
Na první zářijový den připravilo Městské středisko kultury a sportu odpolední program „Hurá do školy!“             Foto: Zuzana Bláhová

Martin Doležal
starosta města

Uvedený dotační program se 
týká dětí ve věku 0–3 let, resp. 

0–8 let (podprogram 1), a  poži-
vatelů starobního a  invalidního 
důchodu (podprogram 2), pokud 
čistý příjem na osobu v domácnos-
ti nepřesáhne stanovenou hranici. 

Podpora dle podprogramu 1 
bude určena pro děti s  trva-

lým pobytem na území Sezimova 
Ústí:
 do  dovršení věku 3 let (děti 

narozené od  2. 8. 2019 do   
31. 7. 2022 včetně) nebo

 pobírající příspěvek na  péči 
do dovršení věku 8 let (děti na-

rozené od 2. 8. 2014 do 31. 7. 
2022 včetně), pokud dítě nevy-
užívá pobytové sociální služby.

Podporovány budou děti žijící 
ve společné domácnosti, v níž je:
 pobírána dávka „Přídavek 

na  dítě“ (alespoň v  některém 
měsíci roku 2022) nebo

 pobírána dávka „Příspěvek 
na  bydlení“ (v  prvním nebo 
druhém čtvrtletí roku 2022) 
nebo

 čistý měsíční příjem připadají-
cí na  člena domácnosti ve  výši 
maximálně 13.000 Kč včetně. 
Do příjmů jsou započítány pří-
jmy z  výdělečné činnosti (pří-
jmy ze závislé činnosti, OSVČ, 
odměny), příjmy z  dávek ne-
mocenského pojištění (např. pe-

něžitá pomoc v mateřství, ošet-
řovné, nemocenská), rodičovský 
příspěvek, starobní, vdovský/
vdovecký, sirotčí či invalidní 
důchod, podpora v  nezaměst-
nanosti či v rámci rekvalifikace, 
ostatní příjmy – např. skutečně 
obdržené výživné, příjem z pro-
nájmu, výsluha, příjem z kapitá-
lového majetku, aj.

Podmínkou pro přiznání a  vy-
placení podpory je, že rodič/
zákonný zástupce podporované 
osoby a  jeho manžel/druh/part-
ner není ke  dni podání žádosti 
déle než 6 měsíců veden v evidenci 
uchazečů o zaměstnání (potvrzeno 
úřadem).

Podpora dle podprogramu 2 
je určena pro osoby s  trvalým 

pobytem v  Sezimově Ústí, které 
jsou poživateli starobního, vdov-
ského/vdoveckého nebo invalid-
ního důchodu ke  dni 1. 8. 2022, 
pokud tyto osoby nevyužívají po-
bytové sociální služby.

Podporováni budou poživatelé 
starobního, vdovského/vdovecké-
ho nebo invalidního důchodu žijící 
na území Jihočeského kraje, kteří:
 pobírají příspěvek na  bydlení 

nebo
 žijí samostatně a  pobírají sta-

robní, vdovský/vdovecký nebo 
invalidní důchod v  maximální 
výši 16.000 Kč nebo jejich dal-
ší jiný příjem a  pobíraný dů-
chod činí v  součtu maximálně 
16.000 Kč měsíčně,

 žijí ve  společné domácnosti 
se svým partnerem, manže-
lem, druhem, případně dalšími 
spolužijícími osobami a  jejich 
příjem připadající na člena spo-
lečné domácnosti činí včetně 
důchodu a dalších jiných příjmů 
v součtu maximálně 12.000 Kč.

Lhůta pro podání žádostí bude 
dostatečná, v  současné době se 
připravuje organizační zabezpe-
čení administrace žádostí s  tím, 
že podrobnější informace budou 
včas k dispozici.                                

Dotace pro děti a seniory
V návaznosti na růst cen energií a vysokou inflaci a ve snaze pomoci obča-
nům našeho města schválilo zastupitelstvo města zapojení města Sezimovo 
Ústí do  dotačního programu Jihočeského kraje „My v  tom Jihočechy nene-
cháme II“ a  předfinancování resp. spolufinancování podpory z  rozpočtu 
města. Nad rámec uvedeného připravuje vedení města pomoc i pro ostatní 
obyvatele města. 

www.sezimovo-usti.cz

MARTIN DOLEŽAL
starosta města

 na  zářijovém zasedání ZM 
složil slib zastupitele p.  Jiří 
Cibulka;

 ZM jmenovalo p.  Pavla 
Lorence novým velitelem 
městské policie;

 byla dokončena oprava 
komunikace Pod Kovosvi-
tem, oprava komunikace 
Na Mýtě, oprava chodníků 
vnitrobloku Průmyslová 
a Svépomoc a oprava chod-
níků Švehlova; 

 dokončeno bylo asfaltová-
ní hřišť v ul. Ke Hvězdárně 
a na Soukeníku;  

 probíhá rozsáhlá rekon-
strukce ul. Pod Vrbou;

 byla zahájena výstavba pro-
dloužení ul. K Hájence.

Krátce z radnice
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Rozšíření provozu sběrných dvorů
MSKS mění svou podobu
Naši dudáci ve Strakonicích
Hodinka pro zdraví
Léto u Hladových Hrochů
Kulturní program
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Josef Holub
vedoucí odboru rozvoje 

Během měsíce října bude zahá-
jena oprava vozovky na komu-

nikaci III/00349 v Sezimově Ústí I. 
Jedná se o ulice Dr. E. Beneše a Ká-
nišova. Opravy, jejichž investorem 
je Jihočeský kraj, budou probí-
hat ve  4 etapách a  měly by trvat  
44 dní. V jejich rámci bude vyfré-
zován starý povrch a  položena 
nová asfaltová vrstva, a  to v  celé 
délce, tj. od  kruhové křižovatky 
na  Sídlišti nad Lužnicí až po  kři-
žovatku u  Mýta. Součástí akce 
je i  provedení nového podkladu 
na  zastávkách MHD Husovo ná-
městí a  Rozcestí. Zhotovitelem 
bude společnost ROBSTAV k.s.

Aktuální informace k  objízd-
ným trasám budou na  webových 
stránkách města.                              

Petr Klíma
Oddělení Žp

Porost, tvořený zejména smr-
ky pichlavými u  křižovatky  

ul. Dr.  E. Beneše a  Jungmannova 
v Sezimově Ústí I  je celý napaden 
lýkožroutem, tři smrky jsou již zce-
la suché. V říjnu bude proto porost 
odstraněn a do jara nahrazen jinou 
vhodnou výsadbou.                          

Petr Klíma
oddělení žp

Na  vjezdu do  sběrného dvora 
na Husově náměstí v Sezimo-

vě Ústí I byla v srpnu nainstalována 
automatická závora s digitální řídí-
cí jednotkou. Závora je na dálkové 
ovládání a obsluze sběrného dvo-
ra umožní, podobně jako závora 
u  sběrného dvora v  ul. Zahradní, 
lepší koordinaci při ukládání od-
padů a zlepší zabezpečení dvora.

Na instalaci automatické závory 
byla městu Sezimovo Ústí v rámci 
Motivačního programu společnos-
ti ELEKTROWIN a.s. poskytnuta 
odměna 50 000 Kč.                          

Petr Klíma
Oddělení Žp

Zastupitelstvo města schválilo 
obecně závaznou vyhlášku 

č. 3/2022, kterou se mění obec-
ně závazná vyhláška č. 1/2022 
o  stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství. Tato 
vyhláška s účinností od 1. 1. 2023 
upravuje provoz sběrných dvorů. 

Sběrný dvůr na  Husově náměs-
tí, který je otevřen v úterý, bude 
otevřen také v pondělí. Podobně 
Sběrný dvůr v  ulici Zahradní, 
který je otevřen ve  středu, bude 
otevřen také ve  čtvrtek. Sběrný 
dvůr v  Průmyslové ulici bude 
z  důvodu nízké návštěvnosti 
od 1. 1. 2023 zrušen.

Provoz o  sobotách zůstává ne-
změněn, tj. v  lichých týdnech je 
dopoledne otevřen sběrný dvůr 

na Husově náměstí a v sudých týd-
nech sběrný dvůr v ulici Zahradní.

