to znamená, že
zatímco při stejné výši ceny bez
DPH zaplatil odběratel – neplátce DPH v loňském roce 92,73 Kč
za 1 m3 vody dodané a vyčištěné,
v současné době to je 88,68 Kč.
V pevné složce je pak roční platba
u nejmenšího vodoměru 2 079 Kč
včetně DPH na rozdíl od předchozí 2 174 Kč včetně DPH.

Poznámka k cenám s DPH: Konečná cena pro spotřebitele je v souladu
s legislativou vypočítána tak, že jsou
jednotlivé dílčí součty počítány bez
DPH. Teprve celková výsledná cena
bez DPH je zatížena sazbou DPH.
Z tohoto důvodu je cena s DPH
v tabulce za 1 m3 obou složek jak
pro vodné, tak pro stočné pouze
orientační, neboť je zaokrouhlena
na 0,01Kč z jednotkové ceny bez
DPH.

www.sezimovo-usti.cz

VST
   
 

Pohyblivá složka

Pevná složka

(Kč/m3)

(Kč/vodoměr/rok)

Kapacita
vodoměrů
Celkem

Vodné

Stočné

Celkem

Vodné

Stočné

A

1 890

857

1 033

B

7 763

3 621

4 142

17 707

8 394

9 313

34 079

16 360

17 719

82 207

83 970

80,62

C

41,32

39,30

D
E–CH

Pevná složka ceny pro stočné pro odpadní vody vypouštěné z jiných zdrojů
(srážkové vody, studna): 6,91 Kč/m3.
Cena stočného z jiných zdrojů celkem: 46,21 Kč/m3.

Cena 10.2019 - 09.2020 (ceny s DPH 10 %)
Pohyblivá složka

Pevná složka

(Kč/m3)

(Kč/vodoměr/rok)

Kapacita
vodoměrů
Celkem

Vodné

Stočné

Celkem

Vodné

Stočné

A

2 079

943

1 136

B

8 539

3 983

4 556

19 478

9 233

10 244

37 487

17 966

19 491

90 428

92 367

88,68

C

45,45

43,23

D
E–CH

Pevná složka stočného pro odpadní vody vypouštěné z jiných zdrojů
(srážkové vody, studna): 7,60 Kč/m3.
Cena stočného z jiných zdrojů celkem: 53,82 Kč/m3.

Kategorie
vodoměrů

Normová hodnota průtoku
vodoměru Qn (m3/hod) podle
normy ČSN ISO 4064-1

Normová hodnota průtoku
vodoměru Q3 (m3/hod) podle
normy ČSN EN 14154-1+A1

Rozsah
OD (včetně)

Rozsah
DO (vyjma)

Rozsah
OD (včetně)

Rozsah DO
(vyjma)

A

0

3,5

0

6,3

B

3,5

10

6,3

16

C

10

15

16

25

D

15

40

25

41

E

40

55

41

101

F

55

60

G

60

90

101

250

H

90

150

CH

150

250

250

400

3

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
pověřená vedením
Vedoucí odboru správního
a právního
Ing. Jana Aujezdecká
381 201 116
Sekretariát
381 201 127
Matrika
Petra Pelcová
381 201 112
Oddělení sociálních služeb
Bc. Veronika Benáková
381 201 114
Pečovatelská služba
777 794 874
Denní stacionář
605 359 317
Pověřená řízením Staveb. úř.
Bc. Hana Ebertová
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)
Veronika Holubová
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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Pořízení
zásahových
obleků pro JSDH

Ohlédnutí za sezónou na Pohodě

Petr Klíma

oddělení životního prostředí

J

ihočeský kraj v rámci svého
dotačního programu Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje částkou
33 000 Kč finančně podpořil
projekt Obměna zásahových
kompletů pro Jednotku sboru
dobrovolných hasičů v Sezimově Ústí.

lišti Pohoda. Našich služeb letos
využilo zhruba 9 tisíc návštěvníků. I když je toto číslo o cca 2 tisíce nižší než vloni, považujeme je
vzhledem k situaci s COVIDEM
19 za slušný. Vodu se dařilo udržet

Zdeněk Havlůj
ředitel SM

S

koncem léta skončila i sezóna
na našem přírodním koupa-

v poměrně dobré kvalitě, všechny
pravidelně odebírané vzorky vyhověly příslušným normám.
Za to patří dík kolektivu našich pracovníků v čele se správcem zařízení Radkem Sarvadim.
Děkujeme rovněž všem našim
zákazníkům za návštěvu a za to,
že byly v drtivé většině případů
dodržovány provozní pokyny
uvedené v provozním řádu koupaliště a jednotlivých jeho prvků,
a doporučení ve věci zabránění
šíření výše uvedené nákazy. Těšíme se na Vás v roce 2021 a věříme, že budete stejně spokojeni
jako letos. Před zahájením sezóny
plánujeme provedení některých
dalších opatření na zlepšení provozu.


Pietní akt s řadou vzácných hostů Sauna je v provozu
Zdeněk Havlůj
ředitel SM

D

Foto: Petra Jamrichová

a Hudbou Hradní stráže. Za účasti
řady vzácných hostů a návštěvníků
přednesli po kladení věnců projev
paní Marie Neudorflová, jednatelka Společnosti Edvarda Beneše,
a pan Zdeněk Vybíral, zástupce ředitele Husitského muzea v Táboře.
Pietního aktu a položení kytice se
pravidelně účastní i vybraná třída
ze ZŠ 9. května.


Martin Doležal
starosta města

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) města
Sezimova Ústí je předurčena
k záchranným pracím a pro
ochranu obyvatelstva. Pro
zvýšení ochrany zdraví zasahujících hasičů a kvality zásahů bylo nutné provést obměnu 3 stávajících zásahových
obleků, jejichž stáří je větší
než 15 let, což je za hranicí
životnosti těchto ochranných
prostředků. Celkové náklady
činí 67 285 Kč.


U

příležitosti 72. výročí úmrtí
Dr. Edvarda Beneše, druhého
prezidenta Československé republiky, se konal ve čtvrtek 3. září pietní
akt. Ten připravilo město Sezimovo
Ústí ve spolupráci s Hradní stráží

ne 22. 9. 2020 bylo otevřeno
jedno z našich zařízení pro
uspokojování potřeb občanů našeho města – sauny. Provozní dobu
jsme neměnili a věříme, že vyhovuje drtivé většině saunařů a saunařek. Nezměnilo se ani vstupné.
Vzhledem k tomu, že jsme byli
v březnu nuceni saunu uzavřít,
platí u permanentek zakoupených
v minulé sezóně, že lze čerpat
počet vstupů až do konce dubna
2021. Mimo běžný provoz včetně občerstvení a masáží nabízíme
i možnost individuálního pronájmu sauny a klubovny pro sportovní a pracovní kolektivy. V případě
Vašeho zájmu kontaktujte našeho
správce na tel. 733 624 771.

