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Měsíčník

Martin Doležal
starosta města

■ ZM schválilo, že v  r. 2022 
bude typ poplatku za komu-
nální odpad obdobný jako 
dosud s  tím, že podrobné 
podmínky (výše poplatku, 
osvobození apod.) budou 
projednány na prosincovém 
zasedání;

■ RM schválila nová pravi-
dla pro poskytování služeb 
v denním stacionáři;

■ RM schválila záměr pro-
nájmu části pozemku  
v  ul. Rudé armády pro 
umístění bezkontaktního 
výdejového boxu společ-
nosti Zásilkovna s.r.o.;

■ RM schválila nové proná-
jmy nebytových prostor 
v  budově pošty (pí Vlčko-
vá, pí Čejková) a v č.p. 610  
(pí Vlková).

Krátce z radnice

Vendula Černohorská
referent spisovny

V  letošním roce bylo do  sou-
těže o  Cenu Edvarda Beneše 

přihlášeno celkem 24 prací, z toho 
14 prací z  Historie 20. století  
a 10 prací ze Sociologie. Slavnostní 
vyhlášení výsledků a  předání cen 
se uskutečnilo v  pátek 22. října 
2021 v Památníku E. Beneše v Se-
zimově Ústí. 

V  oblasti Historie 20. stole-
tí cenu 1. stupně získal Jiří Klůc 
z  Pedagogické fakulty Univerzity 
Karlovy v  Praze za  soutěžní prá-
ci: Přejmenování města Falknov 
na Sokolov u příležitosti 5. výročí 
bitvy u Sokolova a pozdější vztah 
k  této události v  kontextu mění-
cí se doby. Cena Edvarda Beneše 
2. stupně byla udělena Adamu 
Pátkovi z  Filozofické fakulty Uni-
verzity Jana Evangelisty Purkyně 

za  soutěžní práci: ČSNS Doksy 
1945–1948. Cena Edvarda Bene-
še 3. stupně byla udělena Jarmile 
Šebkové z Filozofické fakulty Uni-
verzity Karlovy v Praze za soutěžní 
práci: Česká šlechta a Runcimano-
va mise, 1938. Čestné uznání v ob-
lasti Historie získal Václav Daněk 

z  Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity za  soutěžní práci: Nu-
cená práce české mládeže při vý-
stavbě opevnění Jihovýchodního 
valu u Neziderského jezera na pře-
lomu let 1944–1945 a Milan Dobeš 
z  Právnické fakulty Masarykovy 
univerzity za  soutěžní práci: Pří-

živnictví – právněhistorický vývoj 
tohoto institutu na našem území.

V  oblasti Sociologie cenu  
1. stupně získala Dominika Sladká 
z Fakulty sociálních studií Masary-
kovy univerzity za  soutěžní práci: 
Z nesezdaného soužití do manžel-
ství: Záleží na relativním vzdělání 
partnerů?  Cenu 2. stupně získala 
Gabriela Lazárková z  Fakulty so-
ciálních věd Univerzity Karlovy 
v  Praze za  soutěžní práci: Asisto-
vaná reprodukce z  pohledu cílo-
vých skupin. Cenu 3. stupně získal 
Jakub Janouš z  Fakulty sociálních 
věd Univerzity Karlovy v  Praze 
za  soutěžní práci: Zdroje důvěry 
v  inteligentní virtuální asistenty. 
Čestné uznání v  oblasti Sociolo-
gie získala Sára-Ráchel Schlehrová 
z Fakulty sociálních věd Univerzity 
Karlovy v Praze za soutěžní práci: 
Změna sociální konstrukce neza-
městnaných v období krize souvi-
sející s COVID-19.                          

Vyhlášení výsledků soutěže o Cenu Edvarda Beneše
Foto: Zdeněk Parkan

Cena vody se nemění
Podmínky kotlíkové dotace 
Sportovec tělem i duší 
Město zahrádkářům 
Nový traktor 
Kulturní program

Kozský potok cestou od Červené lávky ke Kozímu hrádku
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Lubor Tomanec
ŘEDITEL VST

Jednatelé Vodárenské společnosti 
Táborsko s.r.o. schválili cenovou kal-
kulaci pro vodné a stočné na rok 2022. 

Lze připomenout, že od  1. 1. 
2022 začne platit nová konces-

ní smlouva na  provoz vodohos-
podářského majetku, provozova-
telem na příštích deset let se opět 
stala společnost ČEVAK a.s. 

Právě výsledky soutěže umožňu-
jí – i přes rychle rostoucí náklady 
energií, stavebních prací, mezd 

a dalších položek kalkulace – cenu 
vodného a  stočného již třetím ro-
kem nezvyšovat. Nabídka provozo-
vatele představovala kromě jiného 
vyšší nájemné, nižší zisk a  nižší 
provozní náklady na opravy. Proti 
těmto úsporám však nyní stojí nad-
průměrná inflace téměř ve  všech 
nákladových položkách kalkulace: 
namátkou více než 10 % elektrická 
energie, 8,5 % stavební práce, 3 % 
mzdy. Do konečné ceny pro zákaz-
níky se příští rok nebude promítat 
ani růst ceny vody od  provozova-
tele vodárenské soustavy, která se 
od  1. ledna příštího roku zvyšuje 
průměrně o 1,85 Kč/m3. 

I  přesto, že ke  zvýšení cen 
za vodné a stočné by byl oprávně-
ný důvod, shodlo se vedení VST 
vydat se v této ekonomicky neleh-
ké době cestou cenové stabilizace. 
V praxi to znamená, že bude plně 
zabezpečen běžný provoz, opravy 
havárií a  údržba majetku, pečlivě 
se však bude zvažovat plánovaná 
obnova, financovaná z nájemného. 
V té se bude pokračovat i nadále, 
ale důraz bude kladen na  úzkou 
koordinaci se zájmy jednotlivých 
měst a budou zpomaleny rozvojo-
vé investice.

V  následujících přehledech 
dvousložkových cen pro vodné 

a  stočné na  období od  1. 1. 2022 
do  31. 12. 2022 tak v  porovnání 
s  právě končící kalkulací dochází 
pouze k nepatrnému zlevnění po-
platku za pevnou složku u větších 
VDM (kat. B, C, D a E). Cena po-
hyblivých složek, stejně tak jako 
poplatek za  pevnou složku u  nej-
menšího vodoměru kategorie A, se 
nemění.

Pevná složka ceny pro stočné 
pro odpadní vody vypouštěné z ji-
ných zdrojů (srážkové vody, stud-
na): 6,39 Kč/m3. 

Cena pro stočné z jiných zdrojů 
celkem: 45,69 Kč/m3.                      

Ceny pro vodné a stočné ve městech Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí, platné od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022: 

Kapacita 
vodoměru 
(m3/hod.) 

Cena 2022  

Pohyblivá složka (Kč/m3) Pevná složka (Kč/vodoměr/rok)

Celkem Vodné Stočné Celkem Vodné Stočné 

Kategorie A 

80,62 41,32 39,30 

1 890 857 1 033

Kategorie B 7 750 3 608 4 142

Kategorie C 17 660 8 347 9 313

Kategorie D 33 963 16 244 17 719

Kategorie E 165 274 81 304 83 970

ceny bez DPH

Kapacita 
vodoměru 
(m3/hod.) 

Cena 2022  

Pohyblivá složka (Kč/m3) Pevná složka (Kč/vodoměr/rok)

Celkem Vodné Stočné Celkem Vodné Stočné 

Kategorie A 

88,68 45,45 43,23 

2 079 943 1 136

Kategorie B 8 525 3 969 4 556

Kategorie C 19 426 9 182 10 244

Kategorie D 37 359 17 868  19 491

Kategorie E 181 801 89 434 92 367

ceny s DPH 10 %

Cena vody se nemění

Správa města Sezimovo Ústí vy-
hlašuje výběrové řízení na pro-

nájem nebytových prostor na kou-
pališti POHODA – bufet o výměře 
19 m²  a  předzahrádky o  výměře 
95 m². Výběrové řízení proběhne 
formou obálkové metody. Podání 
nabídky nejpozději do 15. 12. 2021 

do 12:00 hodin na podatelnu Sprá-
vy města Sezimovo Ústí, Průmys-
lová 1095, Sezimovo Ústí.

Více informací o  podmínkách 
výběrového řízení je možné získat 
na  webu města www.sezimovo- 
usti.cz, záložka Správa města a tel.  
č. 777 794 872.                                   

Ludmila Svatková
místostarostka města

Je to obrovská šance pro mnoho 
lidí v  dluhových pastech. Lidé, 

kterým se podařilo spadnout 
do  exekucí kvůli dluhům u  stát-
ních institucí, mají jedinečnou šan-
ci se z toho vymanit v průběhu od  
28. října do 28. ledna 2022 a znovu 
začít normální život. Pokud v této 
lhůtě dlužník zaplatí celou jistinu 
dluhu, tedy původní dluh a 908 Kč 
exekutorovi za  zastavení exekuce, 
čeká ho nový životní restart. Úro-
ky, penále a další příslušenství stát 
odpouští, exekuce se zastaví. Tý-
kat se to bude těch, co mají dluh 
u  veřejnoprávních institucí, třeba 

u  zdravotních pojišťoven, nemoc-
nic, u  dopravního podniku nebo 
třeba za nájem u obce.

Pokud znáte ve  svém okolí ko-
hokoli, koho by se tato podaná 
ruka státu mohla týkat a  pomoci 
mu, tak mu o  tom řekněte. Na-
směrujte ho do  některé pomáha-
jící instituce, jako jsou Charity, 
občanské poradny, Člověk v  tísni 
apod. Rychlou pomoc Vám po-
skytne např. Help linka Člověka 
v tísni 770 600 800, přesný postup 
najdete i v aplikaci nedluzimstatu.
cz/milostive-leto/. Pokud tuto šan-
ci nevyužijí, nepůjde se jí zpětně 
domáhat. A první aktivita musí být 
na  straně dlužníka! Milostivé léto 
se nebude v  blízké budoucnosti 
opakovat.                                           

VST
�� � ��������� ���������� ��������

„Milostivé léto“ může pomoci 
až desetitisícům dlužníků 
z dluhových pastí

Výběrové řízení 
na nebytový prostor 
BUFET S PŘEDZAHRÁDKOU
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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

vedoucí odboru správního 
a právního

Ing. Mgr. Petra Nedvědová
381 201 137

Sekretariát, rybářské lístky
Ema Králíková

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
vedoucí stavebního úřadu

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)

Ředitelka msks (kultura)
Mgr. Zuzana Bláhová

737 254 683
Městská policie

723 149 972, 381 276 003
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

Starosta města Martin Doležal spolu s npor. Danielem Tomáškem z Policie ČR, Ob-
vodní oddělení Sezimovo Ústí, při předání nové výpočetní techniky, pořízené měs-
tem Sezimovo Ústí a zapůjčené Policii ČR za účelem monitoringu městského kame-
rového dohlížecího systému v našem městě. 

