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Měsíčník

Martin Doležal
starosta města

Vážení spoluobčané,
končící rok 2020 před nás 

všechny postavil nečekané překáž-
ky, omezení, ale i výzvy. Ukázalo 
se, co je podstatné a důležité i čeho 
se lze, byť jen na čas, vzdát. Mohli 
jsme také poznat, že řadu věcí lze 
řešit jinak, než jsme byli dosud 
zvyklí. Byli jsme nuceni omezit 

vzájemné kontakty, návštěvy, se-
tkávání.

Blíží se čas adventní, svátky 
vánoční. Ty jsou spojeny i  se slu-
novratem a nadějí v časy budoucí. 
Věřím, že všechny nesnáze ve zdra-
ví a s co nejmenšími dopady brzy 
překonáme a že se život náš i celé 
společnosti co nejdříve, jak to situ-
ace dovolí, vrátí do normálu.

Dovolte mi, abych Vám popřál 
jménem svým i  vedení města 
Sezimovo Ústí příjemné a  poho-

dové vánoční svátky. Prožijme je 
v klidu, radosti, využijme je k se-
tkáním a  nezapomínejme nejen 
na naše nejbližší či přátele, ale ani 
na  ty, pro které letošní rok musel 
být obzvlášť obtížný, kteří totiž to 
štěstí, trávit svátky v kruhu rodiny 
či přátel, nemají. Někdy stačí pár 
slov a úsměv. 

Do  roku 2021 Vám přeji hod-
ně zdraví, štěstí, rodinné pohody 
a úspěchů v osobním i pracovním 
životě.                                              

Foto: Ladislav Rižák

Miroslava Svitáková
tajemnice měú

Rozpočet města Sezimovo Ústí 
bude v  roce 2021 hospodařit 

s příjmy ve výši 148,2 mil. Kč, vý-
daji ve výši 183,2 mil. Kč, schod-

kem 35 mil. a investicemi na po-
dobné úrovni jako v r. 2020 ve výši 
67,3 mil. Kč. Parametry rozpočtu 
jsou v příjmové stránce významně 
poznamenány dopady probíhají-
cí pandemie, přesto nebylo nutné 
díky úsporám v hospodaření z  let 
minulých korigovat plánované 

mimořádné výdaje a  investice. 
Příjmy rozpočtu na rok 2021 při 
srovnání s  rozpočtem roku 2020 
klesají o 10 mil. Kč. Největší po-
kles je zaznamenán u  daňových 
příjmů o  11,8 mil. Kč, a  to v  dů-
sledku poklesu ekonomiky. Pokles 
je zaznamenám i  u  příjmů z  pro-
deje dlouhodobého majetku, ale 
z hlediska objemu rozpočtu je ten-
to pokles nevýznamný a odpovídá 
částce cca 0,76 mil. Kč. Naopak 
nárůst je zaznamenán u  nedaňo-
vých příjmů, tj. u příjmů plynoucí 
z činnosti města. 

Rozpočet města na rok 2021

Schválený rozpočet r. 2020 (tis. Kč) Schválený rozpočet r. 2021 (tis. Kč)

PŘÍJMY 158,2 148,2

VÝDAJE 190,8 183,2

SALDO -32,6 -35,0

Město Sezimovo Ústí v za-
stoupení Správy měs-

ta Sezimovo Ústí připravuje 
výběrová řízení na  pronájmy 
bytů:
■ Husovo nám. č.p. 75 byt 

č. 75/03 v 1. NP o velikos- 
ti 1+1

■ Husovo nám. č.p. 75 byt 
č. 75/10 v 2. NP o velikos- 
ti 1+0

• Lipová č.p. 602 byt  
č. 602/02 v 1. NP o velikos- 
ti 1+1

■ Dukelská č.p. 638 byt  
č. 638/24 v 1. NP o velikos- 
ti 1+0

■ Dukelská č.p. 638 byt  
č. 638/33 v 4. NP o velikos- 
ti 1+1

■ Průmyslová č.p. 1111 byt  
č. 1111/09 v  2. NP o  veli-
kosti 2+1

■ Průmyslová č.p. 1112 byt  
č. 1112/01 v  1. NP o  veli-
kosti 3+1

■ Průmyslová č.p. 1113 byt  
č. 1113/05 v  2. NP o  veli-
kosti 3+1

Bližší informace nalezne-
te na  www.sezimovo-usti.cz, 
na  úřední desce a  informač-
ních deskách MěÚ, případ-
ně Správě města Sezimovo 
Ústí (p.  Stejskal 381  200  436, 
725  769  860; pí Podroužková 
381 200 437, 725 769 857).

Pokračování na str. 2

Byty 
k pronájmu
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Výdajová stránka rozpočtu 
zabezpečuje všechny základ-
ní provozní potřeby města, tj. 
plně kryje běžné výdaje spojené 
s  chodem města, městského úřa-
du a  zřizovaných příspěvkových 
organizací, stejně jako investiční 

výdaje a  splátky dlouhodobého 
úvěru. Jako mimořádné výdaje 
byly do  rozpočtu města zaneseny 
výdaje spojené s realizací investič-
ních akcí, které jsou specifikovány 
ve výše uvedené tabulce.

Úvěrové zatížení města: v  roz-
počtu je vyčleněna částka 8 mil. Kč 

na  splátky dlouhodobého úvěru, 
který město přijalo za účelem vý-
stavby 1. etapy domu s pečovatel-
skou službou a denního stacionáře.

Celé znění rozpočtu včetně pří-
loh je zveřejněno na  webu města 
www.sezimovo-usti.cz, ekonomic-
ké informace.                                    

Seznam investičních akcí

ORJ Par Pol ORG Popis
Rozpočet 

navrhovaný 
(tis. Kč)

300 3412 6322 108 Investiční transfer FK Spartak MAS – TZ fotbalového hřiště umělým trávníkem 337,5

300 3412 6322 109 Investiční transfer TJ Spartak – připojení horkovodu 585,0

421 3113 6351  Investiční transfer ZŠ 9. května – výměna vstupních dveří školy 200,0

460 3639 6351  Investiční transfer Správa města SÚ – tech. zhodnocení budovy č.p. 638 vč. zateplení 4 400,0

460 3639 6351  
Investiční transfer Správa města SÚ – technické zhodnocení budovy č.p. 619 
vč. zateplení, 1. etapa PD

100,0

470 3612 6121  Indikátory topných nákladů 61,0

510 5512 6123  Dopravní prostředky – auto pro JSDH 900,0

600 4351 6121 582 Dům s pečovatelskou službou – 2. etapa 22 760,0

650 3639 6121  Výkup nemovitostí – moštárna 2 500,0

650 2219 6121 15 Regenerace panelových sídlišť, 3. etapa, část studie 200,0

650 2212 6121 22 Komunikace Vítkovecká – rekonstrukce, část 1 – PD 300,0

650 2212 6121 25 Prodloužení komunikace K Hájence 5 500,0

650 2212 6121 26 Modernizace komunikace Rudé armády 200,0

650 2212 6121 26 Modernizace komunikace Rudé armády 300,0

650 2219 6121 27 Rekonstrukce komunikace Lipová – 2. etapa 5 600,0

650 2212 6121 830 Komunikace Šafaříkova – rekonstrukce 15 900,0

650 2212 6121 900 Komunikace Pod Vrbou – rekonstrukce 500,0

650 2212 6121 910 Komunikace Hromádkova I – rekonstrukce 7 000,0

CELKEM 67 343,5

Pozn. PD – projektová dokumentace

Pravidelná Porada jednatelů vodárenské sPolečnosti táborsko, s.r.o. 
Na snímku vzadu Lubor Tomanec, ředitel společnosti, a Štěpán Pavlík, starosta Tábora, vpředu Jiří Šimánek, starosta Plané nad 
Lužnicí a Martin Doležal, starosta Sezimova Ústí.

■ Děkuji panu starostovi 
a  celému kolektivu města 
Sezimovo Ústí za blahopřá-
ní k mým narozeninám. 

Věra Kučerová
■ Děkuji panu starostovi 

za  blahopřání k  narozeni-
nám.         Marie Deverová

■ Děkuji panu starostovi 
za blahopřání k mým naro-
zeninám. Ladislav Dohnal

■ Děkuji panu starostovi 
za milé blahopřání k mým 
narozeninám. 

Ing. Petr Komínek
■ Děkuji panu starostovi 

za  blahopřání k  narozeni-
nám.            František Brat

Poděkování

Společenská kronika
Narození: 

od 26. 10. do 18. 11.
Dvořáček Vítek
Hrušková Sofie
Kroužek Albert
Löfflerová Eliška

Zemřelí: 
od 26. 10. do 21. 11.

