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Martin Doležal
starosta města

Vážení spoluobčané,
rok 2022 končí a  nut-

no přiznat, nebyl to pro celou 
naši společnost i  pro mnoho 
z  nás rok úplně jednoduchý. 

Sotva jsme se vymanili z obdo-
bí covidové pandemie, zasáhly 
do našich životů ruské napade-
ní Ukrajiny, nárůst cen energií 
i vysoká inflace. 

Pro někoho to byl rok šťastný 
a  úspěšný, jinému se ne vše po-
vedlo, jak si předsevzal či před-
stavoval. Chtěl bych věřit, že 

jste na  radosti i  starosti nebyli 
úplně sami, že měl každý okolo 
sebe někoho, komu se mohl svě-
řit, o  koho se mohl opřít. Kon-
čící rok nám znovu ukázal, jak 
je důležité si užívat každý den, 
pečovat o  své tělesné i  duševní 
zdraví, radovat se z  maličkos-
tí a  obyčejných věcí, věnovat se 

svým bližním i mít chuť a sílu jít 
s  úsměvem na  rtech pozdravit 
své přátele a známé.

Dovolte mi, abych Vám po-
přál jménem svým i  jménem 
vedení města a  městského úřa-
du, do  roku 2023 hodně zdraví, 
lásky, rodinné pohody a úspěchů 
v osobním i pracovním životě.    

Přání do nového roku

Vojtěch Pražma
místostarosta 

Vážení spoluobčané, s  přelo-
mem roku 2022 jistě mnozí 

bilancujeme. Pro město Sezimovo 
Ústí byl končící rok podobně jako 
pro jeho občany plný výzev. Ješ-
tě začátkem roku jsme se všichni 
potýkali s  doznívajícími protico-
vidovými opatřeními, které stále 
zasahovaly do  běžného života. 
Mnozí měli tak jako město osobní 
zkušenost s režimem DPI a starosti 
se změnou dodavatele po  krachu 
některých dodavatelů elektrické 
energie. V  únoru nás skrze své 
důsledky v  nečekaných rozmě-
rech zasáhla nová vlna konfliktu 

na Ukrajině a jeho trvání nás růz-
nými způsoby ovlivňuje dosud.

Na  každou krizovou situaci se 
však můžeme dívat i jako na příle-
žitost. V Sezimově Ústí se podařilo 
dosáhnout řady pozitivních změn 
a zažili jsme velkou vlnu solidarity 
a vzájemné pomoci.

Také v nadcházejícím roce 2023 
nás všechny čekají rozmanité vý-
zvy, ale my jim můžeme čelit s na-
dějí a uklidňujícím vědomím, že to 
společně zvládneme. 

Po podzimních volbách jsem i já 
přijal novou výzvu v podobě funk-
ce místostarosty města, ve kterém 
žiji od  narození, kde jsem prožil 
hezké dětství a  kam se po  každé 
přespolní, či zahraniční životní 
 

Slovo místostarosty

Miroslava Svitáková
tajemnice měú

Příjmová stránka rozpočtu je 
významně ovlivněna nárůstem 
daňových příjmů ve srovnání s mi-

nulými lety a  splátkou zápůjčky 
ve  výši 20 mil. Kč, kterou město 
poskytlo Vodárenské společnosti 
Táborsko s.r.o. 

Výdajová stránka rozpočtu za-
bezpečuje všechny základní pro-
vozní potřeby města, tj. plně kryje 

Rozpočet města na rok 2023

Schválený rozpočet 
r. 2022 (tis. Kč)

Schválený rozpočet r. 2023 
(tis. Kč)

PŘÍJMY 163,6 204,5

VÝDAJE 196,9 234,2

SALDO -33,3 -29,7

Město Sezimovo Ústí plánuje pro r. 2023 hospodařit s  příjmy ve  výši  
204,5 mil. Kč a  výdaji ve  výši 234,2 mil. Kč. Plánovaný schodek ve  výši  
29,7 mil. Kč bude pokryt ze zásoby volných finančních prostředků, které si  
město vytvořilo ze zlepšeného hospodářského výsledku let minulých. 

Pokračování na str. 2 Pokračování na str. 2
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Pomůžeme Vám 
s VYŘÍZENÍM DOTACE
MAS Krajina srdce Vám nabízí 
pomoc při vyřizování žádosti o dotaci.

Jste majitelem rodinného domu a všichni členové domácnosti pobíráte 
starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo někdo za 
Vaši domácnost od 12. 9. 2022 pobíral příspěvek na bydlení?

Využijte nabídku podpory v programu 
Nová zelená úsporám LIGHT 
– pro nízkopříjmové domácnosti 
– rodinné domy

Můžete získat 
finanční podporu 
až do výše 150 000 Kč.

Lze čerpat na:
 Zateplení podlahy na zemině 

 nebo nad nevytápěným suterénem
 Zateplení fasády
 Zateplení střechy
 Zateplení stropů pod půdou
 Výměnu oken
 Výměnu vchodových dveří

Pro více informací se obraťte na nás.

