
listopad 2020V tomto vydání
2
2
3
5
5

6–8

Kontrola slyšitelnosti rozhlasu  
Pojďte si zahrát  
Babí léto v MŠ Zahrádka
Play-out mužů
Ptačí festival
Kulturní program

www.sezimovo-usti.cz

Měsíčník

Martin Doležal
starosta města

■ probíhá výstavba II. etapa 
výstavby domu s  pečova-
telskou službou, v  součas-
né době probíhá osazování 
oken a  balkonových dveří, 
zateplování obvodového 
pláště a  instalace vnitřních 
rozvodů;  

■ probíhá rekonstrukce vo-
dovodního řadu a  přípojek 
v ul. Zahradní;

■ v  ul. Dukelská probíhá vý-
stavba šikmých parkovacích 
stání a  nového chodníku 
v úseku Nerudova – Tábori-
tů, souběžně s  tím probíhá 
rekonstrukce vodovodních 
řadů a přípojek a veřejného 
osvětlení;

■ probíhá sloučené stavební 
a  územní řízení na  rekon-
strukci ul. Hromádkova 
I (úsek Kánišova–Erbenova); 

■ RM schválila dlouhodobý 
plán oprav bytových a neby-
tových prostor a  předkládá 
ZM ke schválení projekt po-
stupného zateplování byto-
vých domů města;

■ probíhá příprava rozpočtu 
města a  jeho příspěvkových 
organizací na rok 2021.      

Krátce z radnice

Martin Doležal
starosta města 

Ve  dnech 2.–3. října 2020 se 
uskutečnily volby do  Zastu-

pitelstva Jihočeského kraje.  Vo-
lební účast byla v  Sezimově Ústí, 
ve srovnání s okresem, krajem i ce-
lou ČR, nadprůměrná. K volebním 

schránkám se v našem městě do-
stavilo 43,5 % oprávněných voličů 
(ČR 37,95 %, kraj 39,51 %, okres 
39,11 %).  

Pro zajímavost: nejvyšší účast 
u  voleb byla ve  volebním okrsku 
č. 7 (MŠ Kaplického) – 53,98 %, 
nejnižší ve  volebním okrsku č. 5 
(Správa města) – 35,08 %. Výsledky 
voleb u  10 nejúspěšnějších usku-

pení včetně výsledků za jednotlivé 
volební okrsky jsou uvedeny níže, 
další informace lze nalézt na www.
volby.cz.

Dovolte mi, abych poděkoval 
všem voličům za  vysokou účast 
a  členům a  zapisovatelům voleb-
ních komisí za  jejich práci a  za-
jištění bezproblémového průběhu 
voleb.                                                

Volby do krajského zastupitelstva
Foto: Ladislav Rižák

Kandidátní listina Kraj Město VO 1
ZŠ 9. května

VO2 
COP

VO3 
Spektrum

VO4 
ZŠ Školní 
náměstí

VO5 
Správa 
města

VO6 
MěÚ

VO7 
MŠ Kaplická

VO8 
ZŠ Švehlova

číslo název hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy %

7 STAN 14 686 7,38 120 4,84 18 4,36 15 4,83 13 5,90 27 6,97 12 3,15 8 3,60 5 2,02 22 7,40

16 SPD 9 299 4,67 80 3,23 10 2,42 15 4,83 8 3,63 6 1,55 17 4,47 8 3,60 7 2,83 9 3,03

19 Piráti 25 560 12,85 258 10,42 48 11,65 35 11,29 19 8,63 39 10,07 46 12,10 16 7,20 25 10,12 30 10,10

33 ODS 34 857 17,52 386 15,59 58 14,07 37 11,93 30 13,63 44 11,36 51 13,42 58 26,12 59 23,88 49 16,49

45 ČSSD 17 397 8,74 146 5,89 30 7,28 18 5,80 17 7,72 27 6,97 11 2,89 16 7,20 9 3,64 18 6,06

50 ANO 2011 36 058 18,12 476 19,23 79 19,17 60 19,35 43 19,54 73 18,86 92 24,21 29 13,06 50 20,24 50 16,83

53 KDU-ČSL+TOP09 20 798 10,45 212 8,56 29 7,03 28 9,03 14 6,36 28 7,23 34 8,94 26 11,71 22 8,90 31 10,43

63 KSČM 9 497 4,77 97 3,91 10 2,42 10 3,22 10 4,54 20 5,16 12 3,15 12 5,40 13 5,26 10 3,36

70 Trikolora 6 942 3,49 49 1,97 13 3,15 8 2,58 5 2,27 6 1,55 3 0,78 5 2,25 3 1,21 6 2,02

80 JIHOČEŠI 2012 13 010 6,54 580 23,43 103 25,00 72 23,22 53 24,09 108 27,90 90 23,68 40 18,01 48 19,43 66 22,22

Volební účast 39,51 43,50 48,54 49,77 35,99 45,85 35,08 46,97 53,98 39,34

Volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje konané ve dnech 2.–3. 10. 2020
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Petr Klíma
oddělení žp

První červnový týden proběh-
lo v  Sezimově Ústí kontrolní 

hlášení s  cílem ověřit slyšitelnost 
a  srozumitelnost městského roz-
hlasu. Město obdrželo od  občanů 
asi 20 připomínek, které byly ná-
sledně předány servisní společ-
nosti. Ta ve  druhé polovině červ-
na provedla poslechové zkoušky 
a  všechny opravitelné závady 
odstranila. Některé reprodukto-
ry hlásily přerušovaně nebo byly 
zcela němé. Na  několika místech 
byla regulována jejich hlasitost. 
V místech se slabší slyšitelností, ze-
jména v prostředních úsecích ulic, 
bylo navrženo posílení rozhlasu 
o  další hlásící body. Takto bude 
do konce roku stávající síť hlásičů 
posílena o další čtyři. Dva hlásiče 
budou přemístěny na  vhodněj-
ší místo z  hlediska slyšitelnosti. 
Úvodní znělka byla prodloužena, 
aby byl dostatek času na přemístě-
ní se do míst s dobrou slyšitelností 
a  také byla na  svém začátku ztlu-
mena, aby zněla příjemněji. 