SAUNA v Sezimově Ústí II.
ulice Nerudova 695
(u tenisových kurtů)

ÚT
ST
ČT
PÁ
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16.00–21.00
16.00–21.00
16.30–20.30
16.30–20.30

MUŽI
ŽENY
SPOLEČNÁ
SPOLEČNÁ
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Centes – modernizace a investiční akce
Jaroslav Kudrna
statutární ředitel

C

ENTES Sezimovo Ústí, a.s. během letní odstávky tepla 2020
a v přípravě před topným obdobím
roku 2020/2021 realizuje několik
investičních a rekonstrukčních
prací na systému centrální dodávky tepla v Sezimově Ústí II. Jedná
se o tyto akce:
1. Modernizace dvou domovních
předávacích stanic tepla v domech ul. Lipová č. 493 a 494. Během těchto prací budou stávající
předávací stanice tepla z roku
1996 demontovány a nahrazeny
novými kompaktními stanicemi s novým řídicím systémem,
včetně oprav povrchů stěn.
Práce bude provádět firma
INSTALLTOP spol. s r. o.
a TERMS CZ s.r.o.
2. Instalace regulátoru tlakové
diference na předávací stanici „Daliborka“ ul. Průmyslová
č. 1105. Bude provedena montáž zařízení pro automatické ří-

zení tlakové úrovně na systému
tepelného hospodářství v Sezimově Ústí II po zprovoznění nového horkovodu „Tábor“. Toto
zařízení zajistí požadovanou tlakovou úroveň bez provozního
vlivu na tlakové poměry nového
horkovodu „Tábor“. Dodavatelem prací je firma TERMS CZ
s.r.o. a firma Fiala.

nové předávací stanice tepla
bude probíhat v září 2020. Dodavatelem je firma RAMIS s.r.o.
a TERMS CZ s.r.o. Vytápění
sportovní haly bude dokončeno
po výběru dodavatele prací.
5. V letním období roku pokračuje
budování kabelové trasy v oblasti ul. Nerudova v rámci propojení sítě pro komunikaci přenosu
dat a dálkového ovládání předávacích stanic tepla s velínem
tepelného hospodářství.

3. Optimalizace sítě horkovodu
v areálu Centra odborné přípravy ul. Průmyslová. Zde dojde
k propojení horkovodu a teplovodu pro samostatné vytápění
všech objektů v areálu ul. Dukelská. Dodavatelem je firma
Vacek.

6. Náhrada starého řídicího systému XBS na nejstarší části systému tepelného hospodářství
z roku 1996 za nový systém
„ARENA“ od firmy Honeywell
je v přípravě realizace.

4. Objekt „Házené a sportovní
haly“ č. 696 bude nově připojen
na topnou sezonu 2020/2021
novou horkovodní přípojkou
z horkovodu „Tábor“ na systém
centrální dodávky tepla. Dodávka, instalace a zprovoznění

Celková cena těchto investičních
prací je cca 2,7 mil. Kč. Tyto práce
budou financovány z „Fondu rekonstrukce, modernizace a rozvoje systému centrální dodávky tepla
v Sezimově Ústí“. Na tento fond je
ukládán nerozdělený zisk společnosti CENTES Sezimovo Ústí, a.s.
za minulá období 2016 až 2019. 

Z činnosti Policie České republiky
prap. Jiří Matyš

N

a Obvodním oddělení Policie ČR v Sezimově Ústí bylo
v měsíci srpnu šetřeno několik přestupků a trestných činů na území
Sezimova Ústí. Krátce jen několik
případů:
■ dne 5. 8. v době mezi 22:45 hod.
až 23:00 hod. v prostorách venkovního sezení (terasy) restaurace U Lípy, mladší muž ublížil
na zdraví barmance a to tím
způsobem, že poškozené chtěl
do obličeje vylít sklenici s pivem, která si dala před obličej
levou ruku o kterou se sklenice
rozbila a došlo k pořezání levé
ruky. Barmance bylo způsobeno zranění, které si vyžádalo
lékařské ošetření s dobou léčení
minimálně 6 týdnů, čímž v důsledku uvedeného zranění poškozené je způsobena újma a je
znesnadněna a omezena na běžném způsobu života.

www.sezimovo-usti.cz

■ dne 8. 8. v době 06:23 hodin
mladší muž na BČS MOL natankoval u stojanu č. 6 PHM
Natural 95 celkem v hodnotě
700 Kč do svého vozidla. Dále
při placení u pokladního pultu uvedl, že nemá na zaplacení
a dostaví se druhý den částku
uhradit. Do současné doby tak
neučil a je nekontaktní. Čímž
svým jednáním způsobil škodu
ve výši 700 Kč poškozené společnosti.
■ v době od 22:15 hod. dne
11. 8. do 09:00 hod. dne 12. 8.
v ul. Nad Mýtem 1241, kiosek
občerstvení u Softballového klubu, se neznámý pachatel vloupal po vypáčení dřevěné okenice nezjištěným předmětem
do vnitřních prostor uvedeného
kiosku, odkud odcizil alkoholické nápoje v hodnotě 3.300 Kč ku
škodě TJ Spartak MAS, odcizil
různé nářadí v hodnotě 4.500 Kč
a způsobil škodu poškozením
majetku fa TJ Spartak MAS

v odhadované výši 1.000 Kč,
čím způsobil celkovou škodu
8.800 Kč.
■ v době od 18.00 hod. do 18.15
hod. dne 21. 8. neznámý pachatel zaplatil 3 ks vstupenek
na koupaliště v celkové hodnotě 60 Kč, kdy mu byla vrácena
částka ve výši 4.940 Kč, které si
převzal s tím, že danou částku
chce vrátit v Eurech, což obsluha
vstupu odmítla, následně neznámý pachatel vrátil vstupenky
a požadoval vrátit bankovku nominální hodnoty 5000 Kč, které
mu obsluha vydala, ale neznámý
pachatel této původní vrácenou částku 4.940 Kč již nevrátil
zpět a z místa utekl. Vzhledem
k tomu, že obsluha vstupu byla
v budově uzamčená a neměla
klíče, nebyla schopna neznámého pachatele žádným způsobem zastavit nebo upozornit,
aby jí vrátili původně vrácenou
finanční hotovost, čímž byla
Pokračování na str. 6
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Poděkování
■ Děkuji panu starostovi
za přání a dárek k mým narozeninám.
Ladislav Šůs
■ Děkuji panu starostovi
za přání a dárek k mým narozeninám.
Drahoslav Mráček
■ Děkuji panu starostovi
za blahopřání a za předání
dárku k mým narozeninám.
František Brabec

Společenská kronika
Narození: od 12. 8. do 22. 8.
Kloc Štěpán
Melena Miroslav
Štamberk Jiří
Vosol Lukáš
Zemřelí: od 30. 7. do 27. 8.
Čadek Pavel
Hrůza František
Musílek Petr
Nousek František
Novotná Marie
Pixa Václav
Samcová Zdeňka
Smolíková Jaroslava
Staněk Milan
Šíma Milan

Inzerce
KOUPĚ
Koupím rodinný dům v okrese Tábor (nejlépe Planá, Sezimák, či větší na vesnici),
případně větší pozemek. RK
prosím nevolat. Nabídky ideálně
e-mailem: drtinad@seznam.cz
Tel.: 608 541 832
Koupím známky, mince, bankovky, obrazy, staré hodiny,
vojenské předměty – šavli,
uniformu a podobně. Můžete
nabídnout i jiné staré předměty
nebo celou sbírku a pozůstalost.
Tel.: 722 777 672
Koupím garáž v Sezimově Ústí
2 u Hiltonu.
Tel.: 777 022 996

říjen 2020

Z činnosti Policie
České republiky
Pokračování ze str. 5

poškozené způsobena škoda
v celkové výši 4.940 Kč.
■ dne 27. 8. v době od 13:00 hodin do 16:55 hodin neznámý
pachatel nezjištěným způsobem
poškodil dvířka výdejního okna
bufetu u tenisové haly na adrese
Sezimovo Ústí, čp. 1211. Tímto
jednáním způsobil dosud nezjištěnou škodu vzniklou TJ Spartak Sezimovo Ústí.
■ v době od 19:00 hodin dne 30.
8. do 14:15 hodin dne 1. 9. neznámý pachatel poškrábal nezjištěným předmětem lak na PZ
dveří, PP dveří a PP blatníku
u vozidla Toyota Verso, které
bylo zaparkováno v ulici Táborská před domem čp. 85. Předběžná škoda byla stanovena na
4 500 Kč.