Bezemek Josef
Jalovecký Jan

Kovaříková Marie
Lidinský Josef
Mühlfait Pavel
Pecholtová Eva
Poustecká Eva

Smažíková Marie
Svobodová Vlasta

Vítek Jaroslav
Vyhnalová Milada

Zachař Pavel

■ Koupím zahrádku (může 
být i  se zahradním dom-
kem, chatičkou) v  lokalitě 
Tábor – Vápenná strouha, 
Klokoty, zahrádkářská ko-
lonie Soukeník – Ve  Strž-
ném, Hilton, Planá nad 
Lužnicí apod. Nejsem 
realitní kancelář, platba 
v hotovosti, cena dohodou. 
Za nabídky předem děkuji.

Tel.: 605 179 013

Pokračování ze str. 1

INZERCE
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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

Prap. Jiří Matyš

Na  Obvodním oddělení Poli-
cie ČR v Sezimově Ústí bylo 

v měsíci listopadu šetřeno několik 
přestupků a trestných činů na úze-
mí Sezimova Ústí. Krátce jen něko-
lik případů:
■ N.P. v  době od  5:30 hodin 

dne 4. 11. do  13:15 hodin dne  
4. 11.  na parkovišti z boční stra-
ny hotelu MAS  nezjištěným 
způsobem a za užití nezjištěného 
předmětu prořízl pravou přední 
pneumatiku motorového vozi-
dla a dále zčásti vypustil vzduch 
z obou zadních pneumatik vozu, 
čímž způsobil škodu předběžně 
vyčíslenou ve výši 500,- Kč ma-
jitelce paní M. V.

■ Mladší slečna S.H. dne 16. 11. 
v době od 03:00 hodin do 05:30 
hodin užila vozidlo taxi služby, 
kdy při cestě z  autobusového 
nádraží Tábor na  Sezimovo 
Ústí II za tuto cestu nezaplatila, 
čímž způsobila provozovateli 
TAXI služby P.S. škodu ve výši 
200,- Kč.

■ N.P. v  době od  17:00 hodin 
dne 16. 11. do 09:00 hodin dne 
20. 11. odcizil za  provozu, bez 
poškození zařízení, z  prostoru 
chodby a školící místnosti v 1.p. 
budovy "F" spol. Zehnder Group 
Czech Republic s.r.o., sídlem 
Pionýrů 641 z několika papíro-
vých krabic reklamní předměty 
(pánské a  dámské veselé po-
nožky, Roller pera a  perníkové 
chaloupky) určené obchodním 
partnerům, čímž poškozené 
spol. Zehnder Group Czech Re-
public s.r.o. způsobil celkovou 
škodu na odcizení propagačních 
předmětů ve  výši 15.444,-Kč, 
škoda na poškození zařízení ne-
vznikla.

■ N.P. v  době od  16:00 hodin 
dne 20. 11. do  08:30 hodin dne  
21. 11. v  ulici Pionýrů před by-
tovým domem č.p. 499 propíchl 
u  zde zaparkovaných vozidel 
NA tov. zn. Mercedes Benz Sprin-
ter a OA tov. zn. Opel Astra, cel-
kem 8 ks pneumatik z boční stra-
ny několika vpichy o šířce 1 mm, 
čímž způsobil poškozeným maji-
telům motorových vozidel škodu 
v celkové výši 7.400,- Kč.            

Poděkování
Husovo náměstí v Sezimově Ústí zdobí od začátku adventu vánoční strom – krásná, 
vzrostlá jedle. Děkujeme za ni dárci panu Jiřímu Holubovi ze Sezimova Ústí I. Strom 
rostl na jeho zahradě třicet let. O vánoční výzdobu nejen tohoto stromu, ale celého 
města, se opět postaral zaměstnanec Správy města Sezimovo Ústí pan Karel Hrazdí-
ra se svými spolupracovníky a pan Milan Honsa.

Jitka Vrbová 
kronikářka kostela

V pátek dne 16. listopadu 1917 
přijeli ve 3 hodiny odpoledne 

do obce vojáci z Tábora, aby sun-
dali z věže dva zvony a odvezli je 
s  několika jinými, již rozbitými, 
do  Tábora. Velký zvon, vysoký 
45 cm s  průměrem 50 cm, byl 
ulit v  roce 1848 panem Perne-
rem z  Českých Budějovic za  200 
zlatých, které věnoval František 
Lis. Druhý zvon byl klekáníček, 
vysoký 22 cm s průměrem 27 cm. 
Ve věži zbyl jen umíráček. Smut-
nému aktu přihlíželo mnoho lidí.  
Dne 28. října 1918 vyhlásil Česko-
slovenský národní výbor v  Praze 
nezávislost a  vznik Českosloven-
ské republiky. Prezidentem se stal 
T. G. Masaryk. 

Dne 2. března 1920 byla povo-
lena, na  žádost Starého Tábora, 
změna názvu obce Starý Tábor 
(Alt Tabor) na  Sezimovo Ústí. 
V  tomto roce bylo pojmenováno 
Husovo náměstí i  některé ulice. 
Na  Bílou sobotu 3. dubna 1920 
navštívil Sezimovo Ústí prezident  
T. G. Masaryk s chotí a dcerou Ali-
cí. Na náměstí prezidenta vítaly zá-
stupy občanů a provolávaly mu slá-
vu. Prezident navštívil školu a poté 
se vydal pěšky ke klášteřišti.  

20. července 1920 udeřil při 
bouřce blesk do malé vížky na kos-
tele, shodil ze střechy několik tašek 
a sjel do kostela, kde spálil stojan. 

V  květnu 1924 byl na  Husově 
náměstí v  Sezimově Ústí slav-
nostně odhalen pomník padlých  
I. světové války, který zhotovil so-
chař J. V. Dušek z Tábora. Slavnost 
odhalení pomníku pořádal osvě-
tový a  hasičský sbor. Pomník při 
svém odhalení stál v rohu náměstí 
vedle školy před hasičskou zbroj-
nicí, po  13 letech byl přemístěn 
na dnešní místo. 

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

Kostel v Sezimově Ústí 
– historie a současnost – 14. část
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správa města
technické služby

Dovolujeme si tím-
to požádat obyvate-

le našeho města, aby své 
vánoční stromky ukládali 
vedle nádob na  separovaný 
odpad, případně vedle ná-
dob na  odpad komunální. 
Odtud je naši zaměstnanci 
budou průběžně odvážet. 
Děkujeme.

Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů Sezimovo Ústí pořádá ná-

bor nových členů.

Naše činnost: 
■ hašení požárů 
■ záchranné a likvidační práce
■ technická pomoc při mimořád-

ných událostech
■ výcvik s požární technikou
■ asistence při hromadných ak-

cích města

Požadujeme: 
■ dobrý zdravotní stav
■ věk minimálně 18 let
■ bydliště nejlépe Sezimovo Ústí 

a okolí

V  případě zájmu nás kontaktujte 
na tel.: 725 182 812 
(Tomáš Novák – velitel jednotky)
novaktom1825@seznam.cz          

IVANA JIRMUSOVÁ
MŠ Zahrádka

Mateřská škola Zahrádka 
prošla v  posledních letech 

celkovou rekonstrukcí. Díky na-
šemu zřizovateli městu Sezimovo 
Ústí budova „oblékla nový kabát“, 
na  zahradě byly instalovány pro 
děti nové herní prvky a třídy byly 
kompletně vybaveny moderním 
nábytkem. Poslední, co zde ještě 
připomínalo původní MŠ, byly 
kuchyňky – tzv. výdejny. V  nich 
paní kuchařka připravuje dětem 
svačinky a  oběd k  výdeji. A  prá-
vě ty byly v  listopadu vyměněny 
za nové. Kuchyňkám teď dominuje 
čistý design, jsou praktičtější a dě-
tem strava v nich připravená lépe 
chutná.                                               

plk. Ing. Petr Hojsák
ředitel HZS JčK ÚO Tábor

Jedno staré rčení říká „Hasiči 
chodí tam, odkud jiní utíkají“. 

V  této době to platí více než kdy 
jindy. Každý hasič musí počí-
tat s  tím, že je při svém povolání 
ohrožen na životě a někdy ani sám 
netuší, jaké nebezpečí na něj čeká.

Ohrožení hasičů je zejména 
u požáru, při zásahu u dopravních 
nehod, při chemických haváriích 
a  jiných únicích nebezpečných 
látek, kde vznikají toxické zplodi-
ny. Hasiči jsou také ohroženi viry 
a  bakteriemi při virových epide-
miích a  pandemiích, jako v  sou-
časné době. 