Nicméně, i  přes veškerou sna-
hu nelze technicky zajistit, aby 
slyšitelnost rozhlasu byla v  celé 
zástavbě zcela optimální. I  přes 
dvojnásobně hustou síť hlásících 
míst (do  roku 2018 … 46 míst, 
od roku 2018 … 92 míst a od roku 
2020 … 96 míst) budou stále mís-
ta, která jsou od nejbližšího hlásí-
cího místa odlehlejší a  ke  kterým 
zvuk nedoputuje v dostatečné síle 
či kvalitě. A  protože dnešní doba 
nabízí i modernější a spolehlivější 
způsoby komunikace, nemusí ti, 
u kterých i nadále problémy se sly-
šitelností či srozumitelností přetr-
vávají, o žádná z důležitých hlášení 
přijít. Obsah těchto hlášení jim 
může přijít jako SMS zpráva do je-

jich mobilního telefonu, a to zcela 
zdarma. Jedná se o službu „Měst-
ský rozhlas do kapsy“, neboli  SMS 
InfoKanál. Takto rozesílané zprávy 
si najdou svého adresáta prakticky 
kdekoliv. Stačí odeslat jedinou tex-
tovou zprávu z mobilního telefonu, 
na který chcete zprávy zasílat, a re-
gistrace je hotova. Stejným způso-
bem můžete službu kdykoli zrušit. 
Pro přihlášení k  tématu je třeba 
na telefonní číslo 381 201 111 ode-
slat SMS ve  znění REG T1 (pro 
všeobecné informace), REG T2 
(pro krizová hlášení), REG T4 
(pro blokové čištění ulic v Sezimo-
vě Ústí I) a REG T5 (pro blokové 
čištění ulic v Sezimově Ústí II). Pro 
přihlášení se na odběr zpráv z více 
témat, (např. T1 a  T5), je nutno 
odeslat textovou zprávu ve  znění: 
REG T1 T5. V případě pomoci se 
zaregistrováním je možné se obrá-
tit na paní Moniku Vodehnalovou, 
tel. 381 201 135.

Děkujeme všem za  vznesené 
připomínky ke  zlepšení kvality 
hlášení. Prosíme i  nadále nahlásit 
zejména hlásič, který hlásí přeru-
šovaně nebo vůbec, aby mohla být 
včas zjednána náprava.                   

Veronika Benáková
sociální pracovnice

Denní stacionář při Domu 
s  pečovatelskou službou 

Sezimovo Ústí Vás zve k  ná-
vštěvě.

Hlavní náplní služby je 
rozvíjení a  udržování schop-
ností a  dovedností uživatelů. 
Denní stacionář nabízí setká-
vání seniorů, společné čtení, 
trénování paměti, pohybové 
aktivity přizpůsobené potře-
bám seniorů, výtvarné tvoře-
ní, pečení, návštěvy knihovny, 
výstav apod.

Uživatelé mají možnost 
využít přepravu do stacionáře 
a zpět. Celý prostor stacionáře 
je bezbariérový.

Chcete-li získat podrob-
nější představu o  aktivitách 
ve stacionáři, přijďte na jeden 
den na  zkoušku, prohlédně-
te si galerii na  internetových 
stránkách města nebo kontak-
tujte sociální pracovnici, paní 
Veroniku Benákovou na  tel.: 
734 265 659.

Na návštěvu se těší pracov-
nice denního stacionáře, paní 
Lenka Borešová a paní Anna 
Pešková.                                      

prap. Jiří Matyš

Na  Obvodním oddělení Poli-
cie ČR v Sezimově Ústí bylo 

v měsíci září šetřeno několik pře-
stupků a  trestných činů na  území 
Sezimova Ústí. Krátce jen několik 
případů:
■ Dne 3. 9.  v době od 10:00 ho-

din do  11:00 hodin neznámý 
pachatel odcizil na  zahradě, 
která se nachází v chatové osadě 
PLAŇAČKA, volně odloženou 
peněženku s doklady a finanční 
hotovostí ve výši 3.200 Kč. 

■ Dne 12. 9. v  době okolo 07:00 
hodin na veřejně přístupné ko-
munikaci před domem č. p. 156 
v  ulici Kánišova, po  vzájemné 
slovní rozepři a  urážkách mezi 
několika stánkaři, mělo dojít 
k  jejich vzájemnému fyzické-
mu napadení, při kterém došlo 
k  několika zraněním,  kdy si 
jedno zranění vyžádalo  hospi-
talizaci v  nemocnici v  Táboře. 
Dále rovněž došlo i k poškození 

vlastních stánků a  v  nich vy-
staveného zboží, čímž vznikla 
škoda v dosud nestanovené výši. 
Případ je šetřen pro výtržnictví.  

■ V době od 01:30 hodin do 01:35 
hodin dne 13. 9. mladší muž R. 
H. na chodníku v  ul. Táborská, 
nedaleko budovy disco Apollo, 
měl fyzicky napadnout jiné-
ho muže Z. K. a  to tím způso-
bem poté, kdy viděl neznámé-
ho muže se nevhodně chovat 
k ženě, proto zakročil tak, že si 
stoupl mezi ně, kdy tento muž 
se ho snažil fyzicky napadnout, 
kdy on se pouze bránil, a to tak, 
že muži  R. H. pár ran vrátil, při-
čemž na zemi mu dal malý úder 
hlavou, kdy ke zranění osob ne-
došlo. 