Kostel v Sezimově Ústí
– historie a současnost – 11. část
stromů. Báň na věži kostela byla
stržena k zemi a kříž na druhé
věži byl ohnut jako rákos. V báni
se našel svitek zažloutlého, nití
svázaného papíru, na němž byla
krásným Jirmusovým písmem
napsaná pamětní listina z roku
1838 (její plné znění bylo uvedeno
v Novinkách SÚ v prosince 2019)
a našel se i přiložený český groš.
Opravu věže provedl pan Pamr,
klempíř z Tábora. Po opravě byla
stará listina a groš znovu uložena
na původní místo a přiloženy byly
i mince a časopisy z roku 1891
a krátká nová listina.
Dne 8. srpna 1896 zemřel pan
děkan P. Josef Lendkamer. Narodil
se v Granátce blíže Janovic u Klatov dne 11. května 1820. Byl to muž

Jitka Vrbová

kronikářka kostela

R

ok po hrůzné povodni, která
řádila v naší vlasti v roce 1890,
kdy byl v Praze pobořen i Karlův
most, na mnoha místech byly
protrženy hráze rybníků a ve Starém Táboře byli nejvíce postiženi
v „dolejším mlýně“ u Veselých,
postihlo zdejší krajinu 10. června
1891 velké krupobití. Po velmi
parném dnu se přihnala od západu veliká vichřice spojená s prudkým krupobitím. Padaly kroupy o velikosti vlašských ořechů,
ve škole byla vytlučena všechna
okna. V okolí bylo rozbito tisíc
oken a rozlámáno 60 mohutných

zlatého srdce. Novým táborským
děkanem se stal P. J. Korecký.
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


Moštování a další informace o zahrádkářích
Ivan Dvořák

předseda ZO ČZS

Moštování
aždoročně Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Sezimovo Ústí II moštuje
koncem léta a na podzim jádrové
ovoce, zejména jablka, a to v objektu „Moštárna“ v ul. Zahradní.
Moštovat a poté i sterilizovat ovoce
v ní může každý, kdo se v uvedené době přihlásí. Při volání byste
měli alespoň zhruba vědět, kolik
kilogramů ovoce budete moštovat.
Ovoce by mělo být v optimální
zralosti, ne přezrálé, moučnaté.
Plody by měly být zdravé, ovoce
raději nevykrajujte, i plody, které
jsou napadené jen z části nějakou
houbovou chorobou mohou být
zdrojem látek škodících zdraví. Patulin je jed, který mohou nahnilá
jablka obsahovat. Jedno "shnilé"
jablko dokáže do moštu uvolnit
tolik škodlivých látek, že vícenásobně překročí normy. Následná
tepelná úprava sice poněkud jejich obsah sníží, ale ne natolik, aby
mošt mohli konzumovat dospělí,
a hlavně děti. Níže uvádíme snížení obsahu patulinu:

K

■ 85 °C při 20 minutách – snížení
o 58%
■ 120 °C při 20 minutách – snížení o 93%
■ 1 měsíc v -18 °C – snížení o 75%
I tak je stále několikanásobně
překročen hygienický limit patulinu. Povolený limit obsahu patulinu
je 50 µg/kg moštu, u jablka napadeného z jedné desetiny je obsah
patulinu okolo 2000 µg. Na normu ho tedy možná zředí dalších
nejméně čtyřicet zdravých, stejně
velkých jablek!

vidět na videu, na stránkách ZO
ČZS (adresu najdete níže). Zbytky po vylisování si můžete odvézt,
nebo je po dohodě nechat v moštárně. Prosíme, abyste dodržovali aktuální hygienická pravidla,
k moštování a přípravě sterilizace
přijížděli v čase určeném našimi
pracovníky, dodržovali aktuální
hygienická opatření.
V sobotu 19. září 2020 zahajujeme v moštárně v Sezimově
Ústí II sezónu zpracování ovoce.

Takže platí, že při přebírání dbáme na pečlivost a ovoce přivážíme
už z domova jen zdravé a pokud
možno co nejčistší. Na lince se ještě ovoce umyje, naposledy zkontroluje a pak sešrotuje. Vylisujeme
mošt. Výhodou naší moštárny
je, že výsledný produkt je takový,
jaké ovoce jste přivezli. Váš mošt
je výhradně z vašich jablek. Láhev
sterilizovaného moštu 0,7 l vyjde
na 15 Kč pro příchozí (zpracování
1 kg jablek 7 Kč, sterilizace jedné
láhve 0,7 l 8 Kč). Pokud máte zájem, můžete si nechat mošt sterilizovat do vlastních lahví o objemu 0,7, popř. 0,5 l. Jak probíhá
moštování a sterilizace můžete

Objednávky přijímáme v pracovní
dny od 14:00 do 17:00 hodin na telefonu 774 636 139. Členové naší
ZO obdrží slevu po předložení své
průkazky se známkou na rok 2020.
Prodejna hnojiv
Naše ZO má i vlastní prodejnu
hnojiv pro své členy. Prodejna se
nachází v budově účelového zařízení "Moštárna". Na jaře zabezpečuje prodej sadbových brambor,
po celou sezonu pak prodej určitého sortimentu základních hnojiv
a rašeliny, netkané textilie. Veškeré
produkty jsou hromadně nakoupeny a podle požadavku zákazníků
rozvažovány.
Nově se zavádí též prodej příspěvkových známek a řešení členství v organizaci.
Prodejna
bude
otevřena
ve čtvrtek 24. 9. 2020 a 22. 10.
2020 vždy od 15 do 17 hodin, následně bude prodejna zavřena až
do jara 2021.
Více informací o naší ZO,
o moštování, hnojivech, které nabízí naše prodejna a mnoho dalších zajímavostí je možné nalézt
na stránkách https://www.zahradkari.cz/zo/sezimovo.usti2
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Otevření rekonstruovaného areálu Soukeník

MArtin Doležal
starosta města

Z

a účasti europoslankyně
Radky Maxové, senátora Jaroslava Větrovského, náměstka
hejtmanky Pavla Hrocha, staros-

ty Sezimova Ústí Martina Doležala, místostarostky Sezimova
Ústí Ludmily Svatkové, předsedy
Jihočeského Krajského fotbalového svazu Jana Jílka a Florina
Cinazana, ředitele firmy Yanfeng
Automotive Interiors Planá nad
Lužnicí, se v sobotu 12. září 2020

uskutečnilo otevření rekonstruovaného sportovního areálu Soukeník v Sezimově Ústí.
Investice přišla klub FC MAS
Táborsko na 22 milionů korun.
Projekt byl financován za podpory Města Sezimovo Ústí, Jihočeského kraje a Ministerstva

Foto: Ema Králíková

školství, mládeže a tělovýchovy
ČR. Areál především získal dvě
nová travnatá hřiště, která jsou
umístěna kolmo na krytou hlavní tribunu. Slavnostním dnem
provázel ředitel klubu FC MAS
Táborsko Josef Holub.


Prázdninové tajemství z „Lipovky“
Gabriela Ťoupalíková
ředitelka školy

M

ateřská škola Lipová připravila během letních prázdnin
na školkové zahradě překvapení.
Dětem přibily nové dřevěné prvky pro hru, učení venku a nové
možnosti tolik potřebné svobodné
hry. Environmentální projekt tak
propojil objekt školy k nejužšímu
kontaktu s přírodou, který je velmi důležitý pro zdraví, motivaci,
chování a výsledky předškolního
vzdělávání.
Přes léto bylo vybudováno několik dřevěných prvků. Sestava

z masivního akátového dřeva, tzv.
hrabaliště, které vizualizuje dětem
čas a napomáhá ke snazšímu uvědomění si koloběhu roku, změn
počasí a znaků ročních období.