Těmito opatřeními dojde 
ke  zkvalitnění poskytovaných 
služeb a  zefektivnění provozu 
sběrných dvorů. Rozšířením pro-
vozu z 1 do 2 dnů budou uživa-
telé moci uložení odpadů lépe 
přizpůsobit svým časovým potře-
bám a obsluha dvorů bude moci 
lépe kontrolovat správné ukládá-
ní odpadů.                                         

Petr Klíma
Oddělení Žp

Ocenění v podobě sošky Elek-
trooskara, certifikátu a  šeku 

s  finanční odměnou 20  000 Kč 
obdrželo město Sezimovo Ústí 
za  sběr vysloužilých elektrospo-
třebičů v  kategorii obec od  5  001 
do  10  000 obyvatel. Soutěž je ka-
ždoročně pořádána společností 
Elektrowin – kolektivním systé-
mem pro sběr a  recyklaci vyslou-
žilých elektrozařízení. V Sezimově 
Ústí byl oceněn nejvyšší meziroční 
nárůst vytříděných elektrospotře-

bičů mezi obcemi Jihočeského kra-
je, když ve sledovaném období ob-
čané odevzdali k recyklaci o 18,9 % 
více elektra než o rok dříve.            

Petr Klíma
Oddělení Žp

Stále je k dispozici dostatečný po-
čet tašek na třídění odpadu, kte-

ré je možné si vyzvednout na MěÚ, 
kancelář č. 210, 2. NP, v úředních 
hodinách, a to do vyčerpání zásob. 
Zájemce musí prokázat trvalé by-
dliště nebo vlastnictví rekreačního 
objektu v Sezimově Ústí.                 

Nabízíme možnost individuálního pronájmu sauny a klubovny pro spor-
tovní a pracovní kolektivy

KONTAKT: 731 694 462 (pokladna), 733 624 771 (správce)
Občerstvení a masáže zajištěny. Ceník na www.sezimovo-usti.cz/sauna 

Opravy komunikací 
Dr. E. Beneše 
a Kánišova

Automatická 
závora na sběrném 
dvoře

Odstranění napadených jehličnanů

Rozšíření provozu sběrných dvorů

Město získalo Elektrooskara Tašky na třídění 
odpadu stále 
k dispozici

Provoz sauny
Zahajujeme 4. 10. 2022, ulice Nerudova 695 (u tenisových kurtů)

ÚT      16:00 – 21:00    MUŽI
ST       16:00 – 21:00    ŽENY

ČT       16:30 – 20:30      SPOLEČNÁ
PÁ       16:30 – 20:30      SPOLEČNÁ
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Eva Urbanová
sociální pracovnice

V Sezimově Ústí jsou městem poskyto-
vány dvě sociální služby – Pečovatel-
ská služba a Denní stacionář.

Pečovatelská služba je určena 
všem, kteří z  různých důvo-

dů (např. zdravotní stav, ubýva-
jící fyzické síly) potřebují pomoc 
druhých a  přitom chtějí dále žít 
doma, ve svém prostředí. Pečova-
telská služba je poskytována nejen 
klientům v Domě s pečovatelskou 
službou, ale i  ostatním seniorům 
a obyvatelům Sezimova Ústí. Mezi 
nejvyužívanější službu patří zajiš-

tění a dovoz oběda a pomoc při za-
jištění chodu domácnosti – běžný 
úklid a zajištění drobných nákupů. 
Dalšími využívanými službami 
jsou pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o  vlastní osobu, po-
moc při osobní hygieně, zprostřed-
kování kontaktu se společenským 
prostředím – např. doprovod k lé-
kaři, doprovod na  procházku atd. 
Od  1. 9. 2022 dochází ke  změně 
Pravidel pro poskytování Pečova-
telské služby a mění se Ceník úko-
nů Pečovatelské služby.

Provoz pečovatelské služby je 
významnou měrou podpořen 
z  rozpočtu Jihočeského kraje. Pro 
rok 2022 přispěl Jihočeský kraj 
na  provoz pečovatelské služby 

částkou 1.471.000 Kč, přičemž 
plánované celkové náklady měs-
ta na  pečovatelskou službu činí 
2.309.000 Kč. 

Druhé sociální službě poskyto-
vané městem – dennímu stacioná-
ři – se budeme věnovat v některém 
z dalších vydání Novinek.

Zájemci o  poskytování pečo-
vatelské služby i  o  služby denní-
ho stacionáře se mohou podívat 
na  internetové stránky města 
do  sekce Sociální služby nebo se 
mohou obrátit na sociální pracov-
nici, paní Evu Urbanovou na  tel.: 
734 265 659, 381 201 114.                

Zuzana Bláhová
Ředitelka Msks

Městské středisko kultury a  sportu 
mění svou podobu. A  to nejen gra-
fickou. Vystupovat bude jednotně 
pod názvem Spektrum. Od  označení  
Měxus upouští.

Kino, divadlo, galerie, infocen-
trum a mnohé další. Všechny 

tyto umělecké činnosti mají jedno-
ho společného jmenovatele – bu-
dovu Spektrum, která svému úče-
lu slouží už 33 let. Její název znají 
místní i lidé z blízkého táborského 
okolí. Naučili se ji vnímat jako 
instituci a  pod stejným jménem 
sezimoústecké kulturní dění ozna-
čovat a vyhledávat. To je také hlav-
ním důvodem, proč příspěvková 

organizace, jejímž zřizovatelem je 
město, titul Měxus opouští.

Z  hlediska diváka bylo dvojí 
označení a  dvě jména téhož ma-
toucí, což mělo také vliv na propa-
gaci akcí a celkový obtížněji ucho-
pitelný marketing MSKS. Od roku 
2021 začala organizace spolupra-
covat s marketingovou agenturou, 

důvod byl přitom zřejmý. Oslovit 
více potenciálních návštěvníků, 
usnadnit jim informační přístup 
k jednotlivým akcím i k jejich vy-
hledávání. Analýza názvu, kterou 
si nechalo středisko agenturou 

zpracovat, pak ukázala, že vhod-
nějším, praktičtějším a  z  hlediska 
diváka zažitějším titulem je právě 
označení Spektrum.

Se změnou názvu jsou spoje-
né také grafické novinky. Od  září 
jsou v  ulicích k  vidění plakáty 
s novou grafikou i logem. To bylo 
navrhované tak, aby odráželo ši-
roké „Spektrum“ činností, které 
MSKS svým návštěvníkům nabízí. 
Nechybí tedy piktogramy spoje-
né s  kinem, divadlem, galerií, ale 
i  sportem nebo přírodou a výlety. 
Ostré linie Spektrum opouští, jako 
poznávací znamení začínají fungo-
vat zaoblené a organické tvary.

Věříme, že změny naši diváci 
i návštěvníci v dobrém smyslu oce-
ní stejně jako rozmanitý program, 
který jim Spektrum bude i nadále 
přinášet.                                              

Jan Mácha 
Sezimovo Ústí I

V srpnu jsem měl kulaté životní 
jubileum. Překvapením byla 

návštěva členky sboru pro občan-
ské záležitosti paní Hany Rejlko-

vé. Osobní předání přáníčka, po-
depsané starostou města panem 
Doležalem, a  finanční poukázku 
jako malý dárek. Bylo to velice 
pěkné setkání a hlavně popovídání 
o všem, co je ve městě nového, kde 
společně žijeme. Vím, že tomu tak 
není všude, jako zde, kde se neza-

pomíná na  občany našeho věku. 
Za to jim patří naše uznání a po-
děkování.

Dobrovolným členkám sboru, 
ke kterému patří i paní Hana Rejl-
ková, přeji jen zdraví a pohodu, při 
jejich záslužné činnosti.



Telefony
ústředna – 381 201 111

fax – 381 263 179
Starosta

Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M.
381 201 128, 731 608 365

Místostarostka
Ludmila Svatková

381 201 136, 733 164 138
Tajemnice MěÚ

Ing. Miroslava Svitáková
381 201 134

Právník MěÚ
Ing. Mgr. Petra Nedvědová

381 201 137
Sekretariát, rybářské lístky

Ema Králíková
381 201 127
Matrika

Petra Pelcová
381 201 112

Odbor správní a sociální
Ing. Jana Aujezdecká

381 201 116
Sociální pracovnice

Bc. Eva Urbanová
381 201 114

Pečovatelská služba
777 794 874

Denní stacionář
605 359 317

Odbor stavebního úřadu
Mgr. Ivana Mráčková

381 201 140
Odbor rozvoje a dopravy

Bc. Josef Holub
381 201 113

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

Pečovatelská služba poskytovaná 
městem Sezimovo Ústí

MSKS mění svou podobu i logo

Krátké seniorské zamyšlení
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 Děkuji panu starostovi 
Martinu Doležalovi za bla-
hopřání k  mým narozeni-
nám. 

Marie Kursová

 Děkuji městskému úřadu 
a  panu starostovi za  přání 
k  mému životnímu jubileu 
a  za  dárek, který mne pří-
jemně překvapil. 

Dagmar Pekáriková

 Děkuji panu starostovi 
Martinu Doležalovi za bla-
hopřání k  mým narozeni-
nám. 

František Pivec

 Děkuji panu starostovi 
a Sboru pro občanské zále-
žitosti za blahopřání k mým 
narozeninám 

Miluše Baštová

 Děkuji panu starostovi 
za blahopřání k mým naro-
zeninám, a paní Evě Veselé 
za milou návštěvu. 