■ Dne 16. 9. v době od 11.30 hodin 
do 15.00 hodin neznámý pacha-
tel odcizil pánské trekové jízdní 
kolo zn. Kellys Axel, bílé barvy, 
které bylo opřené o strom u řeky 
Lužnice na Soukeníku na volně 
přístupném prostranství, kdy 
toto bylo zamčeno na  zadním 

kole lankovým zámkem, čímž 
způsobil škodu v  celkové výši 
4.550 Kč, poškozené M. K.

■ Dne 21. 9. v době od 07:30 hodin 
do  09:00 hodin neznámý pacha-
tel odcizil z neuzamčené plecho-
vé skříňky šatny, pavilon E, are-
álu praktického vyučování COP 
v  ul. Pionýrů 499, powerbanku 
zn. Xiaomi, bezdrátová sluchát-
ka zn. Xiaomi, ku škodě M.Z. 
a  dále nabíječku k  telefonu zn. 
Samsung, 2 balení prášků Tes-
tosterol, 1 balení prášků Mega 
B3 a 3ks nikotinových náplní zn. 
Flavourit Striker, ku škodě V. K. 
v celkové výši 2.320 Kč.

■ V době od 13:30 hodin do 16:00 
hodin dne 22. 9. neznámý pa-
chatel odcizil z  kolostavu před 
kinem Spektrum odstavené 
pánské trekové kolo zn. Šuma-
va, které zde bylo uzamčeno la-
novým zámkem, který pachatel 
rovněž odcizil, čímž poškozené-
mu způsobil odcizením jízdního 
kola škodu 4.000 Kč a  odcize-
ním zámku škodu 100 Kč.         

Hrajete rádi ping-pong 
a nejste nikde registrova-

ní? A chcete si to příležitostně 
vyzkoušet? Přijďte si zahrát 
do tělocvičny 1. Základní ško-
ly v  Sezimově Ústí. Hrajeme 
od října každou neděli odpo-
ledne mezi 15 až 17 hodinou. 
Vchod přes zahradu školy 
(kolem kuchyně školní stra-
vovny).

Těšíme se na vás.
Ing. Antonín Kupsa  

Denní Stacionář 
Pomoc pro seniory 
a jejich rodiny

Pojďte si zahrát

Kontrola slyšitelnosti rozhlasu

Z činnosti Policie České republiky
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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

Kontakty
Úřední hodiny

Pondělí 8.00–11.30 | 12.30–17.00
Úterý  13.00–15.00
Středa 8.00–11.30 | 12.30–17.00
Čtvrtek  13.00–15.00
Pátek  8.00–11.30

Jitka Vrbová
kronikářka kostela

V  roce 1904 se obecní zastu-
pitelstvo usneslo požádat 

o získání duchovního správce pro 
Starý Tábor. Jednání se protáhlo až 
do roku 1905. Rozhodlo se o nové 
budově pro kněze, která bude stát 
na zádušním pozemku a obojí zů-
stane v majetku záduší. 2. července 
1905, když bylo procesí ze Starého 
Tábora v Klokotech, nastalo k ve-
čeru hrozné krupobití, které způ-
sobilo v  zahradách i  na  domech 
veliké škody. Kroupy o  velikosti 
prostředního jablka padaly s prud-
kostí vystřelovaných kulek z ručni-
ce. Během 15 let je to třetí krupobi-
tí v krajině zdejší.

Dne 3. března 1906 bylo vymě-
řeno staveniště pro obydlí kně-
ze na  zádušní zahradě u  kostela. 
Město Tábor darovalo 10  000 ci-
hel na stavbu pod podmínkou, že 
budovy bude použito jen k  účelu 
zmíněnému nebo pro chudobinec. 
Hned se začalo stavět. 

Dne 18. prosince 1907 přijalo 
obecní zastupitelstvo města Tábora 
návrh, aby budova č.p. 159 na zá-
dušním pozemku v Starém Táboře 
postavená, byla přijata do vlastnic-
tví starotáborského záduší a slouži-
la výhradně za obydlí duchovního 
při Starotáborském kostele. První 
kněz, který na nové faře bydlel, byl 
P. J. Zbořil. Byl ale povahou velmi 
svárlivý, nepokojný a  mstivý. Byl 
i táborským děkanem napomenut, 

až musel být 11. května 1908 odvo-
lán a  odstěhoval se do  Vimperka. 
Fara osiřela. 

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        

tým klubovny třetího věku

Klubovna třetího věku se schází 
již několik let pravidelně kaž-

dé pondělí mimo svátků a prázd-
nin. Místem setkání je Městská 
klubovna v  Jiráskově ulici v  Sezi-
mově Ústí II. Věnujeme se vzdělá-
vacím, prožitkovým, pohybovým 
a relaxačním aktivitám. Jsme rádi, 
že se naše členská základna roz-
šiřuje v  poslední době o  klienty 
Domu s pečovatelskou službou, že 
si každý dokáže v chystaných akcí 
vybrat, co ho zajímá.

Na  začátku roku 2020 jsme 
navázali na  některé akce jako na-
příklad cvičení paměti, historie 
Sezimova Ústí. V lednu i v únoru 
jsme společně zpívali s  oblíbenou 
harmonikou a  seznámili se s  ně-
kolika novými technikami tvoření. 
V  březnu naší činnost zastavilo 
vládní opatření.