Proutěné domečky rozšířily
naši stávající indiánskou vesničku.
Organické stavby posilují u dětí
pocit pospolitosti a sounáležitosti
se světem, posilují sociální vazby

a vytváří prostor pro jejich seberealizaci. Přidanou hodnotou naší
vesničky bylo i to, že samy děti byly
u jejich vzniku a měly možnost se
zapojit do jejich pletení.
Pod stromy přibyly kruhové
stoly pro zkoumání a poznávání
přírodních materiálů a pracovní
bedny k ukládání přírodnin a pomůcek.
2. etapa proměny zahrady byla
financována Státním fondem životního prostředí ČR. Podpora
formou dotace činila 485 326 Kč
a zbylou část projektu škola financovala ze svého příspěvku od zřizovatele.


INZERCE

BOSU
í
Cvičen

Sezimovo Ústí II.

U Kozského
potoka 1211

každé pondělí od 18:30 – 19.30 hod.

BOSU CORE

nižší intenzita / uvolnění a protažení
každé pondělí od 19:30 – 20:30 hod.

BODY BALANCE

KAPACIT
A
OM E Z E N
A

vyšší intenzita / posílení oběhového systému

Mgr. Ivona Vesecká | Tel: 602 663 680

www.sezimovo-usti.cz
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„Sezimácký“ borci – nový pokřik házenkářů
Šárka Štrobachová
trenérka

a týmovou spolupráci. Boj o body
byl vyrovnaný, ale každý závod
má své vítěze. A tak jsme poslední

den udělili cenu trenérů za nejužitečnější hráče týmu, kterou získali
Šimon Bláha, Bořivoj Samec a De-

A

neb nový pokřik naších nejmenších házenkářů, který si
zvolili během soustředění v posledním srpnovém týdnu. Malí
sportovci se celých 5 dní prali s výzvami, které jim připravili jejich
trenéři Šárka Štrobachová a Jan
Sedláček. Pohybové hry, olympiáda, kruhové tréninky s míčem
i bez míče, fotbal, basketbal, atletika, plavání, cesta za pokladem,
nácvik odrazové a pádové techniky a mnoho dalšího májí úspěšně
za sebou.
Celé soustředění byli sportovci
hodnoceni za kázeň, aktivitu, pohybové schopnosti a dovednosti

nis Veselý. Velká chvála od trenérů,
i šéftrenéra Miloše Vojty, patří ale
určitě všem.
Děkujeme rodičům za podporu
a za motivaci dětí, městu Sezimovo
Ústí za pronájem haly a sportovního hřiště u 2. ZŠ, celému kolektivu
jídelny 1. ZŠ za zajištění výborné
stravy, prodejně potravin COOP
9. května za ceny pro vítěze a trenéru JUMP arény Jirkovi za nácvik odrazové a pádové techniky.
Největší dík patří ale dětem, které
opravdu tvrdě pracovaly, učily se
a zlepšovaly každým dnem.
Od září pokračujeme v pravidelných trénincích v hale Na Házené
v Sezimově Ústí 2 každé pondělí
a čtvrtek od 16.00 hod. Všem malým házenkářům přejeme mnoho
úspěchů v jejich cestě vzhůru. 

Dva víkendy Hladových Hrochů

aneb výkonnost ke konci sezony stoupá
jih. Po finále v domácím turnaji
na turnaji v Hluboké nad Vltavou
skončili na čtvrtém místě. Nutno
ale podotknout, že tohle je stále
kategorie, kde se ještě učíme ;)

Alena Kalinová
trenérka

M

uži, junioři, kadeti a žáci.
To byl program uplynulých
dvou víkendů. Všem týmům se
poměrně dařilo, a proto panuje
v oddíle velká spokojenost.
Muži
Hladoví Hroši – Spectrum Praha 12:8, 1:6
Hladoví Hroši – Joudrs Praha
3:4, 15:0
Muži před soubojem o udržení
v extralize zahráli velice dobré zápasy. Škoda snad jen neudrženého vedení v prvním zápase proti
Joudrs, kdy jsme do poslední směny vedli 3:1.
Junioři
Na čtvrtém kole v Trhových Svinech skončili junioři
na druhém místě. O možnost
vítězství v turnaji je připravilo
počasí, protože neměli možnost nastoupit ve finále proti
Chomutovu a odčinit prohru
ze skupiny. Nejdůležitější je,
že si zajistili postup do Final
Four.

Co se odehrálo o minulých víkendech?
Muži
Baráž o udržení v extralize se
hraje na tři vítězství, každý den se
hraje jeden zápas a střídá se pořadatel. Soupeřem našich hráčů byli Tunnellers z Radotína. Začínali jsme
19. 9. v domácím prostředí, druhý
den v Praze a další víkend ve stejném formátu, o sestupujícím se rozhodlo nejpozději na sv. Václava, 28.
9. Hroši mají navíc pro tuto příležitost dva trumfy, kterými by měli být
holandští reprezentanti Jeffry Visser
a Anthony Beaumont. Výsledek
soupeření nebyl do uzávěrky znám.

Kadeti
Na turnaji v Sedlčanech a v Pardubicích jsou kadeti 3. a ujímají se
vedení v divizi jih. Na turnaji v Příbrami berou vítězství, když ve finále porazili Plzeň 15:6. Především
pálkařsky velice dobrý turnaj pro
naše mladé. V pěti zápasech napálili soupeřům 72 bodů. Upevnili si
tak vedoucí pozici v divizi.
Žáci
Mají za sebou dva turnaje a zatím střeží třetí příčku v divizi

Junioři
Final Four 2. ligy. měl termín
27.–28. 9. v domácím prostředí.
I zde rozhodoval o průběhu výsledek baráže mužů. Většina našeho
mužského kádru jsou totiž ještě
stále hráči juniorského věku.
Kadeti a žáci
V září odehráli naše naděje své
předposlední turnaje. Vzhledem
k postavení v tabulce se dá předpokládat, že minimálně kadeti
postoupí do finálového turnaje
své soutěže a jako jediná kategorie
nemá dosud ukončenou soutěž.
Mají před sebou turnaj v Plzni
3.–4. 10. a finále v Praze na Tempu
17.–18. 10.
Coachball
Nejmladší soutěž, kterou hrajeme jako oddíl. Svoji letošní premiéru absolvovali 20. 9. doma.
Výsledky a zhodnocení sezóny
vám přineseme v dalších Novinkách.
Nábor a tréninky
Každé úterý a čtvrtek na softbalovém hřišti od 17.00 do 19.00
hod. Přijďte rozšířit naše řady.
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Sezimák zpívá gospel startuje v říjnu
Jiří Folta

P

atříte mezi nadšené zpěváky
a sprcha jako koncertní sál už je
vám malá? Přijďte 25. října v 18:00
na první zkoušku projektu Sezimák
zpívá gospel, která proběhne na
1. ZŠ v Sezimově Ústí. Připojit se
může každý, nečeká vás žádný konkurz, nemusíte znát noty. Stačí jen
zápal pro věc a chuť naučit se nové
písně a poznat nové lidi. Není ani
třeba mít zkušenosti se sborovým
zpěvem. A jak celý projekt probíhá? Během osmi zkoušek společně
natrénujeme repertoár na několik
předvánočních koncertů. Písně dostanete také s sebou domů na CD
nebo v mp3 formátu, abyste si je
mohli ve volných chvílích trénovat. Během zkoušek pak jednotlivé hlasy secvičíme dohromady.
„V projektu se sejdou lidé všech

generací. Mnozí se navzájem ještě
neznají, ale během krátké doby se
sblíží a z některých se stanou i přátelé, kteří se pak vídají i v průběhu
roku. Zpívat mohou i celé rodiny.
Pošmourný podzim tak dostává
nový náboj a vše vrcholí v předvánočním čase, kdy celá parta předává pozitivní energii i dalším lidem,
kteří přijdou na naše koncerty.“
Říká vedoucí celého projektu Jiří
Folta, a dodává: „Proto bych rád