Václav Smutník

 Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doleža-
lovi za blahopřání k mému 
jubileu a paní Věrce Bažan-
tové za příjemnou návštěvu.

Miroslav Štuk

 Děkuji panu starostovi 
a městskému úřadu za milé 
blahopřání k  mým naroze-
ninám. 

František Reisner

 Děkuji panu starostovi 
za  přání k  narozeninám 
a  paní Hlubinkové za  pře-
dání dárku. 

Marie Doležalová

Pavel Lorenc
velitel mp

• MP zadokumentovala černou 
skládku na  parkovišti u  Souke-
níku. Celou věc převzal Odbor 
rozvoje města. 

• Při kontrolní činnosti v  ul. Va-
níčkova MP nalezla u  mostu 
přes řeku Lužnici použitou in-
jekční stříkačku s jehlou. Po za-
dokumentování byl nález pře-
dán k odborné likvidaci.  

• Při kontrole Fierlingerovy vily 
zjištěno poškození rámu se sítí 
proti hmyzu a  černá skládka 
v prostoru zahrady. Po zadoku-
mentování předáno SM k opra-
vě a odstranění.  

• MP, na  základě oznámení, po-
mocí generálního klíče odemkla 
dveře v  DPS, které si uzavřela 
obyvatelka domu. 

• MP provedla v  ul. Palackého 
odchyt volně pobíhajícího psa. 
Během úkonu se přihlásil ma-
jitel, kterému byla, po  ověření 
totožnosti, fenka zlatého retrívra 
vrácena.

• MP bylo oznámeno vozidlo 
stojící ve  vjezdu ke  komerční-
mu objektu v ul. Rudé armády. 
Po  zadokumentování byl řidič 
vozidla řešen blokovou poku-
tou.  

• MP byla Policií ČR v noční době 
požádána o  prověření ozná-
mení na  rušení nočního klidu  
v ul. Švermova. Zde byla zjištěna 
soukromá oslava. Majitel nemo-
vitosti byl upozorněn na  stav 
věci a přislíbil nápravu. Věc ře-
šena domluvou. 

• Na  žádost HZS Tábor provedla 
MP zajištění prostoru proti vstu-
pu nepovolaných osob v chatové 
oblasti Soukeník, kde hrozil pád 
stromu na  cestu a  na  plot, než 
byl hasiči strom odstraněn. 

• V noční době bylo MP oznáme-
no rušení nočního klidu v pro-
storu řadových garáží v  SÚ 1. 
Zde se nacházela skupinka mla-
díků, kteří byli již na  odchodu. 
Přestože již k  žádnému proti-
právnímu jednání nedocházelo, 
byli upozorněni na dobu noční-
ho klidu. Poté se rozešli.  

• Na  základě oznámení zadoku-
mentovala MP poškození okras-
ných stromů a  travnaté plo-
chy neznámou látkou u  domu  
v ul. Jungmannova, a poté byla 
celá věc pro podezření ze spá-
chání přečinu předána PČR. 

• MP byl oznámen volně pobíha-
jící pes zlaté barvy na  nám. T. 
Bati v Sezimově Ústí. Po odchy-
tu bylo zjištěno, že nemá znám-
ku ani čip. Na  základě zprávy 
o odchytu, která byla vyhlášena 

městským rozhlasem, se přihlá-
sila majitelka psa. Té byl po ově-
ření totožnosti pes předán. 

• Při kontrolní činnosti v  ul. B. 
Němcové byl zjištěn spadlý 
strom v důsledku poryvu větru 
a  poškozenému kořenovému 
systému. Po  zadokumentování 
byla věc oznámena SM k  likvi-
daci. 

• Při kontrolní činnosti zjisti-
la MP poškozený laminátový 
kryt lampy veřejného osvětlení  
v  ul. Ke  Hvězdárně. Věc byla 
zadokumentována a  oznámena 
SM k provedení opravy. 

• MP bylo oznámeno odcizení 
oblečení a  ložního prádla ze 
šňůry na  balkóně v  ul. Lipová. 
Událost byla zadokumentována 
a  podezření ze spáchání pře-
stupku proti majetku předáno 
příslušnému odboru. 

• Na  základě oznámení o  muži 
požadujícím peníze vyjela MP 
do  ul. Šafaříkova, kde provedla 
kontrolu osoby, její podání vy-
světlení a  ve  spolupráci s  PČR 
ověření, zda není po  muži vy-
hlášeno pátrání. 

• V ul. 1. máje byl MP oznámen 
nález použité injekční stříkačky. 
Na  místě byl nález po  zadoku-
mentování zajištěn do  přeprav-
ního boxu a  předán k  odborné 
likvidaci.                                         

Jitka Vrbová 
kronikářka kostela

Od června 1998 se pokračovalo 
s  pracemi na  opravě fasády 

kostela. Práce prováděla firma ze 
Sezimova Ústí, vedoucím byl pan 
Vochozka. 

Na podzim tohoto roku provedl 
Jan Kulhánek ml. ozvučení kostela. 
Byl teprve studentem střední ško-
ly, když se pustil do  této náročné 
práce. 

V září 1998 Mons. Vladimír Vy-
hlídka posvětil opravený kříž před 
kostelem a 25. října se v Sezimově 
Ústí loučil, odcházel do důchodu. 
Na důchod přešel do pražské Vyše-
hradské kapituly sv. Petra a Pavla. 

V kostele v Sezimově Ústí se s ním 
za  všechny farníky loučil Josef 
Kňákal. 

Po  Mons. Vladimíru Vyhlíd-
kovi nastoupil jako administrá-
tor do  Tábora a  Sezimova Ústí 
od 1. listopadu 1998 P. Václav Hes 
z Vimperka. Narodil se 25. 8. 1957 

v Českých Budějovicích a na kněze 
byl vysvěcen 25. 6. 1983.

Bohoslužby v kostele 
Povýšení sv. Kříže v týdnu:
Neděle    9:30 hodin 
Úterý   17:00 hodin
Pátek    17:00 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 
(nem. kaplan) – tel.: 737 266 125
e-mail: kaplanstvi@nemta.cz         

Poděkování

Inzerce

Kostel v Sezimově Ústí 
– historie a současnost – 31. část 

Z činnosti Mestské policie

Pronajmu byt 3+1 s  bal-
konem v  SÚ 2 o  velikosti  
80,85 m2. Měsíční nájem 
11 100 Kč. Zálohy na elektři-
nu si hradí nájemníci.

Tel.: 607 163 344 
monca.roubickova@centrum.cz
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Narození: od 28. 7. do 7. 8. 
Sedláček Jan

Šimková Stela
Šmídová Viktorie
Vobořilová Aneta

Zemřelí: od 30. 7. do 23. 8. 
Dočekalová Ludmila

Frait Jaroslav
Jankovská Alena
Novotná Marie
Trávníček Jan

Veselá Dášenka

Andrea Lacinová
zš školní nám.

Měsíc říjen nás provází chlad-
nými rány a  krátkými dny, 

my se ale můžeme zahřát vzpo-
mínkou na konec srpna, kdy se du-
dáci folklorního souboru Dubínek, 
Andrea Lacinová a  Marek Švec, 
vypravili na Mezinárodní dudácký 
festival. Ten se konal po čtyřech le-
tech ve Strakonicích. 

Oba aktéři na  festival vzpomí-
nají jako na  bezvadnou akci, kdy 
se hrálo, tančilo a  zpívalo po  celé 
tři dny. Nějaký odpočinek? Ani 
náhodou! Festival navštívilo  
47 českých dudáků. K  vidění 
a  slyšení bylo dalších 20 českých 
souborů a  20 souborů ze zahra-
ničí. Slyšet zde byly také soubory 
prezentující středověkou hudbu, 
i  na  rockové scéně se vystřídalo  

11 kapel z Čech i ze zahraničí. Fes-
tival byl opravdu pestrý, účastníci 
zažili spoustu legrace, zasloužené-
ho potlesku a focení.

I  na  chvilku dojetí došlo, to 
když se vzpomínalo na pana Voj-
těcha Trubače, který naše zástupce 
k dudám přivedl a nyní již vyhrá-

vá z  dudáckého nebe. Další roč-
ník Mezinárodního dudáckého 
festivalu se má konat za dva roky. 
Dudáky tak čeká spousta práce, ale 
také spousta těšení.

Tak držíme palce a  těšíme se 
s nimi.