Protože vzhledem k  epidemii 
není možné se v  omezeném pro-
storu klubovny setkávat a naplno si 
prožít společný čas, rozhodli jsme 
se věnovat pohybovým aktivitám 
venku. Každé úterý pod odbor-
ným vedením cvičíme v  přírodě 
a  učíme se správně Nordic wal-
king. Program Klubovny třetího 
věku se svými mimořádnými změ-
nami je vyvěšen na okně Městské 
klubovny v Jiráskově ulici. Věříme, 
že se s námi rádi potkáte na čers-
tvém vzduchu.                                  

kolektiv mš zahrádka

Prázdniny jsou již za  námi, ale 
měsíc září nám nabízel pěkné 

letní teploty. Díky nim mohly děti 
ještě využívat na zahradě nově in-
stalované mlhoviště ve  tvaru kvě-
tiny. Tři barevné květy rozptylují 
mlhu v  jemných kapičkách a  děti 
tak mají skvělou zábavu i osvěžení 
v  jednom. Dalším novým hracím 
prvkem, který na  děti po  prázd-
ninách čekal, byly nové polytech-
nické bedny. Jedná se o  sestavu 
mobilních prvků, nářadí, šrou-
bů, destiček a  kolíků, které slouží 
ke zdokonalování polytechnických 
dovedností. Děti mohou prová-

dět jednoduché pracovní úkony, 
montáž a demontáž, a  tím si roz-
víjejí manuální zručnost, jemnou 
motoriku, technickou představi-
vost a  kreativitu. Polytechnická 
výchova je dnes nedílnou součástí 
předškolního vzdělávání, děti si 
budují pozitivní vztah k práci, učí 
se bezpečnému chování, osvojují si 
pracovní postupy a návyky.           

Kostel v Sezimově Ústí  – 12. část

Klubovna třetího věku Babí léto v MŠ Zahrádka
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■ Děkuji panu starostovi 
za blahopřání k mým naro-
zeninám a  paní Evě Veselé 
za předání dárku. 

Miloš Kubíska

■ Děkuji panu starosto-
vi za  blahopřání k  mým  
70. narozeninám. 

Jaroslav Mikuláštík

■ Děkuji panu starostovi 
za  blahopřání k  naroze-
ninám a  paní Evě Veselé 
za předání dárku. 

Melanie Kočová

■ Vážený pane starosto, děkuji 
za  milé přání k  narozeni-
nám. 
Olga Georgette Grioletová

■ Děkuji panu starostovi v za-
stoupení MěÚ za blahopřání 
k mým narozeninám. 

Anna Strouhalová

Poděkování

Inzerce
KOUPĚ

Koupím známky, mince, ban-
kovky, obrazy, staré hodiny, 
vojenské předměty – šavli, 
uniformu a  podobně. Můžete 
nabídnout i jiné staré předměty 
nebo celou sbírku a  pozůsta-
lost.                  Tel.: 722 777 672

VÝMĚNA
Vyměním byt v  Praze /Ka-
mýk/, soukromé vlastnictví, 
za RD v SÚ, Plané n. L., Tá nebo 
v  blízkém okolí /do  5 km/. 
Cena bytu cca 5 500 000,- Kč. 
Případné vyrovnání k jednání. 

Tel. 723 668 394 nebo e-mail 
9121959@seznam.cz

Společenská kronika
Narození: od 18. 9. do 24. 9.

Brtnová Simona
Kotek Samuel

Zemřelí: od 26. 8. do 23. 9.
Doležalová Marie
Kleinbauer Petr

Kundrátová Marie
Vach Antonín

Vodrážková Božena

Monika Vítová, Petra Pychová
učitelky zš školní nám.

Měsíc září uzavřel své brány 
s nefalšovanou radostí, pro-

tože  výuka v novém školním roce 
se  rozeběhla téměř bezproblémo-
vě. Barevný podzim mohl tak na-
stoupit v plné své síle.

Zatímco deváťáci, coby nejstarší 
žáci školy, patří mezi nejzkušeněj-
ší a z výrazu jejich tváře je zřejmé, 
že je skoro nic nemůže zaskočit, 
na obličejích těch nejmenších mů-
žeme ještě i nyní  číst jisté rozpaky 

a  nejistotu. Otevřela se jim totiž 
nová životní etapa.

První dny bylo třeba seznámit 
prvňáčky s  novou, velkou školou. 
Ale nejen to. Žáčci si museli osvojit 
i pravidla a zvyky školy. Museli se 
naučit  ve škole orientovat, a obje-
vovat tak třeba i různá zákoutí.

Paní učitelky i paní vychovatel-
ky byly vzornými průvodkyněmi 
i  laskavými stmelovatelkami no-
vých třídních kolektivů. K  tomu 
všemu dopomáhaly různé aktivity.

Mezi nejvděčnější dětskou ak-
tivitu patřila vycházka do  lesa, 
kde prvňáčci společnými silami 

vytvořili domečky pro skřítky. Ka-
ždá skupina projektantů musela 
vymyslet, navrhnout a  realizovat 
svoji stavbu. Všichni tak hledali 
co nejlepší a nejkvalitnější materi-
ál, aby právě jejich obydlí vyniklo 
nad ostatními. Výsledky pak byly 
vskutku úchvatné. Nejen že by se 
lecjakému skřítkovi zamlouvaly, 
ale hlavně všichni žáčci se naučili 
spolupracovat a  uvědomili si, že 
jen společnými silami lze dosáh-
nout kvalitních výsledků.

Novými kolektivy v  tomto roce 
jsou také šesťáci. Přestože jim kvů-
li epidemiologické situaci nebylo 
umožněno vycestovat na dvě noci 
do přírody, jak tomu bylo předcho-
zí roky, uskutečnil se projekt Start 
na  půdě školy. Veškeré aktivity, 
které se odehrávaly v družině, tělo-
cvičnách a na školním hřišti, měly 
jasný cíl – poznat se navzájem a vy-
tvořit kolektiv, který bude táhnout 
za jeden provaz. Všichni po tomto 
dni odcházeli s nadšením a mnozí 
i s novými kamarády.