ZUŠ Open 2020

Z

pozval všechny, kteří chtějí zažít
něco nového s partou bezva lidí,
na naší “ochutnávkovou” první
zkoušku. Tam si každý vyzkouší,
zda by jej to s námi bavilo. Registrace probíhá na webových stránkách s-z-g.webnode.cz, kde najdete
i další potřebné informace. Fotografie z uplynulých ročníků najdete
i na naší facebookové stránce Sezimák zpívá gospel. Těšíme se na
vás.“


ákladní umělecká škola Sezimovo Ústí srdečně zve na odložený jarní koncert a výstavu žáků
s názvem „ZUŠ Open 2020“
Úterý 13. října 2020
ve Spektru
17.00 vernisáž výstavy žáků
výtvarného oboru – představení celoročního projektu Zahrada.
Projdete neobvyklá zákoutí zahrad, posoudíte pohodlnost nově
navržených laviček, zahrajete si
zahradní pexeso a seznámíte se se
sochařskými intervencemi do veřejného prostoru. Nebude chybět
ani animace.
18.00 koncert školních souborů, sborů a orchestrů a divadelní
představení dramatického oboru
"Radši neber za kliku – horor z domácího prostředí"


Haló, je tu podzim! Rychle do školy ...
Kolektiv učitelů
ZŠ Školní náměstí

K

ouzelník Září po roce opět
proměnil ztichlé a pusté chodby škol ve včelí úly.
Nejinak tomu bylo i na ZŠ Školní náměstí, kde se 1. školní den již
od rána ozývalo čilé švitoření dětí.
Radostně slavnostní atmosféru
doplnil i fakt, že přesně před šede-

sáti lety se naše škola pro své žáky
otevřela poprvé.
Zatímco si většina žáků ještě
koncem srpna užívala zaslouženého volna, někteří nelenili a už
nacvičovali volejbalové finty v tělocvičně či na školním hřišti pod
odborným vedením tělocvikářů.
Ani ostatní učitelé nezaháleli,
vždyť přípravy ve škole již probíhaly v plném proudu. Bylo potřeba vyzdobit a upravit učebny, při-

pravit pracovní sešity, zkulturnit
po prázdninách záhony na zahradě,…
Jakmile se doladily poslední detaily, škola mohla otevřít své brány.
Ani vydatný déšť nemohl nikomu
z učitelů zkazit dobrou náladu.
Očekávané navrácení normálního
režimu školy totiž potěšil všechny
dospělé. Důvodem k radosti bylo
také otevření dvou prvních tříd
a tří šestých tříd. Škola tak jako

dárek k narozeninám dostala 417
žáků!
I většina dětí se do školy těšila,
i když se u některých objevily obavy z toho, zda po tak dlouhém výpadku budou schopni učivo dobře zvládat. To ale prokáže až čas,
a proto si všichni přejeme, učitelé,
žáci i rodiče, aby tento školní rok
nebyl ničím rušen a abychom ho
prošli ve zdraví bez větších obtíží.


Poctivé „tělocvičení, důsledně prováděné“ vám určitě prospěje
Hana Chotovinská

T

ěmito slovy zakončila kapitolu
„Sport sílí tělo i ducha“ ve své
knize Za domácím štěstím Iva
Hüttnerová.
Na počátku 20. století dostávaly
ženy od Oldry Sedlmayerové tuto
radu: „Dobrou metodou cvičení,
zvláště pro ženy, jest udělati si tělocvik z denní práce, při níž je třeba
svalové námahy: hospodyně koná
takové cvičení zdvíháním různých
předmětů, židlí, nádob apod., metením podlahy, ohýbáním a zvedáním se při různé domácí práci.
Zvykněme si jen pro začátek při
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práci, že si uvědomíme, že konáme
současně tělocvik: vypínejme svaly
paží i nohou, vztyčujme a vzpřimujme se, konejme však všechno
uvědoměle, se zřetelem k dokonalému vypětí svalů a těla a k rytmickému pohybu a postoji. Zvyk
se nám pak stane druhou přirozeností!“
Jsme však ve druhém desetiletí 21. století a názor na pohyb se
trošku změnil. Co se nezměnilo
je přesvědčení, že pravidelná pohybová aktivita přináší radost, potěšení a udržuje nás v dobré zdravotní i duševní kondici. A proto
je tu nabídka oddílu České asociace Sportu pro všechny s rozpisem

cvičebních hodin na školní rok
2020/2021.
Rodiče a děti
Cvičitelé: H. Nováková,
J. Vesecká, P. Tichá, P. Kincová
středa 17.30–18.30 hod
Kde: tělocvična 2. ZŚ S. Ústí
Ženy – relaxační
a protahovací cvičení
Cvičitelé: H. Nováková,
H. Chotovinská, P. Krešáková
pondělí 19.00–20.00 hod
Kde: tělocvična 2. ZŚ S. Ústí
Florbal
Vedoucí složky:
T. Eder
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čtvrtek 19.15–20.15 hod
Kde: tělocvična 1. ZŚ S. Ústí

Volejbal
Vedoucí složky:
I. Mizerová, P. Veselá
pondělí a čtvrtek 20.00–21.30 hod.
Kde: tělocvična 1. ZŠ S. Ústí
Muži
Vedoucí složky: O. Bureš
úterý a pátek 20.00–21.30 hod.
Kde: tělocvična 1. ZŠ S. Ústí
V oddíle České asociace Sportu pro všechny je vítán každý, kdo
chce ke svému zdravému životnímu stylu zařadit také pravidelnou pohybovou aktivitu.


říjen 2020

Kulturní program na měsíc říjen
POHÁDKY PO TELEFONU
Divadlo potulného čajovníka
17.října 17.30 hod.
sál Spektrum

AKCE
LOUTKOVÝ FESTIVAL
ŘEDITELKA MSKS
737 254 683
vedenimexus@sezimovo-usti.cz
INFORMAČNÍ CENTRUM
(SPEKTRUM)
736 523 288

VESELÁ POUŤ
Loudadlo
17.října 13 hod.
sál Spektrum

(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.
KNIHOVNA MĚSTSKÝ ÚŘAD
381 201 145
mk1@sezimovo-usti.cz

Už samotný název nás zavádí
tam, kam děti s rodiči velice rády
chodí – do světa hudby, kolotočů a říše cizokrajných zvířat.
Na pouti se s vámi setkají také
dvě roztomilá strašidla Kryšpín
a Táhlo, ježibaba a neposední
hadi. V představení nás navštíví
Jů a Hele a společně se přeneseme do míst plných kouzel, zábavy
a legrace. Pro děti od 4 let.
vstupné: 50 Kč
ZAJÍČEK A VELKÁ
MRKVOVÁ ZÁHADA
Divadlo 100 opic
17.října 15.30 hod.
sál Spektrum

OTEVÍRACÍ DOBA
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

9–11:30
–
9–11:30
–
9–11:30

13–17
13–15
13–17
13–15
–

KNIHOVNA ŠKOLNÍ NÁM.
603 257 500
mk2@sezimovo-usti.cz
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