Před akutní toxicitou jsou hasiči 
dobře chráněni použitím dýchací 
techniky, respirátorů a  ochran-
ných masek. Před látkami způ-
sobujícími chronickou a  pozdní 
toxicitu, jsou hasiči chráněni zá-
sahovým oblekem a  oděvními 
doplňky.

Všechny ochranné prostředky 
jsou po zásahu kontaminované. 

Výzkumy bylo zjištěno, že 
k vnitřní kontaminaci hasičů a tím 
i  zvýšení rizika vzniku chronické 
a  pozdní toxicity dochází nejvíce 
při cestě od  zásahu a  při údržbě 
ochranných prostředků na stanici.

Po příjezdu zpět na požární sta-
nici je nutné zajistit úplnou dekon-
taminaci ochranných prostředků. 
Tato činnost se provádí pomocí 
technického zařízení (pračky), 
schopného provést údržbu oděvu. 
Tato údržba se skládá z  několika 
fází – praní, chemická dezinfek-
ce, impregnace a  sušení obleku 
postupem zaručujícím funkčnost 
impregnace ve tkanině.

Vzhledem k  finanční nároč-
nosti většina hasičů, jak profesio-
nálních, tak dobrovolných, nemá 
možnost mít více zásahových 
obleků a dalších ochranných pro-
středků (přilba, rukavice, boty). 
To znamená, že při znečištění je 
nutné co nejrychleji ochranné 
prostředky hasičů vyčistit, vysušit 
a připravit k možnému opětovné-
mu použití.

Z  důvodu veliké kontaminace 
všech těchto ochranných pomůcek 
musí být po ukončení zásahu odě-
vy uskladněny v odděleném skladu 
a manipulovat se s nimi musí jako 
s nebezpečným odpadem.

Proto byla požádána města 
a  obce okresu Tábor o  finanční 
příspěvek na  možnost zajištění 
a  realizaci tzv. „mycího centra“ 
na  centrální požární stanici HZS 
Jihočeského kraje, územního od-
boru Tábor. Centrum by splňovalo 
kritéria na očistu ochranných pro-

středků pro hasiče na  okrese Tá-
bor. Dále by zajistilo stálou mož-
nost profesionální očisty všech 
ochranných prostředků, jako jsou 
zásahový oděv, přilba, oděvní do-
plňky, ochranné masky. Hlavní 
součástí „mycího centra“ je prač-
ka se sušičkou a generátor ozonu, 
který slouží k dezinfekci. 

Navzdory letošní složité situace 
s  vyhlašováním nouzového stavu 
a  řešení mnoha protiepidemic-
kých opatření se podařilo shro-
máždit 649.000 Kč z  darů měst 
a  obcí na  okrese Tábor. V  ko-
nečném součtu celkové náklady 
na  pořízení mycího centra vyšly 
na  379.331 Kč. Za  zbylé finanční 
prostředky bylo pořízeno 41 ks 
nových zásahových přileb a úpra-
va technického automobilu TA 2 
na požární stanici v Táboře.

Na  výše uvedeném se podílela 
řada měst a  obcí okresu, město 
Sezimovo Ústí přispělo částkou 
30.000 Kč. 

Touto cestou děkujeme všem, 
kteří podpořili dobrou věc neje-
nom pro zdraví profesionálních 
hasičů, ale i  pro jednotky sboru 
dobrovolných hasičů na  okrese 
Tábor. Velice si vážíme této spolu-
práce, která tímto přispívá ke zvý-
šení bezpečnosti a zdraví na okre-
se Tábor.                                              

Pozn. Redakčně kráceno

Aby dětem lépe
chutnalo...

Hledáme 
nové hasiče

Pořízení mycího centra

Likvidace 
vánočních 
stromků
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Jaroslav Mengler

Když v  1. polovině 19. stole-
tí chodila Božena Němcová 

do  školy v  České Skalici, musela 
do  školy v  rámci povinné školní 
docházky „nachodit“ během škol-
ního roku 60 dnů. Ostatní dny děti 
pomáhaly při práci na  poli nebo 
jim prostě pro nepřízeň počasí ne-
bylo umožněno do školy přijít. 

Kdo by se po dvou stech letech 
nadál, že nebudeme od  tohoto 
faktu daleko. Vezmeme-li v  úva-
hu tento kalendářní rok, opravdu 
na tom byly děti s docházkou po-
dobně, jako spisovatelka.  Až na tu 
práci na poli. V rámci epidemiolo-
gických opatření se školy v březnu 
uzavřely a naše škola nebyla výjim-
kou. 

V  tu ránu jsme byli všichni – 
jednak vyučující, jednak žáci, ba 
i  rodiče, postaveni před něco, co 
bylo tak trochu snem snad každé-
ho žáka.  „Zítra se nejde do školy!“  
Ale to, že se s žáky uvidíme až při 
předání vysvědčení, to očekával 
málokdo. 

Školní výuka každoročně prová-
zená tradicemi, soutěžemi a jinými 
příjemnými akcemi, jako jsou ex-
kurze nebo školní výlety se pono-
řila do  distančního počítačového 

šílenství jak ze strany vyučujících, 
tak ze strany žáků.  „Máme připo-
jení? Dochází nám toner! Kde si 
mám koupit tužky? Ségra, půjčíš 
už mi konečně ten počítač? Mami, 
co bude k obědu? Zase se mi ne-
odeslal mail! Hurá, prázdniny se 
blíží!!!“

A  po  pěkném létě bylo září. 
Zkusili jsme začít opět tradičně. 
Na prvním stupni zasedli prvňáč-
kové ve  dvou krásných prvních 
třídách. A  na  druhém stupni se 
objevily dvě nové šesté třídy. Kur-
zy osobnostní výchovy – na těch si 
zakládáme. Přesto jsme si netroufli 
vycestovat do  nějakého ubytova-
cího zařízení, jak bývá zvykem. 
A  než by se člověk nadál, byla tu 
první opatření. Roušky v  budově. 
Nu což, ještě kolem svatého Vác-
lava se dá pobývat i venku. Jenže, 
ráno již bývá opravdu chladno.  
A později: Zákaz zpěvu a  tělocvi-
ku! A dále? Že by se začala naplňo-
vat Vernova předpověď dvou roků 
prázdnin?

Naštěstí se s blížícím se adven-
tem mohli postupně vrátit žáci 
prvního stupně a  na  střídačku 
i druhostupňoví.  To však nemění 
nic na tom, že deváťáci, kteří přišli 
o všechny tradiční akce, které jsou 
pod jejich patronací, stihli pouze 
odjet na dějepisnou exkurzi do Li-

dic, Terezína a na Říp. Na výměn-
ný pobyt ve  Švýcarsku, čertovské 
rejdění, školní ples a mnoho jiných 
akcí, si nebudou moci vzpome-
nout, protože se jich vlivem pande-
mie nemohli účastnit. 

Vážení přátelé, děkujeme všem 
pracovníkům Základní a Mateřské 
školy 9. května, že před půl rokem 
museli začít fungovat v  úplně ji-
ném režimu a od října v něm byli 
nuceni pokračovat jak ve  škole, 
tak ve školce. Velký dík patří všem 
žákům, kterým nebylo lhostejné, 
když pro ně kantoři připravovali 
práci a  hnáni vlastní vnitřní mo-
tivací, někteří možná spíš rodiči, 
se svědomitě vzdělávali. A v nepo-
slední řadě Vám rodičům a  Vám 
všem, kteří jste jakkoliv přispěli 
nám a  našim dětem k  tomu, aby 
školní docházka, kterou nám za-
vedla císařovna Marie Terezie, 
mohla být naplněna. 

A  jestli se Vám zdá, že se to 
všechno na  dětech podepíše, pře-
čtete si ještě jednou úvod o Boženě 
Němcové. Ta toho do  školy také 
moc nenachodila! A  vidíte. Její 
próza je nesmrtelná i po tak dlou-
hé době. A vzpomeňte si, že jste se 
o ní jeden každý z Vás učil. O naše 
děti strach nemáme. Kdo bude 
chtít... Pěkné Vánoce a  lepší nový 
rok 2021.                                                      

Jana Šindelářová
ředitelka školy

Rok 2020 byl v  životě nás 
všech poznamenán tíživou 

situací spojenou s  nákazou co-
vid-19. I  ve  škole ovlivnil život 
žáků, učitelů a rodičů. Začátkem 
roku jsme ještě v rámci TV cho-
dili bruslit, pořádali celoškolní 
pěveckou soutěž a  účastnili se 
parkourové exhibice. Jarní měsíce 
jsme strávili u  počítačů při dis-
tanční výuce. Ale nebojte, naučili 
jsme se spoustu nových věcí spo-
jených s  počítačovou technikou, 
doma děti spolu s  rodiči zvládly 
podstatnou část učiva, k  tomu 
malovaly obrázky, vařily a  vyrá-
běly různé předměty.