Doufáme, že prvňáčkům, šesťá-
kům i  všem ostatním se ve  škole 
líbí, ale zároveň si také moc přeje-
me, abychom letošní výuku – když 
už jsme ji bezproblémově začali – 
také tak bezproblémově ukončili.  

Hana Chotovinská

Mikulášský běh pohádkovým 
lesem má již svou dlouho-

letou historii. Od  1. ročníku to-

hoto stále oblíbeného setkávání se 
dětí s pohádkovými postavičkami 
uplynulo již 30 let. Z rodičů, kteří 
se v roce 1990 se svými dětmi zá-
vodu zúčastnili, se stali prarodiče 
a  možná si vzpomenou na  start 

i  vlastní závod 1. ročníku, který 
proběhl ve  Starotáborském lese. 
Tedy v  lese od  parku Benešovy 
vily ke  stadionu Soukeník. Další 
ročníky již charakter závodu ne-
měly a místo jejich konání se pře-
sunulo k hájovně Nechyba. Prostor 
pro pořádanou akci se změnil, 
ale zůstala radost dětí z  pobytu 
v  přírodě, z  překonávání strachu 
v  tmavém lese, i  se setkávání se 
s  postavičkami z  večerníčků či 
pohádek a  opékáním špekáčků 
na čertovském ohni. Zůstala snad 
také radost rodičů a prarodičů při 
pohledu na spokojené děti. 

A  ještě jedna věc se nezměni-
la a  zaslouží si jistě poděkování. 
Ochota a  chuť cvičitelů oddílu 
České asociace Sportu pro všech-
ny organizovat takovouto akci. 
Většina z nich se do pohádkového 
lesa vydá letos již potřicáté a na se-
tkání s dětmi, rodiči i prarodiči se 
těší.                                                      

Za Mikulášem k hájovně Nechyba

Tři, dva, jedna…. start!
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Václav Gabriel 
ČSOP ZO Sezimovo Ústí

V sobotu 3. října se uskutečnila 
tradiční vycházka do přírody 

pod názvem PTAČÍ FESTIVAL. 
Akci již tradičně pořádá 12. orga-
nizace ČSOP Sezimovo Ústí. Pro-
cházku přírodou vedli a  zajímavě 
komentovali pánové J. Jahelka  
a F. Vališ. Na akci, kterou provázelo 
vcelku příjemné počasí, se v letoš-
ním roce sešlo rekordních 48 zá-

jemců o přírodu. Po cestě bylo na-
straženo 40 metrů sítí na  čtyřech 
stanovištích. Odchyt trochu kazil 
silnější vítr, přesto se podařilo od-
chytit, okroužkovat a  zpět vypus-
tit osm ptáků čtyř druhů. Z  toho  
4 sýkory modřinky, 2 sýkory ko-
ňadry, 1 pěnice černohlavá a 1 sý-
kora babka. Ta byla chycena až při 
rušení stanovišť, bohužel po  od-
chodu návštěvníků. Doufejme, že 
po této velice zdařilé akci se může-
me těšit na další podobné, připra-
vované na příští rok.                       

Alena Kalinová, Jan Čech
trenéři

Na  rozuzlení sou-
těží letošního 

softballového roku si 
budeme muset po-

čkat do příštího vydání Novinek.
K dnešnímu dni známe jen vý-

sledek prvního víkendu play-outu 
extraligy mužů, který se odehrál 
díky nepříznivému počasí a opat-
ření kolem koronaviru se čtrnácti-
denním skluzem.

Muži po  dvou odložených ví-
kendech začali sérii o udržení. Stav 
po  prvním víkendu byl nakonec 
smírný 1:1.

Hladoví Hroši – RSSK Tunnel-
lers 6:10 v tie-breaku

Hned obrovské drama, bohu-
žel se špatným koncem. Celý zá-
pas jsme byli lepší. Tedy kromě 
dvou směn. Ve čtvrté směně jsme 
na dvě chybičky doplatili 4 body 
a v tie-breaku 5. V ostatních smě-
nách jsme dostali jediný bod. Náš 

útok tlačil průběžně celý zápas, 
deset hitů proti velice dobře há-
zejícímu Jetmarovi je toho důka-
zem. V dohrávce poslední směny 
jsme měli na druhé metě vítězný 
bod, bohužel rozhodující odpal 
nepřišel. Velký obdiv zaslouží Pa-
trik Malovaný, který odházel celý 
zápas, a to i poté, co ho ve čtvrté 
směně ostře do  kolena sestřelil 
odpalem jeden ze soupeřových 
pálkařů.

RSSK Tunnellers – Hladoví 
Hroši 1:4

V  neděli se série přesunula 
do  Prahy.  A  jako kdyby utnulo, 
nebo spíše většinu šancí zmařili 
nadhazovači. Začínáme skvěle, 
Bočánek hned v první směně ote-
vírá skóre utkání homerunem. 
Ve  třetí směně Řízek tripluje, Bo-
čánek dabluje – a  je to už o  dva 
body. V  dohrávce trojky zaberou 
i domácí a díky třem hitům snižují 

na  rozdíl jednoho bodu. Hned si 
ale bereme dvoubodový náskok 
zpět, když ve čtyřce pálí dlouhatán-
ský homerun Kouba. Až do sedmé 
směny se nic podstatného neděje. 
V  poslední směně po  hitech To-
mečka a Kouby obrana zachybuje 
a první jmenovaný na odpal Řízka 
dobíhá pro čtvrtý bod. Dohrávka 
už nic nezmění, a  tak se můžeme 
radovat z těsného, ale zcela zaslou-
ženého vítězství. Obranu tentokrát 
z kruhu dirigoval Honza Čech, pro 
kterého to byl první celý odháze-
ný zápas po  roce a  po  zlomenině 
nohy.