Foto: Ema Králíková

Oznámení o  zrušení úřed-
ních hodin dne 31. prosince 
2021. Oznamujeme vám, že 
dne 31. prosince 2021 budou 
z technických důvodů zruše-
ny úřední hodiny MěÚ Sezi-
movo Ústí. Děkujeme za po-
chopení.

Karel Homolka
vedoucí TS

Zimní údržbu chodníků a  ko-
munikací v Sezimově Ústí pro-

vádí Správa města v souladu s na-
řízením Rady města Sezimovo Ústí 
č. 2/2015 – o  zajištění schůdnosti 
místních komunikací. Na  základě 
tohoto nařízení je zpracován plán 
zimní údržby pro rok 2021/2022, 
kterým jsou stanoveny kategorie, 
priority a  postupy, v  jakém po-
řadí se bude zajišťovat sjízdnost 
a  schůdnost místních komuni-
kací a  chodníků. Každý chodník 
a  komunikace má podle paspor-
tu místních komunikací určeno, 
do které spadá priority, a jak bude 
v  zimních obdobích udržována 
jeho sjízdnost.

V některých lokalitách je proto 
udržován například jen chodník 
na  jedné straně a  v  několika vy-
mezených lokalitách se údržba 
komunikací a  chodníků nepro-
vádí vůbec. Plán zimní údržby je 
k dispozici na webových stránkách 
Správy města Sezimovo Ústí 

www.sezimovo-usti.cz/sprava-
-mesta-aktuality.                              

Petr Klíma
oddělení životního prostředí

Jak jsme informovali v minulém 
vydání Novinek, v  1. pololetí 

roku 2022 se rozběhne 
poslední, 4. vlna kotlí-
kových dotací, tento-
krát pro nízkopříjmové 
domácnosti.

Žadatelem musí být 
vlastník nebo spoluvlast-
ník rodinného domu, 
bytu v  bytovém domě 
(s  vlastním kotlem) 
nebo stavby k  indivi-
duální rekreaci v  Jihočeském 
kraji, které jsou vytápěny kotlem 
na pevná paliva s ručním přikládá-
ním 1. a 2. emisní třídy (příp. kot-
lem nejstaršího typu bez emisního 
zařazení).

Za  způsobilé jsou považová-
ny výměny kotlů realizované od   
1. ledna 2021.

Aby mohl Jihočeský kraj, kte-
rý kotlíkové dotace administruje, 
získat co největší objem finanč-
ních prostředků na  kotlíkové do-
tace, žádá všechny potencionální 

žadatele, aby vyplnili a  odeslali 
registrační dotazník, který je k dis-
pozici na  https://kotlikovedotace.kraj- 
jihocesky.cz

Dotazník je možné vyplnit 
přímo online na  výše uvedených 

webových stránkách, 
nebo vyplnit v  papí-
rové podobě a  doručit 
na  e-mailovou adresu 
kotliky@kraj-jihocesky.
cz nebo poštou či osob-
ně na  Krajský úřad Ji-
hočeského kraje, Odbor 
evropských záležitostí, 
U  Zimního stadionu 

1952/2, 370 76 České Bu-
dějovice. 

Dotazník slouží pouze pro zjiš-
tění potenciálu a  zájmu o  kotlí-
kové dotace pro nízkopříjmové 
domácnosti v  Jihočeském kraji 
a není jakkoli závazný ani jej nelze 
považovat za podání žádosti o kot-
líkovou dotaci a bude využit pouze 
pro prokázání absorpční kapacity 
Jihočeského kraje v dané oblasti. 

Dotazník nemusí být potenciál-
ním zájemcem podepsaný.

Případné dotazy budou zodpo-
vězeny na e-mailové adrese kotliky 
@kraj-jihocesky.cz nebo na  infor-
mační lince 386 720 323.               

Oznámení

Zimní údržba 
2021/2022

Podmínky kotlíkové dotace

Výše dotace (vč. možnosti poskytnutí zálohy na financování nového zdroje):

Tepelné čerpadlo 95 %, max. 130 000 Kč

Kotel na biomasu s ručním či automatickým přikládáním 95 %, max. 130 000 Kč

Plynový kondenzační kotel 95 %, max. 100 000 Kč
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Inzerce
KOUPĚ

Poděkování
■ Děkuji panu starostovi 

Mgr. Ing. Martinu Doležalovi 
za blahopřání k mým naroze-
ninám.  Ludmila Kuldanová

■ Srdečně děkuji panu starosto-
vi za  blahopřání k  narozeni-
nám.                      Marie Filipů

■ Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání a dárek k mým 93. na- 
rozeninám a  zároveň paní 
Rejlkové za milou návštěvu.

František Hanuš
■ Děkuji srdečně sboru pro 

občanské záležitosti, panu 
starostovi a  paní Vocílkové 
za milé přání a dárek k naro-
zeninám.   Nataša Oplatková

■ Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doležalo-
vi za přání k mým narozeni-
nám.             Marie Liškařová

■ Děkuji srdečně panu sta-
rostovi Martinu Doležalovi 
za přání k mým narozeninám 
a paní Hlubinkové za předání 
dárku.             Richard Fischer

■ Děkuji vedení města za přání 
k  mým narozeninám a  paní 
Evě Veselé za předání dárku.

Vratislav Zákostelecký
■ Děkuji panu starostovi 

Mgr.  Ing.  Martinu Doležalo-
vi za přání k mým narozeni-
nám.                Věra Kučerová

■ Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k narozeninám. 

Marie Deverová

 Koupím známky, mince, 
bankovky, obrazy, staré ho-
diny, vojenské předměty – 
šavli, uniformu a  podobně. 
Můžete nabídnout i jiné staré 
předměty nebo celou sbírku 
a pozůstalost. 

 Tel.: 722 777 672

 Pronajmu garáž v  Sezimově 
Ústí II v ulici Svépomoc směr 
Myslivna Nechyba. 

Tel.: 723 075 037

 Pronajmu garáž U Hvězdárny.
Tel.: 608 835 020

PRONÁJEM

Petr Klíma
oddělení životního prostředí

V  minulém čísle tohoto zpra-
vodaje jsme Vás informovali 

o  posledních možnostech využít 
dotace na  výměnu starých kotlů, 
které od  1. září 2022 bude zaká-
záno používat. Na  tento článek 
navážeme s  dalšími informacemi, 
týkajícími se zásad správného vy-
tápění, jejichž dodržením je mož-
né dosáhnout výrazného snížení 
emisí znečišťujících látek, vznika-
jících při vytápění.

Palivo
V kotli či kamnech je nutné po-

užívat pouze takové palivo, které 
určil výrobce zdroje (kotle, kamen, 
krbu). Při spalování dřeva je nut-
né zachovat předepsanou velikost 
kusů a vyhnout se spalování např. 
dřevní štěpky v kotlech na kusové 
dřevo. Nejvýznamnějším parame-
trem kusového dřeva je jeho vlh-
kost, kde vyšší vlhkost vede nejen 
k  vyšším emisím znečišťujících 
látek, ale i ztrátám tepla (všechnu 
vodu je nejprve nutné bez užitku 
odpařit). Horší hoření pak vede 
k zanášení kotle i spalinových cest 
(komínu a kouřovodu) a větší spo-
třebě dřeva. Optimální je sklado-
vat dřevo v  zastřešeném, ale pro-
větrávaném dřevníku izolovaném 
od země, a to minimálně dva roky. 

Spalování odpadu vede zpra-
vidla jen k  malé finanční úspoře, 
ale kromě toho, že se jedná o po-
rušení zákona o  ochraně ovzdu-
ší pod pokutou, je to především 

velmi nezodpovědné chování. Při 
spalování odpadu mohou vznikat 
a  do  ovzduší unikat nebezpečné 
látky.

Zdroj
Základním parametrem zdroje 

je jeho výkon, který musí odpo-
vídat tepelné potřebě vytápěné-
ho domu. Pokud došlo například 
k zateplení či k výměně oken, díky 
čemuž se potřeba tepla snížila, je 
zdroj naddimenzován a bude vel-
kou část roku provozován při příliš 
nízkém výkonu a s vyššími emise-
mi. Tento problém lze řešit instala-
cí akumulační nádoby.

V  současnosti jsou na  trh do-
dávány pouze kotle splňující po-
žadavky Ekodesignu. Současně 
jsou kotle (dle ČSN EN 303-5) 
zařazovány dle emisí a  účinnosti 
do tříd 1 – 5, kdy kotle tříd 1 a 2 
bude od září roku 2022 zakázáno 
používat. Splnění vyšších tříd je 
u některých kotlů s ručním přiklá-
dáním podmíněno instalací aku-
mulační nádoby, díky které nemusí 
být zdroj provozován při sníženém 
výkonu, jenž zpravidla vede k vyš-
ším emisím.

Údržba a nastavení
V souladu s návodem dodržuj-

te předepsanou údržbu! Každý 
kotel vyžaduje pravidelné čištění 
teplosměnných ploch – výmění-
ku, čímž se zvýší jeho účinnost 
a tedy míra využití energie paliva. 
Nejméně v  termínech daných vy-
hláškou provádějte čištění a  kaž-
doroční kontrolu spalinových cest 
(komína a kouřovodů). 

Obsluha
Dodržujte předepsané postupy 

pro obsluhu zdroje. U kotlů s ruč-
ním přikládáním je zásadní zátop 
a  přikládání, kdy vzniká největší 
množství emisí a i zdánlivě drobné 
odchýlení od  předepsaného po-
stupu může tyto emise významně 
zvýšit. 

Řešení problémů s obtěžová-
ním kouřem ze spalování paliv

Zákon o ochraně ovzduší a další 
legislativní předpisy ČR poskytují 
občanům možnosti, jak se bránit 
obtěžování kouřem způsobeným 
spalováním materiálů, ať se jed-
ná o  paliva v  kotlích či topidlech 
(kamna, krby) či biomasy v  ote-
vřených ohništích, nebo nelegální 
spalování odpadů.

Ke  kontrole a  vymáhání pří-
slušných ustanovení zákonů, po-
kud se jedná o zdroje do 300 kW 
jmenovitého tepelného příkonu, 
jsou oprávněny obce s  rozšířenou 
působností. V případě podání stíž-
ností se tedy obracejte na Městský 
úřad Tábor. Tento úřad má mož-
nost zjistit objektivní stav provo-
zování těchto zdrojů, a to i s využi-
tím možností provedení kontroly 
kotle či topidla v  obydlí, přičemž 
v  případech, kdy je to účelné, 
může odebrat i vzorky popela pro 
prokázání případného spalová-
ní odpadu. Dále si může obecní 
úřad vyžádat doklad o  provedení 
kontroly technického stavu a pro-
vozu, udělovat sankce za porušení 
zákonných povinností či ukládat 
nápravná opatření ke zlepšení stá-
vajícího stavu.                                  