V  září jsme se všichni radova-
li ze společných chvil strávených 
ve škole. Děti měly radost, že vidí 

svoje kamarády a  snad i nás, uči-
tele. Paní učitelky se radovaly 
z  přítomnosti všech svých žáčků. 
Stihli jsme projektové dny o zdra-
vé výživě, dopravní výchovu. Pak 
si s námi opět zahrál koronavirus 
ošklivou hru, ale na nás si nepřišel. 
Po zkušenostech z jarního období 
jsme bez problémů přešli na  dis-
tanční výuku. Opravdu náročné 
to měli naši prvňáčci. Děkujeme 
všem rodičům, kteří svým dětem 

i nám učitelům pomohli celou si-
tuaci zvládnout.

Koncem listopadu se mohli 
do školy vrátit prvňáčci a druháč-
ci. A hned toho využili. Například 
pro žáky prvních tříd nastala vý-
znamná událost. Vyměnili Živou 
abecedu za Slabikář a stali se malý-
mi čtenáři. Ostatní třídy se vrátily  
30. listopadu a všichni doufáme, že 
se budeme společně těšit na blížící 
se Vánoce.                                              

Petra Kukačková
ZŠ Školní náměstí

V  království zvaném Škola, 
vládla po  dlouhá léta Samo-

zřejmost, bytost vědoma si svých 
kvalit, pevná ve  svých názorech 
a postojích.

Největší dovedností Samozřej-
mosti byl pevný plán. Plánovala 
hodiny vyučování, přestávky, časy 
obědů, výlety, školy v  přírodě, 
lyžařské výcviky, třídní schůzky, 
oslavy svého království, sportovní, 
recitační, pěvecké a jiné soutěže.

Nemyslitelnost seděla tiše 
v koutku a vůbec k ničemu nebyla 
dlouhé roky přizvána.

Až nastala doba, na  kterou si 
Nemyslitelnost dlouho brousila 
zoubky. Z dalekých krajin přiletělo 
Cosi, co vzalo Samozřejmosti vítr 
z plachet a naopak mocně zadulo 
do plachet Nemyslitelnosti.

Pod její vládou se začaly dít 
věci: 

Zavřelo se Království. Pevné 
plány vzaly s obrovskou rychlostí 
za  své. Každý z  Království seděl 
doma ve své komůrce a nešťastně 
vzpomínal na doby Plánu. 

V  komůrkách se rozsvítily ob-
razovky a  všichni z  Království 
do nich začali hledět ve snaze do-
zvědět se něco z původních Plánů.

Ti z  Království, kteří byli nej-
starší, rozhodně nechtěli cokoliv 
říkat do blikajících obrazovek….

Nemyslitelnost si mnula prsty!!!
Jenže stačilo tuto situaci o  pár 

měsíců zopakovat a  věci do  té 
doby nemyslitelné začaly být sa-
mozřejmé.

Samozřejmost začíná mít opět 
lehce navrch. Bude otázkou času, 
zda tento nově se rýsující stav 
bude trvalý a  po  dlouhá léta ne-
měnný.

My v  Království, jsme udělali 
kus práce ve  svých myslích, aby-
chom tento měnící se stav vyba-
lancovali a  předávali našim mla-
dým klid, rozvahu a zkušenosti.

Zároveň jsme se nechali hodně 
poučit a už víme, že Samozřejmost 
a  Nemyslitelnost jsou spojité ná-
doby a nejsou naši nepřátelé.

Totéž přejeme Vám, do  všech 
vašich novoročních komůrek. 



Ohlédnutí za rokem 2020 v ZŠ a MŠ 9. května

Rok 2020 v Základní škole Švehlova

Kterak Samozřejmost 
prohrála svůj boj 
s Nemyslitelností



www.sezimovo-usti.cz

leden 2021

6

Jiřina Greplová
ředitelka MŠ 9. května

Komplikace a  omezení v  sou-
vislosti s  pandemií covid-19 

doléhají na celou společnost, včet-
ně škol a dětí.

V  jarních měsících byly mini-
sterstvy školství a  zdravotnictví 
uzavřeny všechny typy škol, kromě 
mateřských, jejichž uzavření po-
nechali na  rozhodnutí zřizovatelů 
škol.

V podzimní druhé vlně uzavírá-
ní škol ministr školství rozhodl, že 
mateřské školy zůstanou otevřené, 
jelikož kolektivní vzdělávání a vý-
chova – socializace nejmenších 
dětí je pro celkový rozvoj dětí ne-
nahraditelná.

Mateřské školy tedy zůstaly ote-
vřené, v běžné provozní době. Děti 
ani učitelky neměly povinnost no-
sit roušky a tak i nás v jedné ze tříd 

dostihla karanténa a zavření jedné 
třídy. Rapidně klesl počet docháze-
jících dětí a o podzimních prázd-
ninách jsme preventivně zavřeli 

my i  ostatní mateřinky ve  městě 
na celý týden.

V  celém měsíci listopadu byly 
počty dětí ve třídách na polovině, 
začali jsme tedy i  ve  školce pro 
předškoláky s povinnou předškol-
ní docházkou s  distančním vzdě-
láváním. A  to formou pracovních 
a  vzdělávacích listů a  nabídek, 
které si rodiče mohli jednou týdně 
vyzvednout v MŠ pro své dítě.

V prosinci, po otevření základ-
ních škol, máme opět třídy plné 
dětí.

I když nemusíme, chráníme se, 
my pedagogové, rouškami či štíty, 
chováme se zodpovědně, dodržu-
jeme všechna doporučená bezpeč-
nostní opatření a vedeme k  tomu 
i děti.

A doufáme, že bude lépe.           

Zdeněk Soldát
Hvězdárna Fr. Pešty

Milí poutníci Země, ukončili 
jsme jeden oběh naší jedi-

nečné planety kolem životadárné 
hvězdy Slunce a každý opět začíná 
svůj další oběh a  tolikátý, kolik je 
každému let. 

Oproti prosinci se obloha příliš 
neliší, souhvězdí se posunují pouze 
o 30 stupňů za měsíc západně. Při 
pohledu na sever se nebeská klen-
ba otáčí přibližně kolem hvězdy 
Polárka v souhvězdí Malého vozu. 
A tak v zimě nízko nad severním 
obzorem pozorujeme jasnou hvěz-
du Vegu v  souhvězdí Lyry a  nad 

hlavou hvězdu Capella ve  Vozko-
vi. S Polárkou vytváří během roku 
jakousi otáčející se činku, v létě si 
vymění polohy – Vega září nad 
hlavou, Capella nízko nad Svatou 
Annou u Tábora.                                                  

V  čase nejdelší noci, tedy 
v  prosinci a  v  lednu, zahlédneme 
od  soumraku večer nad západem 
první hvězdy, do  svítání ráno 
na  východě lze překvapivě pozo-
rovat více než 3/4 u nás všech po-
zorovatelných souhvězdí. Ta, která 
nejsou vidět, se nachází na denní, 
tedy sluneční straně.

POZOROVÁNÍ PLANET 
Merkur je na pozorování velmi 

vzácný, protože se od  Slunce úh-

lově příliš nevzdaluje. V  lednu se 
nachází nízko na západě po zápa-
du Slunce. 

Venuše se ztrácí v  záři svítá-
ní nad jihovýchodním obzorem 
v souhvězdí Štíra a bude přecházet 
za Sluncem. 

Mars je nápadná červená plane-
ta večer nad jihozápadem v  sou-
hvězdí Ryb. 

Jupiter spolu se Saturnem jsou 
pozorovatelné nad jihozápadem. 

Uran je pozorovatelný po větši-
nu noci v souhvězdí Berana, večer 
nad jihem. 

Neptun nízko na  jihozápadě 
v souhvězdí Vodnáře.

Slunce dne 19. 1. vstupuje 
do znamení Vodnáře. 

Měsíc se nachází 13. 1. v novu. 
V  tomto období je nejlepší sledo-
vání oblohy. 

Úplněk spatříme 28.1. Nejvhod-
nější pozorování Měsíce je mimo 
úplněk, neboť vlivem bočního svi-
tu Slunce vyniká nádherná plastika 
měsíční krajiny.

V přízemí – nejblíže k Zemi, se 
ocitne 9. 1. (367 388 km)

V  odzemí – nejdále od  Země, 
bude 21. 1. (404 360 km)  

DÉLKA DNE A NOCI 
V  lednu ráno se den prodlouží 

o 23 min., večer o 43 min., celkem 
1h.06 min.