Kromě mužů se dařilo i  kade-
tům, kteří zvítězili v  dalším kole 
druhé ligy v  Plzni a  potvrdili tak 
účast ve finálovém turnaji v Praze 
17. 10.–18. 10. 2020.

Do  finále své kategorie zasáh-
li nakonec i  žáci, kteří díky dešti 
a  zrušenému poslednímu turnaji 
přeskočili Trhové Sviny a porovna-
li síly v Brně se soupeři ostatních 
divizí.



Josef Janda

Spolek kondičních a  rekreač-
ních běžců Evy Pláničkové 

pod záštitou starosty Sezimova 
Ústí Martina Doležala uspořá-
dal v neděli 4. října již 5. ročník 
Krosu okolo Soukeníku. Úderem  
14. hodiny se vydali za slunečné-
ho počasí na trať do lesního pro-

středí Sezimova Ústí běžci v hlav-
ním závodu na 6 km. Absolutním 
vítězem se stal po třech okruzích 
Erik Svoboda z  Písku v  čase 
22:19. Mezi ženami se radovala 
z  prvenství pravidelná účastnice 
závodů na  Táborsku Eliška Ří-
hová (23:46). Známá triatloni-
stka zaběhla čtvrtý nejlepší čas 
v absolutním pořadí včetně všech  
mužů.                                                 

FOTO: Petr Novák

Play-out mužů po prvním víkendu vyrovnaný

Na Soukeníku se rozloučili
závodníci s běžeckou sezonou

Ptačí festival
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AKCE

Vzhledem k současné situaci 
a  mimořádným opatřením 
sledujte naši webovou a  FB 
stránku, kde přinášíme ak-
tuální informace o  změnách 
termínů či zrušení akcí.

Změna programu vyhrazena.

NA KUS ŘEČI S MIROSLAVEM
DONUTILEM

6. listopadu 19 hod.
sál Spektrum
Populární herec, bavič, vypravěč 
Miroslav Donutil nás navštíví se 
svojí one man show Na kus řeči. 
Skvělé historky a  příběhy nám 
připomenou, co vše se může při-
hodit na  cestách. Umělec bude 
nejen vyprávět své zážitky, ale 
také bude odpovídat na  dotazy 
diváků.
vstupné: 420 Kč 

KLÁVESY BAND
13. listopadu 19 hod.
sál Spektrum

K  tanci i  poslechu zahraje duo 
z hudební skupiny Klávesy Band. 
Jan Fučík a Petr Schilberger mají 
v  repertoáru písně různých stylů 
z 60. až 90. let. Nudit se rozhodně 
nebudete. 
vstupné: 80 Kč 

DESKOVÉ HRY
24. listopadu 16-18 hod.
Knihovna Školní náměstí
V knihovně se vydáme na piknik 
s hrou Slož to. Pomocí látkového 
ubrousku se proměníme na zruč-

né kuchaře, kteří budou připravo-
vat jídlo podle zadání. V karetní 
hře Na  drátě se budeme snažit 
zapamatovat si, kde leží jací ptáč-
ci. A na závěr zkusíme ve hře Kr-
tečkova zahrádka vymýšlet různé 
příběhy Krtka a jeho přátel.
vstupné: zdarma

NASVÍCENÍ MĚSTA 
SEZIMOVO ÚSTÍ
27. listopadu 16 hod.
náměstí Tomáše Bati

Od 16 hodin nám zahraje skupi-
na RK Band, poté vystoupí pě-
vecké sbory ZUŠ a Nokturňáček. 
V  17 hodin nám pomohou An-
dělé se saněmi z  Divadla Kvelb 
nasvítit vánoční strom. Dopis Je-
žíškovi můžete odevzdat do vel-
ké obálky Andělovi na chůdách. 
Od 18 hodin je připraveno pás-
mo vánočních pohádek v kině 
Spektrum.
vstupné: zdarma

POHÁDKY

PRINCEZNA KONVALINKA 
A KRÁLOVSKÉ HÁDANKY
8. listopadu 15 hod.
sál Spektrum

Princezna Konvalinka se má 
vdávat, ale rozhodně se jí nelíbí 
princ, který se uchází o její ruku. 
Proto přesvědčí svého tatínka, 
pana krále, aby princ splnil krá-
lovské hádanky a úkoly… A jak to 
celé dopadne? Kdo získá přízeň 
princezny a stane se králem?
vstupné: 90 Kč

O ZAPOMNĚTLIVÉM 
PSANÍČKOVÉM ANDĚLÍČKOVI
29. listopadu 15 hod.
sál Spektrum

O Vánocích je každé dítě šťastné, 
pokud najde pod stromečkem 
svůj dárek. Aby děti své dárky 
našly, musí jejich napsaná přání 
Psaníčkový andělíček odnést Je-
žíškovi. Jenže tyto Vánoce Psaníč-
kový andělíček zaspí, tím se jaksi 
vše řádně zašmodrchá a  pak už 
bude záležet jen na tom, jestli se 
ho podaří vzbudit. 
Hrají: Karel Zima, Jarmil Škvrna, 
Veronika Bartáková
vstupné: 165 Kč

PŘEDNÁŠKY

DOMINIKA NA CESTĚ 
JAPONSKEM
18. listopadu 19 hod.
sál Spektrum

Další z cest Dominiky Gawliczko-
vé. Všichni se usmívají, pomáhají 
si a  uctivě se klanějí, na  každém 
rohu je výběr zdravého levného 
jídla, domy se nezamykají, všu-
de je čisto, všechno je do detailu 
promyšlené a funguje. Zní to jako 
dokonalý svět, ale je?
vstupné: 170 Kč v předprodeji,
200 Kč na místě

ŘEDITELKA MSKS
737 254 683

vedenimexus@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.