Martina Machálková
zást. velitele mp

 Při dopravní nehodě v  ulici 
Nerudova zajištěno místo, ově-
řena totožnost zúčastněných 
a  do  příjezdu dopravní policie 
usměrňování provozu na komu-
nikaci.

 Přijato telefonické oznámení 
na  děti shromážděné u  vchodu 
u  domu, kde okolo sebe poha-
zovaly odpadky. Mladiství byli 
poučeni a z místa vykázáni.  

 Oznámen nález platební karty 
v  objektu obchodu. Doklad byl 
předán příslušnému bankovní-
mu sektoru.

 V  noční hodině po  skončení 
provozní doby veřejného WC 
byl v  místě nalezen spící muž. 
Byl vyzván k opuštění prostoru 
a směrován do azylového domu.

 V prostoru garáží na Koreji byly 
nalezeny dvě motorové sekačky, 
byly předány do  oddělení ztrát 
a nálezů na MěÚ.

 V prostoru čerpací stanice byla 
nalezena zmatená žena, kte-

rá vlivem tíživé životní situace 
ztratila pojem o čase. Byly jí po-
skytnuty kontakty na odbornou 
pomoc.

 Informace o  zjištěných poško-
zených dopravních značkách 
na Husově náměstí byla předána 
pracovníkovi SM pro zajištění 
opravy.

 V  několika případech zjištěno 
svévolné nepovolené umístění 
dopravního značení. Protipráv-
ní jednání bylo postoupeno pří-
slušnému správnímu orgánu.

Pokračování na str. 5  

Zásady správného vytápění

Z činnosti městské policie
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Narození: od 22. 9. do 24. 10.
Broncová Nikoleta
Ciznerová Albína

Hronková Mia

Zemřelí: od 20. 9. do 24. 10.
Albrechtová Blažena

Dvořáková Jana
Havlín Vladislav
Choulík Antonín
Kučerová Květa
Lengrová Věra

Schorníková Květoslava
Štefka Zdeněk

Válková Květuška
Vojtášek Stanislav

Hana Chotovinská
kronikářka města

Čas letí a  my si uvědomujeme, 
že nám kromě let přibývá i ně-

jakých těch bolístek, vzpomínek, 
zážitků, splněných i  nesplněných 
přání. Platí to i pro pana Mirosla-
va Březíka, nadšeného sportovce, 
fotografa, a  především patriota 
Sezimova Ústí. Sportovec, který je 
známý především starší generaci 
sportovních nadšenců v  tábor-
ském okrese i  v  Jihočeském kraji, 
oslavil v  letošním roce významné 
životní výročí. Zajímavostí jistě je, 
že pan Březík se narodil jako v po-
řadí šestý občan města Sezimovo 
Ústí. A  pochlubit se může i  tím, 
že do  mateřské školky, základní 
i střední školy chodil do jedné bu-
dovy – původně soukromé Baťovy 
školy práce, od roku 2001 VOŠ, SŠ 
a COP.

Celý život se věnoval sportu. Už 
jako malý žáček začínal s atletikou, 
lyžováním a  sportovní gymnasti-
kou. Rád vzpomíná na trenéry Va-
loucha a Patočku a na pana učitele 

Voborského. Věnoval se také létání 
na kluzáku, hrál na piano a na vo-
zembouch, který si sám vyrobil. 
Možná právě spojení sportu a hud-
by ho předurčilo k tomu, že se stal 

tím, kdo nacvičoval nejrůznější 
veřejná vystoupení mužů, ať se již 
jednalo o  každoroční tělovýchov-
né akademie v  TJ Spartak, sklad-
by mužů k  výročím Vídeňského 
Sokola, na  Akademiích v  okresu 
Tábor, na pódiových vystoupeních 
v Táboře a samozřejmě na sparta-

kiádních vystoupeních místních, 
okresních i  celostátních. Rád se 
v rámci Táborska podílel na orga-
nizaci aktivit pro sportovce. Připra-
voval turnaje rekreačních sportů, 
jako je volejbal, malá kopaná a ori-
entační běh. V zimě se staly oblí-
bené dálkové běhy na lyžích. Délka 
tras byla 42, 50, 55, 65 a 70 km. Pro 
cvičitele z okresu Tábor zorganizo-
val celkem 34 zájezdů do českých, 
slovenských i rakouských hor. 

V  letech 1965–1990 byl ná-
čelníkem TJ Spartak Sezimovo 
Ústí a  působil jako cvičitel mužů 
a žáků. V roce 1968 se stal místo-
předsedou OV ZRTV a o rok poz-
ději jeho předsedou. Po  přejme-
nování ZRTV na  Asociaci sportu 
pro všechny v  práci pokračuje až 
do  dneška. Je členem Krajského 
výkonného výboru ČASPV a svou 
práci stále vykonává tak, jak tomu 
je celý život zvyklý. Svědomitě 
a bez nároků na odměnu.

Pane Březíku, ať i další roky Va-
šeho života Vám přinesou zdraví, 
radost z  cykloturistiky, pohodu 
a  jsou naplněné elánem ve  spor-
tovním i osobním životě.                

Jitka Vrbová
kronikářka kostela

Dne 1. května 1985 odešel do důcho-
du ze zdravotních důvodů táborský 
děkan P. Václav Žitný. Bylo mu 68 let 
a  prodělal již několik infarktů. Dne  
4. května 1985 nastoupil na jeho mís-
to P. Václav Kraus, který rovněž sloužil 
i v Sezimově Ústí. 

Dne 3. srpna 1985, ve  svých 
nedožitých 70 letech, náhle 

zemřel František Vlček. Byl kos-
telníkem a  varhaníkem v  kostele 
v Sezimově Ústí od roku 1946 (té-
měř 40 let) a dvacet roků byl také 
varhaníkem v  Klokotech. Byl to 
člověk tichý, skromný a spolehlivý. 
Věřící v něm ztratili člověka odda-
ného práci pro kostel a jako památ-
ka na něj zde zůstalo po jeho smrti 
harmonium, jak to bylo jeho dří-
vější přání. Dne 7. srpna měl roz-
loučení v  táborském krematoriu 
a urna byla poté převezena do jeho 

rodné Studénky na  Moravě. Veš-
kerých prací spojených s údržbou 
kostela včetně hraní na varhany se 
od listopadu 1985 ujal tehdy teprve 
35 letý pan Jan Kulhánek. Narodil 
se v roce 1950 v Obratani. Od dět-
ství měl vztah k hudbě a ještě před 
vojnou hrál ve svém rodišti na var-
hany. Vyučil se ve Strojírnách v Pa-
cově. Od  roku 1975 začal praco-
vat na Silonu v Plané nad Lužnicí 
a natrvalo se přestěhoval s manžel-

kou Jaroslavou do  Sezimova Ústí. 
Dne 15. listopadu 1985 nastoupil 
do Klokot na místo kaplana P. Ka-
rel Plavec. V  Sezimově Ústí měl 
první mši svatou 17. listopadu 
1985. S P. Krausem se střídali v Se-
zimově Ústí při sloužení mše svaté 
ob týden.

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         

Pokračování ze str. 4

	V ulici Nerudova zastaven neo-
světlený automobil. Po provede-
né orientační dechové zkoušce 
s negativním výsledkem byl pře-
stupek projednán domluvou.

	Provedena lustrace muže pří-
tomného u vozidla s viditelným 
poškozením dveřního zámku. 
Majitel si škodu provedl nedo-
patřením sám. Pro neplatnou 
technickou prohlídku bylo ma-
jiteli nařízeno odstavení vozidla 
a  zákaz jízdy po  pozemní ko-
munikaci do obnovení provozní 
způsobilosti.

	Hlídka MP byla upozorněna 
na  vozidlo porušující Zákaz 
vjezdu u loděnice na Soukeníku. 
Událost v  katastru města Planá 
nad Lužnicí převzalo k  řešení 
Obvodní oddělení PČR SÚ. 

	Za domem v ulici Dukelská byl 
zjištěn vyhozený domovní od-
pad vzniklý v  rámci vyklízení 
bytu. Zjištěný původce byl řešen 
dle zákona o odpadech. 

	Nalezené použité injekční stří-
kačky u  kina Spektrum, v  ulici 
Lužnická a  u  veřejných WC 
na ulici Rudé Armády byly pře-
dány k odborné likvidaci.

	Prostřednictvím kamerového 
systému byl zjištěn muž, kte-
rý odstranil lavičku na  nám. 
T. Bati. Byl vyzván k  uvedení 
do původního stavu.

	Při pochůzkové činnosti byla 
před vchodem do prodejny Flop 
na  ulici 9. května zjištěna pro-
padlina v  chodníku. Věc byla 
spolu s fotodokumentací předá-
na správci komunikace.              

Z činnosti MP

Společenská kronikaSportovec tělem i duší

Miroslav Březík

Kostel v Sezimově Ústí  – 22. část

František Vlček
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učitelky a vychovatelky 
ZŠ Školní náměstí

Září bylo ještě poněkud nesmě-
lé. Děti si opět po  delší době 

pomalu, ale jistě přivykaly na pre-
zenční výuku a  učitelé se tetelili 
radostí, že mají své žáky konečně 
ve třídách. Své emoce se však báli 
vyjádřit nahlas, aby náhodou něco 
nezakřikli.

Říjen už běžel na  plné obrát-
ky! Však posuďte sami: Folklórní 
soubor Dubínek opět zahájil svou 
činnost. Jak? Přímo ukázkově, a to 
natáčením spotu pro Jihočeskou 
televizi. V  Kovářově počasí přálo 
a všichni účinkující si tento krásný 
podzimní den velmi užili společně 
s paní učitelkou Lacinovou.

Čtvrťáci pod vedením paní uči-
telky Dvořákové navštívili místní 
knihovnu, kde je čekal paní knihov-
nicí připravený program na  téma 
Lovci mamutů. Nejdříve bylo za-
potřebí rozdělit se do  pracovních 
skupin. K  tomu skvěle posloužila 
pohybová hra „Najdi si svou tlupu“. 