ZAJÍMAVOSTI NA OBLOZE
QUADRANTIDY – meteorický 

roj s  kolísavým množstvím mete-
orů na jasné obloze, dráha se stáčí 
vlivem Jupitera a na dlouho z drá-
hy Země může zmizet. Nejvyšší 
jejich aktivita bude 4. 1. Vyletují ze 
souhvězdí Pastýře (Bootidy), dří-
ve nazývané dle souhvězdí Zadní 
kvadrant. 

OHLÉDNUTÍ 
ZA UDÁLOSTMI V ROCE 2021
24. 1. 1986 – 35 let – první průlet 

kosmické sondy Voyager-2 kolem 
planety Uran. Start v r. 1977. Jedna 
ze 4 sond tzv. Velké cesty. Průletem 
zmapovala největší planety: Jupi-
ter, Saturn, Uran, Neptun a  jejich 
měsíce. Kontakt a  zásoby energie 
vystačí do r. 2025, nejdéle fungující 
sonda.

26. 1. 1986 – havárie raketoplá-
nu Challenger, zahynulo 7 astro-
nautů, z toho dvě ženy – astronaut-
ka a učitelka. 

Pracovníci hvězdárny pře-
jí Všem příznivcům astronomie 
a  příbuzných věd v  novém roce 
2021 úspěchy, jasnou oblohu pl-
nou zářivých hvězd a hřejivé Slun-
ce v mysli a v duši. 

Další zajímavosti najdete také 
na  našich stránkách  http://www.
hvezdarna-fp.eu/



Hvězdárna Františka Pešty Sezimovo Ústí

Provoz MŠ v podzimní vlně COVID-19
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Jana Kovaříková

Časný podzim, nás, gospelá-
ků, se poslední tři roky nesl 

ve znamení radostného očekávání 
pravidelných zkoušek. Těšili jsme 
se na setkání s přáteli a na nové zá-
žitky i zkušenosti. Byli jsme zvěda-
ví, kdo rozšíří naše řady. Tentokrát 
to ale mělo být jinak. Přišla druhá 
vlna Covidu. A většina z nás nepo-
chybovala o tom, že o gospel bude-
me pro letošek ochuzeni.

Naštěstí pro nás, doba přeje 
moderním technologiím. A  Jirku 
Foltu, vedoucího projektu Sezi-

mák zpívá gospel, napadla přímo 
geniální myšlenka. Gospel bude 
letos online! Cože? To budeme 

zpívat přes počítač? A jak? Ukáza-
lo se, že zrealizovat naše pravidel-
ná nedělní setkávání přes aplikaci 

ZOOM bylo opravdu revoluční 
řešení. A tak jsme se mohli i  ten-
tokrát těšit na  neděle s  gospelem. 
Nejen že jsme se potkali s  přáteli 
a  mohli jsme z  bezpečí domova 
probrat, jak se nám daří a zazpívat 
si. Ale měli jsme i možnost spolu 
diskutovat o zajímavých životních 
tématech a navíc jsme natočili i ně-
kolik videoklipů. Těmi jsme mohli 
v předvánočním čase udělat radost 
všem, kteří mají přístup k interne-
tu. O naše “vystoupení” tak nebyli 
ochuzeni ani ti, kteří by se jinak 
nedostali na koncert. Na výsledky 
naší práce se podívejte na  webu: 
https://s-z-g.webnode.cz.                

Táborsko – FK Spartak MAS 
Sezimovo Ústí, z.s. nepatří 

k  fotbalovým klubům, které by 
s rukama v klíně čekaly, kdo jim co 
dá, nebo za ně postaví. V roce 2020 
dokázal pro fotbalový areál Souke-
ník v Sezimově sehnat další inves-
tiční peníze na  vylepšení zázemí 
pro sportovce. Podrobnosti popsal 
ředitel klubu Josef Holub. „V  září 
jsme společně otevřeli dvě nové 
travnaté hřiště, které slouží přede-
vším mladší přípravce, staršímu 
dorostu a  B týmu mužů. Během 
podzimu došlo k rekonstrukci pro-
stor tribuny, kde jsme vyměnili po-
lovinu střechy a vnitřní prostory se 
zrekonstruovaly tak, aby tu vznikly 
regenerační prostory pro sportov-

ce,“ uvedl Josef Holub. Klub srdeč-
ně děkuje Městu Sezimovo Ústí, 
které přispělo na  střechu částkou 
200  000 Kč, a  Jihočeskému kraji 

za 300 000 Kč. Zároveň klub v pro-
sinci dokončí rekonstrukci hřiště 
s  umělým travnatým povrchem, 
které sloužilo od roku 2008. I když 

se soutěž na tento projekt protáhla, 
klub v říjnu vyhlásil vítězem firmu 
IPS Bohemia s.r.o. za  celkovou 
částku 10  265  048 Kč vč. DPH, 
z  toho 70 procent hradí dotace 
z  Ministerstva školství mládeže 
a tělovýchovy, tj. 7 185 533 Kč. Dále 
na stavbu přispělo Město Sezimo-
vo Ústí v celkové výši 1 350 000 Kč 
a  Jihočeský kraj ve  výši přibliž-
ně 400  000 Kč. „Zbylá částka jde 
na  vrub klubu, který by si to ne-
mohl dovolit nebýt významných 
sponzorů, kteří v  této nelehké 
době klub nadále podporují. My 
si této pomoci moc vážíme a touto 
cestou za  ni ještě jednou děkuje-
me,“ uzavřel ředitel klubu Josef 
Holub.                                                 

Ivan Dvořák, Petr Klíma

U  restaurace U  lípy je letitá 
vrba. Nevím, jestli by mohla 

věkem soupeřit s jasanem u Spek-
tra, ale myslím si, že pamatuje 
všechny prezidenty. 

Ze zahradnického hlediska pa-
tří vrby, vrby jívy ke  stromům, 
které potřebují pravidelnou péči, 
řez. Určitě jste se setkali s  tím, že 
někomu uschla převislá jíva, nebo 
"kroucená vrba", pestrolistá vrba 
na  kmínku, zejména ty stromky, 
které nebyly pravidelně tvrdě ře-
zány. Jakmile dřevo vrb stárne, 
v  koruně se objevují suché větve, 

dostávají se skrze ně do dřeva hou-
by. Ty se projevují buď zasychá-
ním roubu, nebo třeba tím, čemu 
říkáme choroš – tedy plodnicemi 
na kmeni. To se týká vrb v zahrád-
ce, ale nejen jich. 

Zpátky k vrbě U vrby. Letos zase 
dostane tvrdý řez. Odebere se jí 
několik stovek kilogramů hmoty, 
dostane řez takový, aby byly její 
dvě dominantní větve v  rovnová-
ze. Nakloněnému kmeni i  stromu 
samotnému to prospívá, to jestli 
se rány zamazávají je na tom, kdo 
strom řeže, není to to nejdůležitější 
pro její hojení. Doma (v  zahrád-
ce) i ve městě je důležité, aby rány 
byly zaříznuty čistě, bez otřepa-

ných okrajů, aby se rychle a dobře 
hojily. Strom projde i  podrobnou 
prohlídkou, jestli má do dalších let 
perspektivu. Pokud by jí mít neměl 
a hrozil by zlomením, bude muset 
pryč. Ale i kdyby se to stalo, nebu-
de muset restaurace měnit jméno 
na U pařezu, U vrbového pařezu. 

Strom se dá nahradit poměrně 
vzrostlou vrbou stejného druhu. 

A tady je zahrádkářská procház-
ka. Ne po Sezimáku, ale do Tábora. 
Vyrazte na  jordánskou hráz, tam 
uvidíte relativně novou výsadbu 
vrb, které nahradily ty původní, 
přestárlé. Možná to bude dokonce 
pro mladší překvapením, protože 
jiné stromy než ty současné v pa-
měti nemá, ale je to tak. No a tak by 
to bylo i u naší vrby. Za několik let 
už by se jen vzpomínalo na tu na-
kloněnou a  beze strachu bychom 
přihlíželi, jak se v zimě i ta mladá 
musí řezat. A  můžete se podívat 
i do botanky, snad bude pro veřej-
nost otevřená.                                   

Soukeník žije, aneb FC MAS Táborsko investuje

Sezimák zpíval gospel Online

O stromy je třeba pečovat
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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 a termínů 
vyhrazena. 