KNIHOVNA MĚSTSKÝ ÚŘAD
381 201 145

mk1@sezimovo-usti.cz
OTEVÍRACÍ DOBA

Kulturní program na měsíc listopad

PO 9–11:30 13–17
ÚT – 13–15
ST 9–11:30 13–17
ČT – 13–15
PÁ 9–11:30 –

KNIHOVNA ŠKOLNÍ NÁM.
603 257 500

mk2@sezimovo-usti.cz

PO 8–12 13–16
ÚT 8–12 13–16
ST – 13–18
ČT 8–12 13–16
PÁ 8–12 –
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Kulturní program na měsíc listopad

VÝLETY

MYSTICKÉ KLÁŠTERY: 
ROUDNICE NAD LABEM
A DOKSANY
21. listopadu 7 hod.

Pojďme společně objevit krásné 
město na Labi, jehož dominantou 
je velký barokní zámek a  město 
je slavné i díky vinicím. V rámci 
výletu navštívíme dva kláštery. 
Klášter v  Doksanech je funkč-
ní klášter sester premonstrátek 
a  je značně zchátralý. To mu ale 
neubírá na  zajímavosti a  auten-
tičnosti. Druhý klášter je augus-
tiniánský a nachází se v samotné 
Roudnici. Na konci výletu ochut-
náme během prohlídky města 
místní specifické víno ve sklípku.
Cena: 1200 Kč 
V ceně jsou zahrnuty vstupy 
a komentované prohlídky.
č. účtu: 705 978 359 / 0800, 
var. symbol 2111

GALERIE

JAN TRÁVNÍČEK – OBRAZY
Výstava je přístupná 
do 30. listopadu
malý výstavní sál Spektrum

Jan Trávníček se výtvarnou čin-
ností zabývá celý život. Už jako 
mladý chlapec navštěvoval hodi-
ny výtvarného umění svého otce. 
Na  výstavě představuje obrazy 
z  kamenných lomů či blatenské-
ho zámeckého parku, vše z okolí 
svého rodného kraje. 
vstupné: 10 Kč

ART SETKÁNÍ 2020
VERNISÁŽ 7. listopadu 16 hod.
Výstava je přístupná 
do 8. ledna 2021
foyer Spektrum

Členové a hosté VSU ČMS připra-
vili mezinárodní výstavu obrazů 
třicítky umělců z Čech, Slovenska 
a Rakouska. V dílech se představí 
velmi různorodé a pestré náměty.
vstupné: zdarma

PŘIPRAVUJEME

VÁNOČNÍ NOKTURNO
3. prosince 19 hod.
sál Spektrum

Koncert v  podání Andrey Tögel 
Kalivodové. Kouzelný večer plný 
operních árií, milého povídání 
a vánoční atmosféry. 
vstupné: 330 Kč

ČERTOVSKÉ REJDĚNÍ
4. prosince 17 hod.
náměstí Tomáše Bati 
Na programu je hra v kostky nebo 
karty o  duši s  čerty. Zlobivé děti 
bude čekat trest v  podobě kotle 

nebo klece, hodné děti mohou na-
opak dostat dárek od anděla a Mi-
kuláše. 
vstupné: zdarma

VÁNOČNÍ VÝSTAVA 
VERNISÁŽ 7. prosince 18 hod.
Výstava je přístupná do 4. ledna.
malý výstavní sál Spektrum

Vánoční výstava sezimovo-ús-
teckých a měšických žen nabídne 
vlastnoručně vytvořené vánoční 
ozdoby, dárky, přání, věnce, svíc-
ny, girlandy a jiné vánoční deko-
race. 
vstupné: zdarma

VÁNOČNÍ TRHY OLOMOUC,
POUTNÍ MÍSTO SVATÝ 
KOPEČEK
16. prosince 6 hod.

V Olomouci jsou prý nejkrásněj-
ší vánoční trhy u nás. Město bylo 
a  je silným duchovním místem 
s  mnoha kostely a  barokními 
paláci, proto nikoho nepřekvapí, 
když v  uličkách potká jeptišku. 
Olomouc je také centrem Hané 
s mnoha obchody a kavárnami – 
to vše v době Adventu žije krásně 
nasvíceno. A abychom měli i tro-
chu toho duchovna, navštívíme 
poutní kostel Svatý Kopeček – 
nádhernou barokní dominantu 
na kopci za městem. 
Cena: 1300 Kč 
V ceně jsou zahrnuty vstupy 
a komentované prohlídky. 
č. účtu: 705 978 359 / 0800, 
var. symbol 1612

KLUBOVNA III. VĚKU

Vzhledem k situaci a mimo-
řádným opatřením může 
dojít ke  změně programu. 
Mimořádný program i  jeho 
změny budou vyvěšeny 
na  okně Městské klubovny 
v Jiráskově ulici.

CVIČENÍ V PŘÍRODĚ
3. listopadu 14.30 hod.
hřiště 2. ZŠ v Sezimově Ústí
Příjemné cvičení na  sportovním 
hřišti nové školy pod vedením 
paní učitelky Mgr.  Petry Kukač-
kové.

NORDIC WALKING
10. a 24. listopadu 14 hod.
sraz jako minule na cestě 
k hájence Nechyba 
Procházka přírodou s  využitím 
hůlek pod vedením paní Petry 
Kuželkové, DiS.