8–12
8–12
–
8–12
8–12

13–16
13–16
13–18
13–16
–

Zajíček Kuliferda pěstuje mrkev. Věřte, že se na záhonku dost
nadře. Jenomže jednoho dne
se mrkev ztratí. Avšak zloděj se
přepočítal. Protože Kuliferda je
také velký detektiv. A kupodivu
– začne to pouhou mrkví a skončí záchranou celého království.
Hudební a interaktivní pohádka
i pro nejmenší děti. Sólový projekt Dominika Tesaře. Pro děti
od 4 let.
vstupné: 50 Kč
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Pan Bianchi je prodavač papírových růží a cestuje po celé Itálii.
Každý den musí vydělat alespoň
jednu korunu, aby mohl zavolat
z telefonní budky domů své dcerce a řekl jí pohádku na dobrou
noc. A protože pan Bianchi je
skvělý táta, tak se mu to vždy podaří. Pět mikro pohádek, jež jsou
poučné, plné humoru, fantazie,
něhy a rodičovské lásky. Pro děti
od 3 let.
vstupné: 50 Kč
DESET MALÝCH ČERNOUŠKŮ
Divadlo Lokvar
18. října 13.30 hod.
sál Spektrum

knížepána a neobvyklého sousoší
uprostřed malé vesničky Nejdedále. Poučný příběh plný ironie
a nadsázky s typickým werichovským humorem moudrého klauna. Pro děti od 7 let.
vstupné: 50 Kč
O ZLOBIVÉM SKŘÍTKOVI
Divadýlko Na Schodech
18. října 16.30 hod.
loutkový sál

V jednom království se objeví
zlý skřítek, který zničí všechno,
co kdo pochválí. Až Kašpárek se
skřítkem Nápravníčkem přijdou
na to, jak zlého skřítka porazit.
Pro děti od 3 let.
vstupné: 50 Kč

Deset malých černoušků nastraží past žirafě, ta jim však spolu
se svými přáteli a pomocníky dá
užitečnou životní lekci. Děti se
zábavnou formou seznámí s příslovím "Kdo jinému jámu kopá...“.
Hra odkazuje k anglické černohumorné říkance, která před lety
inspirovala A. Christie k napsání
stejnojmenné detektivky. I text
Ivy Peřinové je svého druhu detektivkou, ale hravou, úsměvnou
a určenou dětem od 3 let.
vstupné: 50 Kč

DOPROVODNÝ
PROGRAM LOUTKOVÉHO
FESTIVALU

FIMFÁRUM
Divadlo Dokola
18. října 15.30 hod.
sál Spektrum
Loutková úprava na motivy pohádky ze slavné knížky Jana Wericha. Příběh naivního kováře,
potrestané nevěrné ženy, nadutého prvního lokaje, hloupého

S pomocí i bez si budou moci už
i ty nejmenší děti vyrobit vlastní loutku pro radost nebo pro
opravdové divadlo. Na místě budou připravené různé látky, papíry, dřívka, krajky, kůže, plstě,
zkrátka vše, co takové šikovné ručičky potřebují. Pro děti od 3 let.
vstupné: 60 Kč

TVOŘIVÁ DÍLNA S VÝROBOU
VLASTNÍCH LOUTEK
17. října 14–18 hod.
malý výstavní sál Spektrum

www.sezimovo-usti.cz
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AKCE
TVOŘIVÁ DÍLNA MARCIPÁNU
A ČOKOLÁDY
18. října 14–18 hod.
malý výstavní sál Spektrum

Přijďte si vyzkoušet práci s marcipánem a vyrobit si originální výrobek dle vlastní fantazie.
Po celé odpoledne bude pro děti
připravena marcipánová dílna táborského Muzea čokolády a marcipánu. Kdo nebude mít zrovna
plnou hlavu nápadů, může použít
jednu z desítek formiček, válečků
a jiného náčiní, které při tvoření
pomůžou. Pro děti od 3 let.
vstupné: od 60 Kč
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
17. a 18. října 13–18 hod.
foyer Spektrum

DESKOVÉ HRY
5. října 15-17 hod.
Knihovna Městský úřad

Jedna veverčí rodina se rozhodla,
že nastal nejvyšší čas začít si dělat
zásoby na zimu. Ve hře Veverčáci
jim pomůžeme nasbírat dostatečné zásoby. Dále potrápíme naši
paměť hrou Brainbox a na závěr si
dáme egyptské kostky bohů Ominoes – hru, ve které je cílem spojit
své hrací kameny a získat určitý
počet vítězných bodů.
vstupné: zdarma
TVOŘIVÉ ODPOLEDNE
22. října 14-16 hodin
Knihovna Školní náměstí

www.sezimovo-usti.cz

POHÁDKY
O ZLOBIVÉM SKŘÍTKOVI
21. října 16.30 hod.
loutkový sál
V jednom království se objeví
zlý skřítek, který zničí všechno,
co kdo pochválí. Až Kašpárek se
skřítkem Nápravníčkem přijdou
na to, jak zlého skřítka porazit.
vstupné: 50 Kč

DIVADLO

KONCERTY
NEZMAŘI
1. října 19 hod.
sál Spektrum

CRY BABY CRY
ŠVANDOVO DIVADLO
7. října 19 hod.
sál Spektrum

Do knihovny nám zavítal podzim.
K dispozici Vám budou knihy
s podzimní tematikou, výstavkový koutek zaměřený na podzimní
státní svátky, Halloween, Dušičky,
Svatého Martina, Den díkůvzdání… a tvořivý koutek (nejen) pro
děti.
vstupné: zdarma
Jak se čaruje, jak vypadají opravdová kouzla, triky anebo jak se
pracuje s loutkou a jak ji můžeme
„oživit“? Vše se dozvíte a uvidíte
na Loutkovém festivalu. Víkendem nás provede kouzelník Petr,
který má pro děti připravené nejen kouzla a triky, ale také povídání o tom, jak loutky fungují a jak
se s nimi pracuje. S dětmi také
nacvičí krátké pohádky, které si
společně zahrají. Pro děti od 4 let.
vstupné: zdarma

ních, o pralese, šamanech, pití
i nepití, okamžiku rozhodnutí,
víře a laskavosti.
vstupné: 100 kč

Laura žije s manželem Viktorem
ve šťastném vztahu. Poslední dobou se však Viktor začíná chovat
divně. Někdo manželům v bance
zruší účet a za podivných okolností vykrade byt. Vrcholem je
den, kdy je na jejich adresu doručeno exotické zvíře, které Viktor
koupil v ZOO. Laura pochopí,
že jejich život potřebuje změnu,
a vymyslí šílený záchranný plán…
Hrají: Barbora Munzarová, Martin Trnavský, Marika Procházková, Radim Novák
vstupné: 360 Kč

PŘEDNÁŠKY
JOSEF FORMÁNEK
– CESTY VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ
14. října 18 hod.
sál Spektrum
„Když myslíte na minulost nebo
na budoucnost, okrádá vás to
o přítomnost“, tvrdí světoběžník
a autor sedmi knih Josef Formánek. Čtení, promítání a vyprávění
cestovatele a úspěšného spisovatele o cestách vnějších a vnitř-
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Pět žen se v kurzu life coachingu
pokusí zjistit, jak by měly změnit
svůj život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? Upozorňujeme diváky, že se
při představení na jevišti kouří
– cigarety jsou v tomto případě
rekvizitami.
Hrají: Michal Dlouhý, Klára Cibulková, Kristýna Frejová, Petra
Hřebíčková / Bohdana Pavlíková,
Blanka Popková, Réka Derzsi /
Eva Vrbková
vstupné: 460 Kč
ROŠÁDA
DIVADELNÍ SPOLEK FRÍDA
15. října 19 hod.
sál Spektrum

Koncert skupiny Nezmaři, které
v roce 2020 vyjde velký zpěvník
se všemi písničkami, které během
svého čtyřicetiletého působení
kapela vydala. Během koncertu
zazní písně od počátku skupiny
až po současnost. Uslyšíte například písničky Ráno bylo stejný,
Bodláky ve vlasech, Písek, Růže
a další.
vstupné: vyprodáno
ZUŠ OPEN 2020
KONCERT ZUŠ SEZIMOVO ÚSTÍ
13. října 18 hod.
sál Spektrum
Koncert školních souborů, sborů
a orchestrů a divadelní představení "Radši neber za kliku – horor
z domácího prostředí".
vstupné: 50 Kč

říjen 2020

Kulturní program na měsíc říjen
VÝLETY
BAROKNÍ SKVOSTY MORAVY:
JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU
A VRANOV NAD DYJÍ
3. října
odjezd: 6.45 Spektrum,
6.50 Husovo nám SÚ I,
7.00 Tábor ČD
Jaroměřice jsou považovány
za moravské Versailles. Jedná se
o jednu z nejnavštěvovanějších
památek na Vysočině. Další slavnou památkou České republiky je
zámek Vranov nad Dyjí. Díky své
poloze na kopci působí skutečně
majestátně. Navštívíme i vinařské
centrum tohoto kraje – město
Znojmo.
Cena: 1 200 Kč (v částce jsou zahrnuty vstupy)
Platba v Informačním centru
Sezimovo Ústí nebo po předešlé rezervaci převodem na účet
705 978 359 / 0800, var. symbol
0310.