Kam se obrátit:
Petra Čechtická  775 317 027
Jitka Mísařová  775 317 001
Monika Smetanová 775 317 757
Katarína Šmídová 775 317 666

Zateplení střechy
120 000 Kč

Výměna oken
12 000 Kč/okno

Zateplení 
stropu
50 000 Kč

Zateplení podlah
60 000 Kč

Výměna vchodových dveří
18 000 Kč/dveře

Zateplení 
fasády

6 000 Kč
běžný metr

Výběr investičních akcí (pořizovací cena vyšší než 0,5 mil. Kč)

Název projektu Rozpočet schválený 
(tis. Kč)

Elektromobil pro pečovatelskou službu 1 500

Zateplení bytového domu č.p. 491 6 500

Zateplení bytového domu č.p. 494 9 000

Zateplení bytového domu č.p. 619 8 500

Nákup multimobilu, Správa města Sezimovo Ústí 700

Nákup elektromobilu, Správa města Sezimovo Ústí 1 200

Modernizace podhledů – MŠ Lipová 600

Sociální zařízení, šatny u tělocvičny – ZŠ Švehlova 3 500

Klubovna skauti 500

Kociánka – PD 3 000

Rekonstrukce parku Třešňovka – doprava + skatepark - PD 500

Rekonstrukce komunikace Vítkovecká 10 000

Prodloužení komunikace K Hájence 6 000,0

Modernizace komunikace Rudé armády, část PD 700

Rekonstrukce komunikace Pod Vrbou 11 000

Rekonstrukce komunikace Lipová – 2. etapa 6 600

Dešťová kanalizace Chrpová 4 000

Přístavba Hvězdárny Fr. Pešty, část PD 500

Pozn. PD – projektová dokumentace

Představujeme
Pan Vojtěch Pražma po osmi 
letech střídá post místostarosty 
města.

zkušenosti rád vracím. Zkušenost 
je to pro mne nová a  vnímám ji 
s  pocitem zodpovědnosti. Rozvoj 
města má nastavený dobrý směr, 
přesto je před námi mnoho práce. 
Do  mé gesce spadá Správa města 
a Městské středisko kultury a spor-
tu – městské organizace, jejichž 
práci často bereme jako samo-
zřejmost, ale jsou pro každodenní 
fungování a dobrý dojem z města 
důležité. 

Chci svému domovu nyní věno-
vat svůj čas a energii, a i svou prací 
přispět k  tomu, aby město dobře 
fungovalo a bylo pro nás všechny 
příjemným místem pro život. Přeji 
nám všem v Sezimově Ústí, aby se 
nám dařilo společně takové pří-
jemné místo vytvářet.                     

Vojtěch
Pražma

běžné a  investiční výdaje spojené 
s  chodem města, městského úřa-
du a  zřizovaných příspěvkových  
organizací. Přehled investičních 
akcí převyšujících 0,5 mil. Kč je 
uveden v níže uvedené tabulce.  

Úvěrové zatížení města: 
V  rozpočtu je vyčleněna částka  
3,4 mil. Kč na  splátky dlouhodo-
bého úvěru, který město přijalo 
za účelem výstavby 1. etapy domu 
s pečovatelskou službou a denního 
stacionáře. V roce 2023 bude úvěr 
plně splacen.

Celé znění rozpočtu včetně 
příloh je zveřejněno na webových 
stránkách města www.sezimovo-
-usti.cz, ekonomické informace.   

Rozpočet města na rok 2023Slovo místostarosty
Pokračování ze str. 1

Pokračování ze str. 1
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Telefony
ústředna – 381 201 111

fax – 381 263 179
Starosta

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

Místostarosta
Vojtěch Pražma

381 201 136, 739 696 852
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

Pavel Lorenc
velitel mp

■ MP provedla asistenci zaměst-
nancům SM během převozu vá-
nočního stromu na Husovo nám. 
V ul. Dr. E. Beneše a na Husově 
nám. byl na  nezbytně nutnou 
dobu usměrněn provoz. 

■ Na  základě oznámení provedla 
MP kontrolu prostoru pod Let-
ním kinem, kde skupina dětí 
rozdělala oheň. Bylo jim naří-
zeno oheň uhasit a  okolí místa 
uklidit od odpadků.

■ MP při kontrolní činnosti  
v ul. Rudé armády zjistila poško-
zené dopravní značení a v ul. Krát- 
ká na dětském hřišti poškozený 
herní prvek. Oba případy byly 
po zadokumentování postoupe-
ny k dalšímu opatření SM.

■ MP přijala oznámení o  pode-
zřelé ženě, která v ul. K Hájen-
ce pod záminkou, že někoho 
hledá, vnikla do  společných 
prostor domu a nechtěla odejít. 
Vzhledem k  tomu, že se udá-
lost stala před dvěma dny, byla 
oznamovatelka pouze poučena 

o  nutnosti zvýšené opatrnosti 
a věc zaevidována.

■ MP přijala oznámení, že na ko-
munikaci k Soukeníku byl mezi 
řadovými garážemi na cestu na-
vezen recyklát, který poškodil 
pneumatiku vozidla. Při prově-
řování oznámení bylo zjištěno, 
že cesta je na  soukromém po-
zemku. Oznamovatel byl po-
učen o tom, že případnou škodu 
může vymáhat u občanskopráv-
ního soudu. 

■ MP přijala oznámení o neopráv-
něném záboru veřejného pro-
stranství, kdy bylo složené uhlí 
na pozemku města a na vozov-
ce, přičemž zatím nedošlo k jeho 
odklizení. Po zadokumentování 
stavu byla věc předána přísluš-
nému odboru MěÚ k  dalšímu 
opatření. 

■ Na veřejných toaletách v ul. Ru- 
dé armády byly MP při kontro-
le po  ukončení provozní doby 
zjištěny dvě osoby bez domova, 
které měly v úmyslu zde strávit 
noc. Byly jim předány informa-
ce o  možnostech přenocování 
v  azylovém domě a  následně 
byly vykázány. 

■ Při kontrolní činnosti MP zjisti-
la v ul. Šafaříkova vozidlo, které 
nestálo na parkovacím místě, ale 
před vjezdem k nemovitosti, je-
jíž majitel si na parkující vozidla 
stěžoval. Řidič vozidla byl řešen 
domluvou a vozidlo si přeparko-
val.

■ MP bylo občanem oznámeno 
vozidlo v  ul. Rudé armády, je-
hož řidič nerespektoval doprav-
ní značení a  bránil tak vjezdu 
do  firmy. Po  zadokumentování 
přestupkového jednání byla 
na  vozidlo umístěna výzva pro 
nepřítomného pachatele.