Pak už se jednotlivé skupinky po-
hybovaly po knihovně, hledaly dle 
indicií dané knihy, ve kterých byly 
ukryté části obrázků právě z knihy 
Lovci mamutů. Při této zábavné 
činnosti se naši žáčci dozvěděli 
spoustu informací o  spisovateli 
Karlu Štorchovi, o  malíři Zdeňku 
Burianovi i  o  samotném pravěku.  
Správně vyplněné pracovní listy 
v  závěru celého projektového dne 
hovoří za vše. Den se opravdu vy-
dařil. A tak jen věřme, že na tento 
den čtvrťáci jen tak nezapomenou, 
protože v  šesté třídě při dějepisu 
se jim všechny získané informace 
o  pravěkých lovcích mamutů bu-
dou určitě hodit.

A do třetice – nesmíme zapome-
nout, že je potřeba se pořádně, ale 
opravdu pořádně hýbat. Naše dru-
žinové děti to vědí. Vědí to i paní 
vychovatelky, a proto svým svěřen-
cům přichystaly družinový turnaj 

„Na  zajíce“.  To bylo něco. Školní 
tělocvična se otřásala v základech, 
děti bojovaly jako zajíci… pardon 
jako lvi a kamarádům fandily o sto 
šest. 

Za zmínku stojí napsat, že vše se 
neslo v pravidlech fair play. Hra se 
obešla bez zbytečných prohřešků, 
každý fandil každému, případná 
porážka se přijala s hlavou vztyče-
nou. A tak to má být. I toto je dob-
rá příprava pro život.

Jak vidíte, na naší základní ško-
le si společné chvíle umíme užít. 
Snad nám tento parádní rozjezd už 
nic nepřekazí.                                    

Marika Součková
MŠ Lipová

V půlce října se na zahradě ma-
teřské školy sešli děti a rodiče, 

aby si užili slunečné odpoledne 
plné her, soutěží a  vyrábění. Při-
praveno bylo pro děti devět stano-
višť, které pojilo jedno téma, a  to 
brambory. Děti si tak mohly vy-
zkoušet sběr brambor, skoky v pyt-
li, převážení brambor na  trakaři, 
tiskání razítky z brambor a spousty 
dalších aktivit.

Pro rodiče byla v  teepee stanu 
připravena krásná podzimní vý-
stava výtvorů dětí ze všech tříd 
školky.

Jsme rádi, že letošní brambo-
rová slavnost mohla proběhnout, 
všichni jsme si ji moc užili a doufá-
me, že se brzo na další oslavě opět 
společně sejdeme.                            

Ivana Jirmusová
MŠ Zahrádka

Celá MŠ Zahrádka se v  říjnu 
zbarvila do podzimních tónů. 

Děti doma společně s rodiči vyro-
bily spoustu skřítků Podzimníč-
ků a vyzdobily jimi celou budovu 
školky.                                                

Ivan Dvořák
předseda zo čzs 

Nejdůležitějším, co se v  letoš-
ním roce okolo "Moštárny" 

stalo, je to, že objekt už není v ma-
jetku státu, ale města Sezimovo 
Ústí. Město objekt koupilo. Nám, 
zahrádkářům, to dává jistotu, že 
nám nikdo nedá výpověď z užívání 
objektu.  

V  listopadu jsme ukončili 
úspěšnou sezonu moštování. Naše 
moštárna je známá i za hranicemi 
bývalého okresu, jezdí sem s ovo-
cem z  blízkého okolí, ale i  z  větší 
vzdálenosti. Ona to vlastně není 
jen moštárna. Stavba nacházející se 
na adrese Okružní 1143 je plným 

názvem Účelové zařízení ČZS. 
V dobách minulých se zde konaly 
výstavy květin, ovoce i  zeleniny. 
Dodnes je zde prodejna hnojiv pro 
členy ČZS Sezimovo Ústí II i  pro 
veřejnost a  zařízení na  zpracová-
ní jablek, na výrobu moštu a jeho 
uchování. Naše organizace zde má 
knihovnu. Sice se staršími tituly, 
ale s  informacemi, které platí do-
dnes. 

26. prosince od 14 do 16 hod. 
v Moštárně, skleničku na mošt 
s sebou!

Chtěli bychom vás v  době vá-
nočních svátků pozvat na návštěvu 
Moštárny. Připravili jsme pro vás 
ochutnávku moštu s  prohlídkou 
moštárny, výstavky prací různých 
aranžmá buď členek Klubovny tře-

tího věku, členek ČZS nebo i dal-
ších zájemců, zájemkyň, možná 
i včelařů. Podle toho, jestli se nám 
podaří zajistit jablíčka, připravili 
bychom i  ochutnávku některých 
odrůd jablek, hrušek, historických 
i  současných. Těšíme se, že nás 
26. prosince od  14 do  16 hodin 
navštívíte a  ochutnáte připravené, 
prohlédnete si teplem vytopenou 
velkou klubovnu s  knihovnou 
a výstavkou prací vážících se k Vá-
nocům. Akce se bude konat, po-
kud to bude možné, za  pravidel, 
která budou v době konce prosince 
platit. Ochutnávat budete ze skle-
niček, kelímků, hrnéčků, které si 
přinesete s  sebou, abychom neza-
těžovali prostředí používáním ke-
límků na jedno použití a dodrželi 
i další pravidla.                                 

Podzimní část roku se vydařila

Město zahrádkářům, zahrádkáři městu

Bramboriáda 
v MŠ Lipová

Podzimníčci 
v Zahrádce
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Václav Gabriel 
ČSOP ZO Sezimovo Ústí

Tohoto mimořádně zajímavé-
ho ptáka jsem poprvé viděl 

jako malý kluk na  Kozském po-
toce u  Červené lávky. Rozhrnul 
jsem tehdy rákosí a viděl, jak pod 
hladinou prohledává dno a  při 
tom si pomáhal křídly. Vypadal, 
jako kdyby pod tou vodou létal. 
Skorec vodní. Ano, tento ptáček 

si hledá potravu převážně na dně 
tekoucích vod a dokáže se potopit 
až do  půlmetrové hloubky. Tam 
hledá různé larvy vodního hmy-
zu.  Má rád rychleji tekoucí toky, 

spíše s čistější vodou. Vystupující 
kameny nad hladinou používá 
jako odpočívadla a  pozorovatel-
ny, dokáže se z  nich i  dívat pod 
hladinu. Létá prudce a  převážně 
nad vodou. Staví si velice zají-
mavé hnízdo z mechu a ze stébel. 
Hnízdo staví nad vodou, často 
ke  stavbě využívá konstrukce 
mostů. Na Kozském potoce jsem 
ho již delší čas nezahlédl, ale mů-
žete ho pozorovat na Lužnici pod 
Táborem anebo na Tismenickém 

potoce. Z  této lokality pochází 
i  snímek skorce, fotografie hníz-
da je z  již dříve konané výstavy, 
kterou pořádala 12. organizace 
ČSOP Sezimovo Ústí.

  
Zdeněk Soldát
Hvězdárna Fr. Pešty

SLUNCE  
21. 12. vstupuje do znamení Ko-

zoroha. První zimní den. Slunovrat 
– Slunce se vrací k rovníku. 

I když je v zimě k nám nejblíže 
a  nejvíce oslňuje, je přesto zima. 
Příčinou tohoto jevu je, že paprs-
ky u  nás na  zem dopadají šikmo. 
V létě, ačkoli je naše hvězda od nás 
nejdále, na krajinu září téměř kol-
mo. Půda přijímá vyšší teplo, živo-
čišstvo a vegetace více světla, toliko 
důležité pro život na  Zemi. Para-
doxem je polokoule jižní. I  když 
je tam Slunce v létě (u nás v zimě) 
Zemi nejblíže, průměrná teplota 
je oproti severní polokouli jenom 
o pouhé 2 stupně vyšší než u nás! 
Jak je to možné? Příčinou tak ma-
lého rozdílu teplot obou polokoulí 
je větší rozloha chladných oceánů 
a méně pevnin než na severu. Pev-
niny, jak známo, více akumulují 
teplo a  polokouli ohřívají. Rovní-
kové oblasti jsou zas spalovány 
vedrem, neboť Slunce se od  rov-
níku během roku odchýlí pouze 
o 23 stupňů na jih a v  létě k nám 
na sever. Odchylka 23 stupňů tvoří 
u nás první zimní a letní den. Slun-
ce přímo nad rovníkem se nachází 
v rovnodennostech jarního a pod-
zimního dne. Na rozdíl od  jiných 
zeměpisných šířek, v  těchto kraji-
nách vychází a zapadá kolmo, čímž 
se významně zkracuje soumrak 
a prodlužuje noc.

PLANETY PO SETMĚNÍ
Venuše stále po  západu Slunce 

nízko nad jihozápadem.

Jupiter a Saturn se nachází níz-
ko nad jihozápadem v  souhvězdí 
Kozoroha.

Uran na  jihovýchodě v  sou-
hvězdí Berana a nachází se nejblíže 
k Zemi – 2,79 miliard km.

VÝROČÍ
2. 12. 1971 – 50 let od  vůbec 

prvního přistání na planetě Mars, 
sonda Mars 3. Start 28. 5.1971. Let 
k Marsu při tzv. startovacím oknu, 
kdy je planeta nejblíže, trvá i dnes 
půl roku. 

14. 12. 2013 – 7 let od přistání 
čínské sondy Čhang-e3  s  vozít-
kem Nefritový králík v Moři dešťů 
na Měsíci.

18. 12. 1991 – 30 let od  startu 
sondy Magion 3. Jedna z pěti čes-
kých satelitů určené pro výzkum 
MAGnetosféry a  IONosféry pla-
nety. Dráhy jednotlivých sond byly 
od  400 do  18 tisíc km nad povr-

chem Země.
27. 12. 1571 – 450 let od naro-

zení Johanesa Keplera – geniální 
vědec, působící v  Praze a  jehož 
formulace zákonů pohybů planet 
kolem Slunce platí dodnes.

14. 12. nejvyšší aktivita mete-
orického roje Geminidy, ze sou-
hvězdí Blíženců vyletují od výcho-
du.

Délka dne: v prosinci ubývá dne 
o 20 minut. Po 21. 12. se den po-
souvá do večera. Den se prodlouží 
až od Nového roku. 

Pranostika: Studený prosinec – 
brzké jaro.

Citát: „Člověk je vpravdě nevylé-
čitelný blázen. Nedokáže se naučit 
prosté věci, které se ostatní živoči-
chové naučí snadno. Mezi jinými 
jsem podnikl experiment: za  ho-

dinu jsem naučil kočku a psa, aby 
se spřátelili. Strčil jsem je do klece. 
Za další hodinu jsem je naučil, aby 
se spřátelili s králíkem. Během dvou 
dnů jsem k nim přidal husu, vever-
ku a  pár holubic. Nakonec i  opici. 