GALERIE
JAN TRÁVNÍČEK – OBRAZY
VERNISÁŽ 9. října 18 hod.
Výstava je přístupná
do 30. listopadu.
malý výstavní sál Spektrum

Jan Trávníček se výtvarnou činností zabývá celý život. Už jako
mladý chlapec navštěvoval hodiny výtvarného umění svého
otce. Na výstavě představí obrazy
z kamenných lomů či blatenského zámeckého parku, vše z okolí
jeho rodného kraje. Vernisáží nás
provede sám autor a známý kunsthistorik M. Jirát.
ZUŠ OPEN 2020
VÝSTAVA ZUŠ SEZIMOVO ÚSTÍ

VERNISÁŽ 13. října 17 hod.
Výstava je přístupná
do 30. října.
foyer Spektrum
Představení celoročního projektu Zahrada. Projdete neobvyklá
zákoutí zahrad, posoudíte pohodlnost nově navržených laviček,
zahrajete si zahradní pexeso a seznámíte se se sochařskými intervencemi do veřejného prostoru.
Nebude chybět ani animace.

KNIHOVNY
Knihovna Městský úřad
Knižní novinky
Pro dospělé
Tim Weaver: Nikdo není doma
Thriller
Richard Sklář: Krátký proces
Román
Julie Caplinová:
Cukrárna v Paříži
Čtení pro ženy
Louise Pennyová: Dlouhá cesta
domů
Detektivka
Viola Shipmanová:
Kouzelný náramek
Román
Pro děti a mládež
Neposedné hříbátko
Leporelo
Kubík bez dudlíku
Leporelo
Helena Zmatlíková: Za zvířátky
do pohádky
Pro nejmenší
Dinosauři a pravěký svět
Encyklopedie
Eefje Kuijl: Kačka a Matěj
Hledej v obrázcích
Knihovna Školní náměstí
Knižní novinky
Pro dospělé
Michaela Klevisová: Drak spí
Česká detektivka
Angela Marson: Osudný slib
Krimi
Anne Jacobsová: Venkovské
sídlo 3. – Časy se mění
Pro ženy
Jarmila Pospíšilová:
… A naposled konvalinky
Český román
Josef Klíma: Šarlatán
Zpracování filmové předlohy

Pro děti a mládež
Karen Young: Ahoj hrdino
Povídání o úzkosti a jak s ní bojovat
Ivana Fexová: Dobrodružství
Fany a Beryho
Psí příběhy pro nejmladší čtenáře
Estelle Maskame: Druhá tvář
Kaie
Román pro dívky
Petr Ondroušek: Podivná parta
Dobrodružné příběhy
Marissa Meyer: Renegáti 2 –
Protivníci
Young adult sci-fi

KLUBOVNA III. VĚKU
Vzhledem k vývoji situace
s COVID-19 budou některá setkání i v říjnu zrušena.
Sledujte aktuální sdělení vyvěšené u vstupu do Městské klubovny v Jiráskově ulici.
HISTORICKÉ STŘÍPKY
ZE SEZIMOVA ÚSTÍ
5. října 14.00 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
Pokračování v promítání zajímavých filmových a fotografických záběrů zachycujících dění
přibližně v letech 1945–1960
v Sezimově Ústí. Průvodcem
a komentátorem bude opět pan
Luděk Zyka.
MÝDLO
12. října 14.00 hod.
Moštárna Sezimovo Ústí
Ruční výroba přírodního mýdla
s paní Marcelou Hofbauerovou
ze Svazu zahrádkářů Sezimovo
Ústí.
CVIČENÍ PAMĚTI
19. října 14 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
S paní Danou Průchovou pokračujeme v intenzivním trénování
paměti.
ZPÍVÁNÍ
26. října 14.00 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
Společně zazpíváme známé písničky s harmonikářem panem
Karlem Dohnalem.
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KINO SPEKTRUM
čt 1. října 10:00 hod
MEKY
dokumentární
ČR, SR, 2020, 80 min.,
přístupný
režie: Šimon Šafránek
Vstupné: 60 Kč
pá 2. října 17:30 hod.
so 3. října 20:00 hod.
pá 16. října 17.30 hod.
AFTER: PŘIZNÁNÍ
romantický
USA, 2020, 106 min., 15 let,
titulky
Vstupné: 120 Kč
pá 2. října 20:00 hod
st 28. října 17:30 hod
čt 29. října 10:00 hod
HAVEL
životopisný
ČR, 2020, 100 min., 12 let
Vstupné: 100Kč /60 Kč
so 3. října 15:00 hod
KŘUPAVÍ MAZLÍČCI

animovaný
USA, E, 2017, 105 min., přístupný,
dabing
Vstupné: 110 Kč
so 3. října 17:30 hod
pá 9. října 20:00 hod
čt 22. října 17:30 hod
so 24. října 20:00 hod
ŠARLATÁN
drama
ČR, IRL, PL, SR, 2020, 118 min.,
12 let
Vstupné: 130 Kč
ne 4. října 15:00 hod
ne 25. října 15:00 hod
TROLLOVÉ:
SVĚTOVÉ TURNÉ
animovaný
USA, 2020, 90 min., přístupný,
dabing
Vstupné: 130 Kč

www.sezimovo-usti.cz
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a nechá se lehce svést k rošťárnám, díky nimž prožívá nespočet
napínavých dobrodružsví.
Vstupné: 120 Kč
ne 4. října 17:15 hodin
ANDRÉ RIEU-MAGICKÝ
MAASTRICHT

záznam koncertu
NL, 2005-2020, 140 min.,
přístupný, titulky
Žádné léto se neobejde bez maastrichtského koncertu houslového virtuóza a baviče Andrého
Rieu. I když se na náměstí Vrijthof letos bohužel nesejdeme,
Magický Maastricht přináší ty
nejlepší momenty z open-air
koncertů v rodném městě krále
valčíků za posledních 15 let.
Vstupné: 180 Kč

út 6. října 20:15
pá 23. října 17.30
pá 30. října 20:00
BÁBOVKY
romantický
ČR, 2020, 97 min., 12 let
Vstupné: 130 Kč

ne 11. října 15:00
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
MALÉ PANDY
animovaná pohádka
USA, RUS, 2020, 84 min., přístupný,
dabing
Vstupné: 90 Kč

čt 8. října 10:00
3BOBULE
komedie
ČR, 2019, 100 min., přístupný
Vstupné: 60 Kč

ne 11. října 17:30
CASTING NA LÁSKU
komedie, ČR, 2020, 85 min., 12 let
Vstupné: 100 Kč