■ MP přijala oznámení od řidičky, 
která v ul. Táboritů při couvání 
narazila do  dopravní značky, 
kterou vyvrátila. Byl zjištěn čas 
dopravní nehody a příslušný zá-
znam uložen. Vše bude předáno 
SM k opravě a vyčíslení vzniklé 
škody.

■ Operační středisko PČR požáda-
lo MP o asistenci při obnově ve-
řejného pořádku v ul. Kánišova, 
kde došlo před diskotékou k na-
padení více osob. Na místě si věc 
převzala hlídka OOP Sezimovo 
Ústí k dalšímu opatření.              

Jitka Vrbová
kronikářka kostela

Výměna elektroinstalace v pod-
laze kostela byla dokončena 

v říjnu 2000 a do konce roku ještě 
měla následovat výměna dlažby, 
zhotovení dřevěného podkladu 
pod obě skupiny lavic a  úprava 
podlahy v  presbytáři. Bylo také 
rozhodnuto, že i  po  zřízení sa-
mostatné farnosti bude dál farní 
budova pronajímána poště jako 
dosud a  farní zahradu bude dál 
využívat Základní škola Švehlova 
jako školní hřiště.

V listopadu roku 2000 byla po-
ložena v  kostele stájová dlažba, 
ovšem již po dvou týdnech užívání 
se ukázala jako silně nevyhovují-
cí a muselo se přistoupit k  jejímu 
odstranění. Dlaždice stájové dlaž-
by měly odlišný barevný odstín, 
jejich ostré hrany se při zatíže-

ní lámaly, a  navíc byly uloženy 
v  písku s  vápnem a  nevhodným 
skladem. Firma, která dlaždice 
dodala, je vzala zpět. V  listopadu 
odvoz nevhodné dlažby a  práci  
25 dobrovolníků organizovala Ma-
rie Štefanová ml. Poté byla polo-
žena firmou z  Dolního Bukovska 
nová „klinkerová“ dlažba na mal-
tové mazanině. Pokládku prováděl 
pan Krška. V  sakristii a  zpovědní 
místnosti dlažbu položili svépo-
mocí pan Václav Strnad a Jan Kul-
hánek st., dále pánové Kužel, Čer-
ný, Voráček, Vršecký a  Pavličko. 
Následně se zhotovovaly dřevěné 

stupně v presbytáři a podlážky pod 
lavice.  Práce truhlářské dělal truh-
lář z Kámenu. V presbytáři byla při 
té příležitosti postavena křtitelnice. 
Pokládka nové podlahy se stihla 
během týdne.

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 
(nemocniční kaplan)
tel.: 737 266 125
e-mail: kaplanstvi@nemta.cz        

Z činnosti Městské policie

Kostel v Sezimově Ústí 
– historie a současnost – 34. část 
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SBĚRNÝ DVŮR 
NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ

Nová provozní doba:
Po, Út: 8:00–11:00 hod.

a 12:00–17:00 hod.
So: 8:00–11:00  hod. 

(liché soboty)

SBĚRNÝ DVŮR 
v ul. Zahradní

Nová provozní doba:
St, Čt: 8:00–11:00 hod.

a 12:00–17:00 hod.
So: 8:00–11:00 hod. 

(sudé soboty)

 
kolektiv učitelů 
ZŠ Školní náměstí 

Konec kalendářního roku 2022 byl pro 
žáky naší školy velice pestrý a rozma-
nitý.

Prvňáčci zvládli první písmenka 
a dostali pomyslný klíč k ode-

mykání Slabikáře. Také jedno celé 
dopoledne věnovali tématu Ro-
dina. Vyprávěli si s paní učitelkou 
o tom, jak pomáhají rodičům, jak 
prožívají rodinné oslavy, jak vypa-
dá jejich pokojíček, a uvědomili si, 
že rodina je opravdu pro všechny 
moc důležitá.

To čtvrťáci už číst umí velmi 
dobře. Navštívili místní knihovnu, 
kde se snažili v rámci výuky vlas-

tivědy a  literatury „ulovit mamu-
ta“. K  tomu jim pomohly ukázky 

z knihy Lovci mamutů od E. Štor-
cha. A  že je třeba se také pořád-
ně hýbat? To víme všichni a  žáci 
z celého prvního stupně to skvěle 
předvedli. Zúčastnili se v  tělo-
cvičně tradiční soutěže ve  skoku 
vysokém, Podzimní laťka. I  když 
se jedná o  disciplínu technicky 
docela dost náročnou, soutěžící se 
dokázali hrdinně k  laťce postavit 
(i rozeběhnout) čelem.

Paní vychovatelky pro své druži-
nové děti připravily Soutěžení aneb 
deskohraní. Část chodby v přízemí 
školy se proměnila v  jedno velké 
stanoviště, kde byly rozloženy ob-
líbené deskové a karetní hry. Bylo 
zde k mání Pexeso, Dáma, Dobble, 
Mikádo, Člověče, nezlob se… 
I žáci z vyšších ročníků se zapojili 
coby rozhodčí, i  když vlastně ne-
bylo ani potřebné dohlížet na do-
držování pravidel. 

A  druhý stupeň? Ten nezůstal 
pozadu. Za  vše připomeňme as-
poň projekt Světadíly. Starší žáci se 
prostě rozhodli zima nezima ces-
tovat po státech Commonwealthu. 
Letošní projekt byl totiž věnován 
památce zesnulé britské panovnice 
Alžbětě II. Prezentace jednotlivých 
států i výtvarné provedení plakátů 
se povedlo opravdu všem třídám.

A kdo vyhrál? Všichni, protože 
po  coronavirové odmlce jsme si 
tyto akce opravdu náležitě užili.

Rok 2022 skončil vydařeně, ať 
stejně vydařený je i rok 2023!        