DESKOVÉ HRY
13. ledna 15-17 hod.
Knihovna Městský úřad

V knihovně se vydáme na piknik 
s hrou Slož to. Pomocí látkového 
ubrousku se proměníme na zruč-
né kuchaře, kteří budou muset 
připravit jídlo podle zadání. Až 
budeme po vydatném jídle odpo-
čívat, zaslechneme cvrlikání ptáč-
ku z karetní hry Na drátě, ve které 
se budeme snažit zapamatovat, 
kde leží jací ptáčci. Na závěr od-
vede naši pozornost od  ptáčků 
hra Krtečkova zahrádka, ve které 
budeme vymýšlet různé příběhy 
Krtka a jeho přátel.
vstupné: zdarma

NOVOROČNÍ DECHOVKA
16. ledna 19 hod.
foyer Spektrum

Malá dechová kapela Rozma-
rýnka má široký a rozmanitý re-
pertoár zahrnující nejznámější 
písničky z  Moravy i  Čech, a  to 
v originálním znění bez úprav.
vstupné: 130 Kč

HRAVÉ ODPOLEDNE
21. ledna 14-16 hod.
Knihovna Školní náměstí
Během lednového hravého od-
poledne se podíváme na zvířátka, 

a  jak o  ně pečovat. Pro dospělé 
i  děti budou připraveny knihy 
zaměřené na péči nejen o domácí 
mazlíčky. Také se dozvíme, jak se 
starat o zvířátka v přírodě a v tvo-
řivém koutku si vyrobíme krmít-
ka pro ptáčky.
vstupné: zdarma

POHÁDKY

O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI
A MAKOVÝCH BUCHTÁCH
CZIDIVADLO PRAHA
10. ledna 15 hod.
sál Spektrum

O  princezně Albertině, která by 
se ráda vdávala, o  čertovi Luciá-
šovi, vrchním správci pekelného 
nepořádku, který si hledá nevěs-
tu, a o tom, co se všechno stane, 
když se spolu setkají. Zvítězí pek-
lo anebo láska?
vstupné: 50 Kč

O HEJKALOVI
DIVADÝLKO NA SCHODECH
20. a 27. ledna 16.30 hod.
loutkový sál

Hejkal chce získat Andulku 
k sobě do bažiny. Zasype pramen 
vody, odláká Matěje do hor a na-
láká Andulku Matějovým hlasem 
do  lesa. Matěj uslyší Andulčino 
volání o  pomoc a  spěchá ji za-
chránit. Podaří se mu to a hejkala 
potrestá sama královna lesa.
vstupné: 20 Kč 

PŘEDNÁŠKY

UKLIDNI SE ÚKLIDEM 
19. ledna 18 hod. 
loutkový sál

Kdo by nechtěl mít doma dobře, 
a  hlavně rychle uklizeno? Úplně 
samo to asi nepůjde, ale jak na to, 
aby vám to šlo víc od  ruky, se 
dozvíte právě na  naší přednášce. 
Mgr. Eva Kopečná ze společnosti 
Domestica, která 25 let provádí 
odborné školení v  oblasti do-
mácnosti a  pořádá akreditova-
né vzdělávací kurzy Hospodyně 
v domácnosti, vám poradí. 
vstupné: 100 Kč

GALERIE

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
Výstava je přístupná 
od 7. prosince do 15. ledna.
foyer Spektrum 

Vánoční prodejní výstava nabíd-
ne ručně vytvořené vánoční oz-
doby, dárky, věnce, svícny a  jiné 
vánoční dekorace. 
vstupné: 10 Kč

VÝSTAVA OBRAZŮ
JAROSLAVA KUČERY
VERNISÁŽ 8. ledna 17 hod.
Výstava je přístupná 
do 15. února.
malý výstavní sál Spektrum
Výstava je věnována životnímu 
jubileu Jaroslava Kučery, který 

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 leden

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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studoval na katedře výtvarné vý-
chovy Univerzity Karlovy v  Pra-
ze. Pedagogickou praxi získal 
na gymnáziích v Praze a od roku 
1985 působil na  Výtvarné ško-
le Václava Hollara. Tam se také 
později v  letech 1996–2007 stal 
ředitelem. Poté působil na  Troj-
ském gymnáziu jako výtvarný 
pedagog. Dětství a  většinu času 
prožil v Praze – Troji, a tak často 
navštěvoval botanickou zahradu 
a  ZOO. Jeho dědeček, Svatopluk 
Mocker, byl ředitelem Pomolo-
gického ústavu v  Praze – Troji. 
Jeho dílo je inspirováno přírodou 
Jižních Čech. Vernisáž doprovodí 
děti ze ZUŠ Sezimovo Ústí.
vstupné: zdarma

ART SETKÁNÍ 2021
VERNISÁŽ 23. ledna 16 hod.
Výstava je přístupná 
do 12. března.
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. 
Vernisáž doprovodí děti ze ZUŠ 
Sezimovo Ústí.
vstupné: zdarma

PŘIPRAVUJEME

TRIO MERTA, HRUBÝ, FENCL
1. února 19 hod.
sál Spektrum
Základní kámen českého pís-
ničkářství Vladimír Merta, fe-
nomenální houslista Jan Hrubý 
a  dvakrát mladší klavírista a  ky-
tarista Ondřej Fencl koncertují 
napříč republikou. Hlavní posta-
vou je bezesporu veterán Merta, 
který alby Domilováno (2013) 
a Imagena (2014) znovu dokázal, 
že ještě nepatří do starého železa 
a  má co říct nejen skrz své dáv-

né hymny. Právě tyto kultovní 
songy ze 70. a 80. let jsou ovšem 
základem současného playlistu. 
Zazní Astrolog, Omamná květi-
na, Chtít chytit vítr, Vzdálené vý-
střely, K  pětadvaceti, Začouzené 
sklíčko, Harmonie... doprovázené 
klavírem a houslovým kouzlením 
jednoho z nejosobitějších českých 
smyčcových mágů.
vstupné: 190 Kč

DOMINIKA NA CESTĚ 
JAPONSKEM 
4. února 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

TOMÁŠ BAŤA A ZLÍN
20. února
odjezd: 6.00 Spektrum, 6.05 
Husovo nám. SÚ I, 6.15 Tábor ČD

Po  čase se vracíme do  Zlína 
a opět půjdeme po stopách Tomá-
še Bati. Ovšem tentokrát navštíví-
me kromě mrakodrapu a  muzea 
- Expozice Princip Baťa: Dnes 
fantazie, zítra skutečnost...  další 
dvě nové expozice. S průvodcem 
si prohlédneme vilu Tomáše Bati, 
v  níž dnes sídlí Nadace Tomá-
še Bati a  dům si uchoval genius 
loci svých majitelů. Jako abso-
lutní novinka nás čeká úchvatná 
funkcionalistická stavba - pa-
mátník Tomáše Bati, který byl 
po rozsáhlé rekonstrukci otevřen 
teprve v  roce 2019. Dominantou 
prostoru je věrná maketa Baťova 
letounu, která byla instalována 
při slavnostním otevření objektu. 
Všechny prohlídky jsou v  interi-
érech, není se třeba bát zimního 
nevlídného počasí.  
Cena: 1490 Kč
(V ceně jsou zahrnuty vstupy a ko-
mentované prohlídky.)
Platba hotově nebo kartou v  In-
formačním centru Sezimovo Ústí 
nebo po  předešlé rezervaci převo-
dem na  účet 705  978  359/0800, 
var. symbol 2002

ROŠÁDA
DIVADELNÍ SPOLEK FRÍDA
24. února 19 hod.
sál Spektrum

Laura žije se svým manželem 
Viktorem ve  šťastném vztahu. 
Viktor má dobrou práci, vždy se 
o  všechno postará, ale poslední 
dny se začíná chovat divně. Navíc 
manželům někdo v  bance zruší 
jejich účet a  za  podivných okol-
ností vykrade byt. Vyvrcholením 
podivných událostí je den, kdy 
na  jejich adresu doručí exotické 
zvíře, které Viktor koupil v měst-
ské ZOO. Laura pochopí, že jejich 
společný život potřebuje změnu. 

Vymyslí na  první pohled šílený 
záchranný plán. Musí vzít situaci 
pevně do svých rukou, aby všech-
no bylo tak, jako dřív...
Hrají: Barbora Munzarová, Mar-
tin Trnavský, Marika Procházko-
vá, Radim Novák
vstupné: 360 Kč

KLUBOVNA III. VĚKU

Děkujeme za přízeň v roce 2020, 
rádi bychom se společně scházeli 
i  v  roce 2021. Nyní však situace 
není příznivá a proto akce, které 
budeme pořádat budou nepravi-
delné a spíše venkovního charak-
teru. Sledujte, prosím, aktuální 
informace vyvěšené v okně měst-
ské klubovny v  Jiráskově ulici. 
Tým K3.