Jindřiška Papežová,
Věra Cápalová
ZŠ Švehlova

Dne 6. září 2022 se třídy 2.A 
a 2.B ze ZŠ Švehlova vypravi-

ly autobusem na exkurzi do Chý-
novské jeskyně. Žáci se dozvěděli 
spoustu nových, zajímavých in-
formací nejen o objevení jeskyně, 
ale také o důležité práci speleolo-
gů a potápěčů, kteří zde provádějí 
výzkumy nepřístupných, zatope-
ných prostor. Žáci navštívili také 
nově otevřenou expozici hornin 
a  minerálů, kde měli možnost 
vidět vzácný minerál Hexagonit. 
Po nákupu suvenýrů a občerstve-
ní se obě třídy vydaly po  modré 
turistické značce pěšky do  Chý-
nova. Tam na žáky čekala sladká 
odměna v podobě zmrzliny. Spo-
lečně dorazili vlakem v odpoled-
ních hodinách do Tábora zpátky 
ke škole. Tento den si žáci i peda-
gogové velice užili.                      

   

Učitelé ZŠ Švehlova

Dne 27. 8. 2022 se naši tři sta-
teční kolegové Petra Jirmuso-

vá, Věra Cápalová a Michal Petrů 
zúčastnili běžeckého závodu. Jed-
nalo se o první ročník MČR peda-
gogů, pod názvem Běh Metropole 
MČR zdravotníků, složek IZS a pe-
dagogů.

V 11 hodin začal v Centrálním 
parku závod jednotlivců. Naše 
kolegyně Věra Cápalová se pustila 
do  souboje s  tratí o  délce 6,6 km. 
Statečně bojovala s  ostatními zá-
vodníky a  rozhodně nám neudě-

lala ostudu. Po  skončení závodu 
jednotlivců začal v  12:15 hodin 
štafetový běh. Každý pedagog mu-
sel zdolat vzdálenost 2,2 km a pře-
dat pomyslný štafetový kolík další-
mu členu družstva. Trasa závodu 
vedla kopcovitým terénem a  hor-
ký, dusný den všechny závodníky 
pořádně prověřil. Ale i  tady jsme 
společně zabojovali a s dobrým vý-
sledkem doběhli do cíle.

Smyslem závodu nebylo pouze 
dosáhnout nejlepší umístění, ale 
i  tzv. teambuilding, neformální 
výměna profesních zkušeností. 
Především naplnit motto „Pohyb 
je život, běháme, abychom žili.“   

Fyzická aktivita a  cvičení patří 
mezi možnosti, jak si obohatit 

a zpestřit život, cítit se lépe a také 

být zdravější. V oddíle České aso-
ciace Sport pro všechny přivítají 
každého, kdo se rozhodl ke svému 

životnímu stylu pohybovou aktivi-
tu zařadit. Na setkání v tělocvičně 
se těší cvičitelé ČASPV.  (hch)      

Společenská kronika

Koupím známky, mince, 
bankovky, obrazy, staré hodi-
ny, vojenské předměty – šavli, 
uniformu a podobně. Můžete 
nabídnout i  jiné staré před-
měty nebo celou sbírku a po-
zůstalost. 

Tel.: 722 777 672

Inzerce

Návštěva 
Chýnovské 
jeskyně

Hodinka pro zdraví

aktivita cvičitelé termín

Cvičení pro rodiče a děti H. Nováková, J. Vesecká,
P. Tichá, P. Kincová

úterý 17–18 hod.
tělocvična 2. ZŠ Sezimovo Ústí

Florbal T. Eder čtvrtek 19–20 hod.
tělocvična 1. ZŠ Sezimovo Ústí

Cvičení pro ženy H. Nováková, H. Chotovinská, 
P. Krešáková, S. Michálková

pondělí 19–20 hod.
tělocvična 2. ZŠ Sezimovo Ústí

MČR pedagogů – Běh Metropole

Naši dudáci ve Strakonicích
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Václav Gabriel
ČSOP ZO Sezimovo Ústí

Rád bych Vám dnes představil 
ptačí druh, který jsem si nafo-

til na mé letošní dovolené na jižní 
Moravě,  jedná se o vlhu pestrou. 
Podobně jako většina jejích pří-
buzných, vyskytujících se v  tro-
pických oblastech, má výrazné 
pestré zbarvení, jak napovídá i její 
druhový název. Řadí se mezi kle-
noty české přírody. V našich kon-
činách je vzácná, proto ji můžeme 
pozorovat jen v nejjižnějších a nej- teplejších částech naší republiky. Nejčastěji se s ní setkáme na jižní 

Moravě, ale i  v  teplejších částech 
jižních Čech – Třeboňsko, Česko-
budějovicko a  Jindřichohradecko, 
kde bylo v  posledních letech za-
znamenáno její hnízdění. Hnízdo 
si hloubí v  pískových a  hlinitých 
březích a  v  pískovnách, a  chodba 
nory může být až dva metry dlou-
há. Je to obratný a  zdatný letec 
a za letu loví větší hmyz, jako jsou 
vážky, větší brouci a hlavně blano-
křídlý hmyz, který svým dlouhým 
a lehce zahnutým zobákem dokáže 
obratně zbavit žihadla. Vlha pest-
rá je tažný pták a  odlétá na  zimu 
do tropické Afriky.                          

Pavel Švec
Hladoví Hroši

Nejteplejší měsíce roku jsou 
spojeny se softballovou pau-

zou, která však neznamená zahále-
ní Hladových Hrochů.

Náborové akce
Začátkem června se klub pus-

til do  náborových akcí, aby sport 
představil na  školách a  veřejnosti. 
Celkem naši hráči během června 
navštívili tři základní školy. Koncem 
školního roku jsme u Kozského po-
toka přivítali také studenty z  gym-
názia Pierra de Coubertina. Druhou 
srpnovou sobotu byl pro děti připra-
ven nafukovací stan Czech Softball 
v areálu Komora při akci Velký dět-
ský sportovní den, pořádaný spon-
zorskou firmou RJH. I  pravidelný 
letní softballový camp pořádaný 
klubem formou příměstského tá-
bora přivítal letos řadu nových dětí. 
Zatím poslední představení soft-
ballu jsme mohli vidět na akci Hurá 
do  školy v  parku u  kina Spektrum 
pořádané MSKS. Nábory však ne-
končí. Každý, kdo má chuť se hýbat 
a zájem stát se členem super party, 
je vítaný! Dětské tréninky probíha-
jí v úterý a čtvrtek na softballovém 
hřišti od 17 do 19 hodin.

Softballové akce
Hladoví Hroši letos měli čest po-

řádat I. Mistrovství Evropy mužů 
do 23 let. Ještě před samotnou akcí 
sehráli Hladoví Hroši přátelský 

zápas s  národním týmem Izraele, 
ve  kterém jen těsně podlehli 6:8. 
V rámci ME byla uspořádána be-
nefiční sbírka pro Centrum Kaň-
ka. Tímto chceme poděkovat všem 
přispívajícím, neboť jsme dokázali 
vybrat neskutečných 24  867 Kč! 
Dík patří také všem týmům, všem 
sponzorům, všem, kteří nás pod-
porují, všem, kteří nám fandí 
a  v  neposlední řadě dobrovolní-
kům a především organizátorům. 

Druhým tradičním letním tur-
najem byl Baťův pohár o  ševcov-
ské kopyto, kterého se zúčastnilo 

9 týmů z  celé republiky. Hladoví 
Hroši bohužel letos nezavršili 
hattrick. Ve  finále podlehli praž-
skému Spectrum „B“ 3:4. Ševcov-
ské kopyto tak pomyslně putovalo 
do Prahy. 

Hladoví Hroši v reprezentaci
Sezimovo Ústí mělo letos v ohni 

dvě želízka a  pro velkou radost 
všech přátel softballu se z  obou 
želízek povedlo vykout dvě cenné 
evropské medaile! Adam Bočánek 
se zúčastnil zmiňovaného mist-
rovství Evropy do  23 let v  domá-

cím Sezimově Ústí. Český tým 
na  mistrovství Evropy nenašel je-
diného přemožitele a postoupil tak 
na mistrovství světa.

O  týden později vyrazil do  Ni-
zozemského Enschede tým re-
prezentace kadetek a s ním i naše 
Terka Koubová. Ani na  mistrov-
ství Evropy dívek do 15 let nemělo 
Česko konkurenci. Ve  finále po-
razily holky Itálii a  Terezka byla 
zvolena českými fanoušky nejuži-
tečnější hráčkou finálového utká-
ní! Oběma našim reprezentantům 
gratulujeme!                                         

Léto u Hladových Hrochů

Ptačí rubrika Václava Gabriela
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Anna Hrbáčková
Český Svaz Kanoistů

Čeští sjezdaři na  divoké vodě mají 
za  sebou mimořádně úspěšný ev-
ropský šampionát juniorů a závod-
níků do  23 let. V  bosenské Banja 
Luce vybojoval český tým celkem 
40 cenných kovů a zcela ovládl hod-
nocení národů. Mezi nejúspěšnější 
závodníky patřili i  členové oddílu 
kanoistiky VS Tábor Klára a  Matěj 
Vaňkovi – Matěj vybojoval pět ti-
tulů a dvě stříbra, Klára získala dvě 
zlata. 