Kristýna Trachtová 
ZŠ Švehlova

V  prvním adventním týdnu 
jsme se čtvrťáky vyrazi-

li na  exkurzi do  výrobny mýdel 
a  kosmetiky. Při vstupu nás přes 
nos uhodila omamná a čistá vůně 
mýdla. Nejdříve jsme se dozvědě-
li o  složení a  postupu při výrobě 
mýdla. Věděli jste, že se mýdlo 
vyrábí z  tuku? My jsme byli dost 
překvapení, ale bylo nám vysvětle-
no, jak to celé funguje a jak mýdlo 
vlastně myje a  odstraňuje nečis-

toty. Následně jsme se podívali 
do  samotné výrobny a  sledovali, 
jak takové ručně vyráběné mý-
dlo vzniká. Mimochodem, je to 
úchvatný proces. Nakonec jsme si 
vyrobili mýdlo v „župánku“ z ovčí 
vlny. Mýdlo jsme zabalili do  růz-
nobarevné vlny a  namáčením 
a drhnutím o podložku jsme vlnu 
kolem mýdla upevnili. Škoda, že 
se na  loukách nepasou oranžové, 
fialové nebo růžové ovečky, tak 
krásně barevná ta ovčí vlna byla. 
Kromě toho, že jsme se dozvědě-
li mnoho nového, jsme si odnesli 
i krásný dárek.                                   

Rozšíření provozu 
sběrných dvorů

Základní škola
Školní náměstí 628

391 02 Sezimovo Ústí

9. února 2023 
od 8:00–16:30 hodin

ZŠ Školní náměstí 628, 
Sezimovo Ústí

Co Vás čeká?  
Prohlídka budovy naší školy 
v 10:00 hodin.
Prezentace školního života 
v přízemí budovy školy.

Den otevřených 
dveří

Jana Richterová
akademie 3. věku

Město Sezimovo Ústí 
ve  spolupráci se 

ZUŠ v  Sezimově Ústí pořá-
dá další ročník Akademie  
3. věku v termínu leden–bře-
zen 2023. Přihlášky posílejte 
na e-mail:  RichterovaJana7@
seznam.cz  

Předběžná cena akademie 
je 350 Kč. Podrobné informa-
ce Vám budou zaslány e-mai-
lem po Vašem přihlášení.     

Akademie 
3. věku na ZUŠ Mýdlová exkurze

Ohlédnutí za starým rokem



2023 leden

5www.sezimovo-usti.cz

Poděkování
■ Děkuji panu starostovi 

Martinu Doležalovi za milé 
blahopřání k  mým naroze-
ninám. 

Marie Deverová

■ Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Dole-
žalovi za  milé blahopřání 
k  mým narozeninám. Vá-
žím si toho, že město neza-
pomíná na starší občany. 

Václav Mandelíček

■ Děkuji panu starostovi 
za  blahopřání k  naroze-
ninám a  paní Evě Veselé 
za milou návštěvu. 

Jitka Natafalušiová

■ Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doleža-
lovi za  blahopřání k  mým 
80. narozeninám, a  paní 
Novákové za milou návště-
vu a předání dárku. 

František Zeman

Narození: 
od 17. 10. do 16. 11. 

Hrubý Vítek
Karmanová Nela
Klejmová Isabella

Košan Mateo
Novotný Štěpán

Zemřelí: 
od 24. 10. do 19. 11. 

Borkovec Miloslav
Dmejchalová Jiřina

Hudcová Jiřina
Wernerová Drahomíra

Společenská kronika

■ Koupím známky, mince, 
bankovky, obrazy, staré 
hodiny, vojenské předměty 
– šavli, uniformu a podob-
ně. Můžete nabídnout i jiné 
staré předměty nebo celou 
sbírku a pozůstalost. 

Tel.: 722 777 672

Jitka Tůmová
ZŠ Švehlova

Zábavné odpoledne pro žáky 
2. a  3. tříd se konalo 21. lis-

topadu v  tělocvičně ZŠ Švehlo-
va. Děvčata a  chlapci se rozdělili 
do  čtyřčlenných družstev. Každý 
člen družstva se snažil bezchybně 
splnit soutěžní úkol, aby pro svůj 
tým získal bod.

V  jakých disciplínách žáci sou-
těžili? V tradičních i netradičních. 
Nejprve přenášeli různé předmě-

ty – dřívko na  prstu, PET láhev 
na  pálce, míček na  papírovém 
tácku, kelímky na  zádech a  hrací 
kostky na  špachtli. Potom háze-
li do  dálky míčkem, drátěnkou, 
létajícím talířem. Nechyběla ani 
střelba na  kuželky, branku a  koš. 
Po skončení soutěží a sečtení bodů 
došlo na vyhlášení vítězů. Členové 
nejlepších týmů dostali medaili, 
diplom a drobné dárky.

Z dosažených výsledků a z oce-
nění měly děti velkou radost. 
Na  další porci zábavy se mohou 
těšit po Vánocích.                               

MARIKA SOUČKOVÁ, 
MARTINA MRZENOVÁ
MŠ Lipová

V listopadu se konal výlov ryb-
níků Nový a  Starý Kravín. 

Děti z  MŠ Lipová byly u  obou. 
Mladší děti se vydaly na dlouhou 
procházku k  Novému Kravínu 
v úterý 8. listopadu a výlov sledo-
valy z  hráze rybníka. Druhý den 
vyrazily do  lesa starší děti, aby se 
u  vypuštěného Starého Kravína 
od  rybářů dozvěděly nové infor-
mace o  životě ryb a  některé dru-
hy si i  zblízka v  kádi prohlédly. 
Do mateřské školy se děti vracely 
nadšené s novými zážitky.