KNIHOVNY

Knihovna Městský úřad
Knižní novinky pro dospělé:
Shopie Claire: Vánoční prázdniny
Čtení pro ženy
Jakub Szántó: Z Izrastiny s láskou
Cestopis známého publicisty
C. J. Tudor: Ti druzí
Thriller
Lisa Regan: Mizející dívky
Krimi
Wojciech Dudka: 
Černá a purpurová
Historický román
Elena Ferrante: Prolhaný život 
dospělých
Román
Jonas Jonasson: Sladká pomsta
Román
Michael Connelly: 
Temná svatá noc
Krimi

Pro děti:
Iva Hoňková: 
Plnou parou do pohádky
Pro nejmenší
Radek Adamec: Nové pohádky 
o nezbedných mašinkách
Pro nejmenší

Knihovna Školní náměstí 
Knižní novinky pro dospělé:
Miroslav Macek: 
Saturnin zasahuje
Pokračování humorných příběhů 
sluhy Saturnina
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Darcy Coates: 
Tajemství sídla Craven Manor
Horor
Michael Connelly: 
Noční oheň
Detektivka
Andrew Mayne: 
Teorie vraždy
Thriller
Zdeněk Ležák: 
Milada Horáková
Život Milady Horákové v komik-
sové podobě

Pro děti a mládež:
Máša Kosovskaja: 
Timova dobrodružství ve světě 
bakterií
Encyklopedie
Petr Ondroušek: 
Podivná parta
Dobrodružství z lesa
Vojtěch Matocha: 
Prašina 2 – Černý Merkurit
Pokračování dobrodružství Jirky 
a En
Jiří Holub: Vzpoura strašidel
Pohádkové příběhy z  Červené 
Lhoty
Camilla a Viveca Sten: Hluboký 
hrob – Dítě útesů
Detektivní příběh pro mládež

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 a termínů 
vyhrazena. 

so     2. ledna 15:00 hod.
ne     3. ledna 15:00 hod.
pá  22. ledna 15:00 hod.
ČERVENÝ STŘEVÍČEK 
A 7 STATEČNÝCH

animovaný 
Jižní Korea, 2019, 92 min., 
přístupný, dabing
Baculka Sněhurka najde pár kou-
zelných červených střevíčků, kte-
ré ji promění na  hubeňoučkou 
krasotinku. Má to ale jeden há-
ček! Střevíce patří zlé čarodějnici 
a  ta, když zjistí, že zmizely, pou-
žije veškerá kouzla a čáry, aby je 
dostala nazpět. Jako by nestačilo, 
že má Sněhurka plné ruce práce 
s  ježibabou, do  cesty se jí musí 
ještě připlést sedm neodbytných 
trpaslíků, kteří od ní chtějí pusu.

so  2. ledna 17:30 hod.
TROLLOVÉ: 
SVĚTOVÉ TURNÉ  

animovaný
USA, 2020, 90 min., přístupný, 
dabing

so     2. ledna 20:00 hod.
ne     3. ledna 20:00 hod.
čt  14. ledna 17:30 hod.
BOŽE, TY SEŠ HAJZL
komedie, drama

NSR, 2020, 89 min., 12 let, titulky
Steffi právě dokončila střední 
školu a těší se na poslední třídní 
výlet do  Paříže, kde chce prožít 
první romantickou noc s  Fabia-
nem, svou středoškolskou láskou. 
Stane se ale něco, s čím nikdo ne-
počítal. Jednou lékařskou kontro-
lou se pro Steffi všechno mění.

ne  3. ledna 17:30 hod.
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
pohádka
ČR, 2020, 115 min., přístupný

út  5. ledna 17:30 hod.
RYTMUS: TEMPOS
dokument 
SK, 2020, 90 min., 12 let

út 5. 1. 20:00 hod.
ŽENSKÁ POMSTA 
komedie
ČR, 2020, 88 min., 12 let
Na  skupinové psychoterapii se 
setkají tři ženy zralého věku. Liší 
se sice profesí i povahově, ale mají 
stejný problém, který se snaží ře-
šit v  rámci psychoterapie. Jejich 
deprese a  trápení mají společné-
ho jmenovatele: nevěru manželů, 
kterým obětovaly desítky, často 
i nelehkých, let společného živo-
ta. Spontánně je to sblíží a  roz-
hodnou se, že lepší než drahé 
sezení u  psychoterapeuta, bude 
pomsta.

st  6. ledna 16:00 hod.
PÁSMO ANIMOVANÝCH 
FILMŮ 1
ČR, 59 min., přístupný
Veselý cirkus; Uzel na kapesníku; 
Švec a čert; Pan Prokouk akroba-
tem; Poplach na hradě

st     6. ledna 17:30 hod.
DUŠE  
animovaný
USA, 2020, 100 min., dabing  
Co dělá člověka… člověkem? 
Pixar Animation Studios uvede 
nový celovečerní film „Duše“, 
ve kterém se představí středoškol-
ský učitel hudební výchovy Joe 
Gardner, který dostane životní 
šanci hrát v  proslulém jazzovém 
klubu. Jeden chybný krok ho však 
přenese z ulic New Yorku do Ne-
známa před, což je fantastické 
místo, kde čerstvě narozené duše 
získávají před vstupem na  Zemi 
vlastnosti, návyky i zlozvyky. Joe 
však na svém životě lpí, a tak spojí 
síly s duší číslo 22, která však vů-
bec nechápe, čím je zrovna lidský 
život tak výjimečný. A  jak se Joe 
zoufale snaží duši číslo 22 vysvět-
lit, co je na životě tak skvělé, sám 
získává odpovědi na otázky, které 
si sám nesčetněkrát kladl. 

st     6. ledna 20:00 hod.
ne  10. ledna 20:00 hod.
ne  24. ledna 20:00 hod.
st  28. ledna 20:00 hod.
WONDER WOMAN 1984  
akční
USA, Jižní Korea, SP, 2020, 
151 min., dabing

V  pokračování očekávané ko-
miksovky se tentokrát ocitneme 
v  osmdesátých letech. Proti su-
perhrdince Wonder Woman bu-
dou stát dva záporáci. Max Lord 
v  podání Pedra Pascala a  také 
Cheetah s  tváří herečky Kristen 
Wiig.

čt 7. ledna 10:00 hod.
MŮJ PŘÍBĚH
drama
ČR, 2020, 90 min., 12 let

Inspirovaného skutečným život-
ním osudem. Elizabethin příběh 
vypráví o neuvěřitelné snaze do-
stat se ze dna, o ozdravné síle hu-
moru, o ceně přátelství a také vůli 
otevřít srdce a nezanevřít na  lás-
ku, protože ta je hnacím motorem 
našich životů.

čt  7. ledna 17:30 hod.
pá  8. ledna 20:00 hod.
so  9. ledna 17:30 hod.
MATKY
komedie
ČR, 2020, 12 let
Čtyři nejlepší kamarádky jsou 
elegantní, sebevědomé, chytré, 
užívají si a probírají spolu chlapy, 
vztahy a  sex. K  tomu se ale taky 
starají o děti, nebo je právě poro-
dily, případně jsou těhotné. Ale 
hlavně mají jedna druhou…
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čt     7. ledna 20:00 hod.
čt  21. ledna 17:30 hod.
út  26. ledna 20:00 hod.
st  27. ledna 20:00 hod.
SLEČNA BESTIE
komedie, horor
USA, 2020, 102 min.
Kdyby Slečna bestie byla nor-
mální horor o  řádění sériového 
zabijáka, roztomile naivní stu-
dentka Millie (Kathryn Newton) 
by se s velkou pravděpodobností 
stala jednou z  jeho prvních obě-
tí. Monstrum, přezdívané Řezník 
(Vince Vaughn), si ji také neomyl-
ně vyhlédne, jenže místo dalšího 
zářezu na  pažbě si vinou jistého 

magického rituálu ze setkání 
s  Millie odnese velmi nepříjem-
nou životní komplikaci. Pokud je 
ovšem slovo „komplikace“ pro si-
tuaci, kdy se ráno probudí v jejím 
těle, dostačující. Millie je na tom 
ještě hůř, musí se vypořádat s tím, 
že se z ní přes noc stal obtloustlý 
padesátník, po kterém jdou poli-
cajti z celé Ameriky. Navíc má jen 
24 hodin na  to, aby vrátila věci 
do normálu, jinak v tom chlapovi 
zůstane uvězněná navěky.

so 9. ledna 15:00 hod.
MULAN  

dobrodružný
USA, 2020, 116 min., přístupný, 
dabing

so     9. ledna 20:00 hod.
st  13. ledna 20:00 hod.
ŠARLATÁN
drama

ČR, IR, PL, SK, 2020, 118 min., 
12 let

st  13. ledna 17:30 hod.
LÉTO PATŘÍ REBELŮM
dobrodružný
SK, GER, 2020, 90 min, přístupný, 
dabing

Léto je konečně tady! Jonáš se 
jako každý rok těší na svého dědu 
Bernarda, se kterým vždycky pro-
žil ty nejlepší prázdniny. Letos je 
to ale jiné, z dědečka se stal pěkně 
nerudný chlapík. Jonáš má tedy 
před sebou velkou výzvu – musí 
dědovi vrátit chuť užívat si života. 
Teď jen musí vymyslet, jak na to. 
Díky tomu ho čeká bouřlivé léto 
plné dobrodružství, zážitků
a nevšedních přátelství.