Matěj Vaněk si do  Bosny při-
vezl skvělou formu, hned 

první medailový den 26. srpna 
se stal trojnásobným juniorským 
mistrem Evropy – nejprve ovlá-
dl individuální závod ve  sprintu, 
na  téže trati triumfoval na  debl-
kánoi s  parťákem Karlem Rašne-
rem a další zlato přidal v hlídkách 
společně s  Ondřejem Veselým 
a  Matoušem Beierem. Na  závěr 
dne navíc přidal stříbro v  hlídce 
deblkanoistů. 

„Je to super. Po  kvalifikacích 
jsem měl cíl dvou zlatých medailí, 
což se podařilo splnit, navíc jsme 
přidali medaile i  v  hlídkách. Při-
znám se, že jízda na singlu se úplně 
stoprocentně nepovedla, u  kame-
ne mi to dost uteklo na levou ruku, 
ale naštěstí jsem to nějak zachránil. 
Po dojetí cílem jsem tušil, že by to 

mohlo stačit. Je skvělé, že to vyšlo,“ 
uvedl Matěj. 

Úřadující vicemistryně světa 
kajakářka Klára Vaňková se v po-
sledních týdnech potýkala se zra-
něním ramene, v  individuálním 
sprintu skončila devátá. Následně 
si spravila chuť v hlídce kajakářek, 
kde společně s  Marií Němcovou 
a  Terezou Kneblovou vybojovala 

zlato. „Jsem neskutečně ráda, že 
jsem s  holkami mohla jet a  do-
kázaly jsme vyhrát. Rameno se 
snažím rozcvičit, před startem mi 
v něm trochu píchalo, ale vydržela 
jsem to a sjela to dobře, za což jsem 
ráda,“ těšilo Kláru.

V sobotu 27. srpna byl na pro-
gramu závod v  klasickém sjezdu, 
kde bral Matěj čtvrté místo, a Klára 

skončila šestá. Matěj následně při-
dal do své sbírky stříbro na deblu. 
Na  závěr šampionátu se konaly 
závody hlídek v  klasickém sjezdu 
– Klára si s  kajakářkami Terezou 
Kneblovou a Zuzanou Dziadkovou 
dojela pro druhé zlato, Matěj při-
dal dva triumfy na singlové hlídce 
s Matoušem Beierem a Ondřejem 
Veselým i na hlídce deblkanoistů. 

Jana Kovaříková

A  jak probíhá celý projekt? 
„Během zkoušek společně na-
trénujeme repertoár na  několik 

předvánočních koncertů. Písně 
dostanete také s  sebou domů 
v  hudebních nahrávkách, abys-
te si je mohli ve  volných chví-
lích trénovat. Během zkoušek 
pak jednotlivé hlasy secvičíme 

dohromady a  výsledný dojem 
ještě umocní doprovod živé ka-
pely. Jelikož se jedná o  původ-
ní křesťanský projekt, zkoušky 
ukončuje krátké zamyšlení nad 
zajímavými tématy. V  projektu 
se sejdou lidé všech generací. 
Mnozí se navzájem ještě neznají, 
ale během krátké doby se sblíží 
a  z  některých se stanou i  přá-
telé, kteří se pak vídají i  v  prů-
běhu roku. Zpívat mohou i  celé 
rodiny. Pošmourný podzim tak 
dostává nový náboj a vše vrcholí 

v  předvánočním čase, kdy celá 
parta předává pozitivní ener-
gii i dalším lidem, kteří přijdou 
na naše koncerty.“ Říká vedoucí 
celého projektu Jiří Folta. Re-
gistrace probíhá na  webových 
stránkách s-z-g.webnode.cz, kde 
najdete krátký přihlašovací for-
mulář i další potřebné informa-
ce. Fotografie a videa z uplynu-
lých ročníků najdete také na naší 
facebookové stránce Sezimák 
zpívá gospel. Těšíme se na vás.



Sezimák zpívá gospel s živou kapelou
Máte rádi rytmus gospelu? Je zpěv vaší vášní a chcete si jej užít v partě dobře 
naladěných lidí? Pak neváhejte a  přihlašte se do  6. ročníku hudebního 
projektu Sezimák zpívá gospel. Co vás čeká? Přijďte 2. října v  17:30 na  první 
“ochutnávkovou” zkoušku projektu Sezimák zpívá gospel. Ta proběhne v 1. ZŠ 
v  Sezimově Ústí. Připojit se může každý, nečeká vás žádný konkurz, nemusíte 
znát noty. Stačí jen zápal pro věc a chuť naučit se nové písně a poznat nové lidi. 
Není ani třeba mít zkušenosti se sborovým zpěvem. 

Sourozenci Vaňkovi vybojovali 
ve sjezdu 9 medailí

Foto: Kanoe.cz
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Zdeněk Soldát 
Hvězdárna Fr. Pešty

Díky těmto záznamům me-
teorolog a  sluneční fyzik 

RNDr.  Ladislav Křivský, CSc. 
z  Astronomického ústavu AV 
v  Ondřejově (8. 12. 1925 – 24. 4. 
2007), rozpracoval širokou škálu 
vlivů sluneční činnosti na vše živé 
na  Zemi vč. přírody a  zdraví člo-
věka. Např. v  letokruzích stromů 
odhalil cykly aktivity Slunce a díky 
profesi meteorologa vzniklo něco 
nevídaného: předpověď sluneč-
ní aktivity. Vzpomínám, že měl 
v kanceláři skoro metrový průměr 
kmenu s letokruhy, z jejichž rozlo-
žení četl a porovnával je s historic-
kými statistikami, kresbami Slunce 
z hvězdáren a výsledky vědeckých 
přístrojů a  satelitů. Popsal vliv 
Slunce na  biomagnetismus, bio-
sféru, sezonní a  meteotropní re-
akce, zdraví člověka a řadu dalších 
vlivů, důležité pro život na  Zemi. 
Kontaktem s  dr.  Křivským jsem 
v  r. 1981 zahájil v  programu Fo-
tosférex pravidelné pozorování 
sluneční činnosti na  hvězdárně 
v  Sezimově Ústí. Klíčové setkání 
proběhlo na  radioastronomickém 
semináři v Úpici, kde se letos doží-
vá 70 let jeho syn, pracovník tamní 
hvězdárny, Ladislava Křivský. 

A  proč zrovna u  nás na  hvěz-
dárně pozorování Slunce? Noční 
odborná pozorování v  blízkosti 
restaurace jsou na  severu osvětle-
ného města v  nevýhodné pozici. 
Nejvíce je sledována jižní obloha 
a  pro světelný smog nebyly pod-
mínky příznivé. Běžné přehlídky 
oblohy toliko zatíženy nejsou.

Jiný „sluníčkář – amatér“ pan 
Ladislav Schmied z  Kunžaku  
(22. 6. 1927 – 29. 3. 2012) pořizo-
val kresby a sestavoval komplexní 
databáze z celého Česka a Sloven-
ska po úctyhodných 66 let, což je 
astronomicky vzato, šest 11tiletých 
cyklů aktivity Slunce. A  dnes je 
tímto jediný na světě s nejdelší po-
zorovací řadou. Vzhledem k  jeho 
dlouhodobé činnosti v  oboru po-
zorování sluneční činnosti naše 
hvězdárna Františka Pešty ve spo-
lupráci se Sluneční sekcí ČAS vy-
hlásila Cenu Ladislava Schmieda. 
Udělení Cen proběhlo 24. 9. 2022 
na hvězdárně v Rokycanech.

Po odchodu p. Schmieda v jeho 
práci celostátně v programu Česlo-
pol (účast i slovenských a polských 
pozorovatelů) ve  shromažďování 
dat ze všech hvězdáren vč. našich 
zákresů pokračuje kolega Vlasti-
slav Feik jr.

ÚKAZY
22. 10. maximum meteorického 

roje Orionid.
SLUNCE 23. 10. vstupuje 

do znamení Štíra. 
Délka dne v říjnu ubývá o 1 hod. 

52 min. 
Nenechte si ujít 25. 10. částeč-

né zatmění Slunce, Měsíc zakry-
je Slunce ze 42 % disku. Začátek 
v 11:14 h, maximum 12:17 h, ko-
nec 13:22 h.

           
PLANETY
Mars, Jupiter, Saturn Uran 

a Neptun po  setmění nad jihový-
chodem.

Nejjasnější je Jupiter a  Saturn, 
Jupiter je nápadný ráno před sví-
táním.

30. 10. 03 h. – konec letního 
času, posun na  02 h. Hurá, zase 
spíme o hodinu déle.