V pátek 2. prosince jsme se vy-
pravili s  dětmi na  předvánoční 
návštěvu do  domova s  pečovatel-
skou službou. Přivítalo nás nejen 
několik milých a  známých tváří 
babiček a  dědečků ze zářijového 
setkání v  MŠ, ale také velmi pří-
jemná již předvánoční atmosféra 

ve společenské místnosti provoně-
ná vánočním cukrovím a  čerstvě 
uvařeným pečeným čajem. Děti 
babičkám a  dědečkům zazpívaly 
koledy, řekly říkanky a  na  závěr 
svého vystoupení jim předaly ruč-
ně vyráběné vánoční přání a pytlí-
ček upečených perníčků. Na oplát-
ku byla pro děti připravena výroba 
papírových andílků, se kterými jim 
rádi babičky a  dědečkové pomá-
hali. Setkání bylo velice milé, plné 
pohody a smíchu. Věříme, že toto 
setkání nebylo poslední.                 

Lenka  Farová
zástupce ředitelky

K  radosti našich dětí, přesně 
podle kalendáře, přijel Martin 

na bílém koni. Na cestu za ním si 
děti posvítily lucerničkami, které si 
samy ve  školce vyrobily… Martin 
na sebe nenechal dlouho čekat. Jen 

se trochu setmělo, pověděli jsme 
si část legendy a  Martin se svým 
běloušem byl tu. Na  cestě k  nám 
potkal žebráka, kterému půjčil kus 
svého pláště. Děti jim oběma za-
zpívaly písničku a za odměnu do-
staly rolničku, která po zazvonění 
přivolává sníh. Ten nám bohužel 
hned nenapadl, ale velikou radost 
nám udělal pan kovář, který pro 
školku vykoval podkovičku pro 
štěstí a tím ještě podtrhl kouzlo ce-
lého večera. Na cestu domů, která 
nemohla vést jinudy než po  sto-
pách Martinova koníka, dostaly 
děti ještě výborný martinský ro-
hlíček.

Rádi bychom touto cestou po-
děkovali „svatému Martinovi“ 
a tatínkovi Radkovi, který bravur-
ně předvedl svůj kovářský um.      

Odpoledne plné soutěží

Konec roku v MŠ LipováOslava svatého 
Martina v Lipové

Inzerce
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Prvním z  vrcholů podzimní části se-
zóny byl pro gymnastky SGSÚ Kraj-
ský přebor Jihočeského kraje a  kraje 
Vysočina, na který byly vyslány hned  
4 družstva a  všechna se vrátila 
„domů“ s medailovým umístěním.

Michaela Drdová
tj spartak mas 
– oddíl sportovní gymnastiky

Trenéři Drdová, 
Cepák a  Prokop 

připravili družstvo 
II. ligy ve  složení 
Bára Mansfeldová, 

Sandra Vesecká, Tereza Vonešová, 
Hana Slabá, Aneta Kopecká a Te-
reza Sedláková k  jejich nejdůleži-
tějšímu závodu podzimu evident-
ně dobře. Přes několik chyb získaly 
holky povětšinou sezónní nářaďo-
vá maxima a  i  dík tomu porazily 
Sezimačky v  boji o  druhé místo, 
za suverénními Budějovicemi, od-
věké soupeřky z Jindřichova Hrad-
ce. Konečný bodový zisk z tohoto 
závodu nakonec zajistil děvčatům 
postup na Mistrovství ČR této ka-
tegorie.

V obou kategoriích III. ligy naše 
gymnastky jednoznačně zvítězily 
a  získaly tituly Krajských přebor-
nic pro letošní rok. Zlaté medaile 
ze sportovní haly ve  Veselí nad 
Lužnicí, kde KP proběhl, přivezly 
ve starší kategorii Marie Slabá, Di-
ana Kotalíková a Kateřina Sedláko-
vá (jako host pomohla Adéla Lin-
hartová z Loko Veselí nad Lužnicí). 
Družstvo mladší kategorie tvořily 
Eva Štemberková, Adéla Sikorová, 
Petra Ederová a Ema Kopecká.

O  čtvrtou medaili, tentokrát 
bronzovou, se ve III. lize mladších 
žákyň zasloužily Anna Sikorová, 
Adéla Mansfeldová, Anita Šonko-
vá a Dorota Švecová.

V sobotu 26. 11. pak uspořádal 
oddíl SG již 32. ročník Mikulášské-
ho poháru. Přes 100 gymnastek ze 
14 oddílů se sjelo do haly gymnázia 
PdC v Táboře, aby svedly souboje 
v  gymnastickém čtyřboji. K  velké 
popularitě tohoto závodu přispívá 
i skutečnost, že ceny vítězným zá-
vodnicím předává i Mikuláš. I pro-
to neváhaly dorazit na tento závod 
kromě jihočeských, ani oddíly 
např. z Litvínova, Prahy či Znojma. 
Sezimácké závodnice se rozhodně 
neztratily a v jednom z posledních 

letošních vystoupení vybojovaly 
hned 4 cenné kovy a několik dal-
ších skvělých umístění. V kategorii 
přípravek r. 2017 obsadila Sofie 
Vojtěchová 4. místo, Natálie Strán-
ská byla 7., Justýna Hrachovcová  
9. a Patricie Pažinová 10.

V  kategorii přípravek r. 2016 
pouhopouhé 2 setiny bodu děli-
ly Sofii Hůlkovou od  medaile, ale 
i tak je 4. místo výborným výsled-
kem. Diplom za 6. místo si odnesla 
Natálie Pospíchalová. Sofie Pánko-

vá skončila 13. Další těsné čtvrté 
místo vybojovala Hana Slabá v ka-
tegorii starších žákyň B. 10. místo 
obsadila Aneta Kopecká.

V  kategorii juniorek B se se-
zimácká děvčata seřadila na  7.,  
8. a  9. místě v  pořadí Sandra Ve-
secká, Tereza Sedlákova a  Bára 
Mansfeldová.

První medaili pro „pořadatele“ 
vybojovala Adéla Sikorová v  ka-
tegorii ml. žákyň C. Po výborném 
výkonu, zcela suverénně, zvítězila. 

Na  širší pódium ji ještě doprovo-
dila 6. Ema Kopecká. Do  desítky 
se vešly ještě 8. Petra Ederová,  
9. Anita Šonková a 10. Dorota Šve-
cová. 12. byla Adéla Mansfeldová  
a 14. Anna Sikorová.

Absolutním triumfem pak 
skončila společná kategorie junio-
rek a žen C, kde sezimácká děvčata 
obsadila kompletní stupně vítězek 
v  pořadí 1. Marie Slabá, 2. Diana 
Kotalíková a  3. Tereza Vonešová.  
7. místo pak obsadila Kateřina 
Sedláková.

Posledním závodem v  letošním 
roce bylo pro družstvo ve  složení 
Vesecká, Vonešová, Mansfeldová, 
Sedláková, Kopecká a Slabá Mist-
rovství České republiky v Ostravě 
v kategorii II. ligy. Trenéři mohou 
být spokojeni, protože každá z ho-
lek si na některém z nářadí vylep-
šila své sezónní maximum. Pro 
všechny to byla další skvělá zkuše-
nost z vrcholného závodu.

Za  úspěchy děvčat stojí kromě 
tvrdé práce jich samotných i mno-
ho hodin práce a trpělivosti jejich 
trenérů. Společně, ve  skromných 
podmínkách školní tělocvičny, ší-
říme dobré jméno gymnastek ze 
Sezimova Ústí již dlouhých 70 let. 
Držme si pěsti, ať to dotáhneme 
nejméně do stovky.                          

Podzimní část sezóny sezimáckých gymnastek
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Zdeňka Kašíková
tj spartak mas 
– oddíl sportovní gymnastiky

Ve čtvrtek 17. lis-
topadu se gym-

nasté TJ Spartak zú-
častnili Mistrovství 

České republiky ve sportovní gym-
nastice, které se konalo v  Brně. 
V  obrovské konkurenci  velkých 
oddílů se neztratili a  předvedli 
dobré výkony. Na 32. místě Vladi-
mír Paris, 47. Filip Špaček, 56. On-
dřej Čížek, 58. Martin Kupsa. Zá-
vodilo se v šestiboji – prostná, kůň,  
kruhy, přeskok, bradla, hrazda.    

Přemysl Špaček
tj spartak mas – oddíl tenisu

I  když nám říjen ukázal svou 
příznivou tvář a tereziánské léto 

se dostavilo v celé své kráse, další 
tenisová sezóna v Sezimově Ústí se 
pomalu přiblížila ke svému konci. 

A  jaká byla? Více než úspěšná 
snad po všech stránkách… 

Po více než dvou letech koneč-
ně proběhla „bezcovidová sezóna”, 
tedy úplná, bez všech omezení, 
zákazů a uzavírek, které tato doba 
přinesla. Jako každé jaro i  letošní 
rok začal přípravou kurtů a  úkli-
dem celého areálu po  zimě. Le-
tos jsme již využili síly nového 
elektrického válce, který výrazně 
usnadnil a zrychlil přípravu antu-
kových kurtů. 

Jarní část sezóny pokračova-
la krajskou soutěží družstev, kde 
se nám letos podařilo sestavit  
3 týmy v  kategoriích dospělých, 

1 tým v kategorii dorostu a 1 tým 
v kategorii starších žáků. Všechna 
družstva se v  krajských soutěžích 
neztratila, nejlépe si vedl tým do-
spělých C, který zvítězil v  kate-
gorii KP VI. a  postoupil do  vyšší 
soutěže. Dobrých výsledků do-
sáhly i zbylé týmy dospělých, tým 
A skončil třetí v druhé nejvyšší ka-
tegorii KP I a tým B obsadil pátou 
příčku v  KP II.  Ani naši mladší 
nezůstali pozadu. Dorostenci zví-
tězili v  kategorii KP II a  konečně 
se jim podařilo postoupit do vyšší 
soutěže KP I. Starší žáci si zahráli 
nejvyšší soutěž v Jihočeském kraji, 
skončili na  7. místě a  podařilo se 
jim soutěž udržet pro příští rok.

Díky soustavné a  kvalitní práci 
našich školených trenérů se slib-
ně rozvíjí také kategorie nejmen-
ších dětí. Proto věříme, že se nám 
v  budoucnu podaří sestavit i  tým 
mladších žáků a obsadit kategorie 
babytenisu a  minitenisu. 80 dětí 
do  18 let tvoří v  současné době 
celou polovinu členské základny 
„sezimáckého“ tenisového klubu. 

Soutěží družstev ale sezóna 
zdaleka neskončila a  navázala 
turnaji jednotlivců. Uspořádali 
jsme krajské přebory mladších 
žáků a žákyň, pokračovali organi-
zací 2 celorepublikových turnajů 
„B“ v  kategoriích mladších žákyň 
a starších žáků. To vše s výraznou 
podporou firmy HEAD, jednoho 
z  hlavních sponzorů klubu, který 
se postaral o věcné ceny nejen pro 
vítěze, ale i  pro většinu zúčastně-
ných dětí. 

Odměnou za  práci s  organiza-
cí turnajů nám byla spokojenost 
 

Tenisová ohlédnutí

Zleva Filip Špaček, Vláďa Paris, Ondra Čížek, Martin Kupsa.

Mistrovství ČR ve sportovní 
gymnastice

Ondřej Kášek, 15let
Za  celkový vzorný přístup ke  sportu, 
tenisovým tréninkům a  reprezentaci 
klubu TK SÚ, byl letos oceněn dvěma 
novými raketami firmy HEAD.

Pokračování na str. 8
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Zdeněk Soldát  
hvězdárna fr. pešty   

V lednu za jasné oblohy vyniká 
zářivá Mléčná dráha – jed-

no z  ramen naší galaxie. Boční 
pohled této hvězdné spirály za-
krývá oblaka hvězd v  hlubinách 
naší galaxie. Při pohledu vlevo či 
vpravo od  Mléčné dráhy na  jar-
ní a  podzimní souhvězdí vidíme 
do širých dálav mimo náš hvězd-
ný ostrov. V  popředí jednoho 
z  ramen Mléčné dráhy se lidstvo, 
místo deviace nesmyslných válek, 
může unášet prastarými legenda-
mi a  příběhy, vzniklé na  obloze, 
vzájemným životem, láskou a zví-
dáním. V dávných civilizacích byla 
nebesa nejvyšší výsostí, ovlivňu-
jící život národů. Např. v  Egyptě 
Sírius, nejjasnější a  bílá hvězda 
na  nebi v  souhvězdí Velkého psa, 
ohlašoval záplavy. Nyní je vidět 
nad jihem nalevo pod Orionem. 
Jedno z místních souhvězdí je Za-
jíc. Nachází se pod Orionem těs-
ně nad obzorem, sedí a  natahuje 
dlouhé uši. Nachází se mimo zvě-
rokruh souhvězdí, kterými Slunce 
během roku prochází. Analogií je 
s  Králíkem čínského zvěrokruhu, 
jenže s  tím na  obloze nic společ-
ného nemá. Pro zajímavost, naro-
zeni od  22. 1. 2023 do  9. 2. 2024 
jsou ve  znamení Králíka (Zajíce). 
Na  rozdíl od  našeho slunečního 
zvěrokruhu je čínský 12 letý. 

Úkazy 
4. 1. maximum meteorického 

roje Kvadrantidy, aktivita od 28. 12. 
až 12. 1. Vyletují od severu, z radi-
antu v souhvězdí Pastýře, který se 

nachází pod obzorem. Slunce pu-
tuje v  Kozorohu a  20. 1. vstupuje 
do  souhvězdí Vodnáře. V  lednu 
přibývá dne o 1 hod. 10 min.

Planety
Jupiter a Saturn nízko nad jiho-

západem, Červený Mars nad jiho-
východem.

Výročí
4. 1. 1643 – před 380 lety se 

narodil mimořádně společensky 
a  vědecky všestranný Isaac New-
ton, angl. zakladatel exaktní vědy, 
matematik, astronom, teolog, ge-
niální fyzik a spoluzakladatel spek-
troskopie. (Český vědec Jan Marek 
Marci z  Kronlandu (Lanškroun) 
v r. 1648 popsal vznik duhy – zá-
kladního spektra Slunce o  18 let 
dříve). Autor nejen převratné 
všeobecné gravitace a  tří zákonů 

pohybu na  základě Keplerových 
zákonů potvrdil pohyb vesmír-
ných těles, který se užívá dodnes. 
Navzdory jeho pochybnostem 
o  sluncestředné soustavě. Zásad-
ně formuloval teorii o  zachování 
momentu hybnosti a  spektrum 
jeho prací je obdivuhodné, které 
jsme se ve škole neučili, neboť vše 
na ZŠ nebylo třeba. Vymyslel a je 
po  něm pojmenován první zrca-
dlový dalekohled, který se dnes 
nejvíce využívá, má kratší délku 
tubusu, vysokou světelnost a  tím 
i rozlišovací schopnost a je levněj-
ší. Nápadný je tím, že má okulár 
z boku. Čočkový dalekohled zase 
krásně „kreslí“ čili rozlišuje detaily 
Slunce, planet a Měsíce (který má 
naše hvězdárna) a typ Cassegrain 
s  okulárem podélně za  tubusem. 
Newton odešel 31. 3. 1727 ve věku 
84 let.

9. 1. 1848 ve věku 98 let odešla 
Caroline Lucretia Herschel, nar. 
16. 3. 1750 v  Hannoveru, sestra 
slavného Williama Herschela (ob-
jev planety Uran), která se s brat-
rem zabývala hvězdnou astronomií 
v Anglii. Jako první žena v historii 
1. 8. 1786 objevila kometu, po níž 
byla pojmenována (C/1786 P1 
Herschel), celkem objevila obdi-
vuhodných osm komet. Její jméno 
nese na Měsíci malý kráter C. Her-
schel a planetka 281 Lucretia. 

21. 12. 1898 – založena observa-
toř v Ondřejově u Prahy J. Fričem 
na hoře Manda. Ve střední Evropě 
disponuje největším teleskopem 
v  průměru zrcadla 2 m. Stejným 
průměrem je totožný pouze dale-
kohled v Tautenburgu u Jeny (Ně-
mecko). V místní firmě Carl Zeiss 
byly tyto a náš teleskop vyrobené. 
Za náš dalekohled chvála našemu 
městu a Kovosvitu.

Pranostika: Je-li teplo v  lednu, 
sahá bída ke dnu.

Citát: „Muž setrvává v klidu, do-
kud ženou není donucen tento stav 
měnit.“ Volně podle Newtona.

Milí přátelé a nejen čtenáři No-
vinek, mějte se rádi a nejen po celý 
rok 2023. Nesmíme zůstat zatvr-
zelí, neboť i po válkách je třeba se 
smířit a žít dál. Proto jsme tu urče-
ní. Paradoxem – od úsvitu lidstva 
je jen něco přes 300 dní, kdy se 
neválčilo.

„Dvorní“ hvězdáři přejí všem 
bytostem na planetce č. 26971 Se-
zimovo Ústí úspěšný a klidný rok 
2023.                                                   

 
nejen samotných hráčů ale i jejich 
doprovodů, kteří strávili příjemný 
čas v našem klubu a většina z nich 
přislíbila účast i v roce příštím. To 
je pro nás motivací nejen pro po-
řádání dalších turnajů, ale také pro 
další zvelebování prostředí v  na-
šem areálu. 

Toto by však nebylo možné bez 
značné finanční pomoci našich 
partnerů a podporovatelů. I v této 
oblasti jsme zaznamenali úspěchy. 