Žili spolu v  míru, dokonce se měli 
rádi…“  

Spisovatel Mark Twain, 
Dopisy z planety Země 

Všem obyvatelům, přátelům, 
kolegům a  příznivcům rozličných 
věd a  poznání krásného Sezimo-
va Ústí přeji podobné řešení, bez 
klece. Báječné a požehnané prožití 
svátků klidu, míru, sluníčka, důle-
žitou vzájemnou toleranci, lásku, 
přátelství a pohodu přejí hvězdáři 
planetky č. 26 971 Sez. Ústí (pohy-
buje se ve  vzdál. 30–350 mil. km 
od  Země) https://stelweb.asu.cas.
cz/publications/planetky/detail.
phtml?number=26971                   

Aktivita Slunce 1996–2020

Hvězdárna Františka Pešty

Ptačí rubrika Václava Gabriela
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Zdeňka Kašíková
TJ Spartak MAS 
– oddíl sportovní gymnastiky

Po  dvouleté nucené odmlce se 
gymnasté TJ Spartak MAS SÚ 

začátkem října vydali na  soutěž  
KP SG družstev ve  volných se-
stavách v  Českých Budějovicích. 
V  kategorii nejmladších žáků vy-
hrálo družstvo Spartaku ve  slože-
ní Bořivoj Samec, Jan Uhlíř, Filip 

Špaček a  Vladimír Paris, na  dru-
hém místě bylo družstvo ze stejné-
ho oddílu ve složení Jakub Marek, 
Adam Andrýs, Martin Šonka.

V kategorii mužů byl na 1. místě 
František Vaněček, ostatní katego-
rie jsme neobsadili.

 
V sobotu 23. října jsme se vyda-

li na soutěž do Vršovic. V Memo-
riálu Víta Somolíka se v  kategorii 
mladších žáků umístil na 6. místě 

Vít Kvasnička, 7. Petr Kostečka  
a 8. místo obsadil Vladimír Paris.

V neděli 7. 11. se naši gymnas-
té zúčastnili krajského přeboru 
SG v povinných sestavách v Čes-
kých Budějovicích. Navzdory Co-
vidu i  podzimním nachlazením 
se sešlo pár gymnastů na  tomto 
klání.

V  nejmladší kategorii VS 1 
(nar. 2012–2014) obsadil 4. místo 

o necelé 2 desetiny  za bronzovou 
příčkou závodník Bořivoj Samec. 
Další členové TJ Spartak na 5. mís-
tě Vladimír Paris, 9. Juda Dračka, 
12. Tomáš Tichý.

Ve  starší kategorii VS 2 (nar. 
2008–2009) zvítězil Rostislav Von-
dráček, zatím Sokol Vršovice, ale 
momentálně trénuje ve  Spartak 
MAS SÚ, stříbrnou medaili získal 
Radek Kümmel.                               



Rostislav Radimecký
TJ Spartak MAS – oddíl házené

Oddíl házené TJ Spartak 
MAS Sezimovo Ústí má 

po  šesti letech opět svůj tým 
v  dorostenecké ligové soutě-
ži – konkrétně ve  2. lize mlad-
ších dorostenců Čechy v  divizi 
Jihovýchod. Svěřenci trenérů 
Martina Bláhy a  Petra Kejvala 
za  asistence vedoucího družstva 
Zdeňka Nekoly ml. si ve své lize 
po  podzimní části nevedou vů-
bec špatně – ba naopak: ze sedmi 
soutěžních utkání pětkrát vy-
hráli, z toho čtyřikrát o více než  
10 branek. Podlehli pouze dvěma 
silnějším týmům: TJ JM Chodov 
a  Jiskře Třeboň. Potěšující je 

navíc střelecká forma dvou hrá-
čů Spartaku: Jana Echtnera (se  
77 brankami prozatímní nejlep-

ší střelec soutěže) a Jana Mrázka 
(s 57 góly 4. nejlepší střelec sou-
těže). Po  podzimní části 2. ligy 

mladšího dorostu tak Spartaku 
Sezimovo Ústí v neúplné tabulce 
(3 utkání se musela odložit kvůli 
karanténě hráčů některých od-
dílů) patřilo průběžné 2. místo – 
o  skóre před rivalem z  Třeboně. 
Pokud si družstvo sezimáckých 
dorostenců svou formu a  skvělé 
výsledky přenese i  do  jarní části 
soutěže, která začala netradič-
ně již v  půlce listopadu 2021, 
a  skončí na  medailové pozici 
také po  ukončení základní čás-
ti, budou je od února 2022 čekat 
těžké zápasy v  nadstavbové části 
2. ligy proti družstvům z  divize 
Severozápad. Narazit tak mohou 
na  zkušená B mužstva prvoligo-
vých házenkářských oddílů Lovci 
Lovosice, Talent Škoda JS Plzeň či 
Dukla Praha.                                 

Sportovní gymnastika

Mladší dorostenci oddílu házené
na medailové pozici
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Adventní koncert 
Sezimácké střední

Zdena Kloubová 
a Jitka Čechová

Vánoční hudební 
rozjímání

4. prosince 2021
16.00–17.30 hod.

Spektrum, Sezimovo Ústí

Zdeněk Fibich
~ Šestero písní výběr z cyklu

Bedřich Smetana
~ výběr z cyklu Črty

Bohuslav Martinů
~ výběr z Písniček na jednu 

a dvě stránky

přestávka

Franz Schubert
~ Schlaffe, schlaffe 

holder Knabe

Johannes Brahms
~ Wiegenlied

Bedřich Smetana
~ výběr z cyklu 

Lístky do památníku

Traditional
~Adeste fideles

Adam Michna: 
Loutna česká

~ Vánoční noc, 
Vánoční rosička

Bedřich Smetana
~ výběr z cyklu Sny

Vánoční zpěvy z barokních 
kancionálů

Zdena Kloubová – soprán
Jitka Čechová – klavír

Vstupenky k vyzvednutí 
na recepci školy

Čtvrtek 2. 12. 2021, 
17:30 hod.
pod schody u Spektra
VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ 
TANEČNÍHO OBORU 
pod vedením Markéty Švecové 
v rámci Čertovského a andělského 
odpoledne v Sezimově Ústí. 

Sobota 4. 12. 2021, 
14:00 hod.
Kostel Povýšení svatého Kříže 
ADVENTNÍ AKORDEONOVÝ
 A HOUSLOVÝ KONCERT
Koncert žáků ZUŠ Sezimovo Ústí 
ze tříd Dany Mužíkové a  Heleny 
Pokutové.

Pondělí 13. 12. 2021, 
18:00 hod.
sál Spektrum
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
ŽÁKŮ S VYSTOUPENÍM 
DRAMATICKÉHO OBORU
Adventní koncert žáků a souborů 
ZUŠ Sezimovo Ústí. 

Od  17:40 hod. koledové vytru-
bování žesťového kvarteta Josefa 
Jandy v hale Spektra.

Josef Holub
FK Spartak MAS Sezimovo Ústí, z.s.

V předešlých letech se sportovní areál 
Soukeník v  Sezimově Ústí proměnil 
v nepoznání. Z druholigového stánku, 
kde v minulosti sbíral body domácí FC 
MAS Táborsko a.s., se stalo tréninkové 
centrum pro mládež, které má dvě 
travnaté hřiště a novou umělou trávu.

Po investicích v řádech milionů 
do infrastruktury bylo potřeba 

nyní zainvestovat i  do  strojního 
vybavení. Starý Zetor 3011 již ne-
mohl vjet na  současný podklad, 
a  proto bylo potřeba se poohléd-
nout po dotačním titulu.

Jako spolek uspěl v žádosti ČEZ 
– Podpora regionů, díky čemuž 
se mohl pořídit nový malotraktor 

Yanmar YT235 v  pořizovací ceně 
819 000 Kč bez DPH. Podpora ze 
strany ČEZ je ve výši 496 000 Kč. 

Touto cestou patří společnosti 
ČEZ poděkování, že podporuje 
podobné akce a projekty.               

Údržbu Soukeníku zlepší nový traktor

Pozvánka 
na vybrané akce
pořádané 
ZUŠ Sezimovo Ústí
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Alena Kalinová
trenérka

Muži i junioři po dvou letech opouštějí 
extraligu, junioři si na  závěr sezony 
vybojovali stříbrné medaile v  MČR 
U18, kadeti vyhráli závěrečný turnaj 
o  pořadí v  lize kadetů, žáci vyhráli 
závěrečný zápas sezóny v turnaji o po-
řadí a  coachballisti vyhráli skupinu 
o 7.– 9. místo v turnaji o pořadí. 

Muži A – extraliga 
– v  září se přehoup-
la extraligová soutěž 
mužů do  nadstavby, 

znamenalo to vybojovat pozici 
v  tabulce tak, abychom za  sebou 
nechali alespoň dva týmy. To ne-
vyšlo, ale na poslední chvíli zvládli 
postup do play-outu. V sérii o udr-
žení za nás nastoupily poprvé (díky 
kovidovým opatřením) za dvě se-
zony dvě holandské posily, nadha-
zovač Jeffrey Visser a kečr Anthony 
Beaumont. Po  vyrovnaném utká-
ní, kde nám chybělo trochu štěstí 
a  důraznější útok, prohráváme 
1:5. Co se odehrálo v naší dohráv-
ce šesté směny, za stavu 6:6 se jen 
těžko píše. Přichází běžecká chyba 
a místo bodu a plných met bez outu 
je obsazená druhá meta a dva outy. 
V sedmé směně si soupeř bere vý-
hru. Muži se ocitli nad propastí se-
stupu. I třetí zápas prohráváme. Ač 
jsme za sebou nechali tým z Plzně, 
Radotínští nám letos play-out opla-
tili. Oni zůstávají, my se loučíme. 
Věříme, že ne na dlouho.

Muži B – 3. ČSLM – finálo-
vý turnaj se odehrál 25.–26. 9. 
v  Havlíčkově Brodě. Naši muži si 
připsali sladkou výhru 20:10 nad 
Kunovicemi, tu jim ale v  zápase  
o 3. místo v tiebreaku hráči Kuno-
vic vrátili a  nás odsoudili k  zisku 
medaile bramborové.

Junioři U20 – extraliga – muži 
do 20 let, play-out na dva vítězné 
byl vyrovnanější než by kdo čekal. 
První zápas na domácím hřišti při-
nesl obrovské drama se šťastným 
koncem pro nás, kdy si v tiebreaku 
bereme vítězství odpalem Micha-
la Pavolky. V odvetě v Ledenicích 
první zápas nevychází, je srovnáno 
na  1:1 na  zápasy. Rozhodující zá-
pas začínáme fantasticky. Po  pře-
tahované o body neudržíme v do-
hrávce jednobodový náskok. Je 
to škoda. Nebyli jsme horší, ale… 

těch ale bylo víc a na ty se nehraje. 
Je třeba celý tým pochválit, včetně 
coache Jana Čecha, který tým celý 
rok vedl.  Loučíme se s extraligou, 
lze očekávat, že se do ní zase jed-
nou vrátíme. Tak třeba už pro rok 
2023!