„Člověče, který přicházíš jako 
poutník, věz, že Jeseníky nejsou 
úprk po  značce, hurá z  kopce 
do kopce s batohem plný řízků. Je-
seníky je splynutí s duší kraje. Za-
sedneš u bystřiny, kde se žleb roz-
vírá do světlinky zvící dlaně, přiletí 
vážka a oficiálně tě přijme za člena 
údolí. A ty se uprostřed letního ve-

dra cítíš dobře právě v  chladivém 
stínu, laská ti hlavu a srdce a není 
ti třeba ničeho jiného.“ Spisovatel 
Jaromír Tomeček

„Tak je tam pozdravujte.“ Toť 
milé setkání v Jeseníkách s turisty 
z  Přerova, kteří si užili příjemný 
pobyt v našem regionu a v Hotelu 
MAS v našem městě.

www.hvezdarna-fp.eu


Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant 
všechny barvy, slepičky Green Shell typu Araukana a Dark Shell

typu Maranska. Stáří 16–20 týdnů, cena 220–269 Kč/ks.            

Při prodeji slepiček –výkup králičích 
kožek – cena dle poptávky.

Prodej: 19. října 2022   Prodej: 19. října 2022   
Sezimovo Ústí – u vlakového Sezimovo Ústí – u vlakového 

nádraží – 9.00 hodinnádraží – 9.00 hodin

Prodej slepičekProdej slepiček

Bližší info: Po–Pá: 9.00–16.00 hod., tel.: 728 605 840.
www.drubezcervenyhradek.cz

Hvězdárna Františka Pešty
Přes techniku slunečních sond jako jsou SOHO, STEREO, SDO s dokonalými sním-
ky naší hvězdy, je stále v kurzu pozorování jejího povrchu – fotosféry a na řadě 
hvězdáren kresby sluneční aktivity. Výhodou kreseb je, že jsou pořizovány útrž-
kovitě již 400 roků a pravidelně od konce 19. století, což nabízí pokračování roz-
sáhlé statistiky aktivity Slunce v 11, 22 a 80 letém cyklu. 

Planeta Saturn    Foto: Václav Uhlíř

INZERCE
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ŘEDITELKA MSKS
737 254 683

vedenispektrum@sezimovo-usti.cz

INFORMAČNÍ 
CENTRUM 

(SPEKTRUM)
736 523 288 

(předprodej vstupenek)
infocentrum@sezimovo-usti.cz

OTEVÍRACÍ DOBA IC
PONDĚLÍ	 8–12	|	13–16
ÚTERÝ	 8–12	|	13–17
STŘEDA								 8–12	|	13–16
ČTVRTEK	 8–12	|	13–17
PÁTEK	 				8–12

POKLADNA
736 523 288

Online	prodej	vstupenek:	
www.kultura.sezimovo-usti.cz

GALERIE SPEKTRUM
Výstavy	jsou	přístupné		

v otevírací	době	informačního	
centra	nebo	kina	a v době	
konání	kulturních	akcí	MSKS.

KNIHOVNA 
MĚSTSKÝ ÚŘAD

381 201 145
mk1@sezimovo-usti.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

PO 9–11:30 13–17

ÚT – 13–15

ST 9–11:30 13–17

ČT – 13–15

PÁ 9–11:30 –

KNIHOVNA 
ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ

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 –

www.kultura.sezimovo-usti.cz

Změna programu 
a termínů vyhrazena. 

AKCE

O PRINCEZNĚ,
LUCIÁŠOVI
A MAKOVÝCH
BUCHTÁCH
2. října 15 hod.
sál Spektrum
Romantická	pohádka	pro	děti	od 3	
do  11	 let	 vypráví	 o  princezně	Al-
bertině,	 která	 by	 se	 ráda	 vdávala,	
o čertovi	Luciášovi,	vrchním	správci	
pekelného	nepořádku,	který	si	hle-
dá	nevěstu	a o tom,	co	se	všechno	
stane,	když	se	spolu	setkají.	Zvítězí	
peklo	nebo	láska?
vstupné: 60 Kč

LOUTKOVÝ FESTIVAL
15.–16. října
sál Spektrum

Jedenáctý	 ročník	 pohádkového	 ví-
kendu,	přední	české	loutkoherecké	
soubory,	 výtvarné	 dílny	 a  bohatý	
doprovodný	program.
vstupné na jednotlivá 
představení/výtvarnou dílnu: 60 Kč

TANEČNÍ VEČER
24. října 19 hod.
Spektrum

Taneční	večer	pro	všechny,	k tanci	
a poslechu	zahraje	Klávesy	Band.
vstupné: 80 Kč

DIVADLO

PŘÁTELÁK
PANTHEON	PRODUCTION
5. října 19 hod.
sál Spektrum
Fotbal	a početí	dítěte	–	to	jsou	nej-
častější	témata,	kterým	se	postavy	
věnují.	 Leon,	 Bernd	 a  Robbi	 jsou	
již	 léta	 nejlepší	 kamarádi	 a  za-
nícení	 fotbaloví	 fanoušci,	 samo-
zřejmě	 různých	 klubů,	 takže	 není	

nouze	 o  debaty	 a  hádky.	 Leonovi	
a Romině	se	nedaří	počít	potomka	
a Romina	se	bojí,	že	si	proto	Leon	
najde	mladší	milenku.	Dvojnásob-
ná	 máma	 Babs	 své	 kamarádce	
Romině	 poradí,	 aby	 si	 sama	 po-
mohla	umělým	početím	s vhodným	
„záložníkem“.	 Chce	 to	 jenom	 najít	
muže,	který	má	dobré	geny...
Hrají: Marika Šoposká / Anna 
Stropnická, Jitka Ježková / Anna 
Fixová, Lukáš Pečenka/Jaromír No-
sek, Michal Slaný, Filip Cíl
vstupné: 420 Kč

VŠECHNO NEJLEPŠÍ
11. října 19 hod.
sál Spektrum

Přední	 české	 komičky	 Iva	 Pazder-
ková	 a  Adéla	 Elbel	 přináší	 novou	
improvizační	talk	show	se	sebevě-
domým	 názvem	 „Všechno	 nejlep-
ší“.	Ptejte	se	nás,	na co	chcete,	my	
odpovíme	na všechno.
vstupné: 290 Kč v předprodeji,
350 Kč na místě

SUPERPŘEDNÁŠKA
– TO NEJLEPŠÍ 
Z TRABANTŮ
17. října 19 hod.
sál Spektrum
Dan	 Přibáň	 projel	 trabantem	

Střední	 Asii,	 Afriku,	 Jižní	 Ameri-
ku,	Austrálii	a Asii	a teď	přijede	až	
k nám	do Spektra.	To	nejlepší	z tra-
bantů	od začátku	do konce.	Přípra-
vy,	opravy,	průšvihy,	úspěchy,	nád-
herná	 i  odporná	místa,	 a  nakonec	
velká	finále.
vstupné: 250 Kč v předprodeji,
300 Kč na místě

MINIPÁRTY 
S KARLEM ŠÍPEM
VYPRODÁNO
26. října 19 hod.
sál Spektrum

Zábavná	 talk	 show	baviče,	mode-
rátora	a textaře	Karla	Šípa	na moti-
vy	televizního	pořadu	Všechnopár-
ty.	 Prostor	 dostanou	 také	 dotazy	
diváků.
vstupné: 350 Kč

GALERIE

S EINSTEINEM NA PLÁŽI
VÝSTAVA	OBRAZŮ
HANY	MASOPUSTOVÉ
galerie Spektrum
výstava přístupná do 31. října
Prozkoumávání	 matematických	
principů	v umění	a hledání	nejrůz-
nějších	 souvislostí	 mezi	 hudbou,	

výtvarným	uměním,	přírodou,	ves-
mírem	a vědou.	To	vše	se	objevuje	
v  nejnovější	 tvorbě	 malířky	 Hany	
Masopustové.
vstupné na výstavu: 20 Kč

KULTURNÍ	PROGRAM	NA MĚSÍC ŘÍJEN

24. 10. 
19-22 hodin

Tanečnívečer

vstupné: 90 Kč

Spektrum Sezimovo Ústí

K tanci a poslechu 
zahraje 

Klávesy Band
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OBJEKTIVEM 
A ŠTĚTCEM
VÝSTAVA	FOTOGRAFIÍ
PETRA	MAREŠE	
A OBRAZŮ	
JAROSLAVA	MAREŠE
galerie Spektrum
výstava přístupná 
do 14. listopadu

Fotografa	 Petra	 Mareše,	 autora	
knih	 o  Toulavě,	 a malíře	 Jaroslava	
Mareše	spojuje	láska	k přírodě,	kte-
rou	zachycují	oba,	každý	po svém,	
ve  svých	 dílech.	 Jejich	 kombinací	
vznikla	vskutku	jedinečná	výstava.
vstupné na výstavu: 20 Kč