út  12. ledna 17:30 hod.
so  16. ledna 15:00 hod.
ne  17. ledna 15:00 hod.
ne  24. ledna 15:00 hod.
DRAČÍ PRINCEZNA
pohádka
NOR, 2020, dabing

Pohádkový příběh inspirovaný 
fantasticko-dobrodružnými fil-
my Stevena Spielberga nebo ma-
gickými snímky Guillerma del 
Tora stírá hranice mezi klasickou 
pohádkou a  moderním každo-
denním životem. Jedním z  jeho 
hlavních témat filmu je dosažení 
nedosažitelného a  víra v  ty, kte-
ré máme kolem sebe. Opuštěná 
jedenáctiletá Sara se ve  snímku 
pokouší zachránit vyděšené a tro-
chu neohrabané dračí mládě spo-
lečně se svým nově objeveným 
kamarádem Mortimerem. Mož-
ná, že právě tohle dobrodružství 
změní Saře celý život…

út 12. ledna 20:00 hod.
čt 14. ledna 20:00 hod.
so 16. ledna 20:00 hod.
ne 17. ledna 20:00 hod.
ne 24. ledna 17:30 hod.
ÚNIKOVÁ HRA 2
mysteriózní, sci-fi
USA, 2019, 100 min., titulky
Psychologický thriller Úniková 
hra vypráví příběh šesti lidí, kteří 
přijali výzvu zúčastnit se únikové 
hry. Velmi brzy ale zjistí, že ze hry 
cesta ven neexistuje… a  začíná 
boj o přežití.

st 13. ledna 16:00 hod.
PÁSMO ANIMOVANÝCH 
FILMŮ 2
ČR, 45 min., přístupný
O zlaté rybce; Pohádka na šňůře; 
Zvířátka a  petrovští; Autíčková 
romance; Zasadil dědek řepu

čt  14. ledna 10:00 hod.
KRAJINA VE STÍNU 
historické drama
ČR, 2020, 135 min., 15 let

pá  15. ledna 20:00 hod.
pá  22. ledna 17:30 hod.
VEČÍREK
komedie
ČR, 2020, 90 min., 12 let

Na  večírku se postupně scházejí 
bývalí spolužáci. Toto setkání by 
se pravděpodobně neslo v duchu 
lehkého škorpení a nostalgických 
vzpomínek, jenže místo dalšího 
spolužáka zazvoní u dveří podo-
mní prodavač a  přinese nečeka-
nou zprávu o  kamarádovi, který 
už nikdy nedorazí. Účastníci ve-
čírku se za ním společně vydávají 

autobusem. Během cesty se uká-
že, že mluvit o  skutečných poci-
tech je mnohem složitější, než se 
zdá.

pá  15. ledna 17:30 hod.
so  16. ledna 17:30 hod.
ne  17. ledna 17:30 hod.
KRÁLÍČEK PETR BERE 
DO ZAJEČÍCH
animovaný 
USA, 2021, 85 min., 12 let, titulky
Ve filmu Králíček Petr bere do za-
ječích se vrací roztomilý a všemi 
oblíbený králičí lump Petr. Bea, 
Thomas a  králíci jsou teď něco 
jako rodina. Ale ať se Petr snaží 
sebevíc, stále má reputaci ne-
napravitelného rošťáka. A  tak 
králíček Petr vezme do  zaječích 
do  světa, kde mu jeho lumpár-
ny nikdo nevyčítá. Když se však 
jeho rodina rozhodne dát všech-
no v sázku, aby ho ve světě našla, 
musí se Petr rozhodnout, jaký 
králíček chce vlastně být.

út  19. ledna 17:30 hod.
st  20. ledna 20:00 hod.
čt  21. ledna 20:00 hod.
ŽENA
dokument
FR, 2019, 104 min., 12 let, titulky
ŽENA se zrodila z  touhy ukázat 
svět skrz oči ženy. A  pak přišly 
otázky! Jakými fázemi musí žena 
projít, aby se z malé holčičky stala 
osmdesátiletá babička? Jaké jsou 
její sny a  touhy a  čeho se nejvíc 
bojí? Co jí nejvíc zraňuje? Co 
očekává od  života, společnosti 
a  mužů? Jak se cítí ve  svém těle 
a  vnímá svou sexualitu? Jakou 
roli hrají v  jejím životě krása 
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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.

a  vzhled? Jak se změní její život 
mateřstvím? Co vlastně víme 
o ženských touhách a proč se jich 
některé národy tak bojí? Slabá, 
hloupá, ubrebentěná, žárlivá, roz-
pustilá a  hysterická, ale i  jemná, 
milá, oddaná a  skromná: to vše 
popisuje ženskou “povahu”. Ale 
jsou všechny ženy doopravdy ta-
kové?

út  19. ledna 20:00 hod.
st  20. ledna 17:30 hod.
NA PALUBU
komedie
FR, 2020, 95 min., přístupný, 
titulky

Měla to být jednorázová spolu-
jízda, ale všechno se zkompliko-
valo už v  Paříži, kde místo oče-
kávaných slečen obsadili sedadla 
Edouardova auta zavalitý dobrák 
Chérif a  hovorný frajírek Félix... 
Úzkostlivý mamánek za volantem 
se stává mimoděčným pasažérem 
Félixova romantického nápadu 
překvapit na  venkově dívku, se 
kterou prožil krátký letní romá-
nek.

čt 21. ledna 10:00 hod.
CASTING NA LÁSKU
komedie
ČR, 2020, 85 min., 12 let

pá  22. ledna 20:00 hod.
so  23. ledna 20:00 hod.
pá  29. ledna 17:30 hod.
so  30. ledna 17:30 hod.
ne  31. ledna 20:00 hod.
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
komedie
ČR, 2021
Když se Nataša a Dominik neplá-
novaně stanou rodiči, domluví se, 
že Nataša jako úspěšná designér-

ka hraček pro děti, dokáže rodinu 
lépe finančně zabezpečit, a  tak 
hlavní část péče o  novorozence 
převezme jako otec na  mateřské 
dovolené Dominik.

út  26. ledna 17:30 hod.
st 27. ledna 17:30 hod.
čt  28. ledna 17:30 hod.
TAXÍKÁŘ – Z OBĚTI VRAHEM 
drama
ČR, 2020

Scénář filmu vznikl na  motivy 
skutečné události, která se stala 
před několika lety na Náchodsku, 
kdy řidiče taxislužby klient při 
cestě napadl nožem a  několikrát 
ho bodl. Řidič se proti útočníkovi 
bránil střelnou zbraní, kterou měl 
v autě. I přesto, že se taxikář 
bránil, byl vyšetřován jako vrah.

čt  28. ledna 10:00 hod.
HAVEL 

životopisný
ČR, 2020, 100 min., 12 let

pá  29. ledna 15:00 hod.
so  30. ledna 15:00 hod.
ne  31. ledna 15:00 hod.
CROODSOVI: NOVÝ VĚK  
animovaný
USA, 2020, přístupný, dabing

Croodsovi přežili pořádnou por-
ci různých nebezpečí a katastrof, 
od  ozubených prehistorických 
zvířat až po naprostý konec světa, 

ale teď budou čelit největší výzvě 
ze všech: další rodině. Vydávají 
se totiž hledat bezpečnější místo, 
které by mohli nazývat domo-
vem. Když objeví idylický ráj, kte-
rý splňuje všechny jejich potřeby, 
myslí si, že jsou jejich problémy 
vyřešeny …

pá  29. 1. 20:00 hod.
so  30. 1. 20:00 hod.
ne 31. 1. 17:30 hod.
GREENLAND: 
POSLEDNÍ ÚKRYT
akční
USA, VB, 2020, 119 min., 12 let
John Garrity (Gerard Butler) 

s  manželkou Allison (Morena 
Baccarin) a malým synem Natha-
nem se vydávají na nebezpečnou 
cestu, aby našli útočiště, před 
obrovskou kometou rychle se blí-
žící k  Zemi. Uprostřed děsivých 
zpráv o  tom, že města po  celém 
světě jsou ničena úlomky komety, 
naši protagonisté bojují s rostou-
cí panikou a  bezprávím, které je 
obklopuje. Budeme svědky zbě-
silého útěku do  bezpečí. Podaří 
se jim najít poslední úkryt před 
globální apokalypsou a najít nový 
bezpečny domov?