Liga kadetů U16 – hráči do   
16 let díky dvěma vynechaným 
turnajům odjeli 25.–26. 9. na  tur-
naj o  umístění do  Pardubic. 
Po dobře takticky rozehraném tur-
naji si zajistili účast ve finále, které 
vyhráli 11:10 nad týmem pořada-
tele Pasos. Prvenství v turnaji bylo 
hřejivou tečkou za  letošní kadet-
skou sezónou. 

Liga žáků U13 – děti do  13 let 
vyjely 18.–19. 9. na  závěrečný tur-
naj o umístění do pražského areálu 
Joudrs. Na posledním turnaji obsa-
dily krásné třetí místo, když v po-
sledním zápase porazily domácí 
tým 7:6 a okusily tak pocit medailo-
vého umístění, i když jen v turnaji.

Coachball U11 – děti do 11 let 
ukončily své působení turnajem 
o umístění v Chomutově. Náročná 
cesta, náročný turnaj, dvě prohry, 
dvě výhry zajistily našemu potě-
ru vítězství ve skupině o 7. místo. 
Parádní pocit, vidět mini hráče 
bojovat o každý míč. Už se těšíme 
napřesrok.

Junioři U18 na  závěr sezony 
vicemistry ČR – posledním turna-
jem sezony bylo 15.–17. 10. MČR 
– mistrovství republiky juniorů 
do 18 let. Možná trochu překvapi-
vě, ale vzhledem k průběhu turnaje 
zcela zaslouženě vezeme domů 
stříbrné medaile.

V  základní skupině jsme sice 
prohráli s  Joudrs Praha 0:20, ale 
poté přišly jasné výhry. Se Spec-
trem Praha 20:0 a domácími Par-
dubicemi 19:4. S  Břeclaví i  přes 
skvělý začátek jsme rozhodli až 
v dohrávce 15:14.

Ve finále jsme narazili na Joudrs 
a  ani tentokrát se nám nepodaři-
lo více vzdorovat. Vedení z  první 
směny po odpalech Petráka a Vrá-
ny bylo hned to tam a soupeř po-
tvrdil jasnou roli favorita.

Kromě stříbrných medailí jsme 
si odvezli také jednu individuální 
cenu – Robert Hanzal cenu pro 
nejlepšího pálkaře.

Chtěla bych poděkovat všem 
za  podporu, trenérům za  úsilí, 
hráčům za  reprezentaci, fanouš-
kům za přízeň.

Medaile byla taková hezká teč-
ka, stříbrná tečka za hladovou se-
zonou.                                                

Dohráno, softbalová sezona 2021 je minulostí

Junioři MČR U18 stříbrná medaile – Hladoví Hroši vicemistři republiky 2021
Coach: Jan Čech, Radim Štrouf, Sestava: Sokol, Novák R., Sýkora, Petrák, Vrána, Novák V., Socher, Hanzal, Čížek, Brůžek

Kadeti U16, Filip Sokol
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Švýcarské zlaté slitky – ve všech dobách velká jistota 
pro udržení hodnoty vašich peněz do budoucna.

Přemýšlíte nad tím, 
jak v této době ochránit

vaše těžce vydělané peníze? 

Máme pro vás řešení.

Dodáváme od 1 g do 1 kg z největší světové slévárny zlata.
Klienty této slévárny jsou například největší těžařské 

společnosti na světě, banky, vlády 
a také klienti naší kanceláře.

(Nebo také můžeme zhodnotit úspory až 5,5 % ročně.)

Navštivte naši kancelář s dvacetiletou historií:
Hotel SLavie (u nádraží)  I  Husovo náměstí 591  I  390 02  Tábor
Mobil: 606 842 365  I  e-mail: eva.buresova@att-investments.eu

Mgr. Zuzana Bláhová
ředitelka MSKS

Kulturní projekty v  Sezimově 
Ústí nezahálí. S  podporou Ji-

hočeského kraje a  také díky spo-
luúčasti města Sezimovo Ústí jsme 
mohli letos znovu zařadit divácky 
oblíbené programy, vylepšit expo-
zici výstavní síně ve Spektru nebo 
pokračovat v  opravách Kozího 
hrádku.

Hurá na hrad
Zatraktivnit a  zpopularizovat 

národní kulturní památku Kozí 
hrádek. To je hlavním cílem akce 
Hurá na hrad. Kozí hrádek se tak 
v sobotu 25. září proměnil ve stře-
dověké hradiště. K  vidění byly 
rytířské souboje, letové ukázky 
dravců, ale třeba i  provaznické 
nebo kovářské řemeslo. Na  závěr 
návštěvníci absolvovali noční ko-
mentovanou prohlídku. Akce vyšla 

celkem na 58 044 Kč, z toho dotace 
Jčk činila 20 000 Kč.

Loutkový festival
Loutkařské umění a  loutko-

vé divadlo vůbec má v  Sezimově 
Ústí dlouholetou tradici. Rozšířit 
povědomí o tomto specifickém di-
vadelním řemesle je právě snahou 
loutkového festivalu. Na  letošním 
desátém ročníku mohli diváci vi-
dět celkem šest představení. Ne-

chyběly tvořivé dílny – děti si vy-
robily vlastní loutku, ale i  sladký 
kousek z marcipánu dle své fanta-
zie. Náklady projektu se vyšplhaly 
na  75  073 Kč, z  toho dotace Jčk 
představovala 40 000 Kč.

Úprava expozice 
v galerii Spektrum
Prostory galerie a  foyer Spek-

trum využíváme pro výstavní 
a tvůrčí účely stále více. Díky pod-

poře Jihočeského kraje se nám po-
dařilo rozšířit výstavní plochy o tři 
mobilní stolové vitríny, které po-
slouží pro plošnou expozici. Nové 
vitríny byly pořízené za 45 811 Kč, 
z toho 30 000 Kč tvořila dotace Jčk.

 
Lokální opravy zdiva hradu
V říjnu čekaly Kozí hrádek další 

plánované stavební práce oficiálně 
označované jako „Lokální opravy 
zdiva hradu – 2. etapa“.  Výběrové 
řízení na  tuto akci vyhrála firma 
Gretec s.r.o. Nové větrací otvory 
v  kamenných zdech mají za  úkol 
odvést vlhkost. Stejný účel má i dre-
nážní potrubí, kterým z  místa od-
chází přebytečná voda. U  vchodu 
do klenby pak vznikla nová kamen-
ná stěna, která brání sesunutí půdy. 
Všechny práce byly prováděné 
za dozoru Národního památkového 
ústavu i archeologů táborského Hu-
sitského muzea. Náklady na projekt 
dosáhly částky 422  264 Kč, z  toho 
dotace Jčk tvořila 200 000 Kč.          

Dotace z Jihočeského kraje pomohly 
na Kozím hrádku i ve Spektru

INZERCE
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Změna programu a termínů 
vyhrazena. 

AKCE

ČERTOVSKO ANDĚLSKÉ 
ODPOLEDNE
2. prosince 16 hod.
nám. Tomáše Bati

Čertovské dobrodružství s  anděl-
ským koncem na vás čeká ve čtvr-
tek 2. prosince. V 16 hodin dorazí 
na náměstí T. Bati čertíci i s pekel-
ným ořem. Jak zápolil voják s pek-
lem se děti dozví ve stejnojmenné 
pohádce. Vyzkoušet si budou moci 
třeba tesařské řemeslo, nebudou 
chybět  ani jiné adventní bytos-
ti. V  17:30 čerty vystřídají andě-
lé. Ve  Spektru je totiž připravena 
andělská vánoční výstava. Svého 
andílka si na  místě může vyrobit 
každý příchozí.
vstupné: zdarma

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
8. prosince 18 hod.
nám. Tomáše Bati
I letos se Sezimovo Ústí 
zapojí do  unikátního projektu 
Česko zpívá koledy. Pojďme si 
společně zazpívat v  jednu chvíli 
stejné koledy a  prožít příjemný 
adventní čas. Hudebně nás do-
provodí folklórní soubor Dubí-
nek. 
vstupné: zdarma

DIVADLA

LASKONKY
DIVADLO NA MANINÁCH
8. prosince 19 hod.
sál Spektrum
Laskonky jsou texty o  osudo-
vé lásce. Osudovém zklamání. 
O  strachu. Vášni. Lži. Osudu. 
Zcela jasně naplňují motto, kte-
ré je provází: "Špatná rozhod-
nutí plodí ty nejkrásnější vzpo-
mínky".

Hrají: Jitka Asterová, Ivana Jirešo-
vá, Daniela Choděrová
vstupné: 320 Kč

POHÁDKA

O ZAPOMNĚTLIVÉM 
PSANÍČKOVÉM ANDĚLÍČKOVI
VIP ART COMPANY
19. prosince 15 hod.
sál Spektrum

O Vánocích je každé dítě šťastné, 
pokud najde pod stromečkem 
svůj dárek. Aby ale děti své dárky 
dostaly, musí jejich napsaná přá-
ní posbírat Psaníčkový andělíček 
a  odnést je Ježíškovi. Jenže tyto 
Vánoce Psaníčkový andělíček za-
spí, tím se jaksi vše řádně zašmo-
drchá a  pak už bude záležet jen 
na tom, jestli se ho podaří vzbu-
dit. Není to ale vůbec tak jedno-
duché, jak se může zdát.
Hrají: Karel Zima, Jarmil Škvrna, 
Veronika Bartáková
vstupné: 165 Kč

VÝLETY

VÁNOČNÍ TRHY OLOMOUC, 
SVATÝ KOPEČEK
9. prosince 
odjezd: 6.00 Spektrum, 
6.05 Husovo nám. SÚ I, 
6.15 Tábor ČD

V Olomouci jsou prý nejkrásněj-
ší vánoční trhy u nás. Město bylo 
a  je silným duchovním místem 
s mnoha kostely a barokními pa-
láci. Je také centrem Hané s mno-
ha obchody a  kavárnami. To vše 
v  době adventu žije a  je krásně 
nasvíceno. Pojeďme nasát atmo-
sféru, dát si svařené víno a pečené 
kaštany a  projít se vyzdobeným 
městem. A abychom měli i trochu 
toho duchovna, navštívíme pout-
ní kostel Svatý Kopeček.

cena: 1 400 Kč 
(V ceně jsou zahrnuty vstupy a ko-
mentované prohlídky.)
Platba hotově nebo kartou v Info-
centru Sezimovo Ústí nebo po pře-
dešlé rezervaci převodem na  účet 
705  978  359/0800, var. symbol 
0912

GALERIE

VÝSTAVA VSU ČMS
galerie Spektrum
Výstava je přístupná do 7. ledna 
2022.
Josef "Pepíno" Balek sdružuje 
více než 700 výtvarných umělců 
různých žánrů. Výtvarníci VSU–
ČMS většinou nemají akademic-
ké tituly, přesto získávají uzná-
ní od  profesionálních kolegů. 
Tentokrát svá díla představí Eva 

Kulturní program na měsíc prosinecŘEDITELKA 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

OTEVÍRACÍ DOBA IC
O SVÁTCÍCH

23. 12. 8-12
27. - 31. 12. zavřeno
3. 1. zavřeno

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
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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Karmazínová, Martina Šmejka-
lová, Zdeněk "Ozzy" Chlumecký, 
Andrej Rády, Iva Petrová, Luděk 
Koloušek, Petr Mano a  Martin 
Třeštík.
vstupné: 10 Kč

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Vernisáž 2. prosince 17.30 hod.
Výstava je přístupná do 5. ledna 
2022
malý sál Spektrum
Jaká bude Vánoční výstava 
ve Spektru? Andělská! Přijďte na-
hlédnout pod křídla andělů. K vi-
dění budou v  nejrůznějších tva-
rech, barvách i  materiálech. Své 
výrobky představí Lucie Cásková, 
Klára Čekalová, Korálkářky Tá-
bor a další místní výtvarníci. Těšit 
se můžete i  na  anděla v  životní 
velikosti a  vánoční stromeček 
plný rozmanitých ozdob. Nebu-

dou chybět adventní věnce, vazby 
ani další vánoční dekorace. Svého 
andílka si na místě může vyrobit 
každý příchozí. Na  vernisáž vás 
zveme 2. prosince od  17.30 ho-
din. Po celou dobu bude pro děti 
připravena výtvarná dílna. 
vstupné na vernisáž: zdarma
vstupné na výstavu: 10 Kč

PŘIPRAVUJEME

PŘEDPLATNÉ 2022
Milí návštěvníci divadelních 
představení, připravujeme pro 
vás předplatné na jaro 2022. K za-
koupení bude od  poloviny pro-
since. Připravená jsou jako vždy 
čtyři představení. Těšit se můžete 
na Davida Prachaře, Lindu Rybo-
vou a další herecké hvězdy.
cena: 1 190 Kč

PRINCEZNA KONVALINKA
A KRÁLOVSKÉ HÁDANKY
DIVADLO POHÁDKA
23. ledna 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
Již zakoupené vstupenky na  pů-
vodní termín zůstávají v  plat-
nosti.

ROŠÁDA
DIVADELNÍ SPOLEK FRÍDA
24. ledna 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. Na-
víc manželům někdo v  bance 
zruší jejich účet a za podivných 
okolností vykrade byt. Vyvr-
cholením podivných událostí 
je den, kdy na jejich adresu do-
ručí exotické zvíře, které Viktor 
koupil v  městské ZOO. Laura 
pochopí, že jejich společný ži-
vot potřebuje změnu. Vymyslí 
na první pohled šílený záchran-
ný plán. Musí vzít situaci pevně 
do  svých rukou, aby všechno 
bylo tak, jako dřív...
Hrají: Barbora Munzarová, Mar-
tin Trnavský, Marika Procházko-
vá, Radim Novák
vstupné: 360 Kč

Již zakoupené vstupenky na  pů-
vodní termín zůstávají v  plat-
nosti.

KLUBOVNA III. VĚKU

MALOVÁNÍ
6. prosince 14 hod.
vestibul Městského kulturního 
střediska v Sezimově Ústí II 
Kreativní malování na  kamínky 
s paní Marií Vosátkovou. Přineste 
si, prosím, vámi vybrané, co nej-
více ploché kamínky.

DUBÍNEK
POZOR ZMĚNA TERMÍNU! 
16. prosince 14.30 hod.
vestibul Městského 
kulturního střediska 
v Sezimově Ústí II
Vystoupení folklórního souboru 
pod vedením Mgr. Andrey Laci-
nové.

VÁNOCE
20. prosince 14 hod.
vestibul Městského 
kulturního střediska 
v Sezimově Ústí II 
Posezení s  kronikářkou města 
Sezimovo Ústí Mgr. Hanou Cho-
tovinskou na téma Vánoce našich 
předků.

Za Klubovnu třetího věku vám 
přejeme poklidné a šťastné 

svátky vánoční a úspěšný vstup 
do nového roku 2022.

KNIHOVNY

ODEVZDEJTE STARÝ MOBIL
DO KNIHOVNY
Pojďte společně s  námi chránit 
přírodu! Knihovny v  Sezimově 
Ústí se zapojily do projektu nezis-
kové organizace ASEKOL, jehož 
snahou je ukázat lidem, že také 
třídění vysloužilého elektrozaří-
zení má smysl. Spoustu drobného 
elektra používáme každý den, až 
doslouží, je potřeba ho správně 
zlikvidovat.

Co to pro Vás znamená? Čtená-
ři a  návštěvníci knihoven v  Se-
zimově Ústí mohou odevzdá-
vat vysloužilé mobilní telefony 
do  speciálně označených nádob 
umístěných právě v  knihovnách. 
Navíc každý, kdo odevzdá vy-
sloužilý mobilní telefon spolu 
s  vyplněným soutěžním kupo-
nem, bude automaticky zařazený 
do slosování o hodnotné ceny. 
Bližší informace se dozvíte 
v knihovně. Jdete do toho s námi?

Knihovna Městský úřad
Knižní novinky
Pro dospělé:
Michal Sýkora: Nejhorší obavy
detektivka
Danielle Steel: Čas změn
román pro ženy
Douglas Preston: 
Město nekonečné noci
triller
Jana Poncarová: Cyklistka
osud poslední baronky
Leila Meachamová: Vážka
historický válečný román

Pro děti a mládež:
Klára Smolíková: Cha cha chá, 
zasmál se Mordechaj
veselé putování židovskou historií
Marka Míková: 
Pohádky na předpis
pohádky

Kulturní program na měsíc prosinec
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Ivana Janišová: Popletený svět
veselé čtení pro nejmenší
Bohdana Pávková: 
Povídačky naší Kačky
logopedické povídky
Lucie Šavlíková: 
Strach má velké uši
pohádky

Knihovna Školní náměstí
DESKOVÉ HRY
6. prosince 16-18 hod.

Jako již tradičně se setkáme při 
deskových hrách, kde se pobaví-
me nad Osadníky z Katanu juni-
or, aby si i  ti menší z  nás mohli 
snadno obsadit území, poté ost-
rov vyměníme za vtipnou karetní 
hru Výbušná koťátka, a  nakonec 
se vrhneme na  vědomostní hru 
AZ kvíz junior.
vstupné: zdarma

HRAVÉ ODPOLEDNE
21. prosince 13-16 hod.

Při hravém odpoledni se společně 
sejdeme těsně před Vánoci, poro-
to budou připraveny ryze vánoční 
aktivity, těšit se můžete například 
na povídání o tradicích, jako jsou 
rozřezávání jablek a  vypouštění 
lodiček ze skořápek vlašských 
ořechů.
vstupné: zdarma

Knižní novinky
Pro dospělé:
Michal Sýkora: Nejhorší obavy
detektivka
Hannah Sunderlandová: 
Skoro úplně normální
román pro ženy

Mona Kasten: 
Zachraň mě
román pro ženy
Jan Cimický: 
Opuštěné nádraží
detektivka
Nora Roberts: Úkryt
román pro ženy

Pro děti a mládež:
Anne Blankmanov: 
Černobylské dívky
pro mládež
David Walliams: Bestie 
z Buckinghamského paláce
pro mládež
Rick Riordan: 
Apollónův pád: Neronova 
pevnost
pro mládež
Kateřina Brabcová: 
Sopka
pro mládež
Irena Hejdová: 
Nedráždi bráchu bosou nohou
pro děti

KINO SPEKTRUM

Změna programu a termínů 
vyhrazena.

Kino Spektrum promítá ve 3D!
CENA 3D BRÝLÍ = 25 Kč
(po zakoupení vám brýle zůstávají 
a  lze je nosit i  na  další 3D před-
stavení)

čt 2. prosince 10:00 hod.
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY

komedie
ČR, 2021, 90 min., přístupný

čt    2. prosince 20:00 hod.
pá    3. prosince 20:00 hod.
so 11. prosince 20:00 hod.
RESIDEN EVIL: RACCOON CITY
akční, horor
USA, Německo, 2021, 107 min., tit.
Z Raccoon City, kdysi prosperu-
jícího domova farmaceutického 
gigantu Umbrella Corporation, 

je vymírající město na  středozá-
padě. Zánik společnosti udělal 
z města pustinu... s velkým zlem 
pod hladinou. Když se toto zlo 
probere k  životu, skupina přeži-
vších musí začít spolupracovat, 
aby odhalila pravdu a  překonala 
noc.

pá  3. prosince 17:30 hod. 
FRANCOUZSKÁ DEPEŠE 
LIBERTY, KANSAS EVENING SUN
komedie
USA, 2021, 108 min., 12 let, tit.

Milostný dopis novinářům ode-
hrávající se v detašované redakci 
amerických novin ve  fiktivním 
francouzském městě 20. století, 
který oživuje sérii reportáží pub-
likovaných v časopise „Francouz-
ská depeše“.

ne 5. prosince 15:00 hod.
ENCANTO  
animovaný
USA, 2021, 86 min., přístupný, 
dab.
Madrigalovi žijí ukryti v  kouzel-
ném domě v městečku v kolum-
bijských horách, na  podivuhod-
ném a očarovaném místě zvaném 
Encanto. Kouzlo Encanto způso-
bilo, že každé dítě v  rodině má 

jedinečný dar, od  nadlidské síly 
až po  schopnost léčit. Obdařeno 
je každé dítě kromě jediné dívky 
jménem Mirabel. Magie obklo-
pující Encanto se začne vytrácet 
a  Mirabel zjistí, že právě ona by 
mohla být poslední nadějí své vý-
jimečné rodiny.

ne 5. prosince 17:30 hod.
SNY O TOULAVÝCH KOČKÁCH
dokument
ČR, 2021, 96 min., přístupný

Bratrská spolupráce, důvěrná 
znalost a sdílené vzpomínky pro-
půjčují dokumentu zcela unikátní 
intimitu a  osobní rozměr, který 
však nic neubírá na  sdělnosti 
a srozumitelnosti snímku. Klíčo-
vým tvůrčím rozhodnutím Davi-
da Síse pak bylo nenatočit klasic-
ký film „s mluvícími hlavami”, ale 
využít v  mapování osudů svého 
bratra jeho výtvarného díla – ne-
jen jako formálního ozvláštnění, 
ale také jako klíče k  představení 
Petrovy osobnosti. Animovaná 
černá kočka, procházející jak hra-
nými, tak animovanými pasážemi 
filmu, je ztělesněním vyloučené 
duše, cizince, ale i metaforou zvě-
davosti a hledání.

ne 5. prosince 20:00 hod.
HLAS LÁSKY
drama
FR, Kanada, 2021, 128 min., 
přístupný, tit.

Filmová fikce volně inspirována 
životem pěvecké superhvězdy 
Céline Dion.
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út 7. prosince 20:00 hod.
DOKUD NÁS BŮH NEROZDĚLIL
komedie
IT, 2021, 101 min.,

  “Dokud vás Bůh nerozdělí…” 
A kdyby vás místo Boha rozdělil 
soudce, který prohlásí vaše man-
želství  za  neplatné, protože vás 
oddal kněz, který nebyl skuteč-
ným knězem? Co uděláte, pokud 
po letech ve vztahu zjistíte, že jste 
nikdy nebyli oddáni a  že budete 
moci znovu říct své “ano” (nebo 
taky “ne”) tomu samému člově-
ku? 

čt 9. prosince  10:00 hod.
OKUPACE 

komedie
ČR, 2021, 98 min., 15 let

čt    9. prosince  17:30 hod.
so 11. prosince  15:00 hod.
ne 12. prosince  15:00 hod.
ne 26. prosince  17:30 hod.
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
pohádka
ČR, 2021, min., přístupný
Volné pokračování jedné z  nej-
úspěšnějších českých pohádek 
posledního desetiletí. Z Jakuba je 
král, z Aničky královna a  rodina 
se rozrostla o  zvídavou princez-
nu Johanku. Ta nejraději tráví 
čas u milujícího dědečka Karaby, 
který se rozhodl věnovat už je-

nom hrnčířskému řemeslu. Zlot-
řilí rádcové Lorenc a Ferenc byli 
vyhnáni z  království, potloukají 
se po světě a hledají místo, kde by 
mohli znovu začít kout pikle.

pá 10. prosince 17:30 hod.
GORBAČOV. RÁJ
dokument
Lotyšsko, ČR, 2020, 100 min., 

přístupný, tit.
Devadesátiletý Michail Gorbačov 
žije ve skromném domě na okra-
ji Moskvy, kde čeká na  přijetí 
do  panteonu nejvýznamnějších 
osobností 20. století. Alespoň 
v  Rusku, kde je pořád vnímán 
jako kontroverzní postava. Soud 
nad Gorbačovem vynesou ději-
ny, zde však starý muž předkládá 
svou vlastní konečnou výpověď, 
v níž s melancholií i humorem bi-
lancuje svůj život a kariéru.

pá 10. prosince  20:00 hod.
ne 26. prosince  20:00 hod.
WEST SIDE STORY
muzikál
USA, 2021, přístupný, tit.

Filmová adaptace legendárního 
stejnojmenného muzikálu vyprá-
ví příběh rivality mezi dvěma po-
uličními gangy a romantické lás-
ky dvou mladých lidí v prostředí 
New York City roku 1957. 

so 11. prosince 17:30 hod.
ne 12. prosince 20:00 hod.
pá 17. prosince 20:00 hod.
TADY HLÍDÁME MY
komedie
ČR, 2021, 96 min., přístupný

Lesní inženýr Ivan (Lukáš Va-
culík) se zamiloval do  vědkyně 
Julie (Jitka Ježková). Po  svatbě 
si pořídili penzion v  samotném 
srdci malebné Šumavy, kam se 
nastěhovali s Juliinou šestnáctile-
tou dcerou Kačkou a jejím psem, 
jezevčíkem Hugem. Ivan s  Julií 
se však snaží především o  po-
tomka a  provozování penzionu 
zanedbávají. Navíc se o  provoz 
starají dvě neschopné báby, které 
si najala na  výpomoc Julie. Kač-
ka vymyslí, že budou provozovat 
"Penzion pro psy… a  jejich pá-
níčky". Nápad se všem zamlouvá 
a krátce na to do penzionu přijíž-
dí kohorta pejskařů. Ti reprezen-
tují celou škálu charakterů i psích 
plemen…

ne 12. prosince 17:30 hod.
čt 23. prosince 10:00 hod.
KAREL 
životopisný dokument
ČR, 2020, 127 min., přístupný,

út 14. prosince 17:30 hod.
ETERNALS  

akční 
USA, 2021, 168 min., 12 let, dab.

čt  16. prosince 10:00 hod.
SMEČKA
drama
ČR, SK, Lotyšsko, 2020, 95 min., 
přístupný

čt 16. prosince 17:30 hod.
so 18. prosince 17:30 hod.
ne 19. prosince 17:30 hod.
SPIDER-MAN: 
BEZ DOMOVA  
akční, sci-fi
USA, 2021, min., přístupný, dab.
Vůbec poprvé ve filmové historii 
je odhalena totožnost Spider-
-Mana a  náš dobrý soused již 

nedokáže oddělit svůj běžný život 
od  riskantního života superhrdi-
ny. Spider-Man požádá o pomoc 
Doctora Strange. Jenže tím roz-
poutá nebezpečný chaos, jenž mu 
dá poznat, co to opravdu zname-
ná být Spider-Man.

pá 17. prosince 17:30 hod.
ROZBITÝ ROBOT RON  
animovaný
USA, VB, 2021, 107 min., 
přístupný, dabing
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so 18. prosince 15:00 hod.
SEAL TEAM: 
PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ 
animovaný

JAR, 2022, 98 min., přístupný, 
dabing

so 18. prosince 20:00 hod.
st 22. prosince 20:00 hod.
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
komedie
ČR, 2021, 95 min., 12 let
Hořkosladká komedie o  partě 

českých a slovenských přátel, kte-
ří se sejdou v pražském bytě, aby 
oslavili příchod Nového roku. 
Znají se už dlouho a i toto setkání 
by se neslo v  duchu klasické sil-
vestrovské oslavy, kdyby… Kdyby 
se nezrodil zdánlivě nevinný ná-
pad: dát všechny mobilní telefo-
ny na stůl a nahlas sdílet každou 
doručenou zprávu a dát na hlasitý 
odposlech každý příchozí hovor. 
Kolik toho o sobě nesmíme vědět, 
abychom mohli zůstat přáteli, mi-
lenci, manželi, rodiči?

ne 19. prosince 20:00 hod.
PRVOK, ŠAMPÓN, 
TEČKA A KAREL 
komedie

ČR, 2021, 118 min., 12 let

út 21. prosince 20:00 hod.
ZTRACENI V RÁJI 
komedie

ČR, Švýcarsko, 2021, 75 min., 
15 let

st 15. prosince 20:00 hod.
čt 23. prosince 20:00 hod.
čt 30. prosince 10:00 hod.
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

komedie
ČR, 2021, 109 min., přístupný
Obyčejné lidské příběhy o  tom, 
co nás trápí, co hledáme a nena-
lézáme jsou vyprávěny s nadhle-
dem a okořeněné trefnou situační 
komikou. Samozřejmě nechybí 
i  ta správná dávka nefalšované 
romantiky a  sentimentu. Ve  fil-
mu Přání Ježíškovi se ukázkově 
rozkmotřená rodina znovu a zno-
vu snaží usmířit.

ne 26. prosince 15:00 hod.
DRAČÍ PRINCEZNA

pohádka
NOR, ČR, Holandsko, 2021, 
85 min., přístupný, dab.
Jsou Vánoce, všude znějí koledy 
a ve městě se objevil drak. Vlast-
ně spíš malý vystrašený dráček, 
který sem zabloudil z bájné dračí 
země. Spřátelí se s  ním devítile-
tá Sára, do  party přiberou stejně 
starého Mortimera a všichni spo-
lečně převrátí letošní svátky klidu 
a míru vzhůru nohama. Na jejich 
dobrodružství bude malé městeč-
ko vzpomínat ještě roky. Aby ne, 
drak je sice výjimečný kamarád, 
ale do  našeho světa se moc ne-
hodí. Je to pořád ještě nemotorné 
mládě, vzbuzuje pozornost a ně-
kdy začne plivat oheň v tu nejmé-
ně vhodnou chvíli. 

út 28. prosince 20:00 hod.
KINGSMAN: PRVNÍ MISE
akční
USA, 2021, 131 min., 15 let, dab.
Zatímco se sebranka nejhorších 
tyranů a geniálních zločinců při-
pravuje rozpoutat válku, jež má 
zahubit miliony lidí, jeden muž 
musí vyhrát závod s časem a za-
stavit je. Ve  snímku „Kingsman: 
První mise“ se stanete svědky 

zrodu první nezávislé tajné služ-
by.

st 29. prosince 17:30 hod.
ZPÍVEJ 2
animovaný
USA, 2021, 110 min., 
přístupný, dab.
Kdo chce říct, že v  šoubyznysu 
skutečně prorazil, musí mít vlast-
ní vystoupení v  Redshore City, 
hlavním městě zábavy. Jenže tam 
to má pevně pod kontrolou nelí-
tostný vlk Jimmy Crystal, bez je-

hož souhlasu nemůžete ve městě 
ani otevřít pusu, natož abyste za-
zpívali. Koalák Buster Moon sice 
má ve  svém týmu hvězdnou pě-
veckou sestavu, ale i  tak je skoro 
jisté, že konkurz u Jimmyho Cry-
stala skončí totálním krachem. 
A tak Buster zariskuje a znuděné-
mu Crystalovi slíbí, že když bude 
moci v  jeho městě nazkoušet 
show, obsadí do  ní největší žijící 
hudební legendu, lva Claye Callo-
waye. Potíž je v tom, že Calloway 
už léta žije v  ústraní, zásadně 
nevystupuje a  asi poslední, kdo 
by ho k tomu přemluvil, je jeden 
otravný koalák.

čt 30. prosince 20:00 hod.
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2 
komedie
ČR, 2021, 93 min., přístupný
Volné pokračování úspěšného 
filmu začíná na Silvestra, kdy Ma-
rek (Ján Koleník) požádá Hanu 
(Táňa Pauhofová) o  ruku. Její 
souhlas rozpoutá bláznivý ko-
lotoč událostí, které předcházejí 
jejich svatbě v  nádherném pro-
středí u „československého“ moře 
v  Chorvatsku. Trojice Haniných 
kamarádek a jejich rodiny znovu 
vnášejí do  zdánlivě jednoduché 
přípravy svatby dobrodružství, 
napětí, zábavu a  někdy i  drama. 

Všichni v podstatě nechtíc dělají 
všechno pro to, aby zamilova-
né dvojici svatbu zkomplikovali, 
nebo je vlastním příkladem odra-
dili, až natolik, že k ní skoro ani 
nedojde… 
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