PŘIPRAVUJEME

VERNISÁŽ VÝSTAVY 
MICHAELY LANGMAJER
1. listopadu 17 hod.
výstava přístupná 
do 30. listopadu
galerie Spektrum

Výstava	místní	 výtvarnice	 a  lékař-
ky	 Michaely	 Langmajer,	 která	 se	
věnuje	převážně	abstraktní	malbě.	
Vernisáž	hudebně	doplní	 táborská	
kapela	Kalle.
vstupné na vernisáž: zdarma
vstupné na výstavu: 20 Kč

EDITH PIAF – DNES 
NECHCI SPÁT SAMA
DIVADLO	KAMPA
2. listopadu 20 hod.
sál Spektrum
„Každá	 její	 láska	 byla	 první	 i  po-
slední…	 Taková,	 jakou	 prožíváme	
jen	 jednou	 za  život.	 Bylo	 jedno,	
jestli	milovala	 den	nebo	 rok.	Vždy	
to	 bylo	 stejné.“	 Inscenace	 mapu-

je	 životní	 příběh	 světově	 proslulé	
zpěvačky	 a  je	 protkaná	 jejími	 ne-
smrtelnými	písněmi.
Přesunuté	představení	z léta	2022,	
zakoupené	 vstupenky	 zůstávají	
v platnosti.
vstupné: 490 Kč, vstupenky
v prodeji přes Ticketportal.

VODNÍ TOVÁRNA 
DALEŠICE, 
KLÁŠTER NOVÁ ŘÍŠE
5. listopadu 
odjezd: 7:00, 7:05, 
7:15 Spektrum, 
6:05 Husovo nám. SÚ I., 

6:15 Tábor ČD
Navštívíme	 klášter	 v Nové	Říši	 ze	
13.	století,	zvláště	hodnotná	je	jeho	
knihovna	 s  15	 tisíci	 svazky.	 Další	
zastávkou	 bude	 exkurze	 ve  vod-
ní	 elektrárně	 Dalešice	 s  nejvyšší	
sypanou	 hrází	 v  Evropě	 (102	 m).	
Prohlídka	 je	 přístupná	 od  15	 let,	
pro	 mladší	 účastníky	 je	 přístupný	
kratší	okruh.	Nakonec	se	podíváme	
do  areálu	 Dalešického	 pivovaru,	
kde	 se	 natáčely	 Postřižiny.	 Výlet	
s Ing. Josefem	Jahelkou.
cena: 1.090 Kč, rezervace 
v Infocentru Sezimovo Ústí
(v ceně jsou zahrnuty vstupy
a komentované prohlídky)
č. účtu 705 978 359/0800, 
var. symbol 0511

STEZKA SVATÉHO 
MARTINA
11. listopadu 15-16 hod. 
výtvarná dílna, 
17:30 program na Pohodě
Spektrum 
a areál koupaliště Pohoda
Ve  výtvarné	 dílničce	 ve  Spektru	 si	
s dětmi	vyrobíme	lucerničky,	se	kte-
rými	se	pak	vydají	stezkou	na kou-
paliště	 Pohoda,	 kde	 je	 čeká	 před-

stavení	 svatomartinské	 legendy	
v podání	herců	z Housova	mlýna.	

PROČ MUŽI 
NEPOSLOUCHAJÍ
A ŽENY NEUMÍ ČÍST
V MAPÁCH
DS	JABLONSKÝ
11. listopadu 19.00 hod.
sál Spektrum
Manželé	 Peasovi	 ve  svých	 svě-
toznámých	 knihách	 shromáždili	
nejnovější	 poznatky	 z  oboru	 vý-
zkumu	 mozku,	 z  evoluční	 biologie,	
psychologie	 a  sociologie.	 Výsledek	
jejich	úsilí	nám	možná	překvapivým,	
avšak	humorným	způsobem	vysvět-
lí	 důvod	 existence	 napětí	 a  rozepří	
mezi	příslušníky	obou	pohlaví	a po-
kusí	se	najít	 i způsob,	 jak	se	s nimi	
vypořádat.	 Po  odhalení	 tajemství,	
proč	muži	 neposlouchají	 a  ženy	 se	
nevyznají	v mapách,	se	už	nikdy	ne-
budete	muset	za nic	omlouvat.

Hrají, zpívají a chvílemi i tančí: čle-
nové Divadelní společnosti Jablon-
ský a kapela Ukrutanka
vstupné: 150 Kč

SVĚTY – VERNISÁŽ 
VÝSTAVY 
DANIELA KYNCLA 
15. listopadu 17 hod.
výstava přístupná 
do konce roku
galerie Spektrum

Mladý	 výtvarník	 Daniel	 Kyncl	 rád	
maluje,	 čmárá,	 barví	 a  vymýšlí	
nové	světy.	Jeho	práci	můžete	vidět	
v galeriích	i na ulici.	
vstupné na vernisáž: zdarma
vstupné na výstavu: 20 Kč

FACHMAN
DIVADELNÍ	SPOLEK	FRÍDA
16. listopadu 19 hod.
sál Spektrum
Martin	 Trnavský	 je	 v  brilantní	 one	
man	 show	 postavený	 před	 neče-
kaný	 problém.	 Jeho	manželka	 trpí	
po autonehodě	duševní	poruchou,	

díky	 které	 vnímá	 svět	 jen	 jako	děj	
svých	 oblíbených	 knih.	 A  pokud	
chce	 Fachman	 svoje	 manželství	
zachránit,	musí	 se	 naučit,	 jak	 k  ní	
proniknout.	 Vyzdít	 příčku	 pro	 něj	
není	žádná	věda,	ale	jak	se	popere	
s Kantem?
vstupné: 320 Kč předprodej,
350 Kč na místě

FIDLÍK A VIOLENKA 
– MUZÍČEK
20. listopadu 16 hod.
sál Spektrum

V kouzelném	domečku	Muzíčku	si	
společně	s našimi	hrdiny	zazpíváte	
originální	hity	jako	Bědovala	Žába,	
Mlsný	 Méďa,	 Hurá	 je	 tu	 Mikuláš	
a  spousty	 dalších.	 Kouzelný	 svět	
Fidlíka	a Violenky	čeká	jen	na Vás.
vstupné: 250 Kč, vstupenky v síti 
Ticketportal nebo na místě

ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU
A SLAVNOSTNÍ 
NASVÍCENÍ MĚSTA
25. listopadu od 15 hod.
nám. Tomáše Bati

KULTURNÍ	PROGRAM	NA MĚSÍC ŘÍJEN
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Tradiční	akce	s doprovodným	pro-
gramem,	 vánoční	 tržiště,	 andělé	
na  chůdách.	 V  17	 hodin	 koncert	
Martina	Chodúra	a pěveckého	sbo-
ru	Fénix	ZUŠ	Sezimovo	Ústí.
vstupné: zdarma

KLUBOVNA III. VĚKU

DESKOVÉ HRY
3. října 14 hod.
Městská knihovna Sezimovo 
Ústí II, Školní náměstí 
Do  knihovny	 nezavítáme	 pouze	
kvůli	 hraní	 deskovek,	 kterých	 tady	
k půjčení	mají	opravdu	velké	množ-
ství.	Od paní	knihovnice	se	dozvíme	
také	spoustu	zajímavých	 informací	
o historii	a vývoji	deskových	her.

CVIČENÍ PRO DOBROU
NÁLADU
10. října 14 hod.
vestibul Městského kulturního 
střediska v Sezimově Ústí II
Protažení	těla	a správné	prodýchá-
ní	má	vliv	 i na psychiku.	S cvičitel-
kou	paní	Mgr. Hanou	Chotovinskou.

TVOŘENÍ PRO RADOST
17. října 14 hod 
vestibul Městského kulturního 
střediska v Sezimově Ústí II
Kreslení	 na  textil	 s  paní	 Marií	
Vosátkovou.

CVIČENÍ PAMĚTI
24. října 14 hod.
vestibul Městského kulturního 
střediska v Sezimově Ústí II
Pokračování	 úspěšného	 seriálu	
cvičení	 naší	 paměti	 s  paní	Danuší	
Průchovou.

GOSPEL ZAKOŘENIL
V SEZIMÁKU
31. října 14 hod.
vestibul Městského kulturního 
střediska v Sezimově Ústí II
Zpíváte	rádi?	Přijďte	si	vyzkoušet	ra-
dost	z gospelového	zpívání	do klu-
bovny	třetího	věku.	Setkání	povede	
pan	Ing. Jiří	Folta,	vedoucí	hudební-
ho	projektu	Sezimák	zpívá	gospel.

KNIHOVNY

HRAVÉ ODPOLEDNE
knihovna Městský úřad
27. října 13–15 hod.

Řekneme	 si,	 co	Halloween	 je,	 za-
hrajeme	si	 tematické	hry	a naladí-
me	se	na správnou	děsivou	vlnu.