čt 8. října 17:30
NOVÍ MUTANTI
akční horor
USA, 2020, 95 min., 12 let, dabing
Vstupné: 100 Kč

ne 11. října 20:00
KRAJINA VE STÍNU
historický
ČR, 2020, 135 min., 12 let
Vstupné: 120 Kč

čt 8. října 20:00
út 27. října 20:00
PRO BALÍK PRACHŮ

st 14. října 16:00
MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY
animovaný
ČR, 2019, 40 min., přístupný
Vstupné: 80 Kč

ne 4. října 20:15
LEONARDO DA VINCI:
GÉNIUS V MILÁNĚ
akční
USA, 2020, 92 min., 15 let, titulky
Vstupné: 120 Kč
dokument
I, 2016, 90 min., přístupný, titulky
Vstupné: 120 Kč
út 6. října 17:30
PINOCCHIO
rodinný
I, VB, F, 2019, 125 min., přístupný,
dabing
Řezbář Geppetto vychovává
oživlou loutku Pinocchia jako
vlastního syna. Pinocchio však
není zrovna nejvzornější klučina

pá 9. října 17:30
LÉTO PATŘÍ REBELŮM
dobrodružný
SR, D, 2020, 90 min., příst., dabing
Vstupné: 120 Kč
so 10. října 15:00
so 24. října 15:00
so 31. října 15:00
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
fantasy pohádka
ČR, 2020, 115 min., přístupný
Vstupné: 120 Kč

pá 16. října 20.00
čt 29. října 17.30
pá 30. října 17.30
ne 1. listopadu 20.00
KAREL
dokument
ČR, 2020, 127 min., přístupný
Celovečerní dokumentární film
Karel přináší ojedinělý pohled
do soukromí a do duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga
Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho roku a díky jeho upřímné
otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním
příznivcům, nenaskytl.
Vstupné: 130 Kč
út 20. října 17:30
ČERVENÝ STŘEVÍČEK
A 7 STATEČNÝCH
animovaný
Korea, 2019, 83 min., příst., dabing
Baculka Sněhurka najde pár kouzelných červených střevíčků, kte-

so 10. října 17:30
ne 1. listopadu 15:00
MULAN
rodinný
USA, 2020, 116 min., příst., dabing
Vstupné: 130 Kč

www.sezimovo-usti.cz

so 10. října 20.00
so 24. října 17:30
ŽENSKÁ POMSTA
komedie, ČR, 2020, 88 min., 12 let
Vstupné: 120 Kč
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ré ji promění na hubeňoučkou
krasotinku. Má to ale jeden háček! Střevíce patří zlé čarodějnici
a ta, když zjistí, že zmizely, použije veškerá kouzla a čáry, aby je
dostala nazpět.
Vstupné: 120 Kč
út 20. října 20:00
SMEČKA

drama, ČR, 2020, 94 min., 12 let
Holky, právo silnějšího a hokej.
V partě dnešních teenagerů se
žije podle zákonů vlčí smečky.
Ve škole i v hokejové kabině, kam
přichází nováček David. Autorita
dospělých sem nedosáhne, platí
tu tvrdá pravidla a rivalita. Pokud
chce někdo přežít, musí se podvolit – nebo se vzepřít a o svoje
místo bojovat…
Vstupné: 120 Kč
st 21. října 17:30
ŽÁBY BEZ JAZYKA
drama
ČR, SR, 2020, 116 min., 15 let

Film režisérky Miry Fornay rozehrává nebezpečné vztahové hry,
které probíhají v jedné rodině,
v průběhu jednoho dne. V hlavních rolích syna a matky ve filmu
excelují Jaroslav Plesl a Regina
Rázlová.
Vstupné: 120 Kč
st 21. října 20:00
V SÍTI: 18+
dokument
ČR, 2019, 100 min., 18 let
Vstupné: 100 Kč
čt 22. října 10:00
BOURÁK
komedie, ČR, 2020, 110 min., 12 let
Vstupné: 60 Kč

říjen 2020

Kulturní program na měsíc říjen
čt 22. října 20:00
so 31. října 20:00
GREENLAND:
POSLEDNÍ ÚKRYT
akční
VB, USA, 2020, 119 min., 12 let,
titulky
John Garrity (Gerard Butler)
s manželkou Allison (Morena
Baccarin) a malým synem Nathanem se vydávají na nebezpečnou
cestu, aby našli útočiště před obrovskou kometou rychle se blížící k Zemi. Uprostřed děsivých
zpráv o tom, že města po celém
světě jsou ničena úlomky komety,
naši protagonisté bojují s rostoucí panikou a bezprávím, které je
obklopuje.
Vstupné: 130 Kč
pá 23. října 20:00
čt 29. října 20:00
TENET
thriller
USA, VB, 2020, 150 min., 12 let,
titulky
Vstupné: 130 Kč

ne 25. října 17:30
PRINCOVA CESTA
animovaný
F, L, 2019, 100 min., příst., dabing
Když při jedné ze svých procházek po pobřeží objeví mladý
opičák Tom bezvládného a zraněného starce, netuší, jak velké tajemství před ním leží. Prošedivělý
muž je princem, který pochází
z neznámého kontinentu.
Vstupné: 110 Kč
ne 25. října 20:00
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
komedie
ČR, 2020, 99 min., přístupný
Vstupné: 100 Kč
út 27. října 17:30
VYŠINUTÝ

thriller
USA, 2020, 119 min., 15 let, titulky
Vstupné: 130 Kč

čt 29. října 15:00
pá 30. října 15:00
100% VLK

st 28. října 16:00
POHÁDKOVÁ ŠKOLA
pásmo pohádek
ČR, 2015, 64 min., přístupný
Vstupné: 30 Kč

animovaný
AUS, 2020, 96 min., příst., dabing
Vstupné: 120 Kč

st 28. října 20:00
SVĚT PODLE MUCHY
dokument
ČR, 2020, 100 min., 12 let
Syn Alfonse Muchy, Jiří, hledá
ve vzpomínkách, korespondenci
a pamětech osudy svého otce, geniálního kreslíře a selfmademana, jehož sláva se zrodila takřka
přes noc díky spolupráci s hereckou hvězdou tehdejší Paříže
Sarah Bernhardt. Jeho plakáty,
užité umění a obrazy se staly světoznámé. Přesto neváhal opustit
Paříž na vrcholu svého úspěchu,
aby uskutečnil svůj umělecký sen
– Slovanskou epopej.
Vstupné: 100 Kč

so 31. října 17.30
NIGHTLIFE: NA TAHU
komedie
D, 2020, 111 min., 12 let, dabing
Co všechno se může stát během
jedné noci a jednoho rande, které
tak romanticky a nadějně začalo?
Skoro všechno. Dlouhou sérii katastrofických situací zažívá v nové
komedii „Nightlife: Na tahu“
Elyas M´Barek známý z komedií
Fakjů a z Téměř dokonalých tajemství.
Vstupné: 120 Kč

Tradiční pouť na Husově náměstí
Martin Doležal
starosta města

O

víkendu 11.–13. září se
na Husově náměstí konala tradiční pouť. Konání poutě
i opatření města (WC a stojánky
s dezinfekcí, tištěná doporučení
pro návštěvníky poutě) byla konzultována s Krajskou hygienickou
stanicí. Pouťové atrakce nově doplnil 40 m vysoký Booster. Pouť
a navazující trhy v ul. Kánišova proběhly bez problémů. Výjimkou byl
v sobotu ráno incident mezi dvěma
skupinami trhovců o jedno stánkové místo. Hádka vyvrcholila rvačkou, na místě muselo zasahovat
kromě hlídky městské policie i několik hlídek Policie ČR, dva zraněné
odvezly sanitky.

Foto: Karel Rauch, Filip Čáp, Pavla Macková a Ivo Bukač – Týdeník Táborsko.
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