KNIHOVNY

Knihovna Městský úřad
Knižní novinky
Pro dospělé
Halina Pawlowská: 
Zážitky z karantény
Povídky
Tim Weaver: Není cesty zpět
Thriller
Kristin Harmel: 
Počkej na mě v Paříži
Román pro ženy
Hugh Howey: Písek
Sci-fi
Carmen Kornová: 
Dcery nové doby
První díl ságy jednoho století

Pro děti
Petra Martišková: Hastrmanka 
Evelínka a zlatá rybka
Pohádky pro nejmenší
Petra Martišková: 
Velké dobrodružství 
malého dráčka
Pohádky pro nejmenší
Enid Blyton: 
Vzhůru na kouzelný strom
Dobrodružné čtení
David Walliams: 
Ďábelská zubařka
Hororová komedie
Chris Mould: Dřevěná míle
Děsivé příběhy pro děti

Knihovna Školní náměstí
Knižní novinky
Pro dospělé
Vlastimil Vondruška: 
Křišťálový klíč 3: Jarmarečník
Historická kronika
Alena Jakoubková: Oko za oko, 
manžel za manžela
Pro ženy
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Kateřina Janouchová: 
Zvěstovatelka
Román
Petr Čornej: Jan Žižka
Naučná literatura
Marie Lamballe: 
Maják na útesech
Román pro ženy

Pro děti a mládež
Suzanne Collins: 
Balada o hadech a ptácích
Příběh ze světa Hunger Games
Rick Riordan: 
Hrobka nemrtvých
Pokračování příběhu P. Jacksona
Hidenori Kusaka: Red a Blue
První velké pokémonské dobro-
družství
Liz Kessler: 
Emily Vichrná a proud času
Pro malé čtenářky
Mikki Lisch: 
Dům na Hrabivém vrchu
Hororový příběh pro děti

KINO SPEKTRUM

Vzhledem k současné situaci 
a  mimořádným opatřením 
sledujte naši webovou a  FB 
stránku, kde přinášíme ak-
tuální informace o  změnách 
termínů či zrušení akcí.

Změna programu vyhrazena.

ne  1. listopadu 15:00 hod.
MULAN  
rodinný, dobrodružný

ne     1. listopadu 17:30 hod.
út  17. listopadu 17:30 hod.
RYTMUS: TEMPOS
dokument, hudební

ne     1. listopadu 20:00 hod.
út     3. listopadu 20:00 hod.
st.  11. listopadu 17:30 hod.
pá  20. listopadu 17:30 hod.
KAREL 
životopisný dokument

út   3. listopadu 17:30 hod.
st  11. listopadu 20:00 hod.
NIGHTLIFE: NA TAHU
komedie

čt     5. listopadu 10:00 hod.
CASTING NA LÁSKU
komedie

čt  5. listopadu 17:30 hod.
so  7. listopadu 20:00 hod.
MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA
tragikomedie

čt     5. listopadu 20:00 hod.
ne  22. listopadu 20:00 hod.
BOŽE, TY SEŠ HAJZL
komedie, drama

ne  8. listopadu 19:00 hod.
MANON LESCAUT
záznam opery

út  10. listopadu 17:30 hod.
ne  22. listopadu 17:30 hod.
BÁBOVKY 
romantický 

út  10. listopadu 20:00 hod.
ŽENSKÁ POMSTA 
komedie

st  11. listopadu 16:00 hod. 
ČERTOVSKÉ POHÁDKY
pásmo pohádek pro nejmenší

čt  12. listopadu 10:00 hod.
MŮJ PŘÍBĚH
drama

čt  12. listopadu 17:30 hod.
čt  26. listopadu 17:30 hod.
MAXINOŽKA 2
animovaný

čt 12. listopadu 20:00 hod.
THE CRAFT: 
MLADÉ ČARODĚJKY
drama, fantasy, horor

so  14. listopadu 15:00 hod.

ne  15. listopadu 15:00 hod.
DRAČÍ ZEMĚ
animovaný 

so  14. listopadu 17:30 hod.
ne  22. listopadu 15:00 hod.
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 
pohádka

so  14. listopadu 20:00 hod.
čt  19. listopadu 17:30 hod.
GREENLAND: POSLEDNÍ ÚKRYT
akční

ne  15. listopadu 17:30 hod.
so  21. listopadu 20:00 hod.
st  25. listopadu 20:00 hod.
PODFUK ZA VŠECHNY PRACHY
komedie

ne  15. listopadu 20:00 hod.
LÉTO 85
drama

út  17. listopadu 20:00 hod.
čt  26. listopadu 10:00 hod.
HAVEL 
životopisný

čt 19. listopadu 10:00 hod.
KRAJINA VE STÍNU 
historické drama

čt  19. listopadu 20:00 hod.
DUŠE  
animovaný

pá  20. listopadu 20:00 hod.
út  24. listopadu 20:00 hod.
ŠARLATÁN
drama

so 21. listopadu 15:00 hod.
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ 
animovaný

so  21. listopadu 17:30 hod.
st  25. listopadu 17:30 hod.
ŽENSKÁ POMSTA 
komedie

út  24. listopadu 17:30 hod.
PRINCOVA CESTA 
animovaný 

čt  26. listopadu 20:00 hod.
pá  27. listopadu 20:00 hod.
so  28. listopadu 17:30 hod.
ne  29. listopadu 20:00 hod.
NECHTE HO JÍT
drama, krimi, thriller

pá  27. listopadu 18:00 hod.
POHÁDKY POD STROMEČEK
pásmo pohádek pro nejmenší

so 28. listopadu 15:00 hod.
ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STAT. 
animovaný

so  28. listopadu 20:00 hod.
ne  29. listopadu 17:30 hod.
MATKY
komedie

Novinky ze Sezimova Ústí:
Periodický tisk územního
samosprávního celku
– města Sezimovo Ústí. 
Náklad: 3400 ks
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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 
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