DESKOVÉ HRY
knihovna Školní náměstí
12. října 16–18 hod.
V  říjnu	 si	 užijeme	 zábavu	 u  ka-
retní	 hry	 Bílé	 historky,	 přemís-
tíme	 se	 do  Egypta	 s  Kostkami	
bohů	a  jako	zlatý	hřeb	ukážeme	
hru	Tvořivé	magnetky	–	dopravní	
prostředky.

knihovna Školní náměstí:
Knižní novinky:
Pro dospělé:
Debbie Johnson: 
Léto v kavárně nových zážitků 

Laura	 Walkerová	
se	 rozhodla	 sebrat	
pubertální	děti	a vy-
razit	na  léto	z Man-
chesteru	 za  prací	
do  Dorsetu.	 Děti	

z  toho	nejsou	ani	 trochu	nadšené,	
a dokonce	 i Lauřini	rodiče	se	obá-
vají,	že	jí	přeskočilo.
Ale	 Laura	 dobře	 ví,	 že	 od  smrti	
manžela	 Davida	 už	 uplynuly	 dva	
roky	 a  je	 na  čase	 jít	 dál.	V Kavár-
ně	 nových	 začátků	 se	 nepodávají	
jen	 dobroty,	 ale	 nabízí	 tu	 i  šanci	
na nový	život.

Robert Galbraith: 
Neklidná krev 

Soukromého	 de-
tektiva	 Cormorana	
Strika	osloví	s pros-
bou	 o  pomoc	 žena,	
jejíž	 matka	 před	
čtyřiceti	lety	zmizela	

za podivných	okolností.	I přes	ma-
lou	šanci	na objasnění	odloženého	
případu	 se	 Strike	 a  jeho	 parťačka	
Robin	 Ellacottová	 pouštějí	 do  vy-
šetřování.	 Před	 sebou	 mají	 ďá-
belsky	 složitou	 záhadu	 související	

s  tarotovými	 kartami,	 pochybnými	
svědky	a psychopatickým	sériovým	
vrahem.	

Pro děti a mládež:
Michaela Fišarová: 
Ela v zemi trollů	

Ela	 odcestuje	 s  ro-
diči	na daleký	Island	
a  rozhodne	 se	 psát	
si	 cestovatelský	de-
ník.	 Toužíte	 poznat	
krásy	 a  záhady	 os-

trova,	 kde	žijí	 trollové?	Chtěli	bys-
te	 navštívit	 úchvatnou	 zemi	 ledu	
a ohně?	Máte	štěstí	–	právě	na ta-
kový	vás	vezme	holčička	Ela	v této	
knížce.

KINO SPEKTRUM

Změna programu 
a termínů vyhrazena. 

PREMIÉRA

Sobota 1. 10. 15:00
DC LIGA 
SUPERMAZLÍČKŮ

animovaný	 USA,	 2021,	 106	min.,	
příst.,	dab.

PREMIÉRA

Sobota 1. 10. 17:30
BUKO

komedie	ČR,	2022,	112	min.,	příst.

3D
Sobota 1. 10. 20:00 
AVATAR	obnovená	premiéra
dobrodružný	USA,	2022,	161	min.,	
příst.,	dab.

PREMIÉRA

Neděle 2. 10. 17:30
SPOLU
drama	ČR,	2022,	117	min.,	příst.	

PREMIÉRA

Neděle 2. 10. 20:00
SLOVO

drama	ČR,	2022,	104	min.,	příst.

PREMIÉRA

Úterý 4. 10. 17:30
GOOD OLD CZECHS
dokument	ČR,	2022,	83	min.

Čtvrtek 6. 10. 10:00 
ŘEKNI TO PSEM
komedie	ČR,	2022,	85	min.,	příst.

PREMIÉRA

Čtvrtek 6. 10. 17:30
KDE ZPÍVAJÍ RACI
drama	USA,	2022,	125	min.,	
12	let,	tit.
Tajemný	 příběh	 o	 opuštěné	 dívce	
Kye,	která	až	do	dospělosti	vyrůs-
tala	 sama	 v	 nebezpečných	mokři-
nách	Severní	Karoliny.

PREMIÉRA

Pátek 7. 10. 17:30
TŘI TISÍCE LET TOUHY

fantasy	USA,	AUS,	2022,	108	min.,	
15	let,	tit.

PREMIÉRA

Pátek 7. 10. 20:00
Sobota 29. 10. 20:00
JAN ŽIŽKA 
historický	ČR,	2022,	125	min.,	
15	let,	dabing

Sobota 8. 10. 15:00
JEŽEK SONIC 2
komedie	 USA,	 2022,	 122	 min.,	
příst.,	dab.

KULTURNÍ	PROGRAM	NA MĚSÍC ŘÍJEN
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PREMIÉRA

Sobota 8. 10. 17:30
ZOUFALKY
komedie	ČR,	LOT,	2021,	100	min.,	
12	let,	dab.

PREMIÉRA

Sobota 8. 10. 20:00
SVĚTLONOC

drama	ČR,	SR,	2022,	109	min.,	
15	let

Neděle 9. 10. 15:00
UŠÁK CHICKY 
A ZLOKŘEČEK
animovaný	 F,	 B,	 2022,	 95	 min.,	
příst.,	dab.

PREMIÉRA

Neděle 9. 10. 17:30
ZAMĚSTNANEC MĚSÍCE
komedie	F,	2022,	83	min.,	12	let,	dab.

Neděle 9. 10. 20:00
PANÍ HARRISOVÁ JEDE 
DO PAŘÍŽE
komedie	VB,	2022,	116	min.,	
příst.,	tit.

Středa 12. 10. 20:00
TŘI TYGŘI VE FILMU:
JACKPOT
akční	komedie	ČR,	2022,	110	min.,	
12	let

Čtvrtek 13. 10. 10:00 
PREZIDENTKA

romantický	ČR,	2022,	97	min.,	
12	let

Čtvrtek 13. 10. 17:30
INDIÁN
komedie	ČR,	SR,	PL,	2022,	
94	min.,	příst.

Pátek 14. 10. 17:30 
MIMONI 2: 
PADOUCH PŘICHÁZÍ 
animovaný	 USA,	 2020,	 88	 min.,	
příst.,	dab.	

PREMIÉRA

Pátek 14. 10. 20:00
Pátek 21. 10. 17:30
BĚŽNÁ SELHÁNÍ
drama	ČR,	H,	IT,	SR,	2022,	85	min.,	
15	let,	dab.

PREMIÉRA

Neděle 16. 10. 20:00
Sobota 22. 10. 17:30
CIRKUS MAXIMUM
komedie	ČR,	2022,	97	min.,	příst.

PREMIÉRA

Úterý 18. 10. 20:00
VÁLEČNICE

akční	USA,	2022,	125	min.,	
15	let,	tit.

Čtvrtek 20. 10. 10:00 
STŘÍDAVKA 

komedie	ČR,	2022,	90	min.,	12	let

PREMIÉRA

Čtvrtek 20. 10. 17:30
Pátek 21. 10. 20:00
Sobota 22. 10. 20:00
Sobota 29. 10. 17:30
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
komedie	ČR,	2022,	105	min.,	12	let

PREMIÉRA

Sobota 22. 10. 15:00
WEBSTEROVI VE FILMU
animovaný	ČR,	SR,	2022,	65	min.,	
příst.,	dab.

Neděle 23. 10. 15:00 
PRINCEZNA REBELKA 
anim.	F,	2021,	89	min.,	příst.,	dab.

PREMIÉRA

Neděle 23. 10. 17:30
MŮJ OTEC, KNÍŽE
dokument	 A,	 ČR,	 2022,	 88	 min.,	
příst.,	tit.

PREMIÉRA

Neděle 23. 10. 20:00
IL BOEMO
životopisný	ČR,	 IT,	SR,	2022,	140	
min.,	15	let,	dab.

Čtvrtek 27. 10. 10:00
HÁDKOVI 
komedie	ČR,	2022,	95	min.,	12	let

PREMIÉRA

Čtvrtek 27. 10. 17:30
Sobota 29. 10. 15:00
ŠOUMEN KROKODÝL
rodinný	 USA,	 2022,	 122	 min.,	
příst.,	dab.

PREMIÉRA

Pátek 28. 10. 17:30
Neděle 30. 10. 15:00
PRINC MAMÁNEK

pohádka	ČR,	2022,	90	min.,	příst.

PREMIÉRA

Pátek 28. 10. 20:00
ADAM ONDRA: 
POSUNOUT HRANICE 
dokument	 ČR,	 IT,	 2022,	 80	 min.,	
příst.

PREMIÉRA

Neděle 30. 10. 19:00
MADAM BUTTERFLY 
záznam	opery	VB,	2022,	190	min.,	
12	let,	tit.
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