Po  letech se nám opět podařilo 
navázat spolupráci s  významný-
mi sponzory jako je firma SILON 
a  C-Energy, kterým bychom tím-
to chtěli poděkovat především 
za podporu mládežnického tenisu 
a za zlepšení vybavení našeho are-
álu. Náš velký dík patří ale i všem 
dalším obchodním partnerům, 
kteří nám umožnili důstojné fun-
gování klubu, čímž nám zpříjem-
nili či ulehčili obsluhu tenisových 
dvorců. 

Mimo závodní tenis byla teni-
sová sezóna také sezónou „ama-
térského” tenisu. Rekreační hráči 
obsadili kurty po  celou sezónu 
a snažili se na antuce využít do po-
slední chvíle každou minutu. 
Konec sezóny zpečetil jako kaž-
doročně společný turnaj čtyřher 
„profíků a amatérů“ zvaný Buřťák, 
pro děti pak Buřťáček. Ten se letos 
odehrál v  sychravém září, přesto 
s velkým nadšením všech zúčast-
něných. 

Závěrem bychom ještě rádi 
poděkovali za  dotační podporu 
z  programů Jihočeského kraje 
a v neposlední řadě i podpoře na-
šeho města Sezimovo Ústí a všem 
členům našeho klubu, kteří se dle 
svých možnosti podílejí na  jeho 
činnosti a přispívají k jeho udržo-
vání a budoucímu rozvoji. Věříme, 
že i příští sezóna naváže na úspě-
chy té letošní, či bude dokonce ješ-
tě lepší.                                               

Tenisová ohlédnutí
Pokračování ze str. 7

Hvězdárna Františka Pešty  

Hvězdářka Sanny Trostová a zrcadlový Cassegrain.
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Změna programu 
a termínů vyhrazena. 

AKCE

REPREZENTAČNÍ PLES
MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ
14. ledna 19 hod.
hotel MAS

Reprezentační ples města s  ta-
nečním orchestrem Black Tower, 
barmanskou ohňovou show To-
máše Paličky, cimbálovou muzi-
kou i vinnou degustací. 
Od  19. prosince rezervace míst 
v  infocentru, vstupenky v  prodeji 
od 3. ledna 2023.
vstupné: 450 Kč

DIVADLO

DIVADELNÍ 
PŘEDPLATNÉ JARO 2023
v  prodeji od  8. 12. 2022 do  
3. 2. 2023, rezervace míst 
pro stávající předplatitele do   
6. ledna

Jarní předplatné přináší čtyři diva-
delní tituly:
22. února 
Šťastný vyvolený
Divadlo Verze
Hrají: Linda Rybová, David Matá-
sek, Igor Chmela a další

13. března 
Vše o ženách
Studio Dva
Hrají: Jitka Schneiderová, Anna 
Šišková, Jana Krausová

18. dubna 
Dobrý dobrý
Divadlo Kapota
Hrají: Dušan Ingr, Hana Hořejšo-
vá, Dušan Běhounek a další

23. května 
Vejšlap
Divadlo Ungelt
Hrají: Jan Holík, Martin Písařík, 
Petr Stach

Začátek vždy v  19 hodin. Zbylé 
vstupenky na  jednotlivá předsta-
vení budou v prodeji od 4. února.
Předplatné můžete zakoupit 
osobně v infocentru Spektrum, re-
zervace na telefonu 736 523 288.
cena: 1.190 Kč

POHÁDKY

JAK PEJSEK 
S KOČIČKOU STAVĚLI 
SNĚHULÁKA
Divadýlko na schodech
18. a 25. ledna 16:30 hod.
loutkový sál Spektrum

Autorská pohádka Marcely 
Hofbauerové. Pejsek s  kočičkou 
si užívají sněhovou nadílku, ale 
postavit sněhuláka, to je přeci jen 
nad jejich síly. Naštěstí znají ši-
kovné děti, které jim pomůžou.
vstupné: 30 Kč 

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
Kulturní společnost Alta
29. ledna 15 hod.
sál Spektrum

Alenka pronásleduje tajemného 
bílého králíka s  kapesními ho-
dinkami do králičí nory a ocitá se 
v  magickém světě. Setkává se 
ospalou Housenkou, krutou Krá-

lovnou, starým Paželvem a další-
mi úžasnými postavami říše divů 
a poslouchá jejich fantastické pří-
běhy.
vstupné: 80 Kč

GALERIE

BAŤŮV PEDIKÉR 
ve spolupráci s Nadací Tomáše Bati 
a Muzeem jihovýchodní Moravy 
5. ledna 17 hod.
galerie spektrum
výstava přístupná 
do února 2023

František Kocourek nastoupil 
do firmy Baťa v roce 1928. Tomáš 
Baťa ho jmenoval prvním baťov-
ským pedikérem a jeho zákazníky 
se během let staly i  takové prvo-
republikové ikony jako Nataša Go-
lová, Adina Mandlová nebo Lída 
Baarová. S  fascinujícím příběhem 
Františka Kocourka se můžete se-
známit díky unikátní výstavě jeho 
pravnuka Jakuba Neradílka.
Hudební doprovod ZUŠ S. Ústí.
vstupné na vernisáž: zdarma
vstupné na výstavu: 20 Kč

MALÉ DROBNÉ 
A VELKÉ BAREVNÉ
11.ledna 17 hod.
galerie Spektrum
výstava přístupná do 8. března
Společná výstava Evy Volfové 
a  Alžběty Horynové (pedagožek 
výtvarného oboru ZUŠ Sezimovo 
Ústí).
Ve škole jsou kolegyně, z nichž ka-
ždá má svůj způsob hledání moti-
vů, rozvíjení témat i osobitou práci 

KULTURNÍ PROGRAM NA MĚSÍC LEDEN

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

Malé drobné 
a velké barevné

Evy Volfové
Alžběty Horynové

Prodejní výstava

hudební doprovod ZUŠ Sezimovo Ústí

11 / 1 / 17 hodin
vstup na vernisáž zdarma
vstup na výstavu 20 Kč
výstava přístupná do 8. března
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MