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Měsíčník

Nová vrba vysazena
Ptačí rubrika
4 medaile
Hej, hej, povím vám…
Hvězdárna Františka Pešty
Kulturní program

Foto: Zdeněk Parkan r. 2020

Martin Doležal
starosta města

Vážení spoluobčané,
zanedlouho předá kon-

čící rok své žezlo roku novému. 
V letošním roce si každý z nás 
mohl znovu uvědomit, zejmé-
na v souvislosti s mnohými 
omezeními, spojených s dobou 
covidovou, jak je důležité si 
užívat každý den, radovat se  
z maličkostí a obyčejných věcí, 
věnovat se svým bližním i umět jít  
s úsměvem na rtech pozdravit 
své přátele a známé.

Svátky vánoční a závěr roku 
pro mnohé znamená i příleži-
tost k ohlédnutí a zamyšlení nad 
končícím rokem. Ne pro každé-

ho to byl rok šťastný či úspěšný, 
ne vše povedlo, jak jsme si před-
sevzali či představovali. Věřím, 
že jste na radosti i starosti nebyli 
úplně sami, že měl každý oko-
lo sebe někoho, o koho se mohl 
opřít. 

Slavnostní vánoční chvíle, 
prožité ve společnosti těch nej-
bližších, dávají příležitost k vy-
jádření toho nejhlubšího citu, 
lásky. Rozdávejte ji plnými hrst-
mi.

Dovolte mi, abych Vám, ob-
čanům našeho krásného města, 
nejen jménem svým, ale i mých 
spolupracovníků a vedení měs-
ta, popřál do roku 2022 hodně 
zdraví, lásky, spokojenosti, ra-
dosti, úspěchů i lidí, na které se 
můžete spolehnout.                              

Přání starosty města
do nového roku

Petr Klíma 
oddělení životního prostředí

Ministerstvo práce a sociálních 
věcí v rámci svého dotačního 

programu Rozvoj a obnova materi-
álně technické základny sociálních 
služeb 013  310 spolufinancovalo 
částkou 290.400 Kč projekt „Město 

Sezimovo Ústí – nákup vozidla pro 
pečovatelskou službu“. Automobil 
bude sloužit pro přepravu klientů 
k  lékařům a  na  instituce, k  poři-
zování životních potřeb, k dopravě 
pečovatelek za  uživatelem do  do-
mácnosti a  zároveň k  přepravě 
uživatelů do  denního stacionáře 
a zpět domů. Celkové náklady či-
nily 467.949 Kč.                                 

Nové vozidlo 
pro pečovatelskou službu
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Petr Klíma
oddělení životního prostředí

Během kácení vrby vedle re-
staurace U Vrby se předpoklad 

o rozsáhlém narušení statiky stro-
mu dřevokaznou houbou ohňov-
cem obecným potvrdil. 

Na řezu kmene se ukázalo, že byl 
zdravý pouze z  5 %. Tento tenký 

proužek živého dřeva se nacházel 
po obvodu kmene. 

Odstraněná vrba byla nahraze-
na asi 5 m vysokou sazenicí vrby 
bílé (Salix alba "Tristis").                 

Plakátky, které značily části ulic, 
kde nepůjde elektřina kvů-

li opravám nebo dalších jiným 
pracím na  rozvoji a  modernizaci 
distribuční sítě, zmizí. Od  1. září 
mění společnost EG.D na  části 

svého distribučního území způsob, 
jakým bude informovat zákazníky 
o  plánovaných odstávkách elek-
trické energie.

„Rozhodli jsme se sjednotit 
způsob, jakým budeme ohlašo-

vat plánované odstávky elektřiny. 
Zvolili jsme přitom tu nejjedno-
dušší, nejrychlejší a  nejekologič-
tější možnost a tím je elektronické 
oznámení.“ vysvětluje Lukáš Svo-
boda z  oblastního managementu 
společnosti EG.D.

Tato změna se od září bude tý-
kat celých jižních Čech a podstat-
né části Kraje Vysočina. „Právě 
v těchto lokalitách jsme doteď kro-
mě elektronických informací v da-
tových schránkách vylepovali i in-
formační letáky.,“ dodává Miroslav 
Točín z oblastního managementu. 

Služba Distribuce24 je bezplatná 
a poskytuje nejen informace o plá-
nované odstávce elektřiny.

Po  zaregistrování na  portále 
Distribuce24 zde zákazníci najdou 
svá odběrná místa.  Ve svém účtu 
si nastaví kontaktní údaje, na které 
pak budeme ještě zvlášť posílat in-
formace o odstávkách, poruchách 
nebo servisních pracích.

Zaregistrovat do  portálu se dá 
jednoduše na  webu www.egd.cz/
d24, stačí si vybrat možnosti, kte-
ré jim nejvíce vyhovují. K uvedené 
registraci pak stačí pouze několik 
základních údajů, které najdete 
na  faktuře za elektřinu. Pro snad-
nější přístup k  registraci pomůže 
i  letáček s  QR kódem, který Vás 
na danou stránku přímo navede.

Případné dotazy na info@egd.cz 
nebo na 800 22 55 77.                       

Inzerce
KOUPĚ

Poděkování
■ Děkuji panu starostovi 

Mgr. Ing. Martinu Doležalovi 
za přání k narozeninám. 

 Marie Svatková
■ Děkuji panu starostovi 

Mgr. Ing. Martinu Doležalovi 
za blahopřání k mým naroze-
ninám.          František Zeman

■ Děkuji panu starostovi za dá-
rek a blahopřání k mým naro-
zeninám.                  Petr Kolář

■ Děkuji srdečně Městskému 
úřadu Sezimovo Ústí za přání 
a dárek k mým narozeninám.

Jiří Cedivoda 

Poděkování Správě města
Děkuji pracovníkům Správy 
města Sezimovo Ústí, útvaru 
technické služby, za úklid parku 
u MŠ Zahrádka v ul. Kaplického. 
Dlouhodobě a ochotně pomáha-
jí starším občanům řadových 
domů v  lokalitě nad Kotaškou 
s  odvozem větví a  rostlinného 
odpadu ze zahrad. Jejich práce 
je důležitá pro upravený vzhled 
města a pro to, aby se nám všem 
tady pěkně žilo.

Irena Choulíková

 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

Narození: od 25. 10. do 28. 11.
Drhovský Matyáš
Dvořáková Adéla

Holub Jiří
Rotreklová Viktorie

Urban Jakub
Zelinka Antonín

Zemřelí: od 26. 10. do 22. 11.
Musílek Jiří
Novák Josef

Slamková Drahuše
Slunečková Anna

Ohlašování odstávek elektřiny

Nová vrba vysazena

Společenská kronika
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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

Martina Machálková
zást. velitele mp

 V rámci součinnosti MP s PČR 
byl zajištěn převoz vánočního 
stromu z Čápova Dvora určený 
pro Husovo náměstí.

 Prováděna denní kontrola veřej-
ného WC na  ul. Rudé armády 
z  důvodu opakovaného poru-
šování provozního řádu po uza-
vírací době, kdy při namátkové 
kontrole byla vykazována ze za-
řízení osoba bez domova.

 Na základě žádosti Zdravotnic-
ké záchranné služby Jihočeské-
ho kraje bylo zabezpečeno místo 
pro přistání vrtulníku v  křižo-
vatce ul. Erbenova a Hromádko-
va z důvodu poskytnutí pomoci 
osobě se zástavou dechu.

 Při noční směně zjištěno prasklé 
tepelné potrubí v  ul. Táboritů, 
kdy kontaktovaná firma uzavře-
la provizorně vodu. Pro zajištění 
následné opravy bylo ve  spolu-
práci se SM SÚ dočasně uzavře-
no přilehlé parkoviště.

 Pod Hiltonem, v  ul. Švermova 
a Bydlinského byli odchyceni tři 
psi. V  součinnosti s  MP Tábor 
byli dva psi umístěni do útulku, 

jeden byl, díky implantovanému 
čipu, vrácen majiteli.

 MP prováděla víkendové noční 
kontroly funkčnosti veřejného 
osvětlení. Zjištěné nedostatky 
byly předány k nápravě SM SÚ.

 PČR požádalo MP o spolupráci 
při vstupu do  bytu ženy odve-
zené do nemocnice. Za přítom-
nosti hlídky MP bylo zavřeno 
okno.

 Na  sociální odbor MěÚ SÚ se 
dostavil muž se žádostí o  po-
moc a s oznámením na  fyzické 
i  psychické napadání osobou 
blízkou. Po  projednání věci byl 
odvezen služebním vozidlem 
MP domů z  důvodu špatného 
fyzického stavu. 

 Při pochůzkové činnosti byl zjiš-
těn vyvrácený sloupek, z něhož 
čněl obnažený kabel, původně 
osvětlující chodník vedoucí 
k DPS. Věc byla předána k bez-
odkladné opravě pracovníku 
SM SÚ. 

 Při pochůzkové činnosti 
bylo v  křoví na  nám. T. Bati 
nalezeno jízdní kolo a  v  ul. 
Dukelská svazek domovních 
klíčů. Věci jsou k vyzvednutí 
na MěÚ SÚ.

 Na základě žádosti PČR byl po-

skytnut kamerový záznam jako 
důkaz pro trestní stíhání.

 MP dohlížela na  bezpečný ná-
jezd firmy zajišťující postavení 
podia na  nám. T. Bati pro akci 
slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu, u něhož přispívala k za-
bezpečení veřejného pořádku.

 MP poskytla pomoc ženě, kte-
rá oznámila pád jejího příte-
le v  bytě. Hlídka po  dodržení 
bezpečnostních prvků poskytla 
muži, který nejevil známky zra-
nění či onemocnění, podporu.

 MP prověřila vyslovenou oba-
vu o  život a  majetek vzniklou 
hrubým chováním osoby, která 
vyhrožovala zapálením domu 
poté, co obdržela výpověď 
z  bytu. Žena byla zklidněna 
a stav v domu urovnán.

 Žena oznámila ztrátu popelnice. 
MP provedla šetření a zjistila, že 
nádobu odvezla firma Rumpold. 
Paní byl předán telefonický kon-
takt pro vyřízení události.

 Obyvatelka ul. Šafaříkova vznes-
la stížnost na neosvětlenou část 
jejich komunikace se žádostí 
o  umístění provizorního osvět-
lení ze strany městské policie. 
Stavební dozor následujícího 
dne zajistil nápravu.                      

Závěrem roku byla dokončena rekonstrukce vodovodu a komunikace ul. Šafaříko-
va. V době uzávěrky Novinek byla položena první vrstva asfaltu, aby byla zajištěna 
dopravní obslužnost. V návaznosti na teplotní podmínky dojde k pokládce finální 
asfaltové vrstvy.                          Foto: Jiří Prokop

Z činnosti městské policie

Letošní 
vánoční strom 

na Husově náměstí 
věnovala Správa lesů 
města Tábora, s.r.o. 

Tímto jí patří 
srdečný dík.
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Marika Součková
MŠ Lipová

Den, kdy slavíme svátek svaté-
ho Martina, se pro nás v Lipo-

vé stal výjimečnou událostí. Stejně 
jako loni, tak i letos za námi přijel 
11. listopadu svatý Martin na  bí-
lém koni. Jak praví legenda, pomo-
hl chudému žebrákovi a rozdělil se 
s ním o svůj plášť. Děti mu za tuto 
štědrost společně zazpívaly písnič-
ku „Svatý Martin”, kterou pro něj 
nazkoušely. Koně, na kterém Mar-
tin přijel, si mohly děti pohladit 
a dát mu mrkvičku.

I když s  sebou Martin nepřive-
zl sníh, měl pro každého rolničku 

a „kouzelnou” říkanku, která sníh 
prý brzo přičaruje. A s  touto bás-
ničkou „Snížku, snížku napadej, 

ať tě máme habaděj”, jsme se se 
svatým Martinem rozloučili a bu-
deme se na něj těšit opět za rok!   

BESEDA SE SENIORY – V úterý 16. listopadu v odpoledních hodinách pořádala Městská policie Sezimovo Ústí besedu pro 
seniory v Domě s pečovatelskou službou na téma: spolehlivý pohyb venku, bezpečí v bytě, v čekárnách, na úřadech a v hromad-
né dopravě.                                                     Foto: Martina Machálková

Václav Gabriel 
ČSOP ZO Sezimovo Ústí

Střízlík obecný je náš nejmen-
ší ptáček, který váží sotva  

10 gramů. Je částečně tažný. Část 
populace odlétá do  Středomoří 
a  část zimuje v Čechách společně 
s populací, která k nám přilétá ze 
severu. Dočetl jsem se, že u  nás 
okroužkovaný jedinec byl dokon-
ce zaznamenán až v Alžírsku a to 
je na takového drobka úžasný vý-
kon. Žije v lesích, v parcích a často 
i kolem vody. Potravu shání hlavně 
na zemi. Své kulovité hnízdo staví 
také na  zemi v  hustém podrostu 

nebo těsně nad ní, někdy dokon-
ce i  v  různých dírách pod zemí. 
Sameček jich na  jaře postaví ně-
kolik a  samička si poté vybere. Je 
to čilý, malý ptáček, který na sebe 
dokáže upozornit poměrně silným 
hlasem. Svůj ocásek nosí neustále 
vztyčený nahoru. V  okolí našeho 
města na  něj můžeme narazit té-
měř všude, ale není lehké ho zpo-
zorovat, protože při své velikosti 
a nenápadném zbarvení se dokáže 
schovat třeba v  trsu trávy jen pár 
metrů od nás. Střízlíka na obrázku 
jsem fotil u Lužnice pod železnič-
ním mostem Bechyňské dráhy 
a  hnízdečko jsem našel nedaleko 
Harrachovky.                                    

Zuzana Bláhová
ředitelka MSKS

Poslední listopadový pátek se 
po roční pauze mohli opět sejít 

lidé na náměstí Tomáše Bati a spo-
lu se starostou města Martinem 

Doležalem vánočně rozsvítit Sezi-
movo Ústí. Zazpívaly jim k  tomu 
děti z  místní ZUŠ a  pěveckého 
sboru Čekánek, v  podání Pavly 
Ambrožové a  Josefa Čechtického 
zazněly melodie z  celého světa. 
Vrcholem večera bylo vystoupení 
Báry Basikové, která spolu s  dět-
skými sboristy navodila atmosféru 
pravého adventního času. I  když 
musel být program z  protiepide-
mických důvodů upravený, nene-
chaly si tradiční akci ujít stovky 
návštěvníků.                                      

Ptačí rubrika Václava Gabriela

Svatý Martin v MŠ Lipová

Slavnostní 
nasvícení města
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Michaela Drdová 
tj spartak mas – oddíl 
sportovní gymnastiky

V sobotu 20. listopadu uspořá-
dal oddíl sportovní gymnasti-

ky TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí 
ve  spolupráci s  KSK SG Jihočes-
kého kraje a  s  finanční podporou 
Jihočeského kraje Krajský pře-
bor družstev ženských kategorií. 
Ve sportovní hale Gymnázia Pierra 
de Coubertina soupeřilo v šesti ka-
tegoriích přes 80 jihočeských gym-
nastek. Pro pořadatele to byl velmi 
úspěšný závod, neboť všechna čty-
ři družstva, která do soutěží vyslal, 
vybojovala medailová umístění. 

Sezimácké gymnastky vybojo-
valy dva mistrovské tituly a  dvě 
druhá místa.

1. místa – III. liga A  – Diana 
Kotalíková, Rozálie Rybáková, Ma-
rie Slabá, Tereza Vonešová a San-
dra Vesecká.

III. liga B – Eva Štemberková, 
Adéla Sikorová, Kateřina Sedláko-
vá a Lajla Dračková.

2. místa – IV. liga – Hana Slabá, 
Simona Kolbová, Bára Mansfeldo-

vá, Tereza Sedláková a Aneta Ko-
pecká.

VI. liga – Adéla Mansfeldová, 
Anna Sikorová, Anita Šonková, 
Dorota Švecová a Monika Slámo-
vá.

Trenéry děvčat jsou Michaela 
Drdová, Kristýna Voborská, Čest-
mír Cepák a Jiří Prokop.

Pořadatelé získali od  pří-
tomných i  nemedailové uznání 

za  skvěle zorganizovaný závod. 
Všichni pak jen doufají, že s ohle-
dem na nemilou situaci ve společ-
nosti to nebyl pro dlouhou dobu 
i závod poslední.



kolektiv učitelů 
ZŠ Školní Náměstí

Na  přelomu starého a  nového 
roku je vždy cosi magického... 

Každý si snaží připomenout, co 
dobrého se mu v  tom uplynulém 
roce přihodilo a na co naopak by 
raději zapomněl, a  zároveň s  ne-
dočkavou nadějí vyhlíží první 
lednové dny. Začněme ale hezky 
popořádku.

V  loňském roce plynul ten čas 
poněkud jinak, než jsme byli navy-
klí v  letech předcházejících. Naše 
první dny roku 2021 byly protkány 
různými nařízeními, omezeními, 
popřípadě zákazy. Školní výuka 
probíhala v  zcela novém – dis-
tančním – provozu. Nebylo to nic 
snadného pro žáky, pro rodiče ani 
pro učitele… ale zvládli jsme to, 
a ještě jsme si obohatili i slovní zá-
sobu o  taková slova jako karanté-

na, rotační výuka, antigenní testy. 
Podzimní i  zimní měsíce byly 

pro naši školu milostivé, mohli 
jsme všichni usednout do  lavic. 
A  byli jsme tomu opravdu rádi, 
dobrou náladu nám nezkazila ani 

opětovná hygienická nařízení, ani 
různá další opatření, která mnoh-
dy nemilým způsobem ovlivňova-
la některé naše školní aktivity, ale 
to podstatné zůstalo – vzdělávali 
jsme se prezenční formou výuky! 

Ale dost už bylo roku 2021. Je 
načase hledět dopředu. A  ptát se, 
co nám přinese rok nový?

Je opředen třemi dvojkami…
Číslo dvě je prý číslem spoluprá-

ce, číslo tři vyjadřuje energii a ra-
dost ze života. Třikrát dvě je šest. 
A  šestka je nositelem statečnosti 
a optimismu. To vše nás čeká v no-
vém roce? Jak báječné! Zkusme 
tomu aspoň trošku věřit.

Vážení čtenáři Novinek, ať už 
věříte, či nevěříte na numerologii, 
pojďte s  námi pozvednout pomy-
slnou číši. Připijme si společně 
na  zdraví v  tom novém roce, ať 
naše i Vaše kroky provází jen štěstí, 
dostatek sil a optimismu. My uči-
telé si přejeme, abychom již třídy 
a prezenční výuku nemuseli opus-
tit… Věřme, že všechna naše přání 
a  touhy budou v  tomto roce spl-
něny! Vždyť všechna ta čísla jsou 
na naší straně. 

 

Vykročme s radostí do nového roku

4 gymnastická družstva = 4 medaile  
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Hana Chotovinská
kronikářka města

 

To, že paní Hlubinková láskou 
k hudbě žije, je známo. A  jak 

to již většinou bývá, vztah k hudbě 
získala ve své rodině. A nejen ona, 
ale i její dvě sestry, Zdena a Eliška. 
Navíc, láska k hudbě se projevuje 
i v další generaci této muzikantské 
rodiny. Zajímavostí je, že kamará-
dem jejich dědečka byl hudební 
skladatel Bedřich Smetana. 

Jaký podnět dostala k tomu, aby 
se stala sbormistryní? V  dětství 
navštěvovala tehdy žačka Jarmilka 
hru na klavír na Lidové škole umě-
ní. Se zpěvem v pěveckém sboru se 
setkala až při studiu na Pedagogic-
ké fakultě v Českých Budějovicích, 
oboru učitelství pro první stupeň 
s  rozšířením o  hudební výchovu 
pro druhý stupeň. Jako začínají-
cí učitelka na  Základní devítileté 
škole v  Chotovinách byla ředite-
lem školy pověřena založením dět-
ského pěveckého sboru. Bez před-
chozích zkušeností s jeho vedením 
a  dirigováním se této činnosti 
zhostila velmi zodpovědně. Pečlivě 
se na  zkoušky sboru připravovala 
a co víc, práce ji začala bavit a při-
nášet radost zvlášť ve chvílích, kdy 
se dostavovaly úspěchy. A ty přišly 
záhy. Nejenom v Chotovinách, ale 
i po přestupu na 2. ZŠ v Sezimově 
Ústí.  Stala se členkou ženského 
pěveckého sboru, který v roce 1983 
založila paní profesorka Magda 
Martincová, a od roku 1992 je jeho 
sbormistryní. Začátky na základní 
škole v  Sezimově Ústí jsou spjaty 
i se založením dětského pěveckého 
sboru – Nokturňáček. Podle slov 
paní Hlubinkové, radosti, které jí 
práce se sbory přináší, bylo a je to-
lik, že u sborového zpívání zůstává 

i  v  době, kdy ukončila svou pro-
fesní učitelskou dráhu a  kdy řada 
jejích vrstevníků raději odpočívá. 

Původně ženský pěvecký sbor 
vystupuje již 30 let pod názvem 
Nokturno. První společné vystou-
pení Nokturna a  Nokturňáčku 
bylo na jaře 1992. Tedy před třiceti 
lety. Společná oslava „třicítky“ se 
ale neuskuteční. Covid-19 se do-
tkl i  činnosti dětského pěveckého 
sboru. Rok 2021 tak byl rokem, 
kdy jeho činnost skončila a s ním 
i  činnost přípravného sboru Ko-
ťata, určeného pro děti prvních až 
třetích tříd. Po již dřívějším ukon-
čení komorního sboru Akcent tak 
do  roku s  letopočtem, v  němž se 
objevují tři dvojky, vstupuje pouze 
jeden sbor, soubor Nokturno. 

Třicet let vedení sborů si jistě 
zaslouží pozornost, zavzpomínání 
a  připomenutí si jejich činnosti.  
Koncertní vystoupení vždy oživil 
a  svým přirozeným vystoupením 
vyvolával úsměv na tváři návštěv-

níků pěvecký sbor Nokturňáček. 
Založen byl v  roce 1991 a  paní 
Hlubinková ráda vzpomíná 
na první zpěváčky, které si vybrala 
ze své první třídy a z druhé třídy, 
kde učila její kamarádka. Postup-
ně se původně čtrnáctičlenný sbor 
rozrostl a navštěvovalo ho více jak 
čtyřicet žáků z prvních až devátých 
tříd. Proto bylo třeba sbor rozdělit. 
A tak paní Hlubinková založila pro 
děti z první a druhé třídy příprav-
ný sbor Koťata. Velmi si váží po-
moci členů Nokturna Zdeny Vlko-
vé, Jitky Klímové a Petra Havlana 
s vedením dětských sborů. Potěšilo 
by ji však, kdyby byl ve  sborech 
větší počet chlapců, i když ve srov-
nání s  jinými dětskými sbory, se 
kterými se na soutěžích i různých 
vystoupeních setkávala, právě No-
kturňáček jich měl ještě nejvíce. 
Podle jejích slov je zájem chlap-
ců zpočátku velký, časem se však 
chlapecké záliby mění a  převáží 
zájem o sport. Málokdy u zpívání 

vydrží. Jen pár jich prošlo sborem 
až do deváté třídy. 

Nokturňáček zpíval tam, kde 
se něco dělo. Například při vyhla-
šování výsledků soutěže o  Cenu 
Edvarda Beneše, při vítání občán-
ků, při předávání „Stříbrného klíč-
ku“, ceny starosty města Sezimovo 
Ústí nejlepším žákům sezimovoús-
teckých škol, na vernisážích, a pře-
devším při společných vystoupe-
ních s  Nokturnem na  vánočních 
a  jarních koncertech, na  festiva-
lech i  různých soutěžích. K  těm 
největším patřily Jihočeský zvonek 
a Regionální přehlídka pěveckých 
sborů. O  jejich úspěších svědčí 
mnohá ocenění. Z Regionální pře-
hlídky dětských pěveckých sbo-
rů v  Písku si v  posledních letech 
většinou odvážel nejvyšší ocenění 
– zlaté pásmo. Na  olomouckém 
festivalu Svátky písní získal v roce 
2014 dvě stříbrné medaile. Soubor 
vystupoval také v zahraničí nebo se 
zúčastňoval festivalů s mezinárod-
ní účastí na domácí půdě. A oblí-
bená byla několikadenní soustře-
dění sboru. A  repertoár? Ten byl 
velmi různorodý. Byly to přede-
vším klasické sbory pro dva, tři 
a čtyři hlasy, duchovní skladby sta-
rých i současných autorů, sborové 
skladby, spirituály, různé úpravy 
lidových písní, koled a  vánočních 
skladeb. Kromě zpěvu a doprovo-
du na klavír zazněla na vystoupe-
ních občas i  flétna, kytara či jiné 
hudební nástroje. Za třicet let čin-
nosti sboru se Nokturňáček může 
pochlubit necelou dvoustovkou 
koncertů a prošlo jím přes dvě stě 
dětí.   Za jeho úspěchy je obětavá 
a trpělivá práce paní magistry Jar-
mily Hlubinkové. 

V příštím čísle Novinek si připo-
meneme historii pěveckého sboru 
Nokturno.                                         

Hej, hej, povím vám…
Pokud vám název článku připomíná vánoční koledu, nepletete se. Je to jedna 
z oblíbených písniček paní Jarmily Hlubinkové, sbormistryně, ale i manažerky 
a  kostymérky pěveckých sborů Nokturno, Nokturňáček, Koťata a  dívčího 
komorního sboru Akcent. 
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Zdeněk Soldát
HVĚZDÁRNA FR. PEŠTY

Přátelé, vítejte v  novém roce. 
Měsíc leden je neuvěřitel-

ně bohatý na  přehršle výročí 
osobností astronomických, kos-
mických a  jiných přírodních 
fenoménů života na  našem os-
trůvku v  hlubokém vesmíru, 
proto nelze zde vše vypsat. Ve vší 
úctě ke  vzdělanosti lidí – našich 
předků – s  jejich nadšením, vy-
trvalostí a nezměrnou obětavostí 
tvořili a posouvali svůj život pro 
nás i  budoucím generacím, vy-
zývá k  další vzdělanosti, oběta-
vosti, spolupráci, slušnosti, štěstí 
a hlavně úcty jeden k druhému. A  
pak náhle, přijdu z  práce na  za-
hrádku, naše kočky nás vítají 
a  tak si najednou připadám, že 
jsme tu jen na návštěvě…

PLANETY PO SETMĚNÍ
Merkur po západu Slunce v prv-

ní půli měsíce nízko nad jihozá-
padním obzorem.

Venuše od půli ledna jako jitřen-
ka ráno před východem Slunce 
nad jihovýchodem.

Jupiter a Saturn se nachází nízko 
nad jihozápadem.

ÚKAZY
3. až 4. 1. Kvadrantidy, v  noci 

maximum aktivity meteorického 
roje.

5. 1. Měsíc se nachází mezi pla-
netami Jupiter a Saturn.

V  posledních letech se kolem 
vánoc ke Slunci vždy přiblížila ně-
jaká kometa. Tentokrát je to kome-
ta Leonard, objevena 3. ledna 2021 
Gregory Leonardem na observato-
ři v Arizoně a měla by být viditelná 
po půlnoci v souhvězdí Hada nad 
východem. Přísluním prochází 
ve vzdálenosti 34 mil. km. 

VÝROČÍ: 
4. 1. 1797 – 225 let – Wilhelm 

Beer, německý bankéř a  amatér-
ský astronom sestavil první mapu 
Měsíce.

8. 1. 1642 – 380 let – Zemřel 
Galileo Galilei, italský astronom, 

známý výrokem „a  přece se točí“. 
Svým dalekohledem, sestaveným 
z varhanních píšťal dle holandské-
ho typu, objevil 4 měsíce Jupitera, 
později zvané Galileovy. Viditelné 
jsou i  v  triedru 10x50. Objevem 
byly krátery na Měsíci, kde zjistil, 
že tam není voda. 

8. 1. 1942 – 80 let – narodil se 
Stephen Hawking, geniální britský 
teoretický fyzik a kosmolog, autor 
mnoha knih o zaniklých hvězdách 
zvané černé díry, a o časoprostoru. 
Upoutaný na vozíku přežil předpo-
věď lékařů o úmrtí o 40 let. Best-
seller „Stručná historie času“ a film 
„Teorie všeho“ zájemcům mnohé 
napoví.

9. 1. 1992 – 40 let od  prvního 
objevu 2 planet mimo naši sluneč-
ní soustavu.

12. 1. 1907 – 115 let – narodil 
se smutně slavný Sergej Koroljov 
– geniální letecký a  raketový od-
borník, autor kosmických raket 
Vostok a Sojuz a strategických ra-
ket v době studené války. Nesmy-
slně byl týrán a vězněn za údajnou 
špionáž, kde se mu podlomilo 

zdraví. Pro jeho schopnosti jej pro-
pustili při invazi Německa na Rus-
ko. Stalinistické diktatuře na začát-
ku 2. světové války vymyslel velmi 
účinné raketomety, tzv. „kaťuše“. 
Později, bez Koroljova, Sověti pr-
venství vysazení lidí na  Měsíci 
nedosáhli. Odešel totiž nečekaně  
14. 1. 1966, ve  věku 59 let, 3 roky 
před přistáním Apolla 11 na Měsíci.

14. 1. 1742 – 280 let – ode-
šel anglický astronom Edmund 
Halley, objevitel komety vracející 
se ke Slunci jednou za 76 let. Na-
posledy slavná dáma „za  humny“ 
proletěla v  r. 1986, příští návrat  
v r. 2062. Už se těšíme.

27. 1. 1967 – 45 let – Apollo 1. 
Při startu uhořeli astronauté  
V. Grissom, E. White, R. Chaffee.

Délka dne: prodlužuje se  
o 1 hod. a 10 min.

Pranostika: Svatý Timotej ledy 
láme, nemá-li je, nadělá je.

Citát: „Ty se bojíš? Zbytečný! 
Kdyby automatická pračka uměla 
lítat, James by s ní přistál”. Z filmu 
Apollo 13.                                         

JITKA VRBOVÁ
kronikářka kostela

Dne 11. dubna 1988 zemřela 
paní Marie Soldátová, kte-

rá se léta starala o úklid v kostele.   
Dne 30. listopadu 1988 odchází 
P. Karel Plavec do Červené Řečice 
a do Klokot nastoupil od 1. prosin-
ce 1988 P.  Josef Stolařík, který se 
také střídal stejně jako P. Karel Pla-
vec s P. Václavem Krausem v koste-
le v Sezimově Ústí při slavení mše 
svaté. 

Dne 29. června 1989 odchází 
P.  Josef Stolařík z  Klokot do  Še-
větína a  na  jeho místo nastupuje 
do Klokot P. Daniel Herman (poz-
dější ministr kultury ČR v  letech 
2014–2017), i  on sloužil v  roce 
1989 mše svaté v Sezimově Ústí.

Během léta 1989 natřel pan 
Jan Kulhánek vnitřní kostelní zdi 

do  výšky 2 m nátěrem proti vlh-
kosti a v září 1989 pan Josef Reif se 
synem opravil v  této výšce malbu 
v celém kostele. 

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



Hvězdárna Františka Pešty

Kostel v Sezimově Ústí 
– historie a současnost – 23. část
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Změna programu a termínů 
vyhrazena. 

DIVADLO

PŘEDPLATNÉ JARO 2022
VE SPEKTRU UŽ V PRODEJI!
Milí návštěvníci divadelních před-
stavení, připravili jsme pro vás 
nabídku předplatného na  jaro 
2022. I  tentokrát je pestrá a  ne-
postrádá herecké hvězdy. Těšit se 
můžete na  divadlo Verze a  jejich 
konverzační komedii Tři verze ži-
vota s Davidem Prachařem a Lin-
dou Rybovou. S  divadlem Kalich 
a hrou Čas pod psa dorazí Tereza 
Kostková a Eva Josefíková (v alter-
naci se Sandrou Černodrinskou), 
nouze nebude o  vtipné ani dra-
matické situace. V  originální ko-
medii Dokonalá fraška hrají pouze 

dva herci, ale zato 10 rolí! Obdiv 
za  mimořádný výkon sklízejí Lu-
cie Štěpánková a  Ladislav Hampl. 
Nezapomněli jsme samozřejmě 
ani na ochotníky. Ty v jarní sezóně 
zastupuje osvědčený soubor Voži-
vot z Mladé Vožice. Tentokrát s ti-
tulem nazvaným Hračka.
Permanentky je možné zakoupit 
od  poloviny prosince do  konce 
ledna v Informačním centru v Se-
zimově Ústí.
Těšíme se na Vás!
cena: 1 190 Kč

ROŠÁDA
DIVADELNÍ SPOLEK FRÍDA
24. ledna 19 hod.
sál Spektrum
Laura žije se svým manželem Vik-
torem ve  šťastném vztahu. Viktor 
má dobrou práci, vždy se o všech-
no postará, ale poslední dny se 
začíná chovat divně. Navíc manže-
lům někdo v bance zruší jejich účet 
a za podivných okolností vykrade 
byt. Vyvrcholením podivných 
událostí je den, kdy na jejich adre-
su doručí exotické zvíře, které Vik-
tor koupil v  městské ZOO. Laura 
pochopí, že jejich společný život 
potřebuje změnu. Vymyslí na prv-

ní pohled šílený záchranný plán. 
Musí vzít situaci pevně do  svých 
rukou, aby všechno bylo tak, jako 
dřív...
Hrají: Barbora Munzarová, Mar-
tin Trnavský, Marika Procházková, 
Radim Novák
vstupné: 360 Kč
Již zakoupené vstupenky na  pů-
vodní termín zůstávají v platnosti.

POHÁDKY

O HÁDAVÝCH PRINCEZNÁCH
DIVADÝLKO NA SCHODECH
19. a 26. ledna 16:30 hod.
loutkový sál

Starý král je nešťastný, protože se 
jeho dvě královské dcerky pořád 
hádají. Kašpárek poradí zavolat 
hejkala, aby se princezny trochu 
polekaly. To nepomůže. Taky 
z  čertů si princezny nic nedělají. 
Nakonec přiletí drak a  když chce 
tu nejhezčí a nejchytřejší princez-
nu, rázem je po hádkách. 
vstupné: 30 Kč

PRINCEZNA KONVALINKA 
A KRÁLOVSKÉ HÁDANKY
DIVADLO POHÁDKA
23. ledna 15 hod.
sál Spektrum
Princezna Konvalinka se má vdá-
vat, ale rozhodně se jí nelíbí princ, 
který se uchází o  její ruku. Proto 
přesvědčí svého tatínka – pana 

krále, aby princ splnil královské 
hádanky a  úkoly… A  jak to celé 
dopadne? Kdo získá přízeň prin-
cezny a stane se králem?
vstupné: 90 Kč
Již zakoupené vstupenky na  pů-
vodní termín zůstávají v platnosti.

GALERIE

VÝSTAVA VSU ČMS
galerie Spektrum
Výstava je přístupná do 7. ledna.

Josef "Pepíno" Balek sdružuje více 
než 700 výtvarných umělců
různých žánrů. Výtvarníci VSU–
ČMS většinou nemají akademic-
ké tituly, přesto získávají uznání 
od profesionálních kolegů.
Tentokrát svá díla představí Eva 
Karmazínová, Martina Šmejka-
lová, Zdeněk "Ozzy" Chlumecký, 
Andrej Rády, Iva Petrová, Luděk
Koloušek, Petr Mano a  Martin 
Třeštík.
vstupné: 10 Kč

VĚRA MACHOŇOVÁ 
NEDBALOVÁ
VÝSTAVA OBRAZŮ
Vernisáž 8. ledna 16 hod.
galerie Spektrum
Výstava je přístupná do 31. ledna.
Věra Machoňová Nedbalová se na-
rodila v roce 1975 v Táboře. K ma-
lování se vrátila asi před šesti lety, 
kdy u léčitelky, paní Ilony Vítkové, 

Kulturní program na měsíc ledenŘEDITELKA 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
PO NOVÉM ROCE

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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studovala mimo jiné i  automatic-
kou kresbu. V  roce 2019 absol-
vovala u  paní Jany Školaudyové 
kurzy enkaustiky, které se nyní 
věnuje nejvíce. Tuto metodu pro-
pojila s  automatickou a  intuitivní 
kresbou. První výstava proběhla 
v Café Bar Klid. V roce 2019 také 
vydala svojí první knihu o channe-
lingu Kniha o lásce, bolesti a naději 
mezi nebem a zemí. 
vstupné na vernisáž: zdarma
vstupné na výstavu: 10 Kč

KATEŘINA KAIRA 
HRACHOVCOVÁ
VÝSTAVA OBRAZŮ
Vernisáž 12. ledna 17 hod.
galerie Spektrum
Výstava je přístupná do 18. února.

Kateřina Hrachovcová je známá 
především jako herečka, která 
své soukromí moc neotvírá. Ušla 
kus vnitřní cesty, aby poznala 
sama sebe. Před pár lety se vydala 
na  uměleckou a  duchovní dráhu: 
malování pomocí tzv. autokresby. 
A  jak sama říká: „Chuť malovat 
přichází se silným vjemem. Ať už 
jsem nahoře, nebo dole. Ze silných 
zážitků. Zdánlivě silných. Někdo 

druhý na mně někdy ani nerozpo-
zná, že jsem něco silného zachyti-
la“.
vstupné na vernisáž: zdarma
vstupné na výstavu: 10 Kč

PŘIPRAVUJEME

FANTASTICKÁ ŽENA
AGENTURA FAMILIE
8. února 19 hod.
sál Spektrum
Současná komedie úspěšného ka-
nadského autora, jejíž zápletka se 

točí kolem seznamu vlastností, 
které by měla mít ideální part-
nerka. Jedná se o příběh dvou ka-
marádů ve  středním věku, jejichž 
životy pořádně zamíchá tajuplná 
seznamka a  doslova fantastická 
žena, která se jim zčistajasna objeví 
v bytě. Jak to spolu může souviset? 
Nechte se překvapit! A dejte si dob-
rý pozor na to, co si přejete...
Hrají: Patricie Pagáčová / Diana 
Šoltýsová, Václav Krátký / Ondřej 
Volejník, Adrian Jastraban / Jarmil 
Škvrna
vstupné: 340 Kč
Již zakoupené vstupenky na  pů-
vodní termín zůstávají v platnosti.

KRASAVCI NA CHMELU
aneb chlapi jsou jen pro legraci
VIP ART COMPANY
3. března 19 hod.
sál Spektrum 
Crazy komedie odehrávající se 
v jedné krachující maloměstské 
hospodě U krasavce, jejíž osud 
vezmou její pitoreskní štamgasti 

do svých rukou, když vyrazí do 
netradičního boje proti záludným 
developerům, kteří jim chtějí pro-
dat „střechu“ nad hlavou.
Hrají: Milan Peroutka, Braňo Po-
lák, Jaroslava Stránská, Václav Upír 
Krejčí, Martin Schreiner, Barbora 
Rajnišová, Aneta Vrzalová
vstupné: 360 Kč
Již zakoupené vstupenky na pů-
vodní termín zůstávají v platnosti.

KLUBOVNA III. VĚKU

SPOLEČNĚ V NOVÉM ROCE
10. ledna 14 hod.
vestibul Městského kulturního 
střediska v Sezimově Ústí II 
Povídání o  současném prožívání 
svátků, vzpomínání na  sváteč-
ní časy minulé, vyslovení přání 
do dnů příštích.

DESKOVÉ HRY
17. ledna 14 hod.
vestibul Městského kulturního 
střediska v Sezimově Ústí II
Kdo si hraje, ten se nenudí. Pře-
svědčíme se, že deskové hry nejsou 
jen „Člověče, nezlob se“.

CVIČENÍ PAMĚTI
24. ledna 14 hod.
vestibul Městského kulturního 
střediska v Sezimově Ústí II 
Cvičení paměti je činnost, do které 
se vyplatí investovat čas.

S TUŽKOU V RUCE
31. ledna 14 hod.
vestibul Městského kulturního 
střediska v Sezimově Ústí II
Pustíme se do luštění křížovek růz-
ných typů, rébusů i hádanek. 

KNIHOVNY

ODEVZDEJTE STARÝ MOBIL
 DO KNIHOVNY
Pojďte společně s námi chránit pří-
rodu! Knihovny v  Sezimově Ústí 
se zapojily do  projektu neziskové 
organizace ASEKOL, jehož sna-
hou je ukázat lidem, že také třídění 
vysloužilého elektrozařízení má 
smysl. Spoustu drobného elektra 
používáme každý den, až doslouží, 
je potřeba ho správně zlikvidovat. 
Co to pro Vás znamená? Čtenáři 
a návštěvníci knihoven v Sezimově 

Ústí mohou odevzdávat vyslou-
žilé mobilní telefony do  speciálně 
označených nádob umístěných 
právě v knihovnách. Navíc každý, 
kdo odevzdá vysloužilý mobilní 
telefon spolu s vyplněným soutěž-
ním kuponem, bude automaticky 
zařazený do slosování o hodnotné 
ceny. Bližší informace se dozvíte 
v knihovně. Jdete do toho s námi?

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

Při deskových hrách si procvičí-
me znalosti o naší republice ve hře 
Česko junior a  na  odlehčení se 
spolu podíváme na  zub duchům 
ve hře Bílé historky. Nakonec si za-
hrajeme na odvážné bojovníky bo-
jující pod hradem Karak, kde bude 
klíčové promyslet pečlivě strategii.
vstupné: zdarma

Knižní novinky
Pro dospělé:
Štěpán Javůrek: 
Nebe nad Perninkem
román z Krušných hor
Karel Gott: Má cesta za štěstím
životopis
Markéta Harasimová: 
Jak chutná strach
detektivka
Radka Třeštíková: Tajemství
román
Vlastimil Vondruška: 
Královražda na Křivoklátě
historické krimi

Pro děti a mládež:
Klára Smolíková: Knihožrouti
pohádky pro nejmenší

Kulturní program na měsíc leden
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Alena Bláhová: 
Pohádkové snívánky
pohádky pro nejmenší
Tereza Pařízková: 
Stela v zemi tučňáků
příběhy pro děti
Alice Rossi: Děti z naší vily
příběhy pro děti
Irena Hejdová: Nedráždi 
bráchu bosou nohou
humorné příběhy

Knihovna Školní náměstí
HRAVÉ ODPOLEDNE
27. ledna 13-16 hod.

Tentokrát spolu procestujeme celý 
svět! Povíme si něco o  tradicích 
v  cizích zemích, dozvíme se, kte-
rá země se potápí a  proč, a  zjis-
tíme mnoho dalších užitečných 
a  dechberoucích novinek o  růz-
ných kulturách. Připravena bu-
dou stanoviště. Každé z nich bude 
představovat jiný kontinent a jinou 
aktivitu.
vstupné: zdarma

Knižní novinky
Pro dospělé:
Michal Viewegh: Zrušený rok
beletrie
Hana D. Lehečková: Poupátka
román pro ženy
Marcela Mlynářová: 
Bez bontonu, bez konvencí
beletrie
Danielle Steel: Čas změn
román pro ženy
Michael Connelly: Básník smrti
detektivka

Pro děti a mládež:
Jitka Vítová: Výlet myšky Toničky
první čtení
Daniela Fischerová: 
Pták Noh a ptáček Nožička
první čtení
S. Fischer: Auta, jeřáby, bagry, 
traktory – Velká kniha vozidel
leporelo

Ann – Katrin Hegerová: 
Pátrači ze stodoly
čtení pro druhou třídu
Viveca Sten: 
Hluboký hrob 2: Mlha z moře
mládež

KINO SPEKTRUM

Změna programu a termínů 
vyhrazena.

Pro aktuální program sledujte 
www.kultura.sezimovo-usti.cz

ne 2. ledna 15:00 hod.
ne 9. ledna 15:00 hod.
TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU
pohádka
N, LT, 2021, 87 min., přístupný, da-
bing
Nové zpracování legendární po-
hádky scenáristy Františka Pavlíč-
ka a režiséra Václava Vorlíčka. Se-
verská pocta české filmové klasice 
přináší její moderní velkolepou 
verzi, nové kostýmy, scenérie ne-

falšované norské zimy a divokých 
zasněžených hvozdů a samozřejmě 
i zdravou dávku kouzel.

ne    2. ledna 17:30 hod.
čt 13. ledna 17:30 hod.
KLAN GUCCI
životopisné drama
USA, 2021, 164 min., 15 let 
Klan Gucci je inspirován šokujícím 
skutečným příběhem impéria ital-
ského módního domu. Tři deseti-
letí rodinné historie, v níž nechybí 
láska, zrada, dekadence, pomsta 
ani vražda, skládají dohromady 
mozaiku toho, co všechno s sebou 
nese slavná značka Gucci.

ne  2. ledna 20:15 hod.
MUŽ ZBAVENÝ TÍŽE 
dokument
ČR, 2021, 70 min., přístupný
Dílo Kamila Lhotáka představuje 
jedno z  největších dobrodružství 

moderního umění 20. století. Re-
žisér Josef Císařovský se v  doku-
mentu vydává po  jeho stopách. 
Hledá Lhotákovu tajemnou Ohra-
du snů a také zkoumá jeho touhu 
zbavit se zemské tíže.

út 4. ledna 17:30 hod.
BUDIŽ VODA!
dokument
ČR, 2021, 112 min., přístupný
Výjimečný celovečerní dokument 
Budiž voda! mapuje vznik českého 
vynálezu, který má při téměř nulo-
vých nákladech získat i na nejsuš-
ších místech planety pitnou vodu 
a zakládat oázy v pouštích.

st    5. ledna 17:30 hod.
pá    7. ledna 20:00 hod.
st 19. ledna 20:00 hod.
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2 
komedie
ČR, 2021, 93 min., přístupný
Volné pokračování úspěšného fil-
mu začíná na Silvestra, kdy Marek 
(Ján Koleník) požádá Hanu (Táňa 
Pauhofová) o  ruku. Její souhlas 
rozpoutá bláznivý kolotoč udalos-
tí, které předcházejí jejich svatbě 
v  nádherném prostředí u  „česko-
slovenského“ moře v  Chorvatsku. 
Trojice Haniných kamarádek a je-
jich rodiny znovu vnášejí do zdán-
livě jednoduché přípravy svatby 
dobrodružství, napětí, zábavu 
a  někdy i  drama. Všichni v  pod-
statě nechtíc dělají všechno pro 
to, aby zamilované dvojici svatbu 
zkomplikovali, nebo je vlastním 
příkladem odradili, až natolik, že 
k ní skoro ani nedojde…

čt 6. ledna 10:00 hod.
SPÍCÍ MĚSTO 
dobrodružný
ČR, 2021, 94 min., přístupný

čt    6. ledna 17:30 hod.
ne    9. ledna 17:30 hod.
so 15. ledna 17:30 hod.
KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ 
sci-fi komedie

USA, 2021, 124 min. 
přístupný, dabing
Režisér Jason Reitman a producent 
Ivan Reitman uvádějí další kapito-
lu z  původního příběhu Krotitelů 
duchů, ve které se svobodná matka 
přestěhuje se svými dvěma dětmi 
do maloměsta, kde společně objeví 

svoje spojení s  původními kroti-
teli duchů a  tajemný odkaz, který 
po sobě zanechal jejich dědeček.

pá    7. ledna 17:30 hod.
so 15. ledna 15:00 hod.
ne 16. ledna 15:00 hod.
VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD
komedie
USA, 2021, 96 min., přístupný, 
dabing

Když si ho Emily pořídila, byl Cli-
fford malé, roztomilé a  červené 
štěně. Přes noc se z něj ovšem stal 
obrovský hafan. A  když říkáme 
obrovský, myslíme tím, že na výš-
ku měří skoro tři metry. V malém 
městském bytě je takový pes hod-
ně nepraktický. Jenže Emily ho 
zbožňuje a  za  žádnou cenu se ho 
nevzdá. Komedie je adaptací stej-
nojmenné populární dětské knížky 
Normana Birdwella.

so    8. ledna 20:00 hod.
pá 14. ledna 17:30 hod.
KINGSMAN: PRVNÍ MISE
akční
USA, 2021, 131 min., 15 let, dabing

Zatímco se sebranka nejhorších 
tyranů a  geniálních zločinců při-
pravuje rozpoutat válku, jež má za-

10
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hubit miliony lidí, jeden muž musí 
vyhrát závod s  časem a  zastavit 
je. Ve  snímku „Kingsman: První 
mise“ se stanete svědky zrodu prv-
ní nezávislé tajné služby.

ne    9. ledna 20:00 hod.
pá 21. ledna 17:30 hod.
SPIDER-MAN: 
BEZ DOMOVA  

akční
USA, 2021, 148 min., přístupný, 
dabing

út 11. ledna 17:30 hod.
so 22. ledna 15:00 hod.
DRAČÍ PRINCEZNA 
pohádka
N, ČR, NL, 2021, 85 min., 
přístupný, dabing

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 nehodí. 
Je to pořád ještě nemotorné mládě, 
vzbuzuje pozornost a někdy začne 
plivat oheň v tu nejméně vhodnou 
chvíli.

st 12. ledna 20:00 hod.
BENEDETTA
historické drama
F, B, NL, 2021, 127 min., 15 let, ti-
tulky

Schopnost konat zázraky vynese 
charismatické Benedettě (Virginie 
Efira) koncem 17. století výsadní 
postavení v  toskánském klášteře. 
Když její slabost pro mladou a ži-
velnou Bartolomeu přeroste v ne-
spoutanou vášeň, začíná hra plná 
intrik sahající do vyšších pater ital-
ské církve. Erotické drama legen-
dárního Paula Verhoevena, nato-
čené podle skutečného příběhu, si 
v hlavní soutěži festivalu v Cannes 
vysloužilo pro svou odvážnost 
bouřlivé reakce diváků i kritiků.

čt 13. ledna 10:00 hod.
FILMOVÁ HISTORIE MĚSTA SE-
ZIMOVO ÚSTÍ
dokument
ČR, 1939–1942, přístupný
Zrození města – dokument ze za-
čátků výstavby města Sezimovo 
Ústí II; Setkání tří generací – do-
kument natočený k 30. výročí za-
ložení Aeroklubu; Naše Vánoce 
– první vánoce v  nově otevřené 
školce; Silniční motocyklové závo-
dy; Stihli to! – komedie

pá  14. ledna 20:00 hod.
VŘÍSKOT
horor
USA, 2022, 120 min., 15 let, titulky

25 let po  brutálních vraždách 
v městečku Woodsboro se na scé-
ně objevuje nový vrah, který si 
nasadil
na  obličej kultovní bílou masku. 
Tentokrát se zaměří na  teenagery, 
oživí tím dávno pohřbenou noční
můru a opět odkryje strašidelnou 
minulost města.

so 15. ledna 20:00 hod.
MATRIX RESURRECTIONS

sci-fi
USA, 2021, 148 min., 12 let, titulky
Již téměř dvacet let žije Neo (Kea-
nu Reeves) zdánlivě poklidný život 
jako Thomas A. Anderson v  San 
Franciscu. Navštěvuje terapeuta, 
který mu předepisuje modré pi-
lulky. Potkává každý den Trinity 
(Carrie-Anne Moss), ale navzájem 
se nepoznávají. Jednoho dne nara-
zí na Morphea, který mu nabídne 
červenou pilulku, aby znovu ote-
vřel svou mysl Matrixu.

ne 16. ledna 19:00 hod.
TOSCA
opera
VB, 2021, 205 min., 12 let, titulky

Záznam představení z  prosince 
2021 doplněný českými titulky.
Novou sezónu otevírá jedna z nej-
oblíbenějších oper repertoáru lon-
dýnské Královské opery. Ústřední 
trojici ztvární hvězdní pěvci Elena 
Stikhina, Bryan Hymel a  Alexey 
Markov, kteří vás zavedou do Říma 
19. století. Do romantického světa 
idealistického malíře Cavara-
dossiho a jeho smyslné lásky Toscy 
vstupuje zlomyslný baron Scarpia, 
náčelník policie, což přináší fatální 
následky.

út 18. ledna 17:30 hod.
JE SUIS KARL
drama
D, ČR, 2021, 126 min., 15 let, titulky

Berlínem otřese teroristický útok. 
Pravicová teroristická buňka oko-
lo chytrého studenta Karla ho 
provedla ve  stylu islamistických 
atentátů. Chtějí obrátit náladu 
obyvatelstva ve prospěch naciona-
listického převratu. Všechno per-
fektně běží, dokud se Karl nedozví, 
že existuje osoba, která útok přeži-
la. Je to Alex. Při pátrání po něm 
vzbudí jeho pozornost Alexova 
dcera, Maxi. Karl ji naláká k účas-
ti na setkání evropských studentů 
v Praze. Studenti chtějí změnit ka-
tastrofální poměry na  kontinentu 
a připravit referendum o znovuza-
vedení trestu smrti ve Francii.

čt 20. ledna 10:00 hod.
MINUTA VĚČNOSTI 
drama
ČR, 2021, 87 min., přístupný
Špičkový kardiochirurg Petr (Jiří 
Langmajer) je velmi uzavřený a in-
trovertní muž. Jeho jednadvacetile-
tá dcera Lucie (Martina Babišová) 
má vrozenou srdeční vadu a  Petr 
se ji při plánované operaci rozhod-
ne operovat sám. Po ní se společně 
vydají na  dobrodružnou výpravu 
na Island. Tady mají dost času, aby 
k sobě opět našli cestu, protože Lu-
cie se s ním už moc nestýká a stále 
ji trápí, že její matku opustil. Petr 
si uvědomuje, že mu Lucie chybí, 

že by měl některé věci ve svém ži-
votě změnit a  naučit se nebýt tak 
velkým egoistou jakým je. Jednoho 
dne Lucie náhle uprostřed divoké 
přírody zkolabuje. Petr si není jistý, 
jestli neudělal někde chybu. Navíc 
má pocit, že je uprostřed nekoneč-
né přírody ztracený, a začne se mu 
stírat rozdíl mezi realitou a fikcí.

čt 20. ledna 17:30 hod.
pá 21. ledna 20:00 hod.
so 22. ledna 17:30 hod.
ne 23. ledna 20:00 hod.
SRDCE NA DLANI
komedie
ČR, 2022, 95 min., přístupný
Komedie od  tvůrců hitu ŽENY 



www.sezimovo-usti.cz

leden 2022

12

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

Vydává: MěÚ Sezimovo Ústí
Red. číslo: MK ČR E 13167
Adresa: Dr. E. Beneše 21, 
391 01 Sezimovo Ústí
sazba a tisk: RUDI, a .s.

Příjem příspěvků 
a řádkové inzerce:
Ema Králíková
tel.: 381 201 127
e.kralikova@sezimovo-usti.cz

Příjem inzerce:
recepce@rudi.cz, tel.: 381 256 621
Vychází: 11 x ročně
Číslo a den vydání: 
1/3. 1. 2022

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.

V  BĚHU. Láska se na  věk nebo 
na  místo neohlíží. Nikdy nevíme, 
kdy a  kde nás potká. Můžeme se 
zamilovat ve  školce, v  důchodu, 
na  ulici, v  parku. Josef (Boleslav 
Polívka) se těší, že si po odchodu 
do penze konečně splní svůj dávný 
sen a stane se pouličním klaunem. 
Svým šarmem okouzlí i  ráznou 
Marušku (Eliška Balzerová), maji-
telku pojízdné kavárny. Jako by se 
ti dva hledali celý život. Ale není 
na  osudovou lásku přece jen tro-
chu pozdě?

so 22. ledna 20:00 hod.
ne 23. ledna 17:30 hod.
SPENCER
životopisný
VB, USA, 2021, 111 min., 15 let, 
titulky

Manželství princezny Diany 
a  prince Charlese už dávno vy-
chladlo. Přestože se množí drby 
o aférách a rozvodu, během vánoč-
ních slavností v  královnině sídle 
Sandringham je přikázán mír. Na-
plánováno je společné stolování, 
střelba a  lov. Diana tuto hru zná. 
Letos však budou věci úplně jiné. 
Film SPENCER divákům předsta-
vuje to, co se mohlo stát během 
těch několika osudných dnů.

út 25. ledna 17:30 hod.
TADY HLÍDÁME MY 
komedie
ČR, 2021, 96 min., přístupný
Lesní inženýr Ivan (Lukáš Vaculík) 
se zamiloval do vědkyně Julie (Ji-
tka Ježková). Po  svatbě si pořídili 
penzion v  samotném srdci ma-
lebné Šumavy, kam se nastěhovali 
s  Juliinou šestnáctiletou dcerou 

Kačkou a  jejím psem, jezevčíkem 
Hugem. Ivan s  Julií se však snaží 
především o  potomka a  provozo-
vání penzionu zanedbávají. Navíc 
se o provoz starají dvě neschopné 
báby, které si najala na  výpomoc 
Julie. Kačka vymyslí, že budou pro-
vozovat "Penzion pro psy… a jejich 
páníčky". Nápad se všem zamlouvá 
a krátce na to do penzionu přijíždí 
kohorta pejskařů. Ti reprezentují 
celou škálu charakterů i psích ple-
men…

st 26. ledna 17:30 hod.
HRANICE ODVAHY
válečný
N, 2020, 96 min., přístupný, dabing
Rodiče sourozenců Gerdy a  Otty 
jsou aktivní v  norském hnutí od-
poru. Jednoho dne před Vánocemi
roku 1942 jsou zatčeni a jejich děti 
jsou ponechané svému osudu. Za-
krátko objeví ve sklepě dvě židov-
ské děti, které tam jejich rodiče 
ukrývali. Je na nich, aby dokončili, 
co rodiče začali, 
a pomohli Sarah a Danielovi pře-
kročit hranice do  neutrálního 
Švédska. Nebude to však jednodu-
ché…

čt 27. ledna 10:00 hod.
FILMOVÁ HISTORIE MĚSTA 
SEZIMOVO ÚSTÍ
dokument
ČR, 1952–1969, přístupný
1. máj 1952 – barevný dokument 
oslav svátku práce; Stavba hvěz-
dárny 1965; Letečtí modeláři 1953;
Bourání statku ,,Velký dvůr“ 1957–
1960; 70. výročí založení požární-
ho sboru 1960; Podzim 1953; Ma-
sopust 1967; 10 let – desátá výročí 
založení Klubu pracujících 1960; 
Žert – soutěžní snímek přehlídky 
filmů; 30. výročí založení města 
Sezimovo Ústí II – 1969

čt 27. ledna 20:00 hod. 
ČERNÝ TELEFON
horor
USA, 2021, 102 min., 15 let, titulky 
Finney Shaw je normální třinác-
tiletý kluk, kterému změní život 
sadistický vrah, jenž ho unese 
a  uvězní ve  zvukotěsném sklepě, 
kde nemá smysl volat o  pomoc. 
Jenže pak zazvoní na  zdi visící 
odpojený telefon a  na  Finneyho 
začnou ze sluchátka mluvit před-
chozí únoscovy oběti. Ty mají je-
den společný cíl – postarat se o to, 
aby Finneyho příběh neskončil tak 
tragicky jako ten jejich.

pá 28. ledna 17:30 hod.
so 29. ledna 20:00 hod.
ULIČKA PŘÍZRAKŮ
krimi
USA, 2021, 139 min., 15 let
V  kriminálním dramatu se před-
stavuje Bradley Cooper jako mla-
dý ambiciózní umělec s  nadáním 
zmanipulovat lidi vhodně zvole-
nými slovy, který se spojí s psychi-
atričkou (Cate Blanchett), která je 
však mnohem nebezpečnější než 
on sám.

so 29. ledna 15:00
ne 30. ledna 15:00
MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA 
animovaný
R, 2021, 100 min., přístupný, 
dabing
Princezna Barbara není žádné 
uťápnuté stvoření a  nenechá si 
od  tatínka krále nic přikazovat. 
Natož pak, když zjistí, že krále drží 
v  hrsti zloduch, který mu ukradl 
zázračný lektvar. Jako správná re-
belka se rozhodne z  paláce utéct. 
V  lese narazí na  strašidelnou les-
ní příšeru, ale protože ona se jen 
tak vylekat nenechá, otočí život 
Bogeyho vzhůru nohama a  začne 
v lese diktovat svá vlastní pravidla. 
Bogey se s tím hodně těžko srovná-
vá, vlastně ji i tak trochu nenávidí, 
ale jak víme, hranice mezi nená-
vistí a láskou jsou mnohdy hodně 
tenké…

pá 28. ledna 20:00 hod.
so 29. ledna 17:30 hod.
ne 30. ledna 20:00 hod.
MORBIUS
akční
USA, 2022, 12 let, titulky

Na  stříbrné plátno přichází jeden 
z  nejpodmanivějších a  nerozpo-
ruplnějších hrdinů filmového světa 
značky Marvel. Jeho představi-
telem je Oscarem oceněný Jared 
Leto, který se ve  snímku mění 
v charismatického antihrdinu Mi-
chaela Morbiuse. Doktor Morbius 
trpí vzácnou a  smrtelnou krevní 
chorobou. S  úmyslem zachránit 
druhé, kterým hrozí stejný osud, 
se Michael rozhodne k zoufale ris-
kantnímu činu. Zdánlivý úspěch 
přinese lék, který je však dost mož-
ná nebezpečnější než sama smrtel-
ná choroba, neboť promění léčitele 
v lovce.

ne 30. ledna 17:30 hod.
MŮJ ŽIVOT S  BOHUSLAVEM 
MARTINŮ
životopisný
ČR, A, 2021, 60 min., přístupný
Můj život s  Bohuslavem Martinů 
je hraný dokument o životě a díle 
slavného českého skladatele. Sní-
mek se částečně inspiruje stejno-
jmennou knihou, kterou napsala 
jeho žena Charlotte. Její vzpomín-
ky ukazují Martinů zblízka a  zá-
roveň dávají filmu lidský rozměr. 
Druhým vypravěčem příběhu je 
Bohuslavův přítel a  životopisec 
Miloš Šafránek, který se nešťastně 
zapletl s STB. Film kombinuje hra-
né scény s  narativem dokumentu 
a dobovými archivy, aby poutavou 
vizuální formou přiblížil nejen 
hudbu geniálního skladatele, ale 
také jeho osobní život, pocity a po-
stoje.

Kulturní program na měsíc leden


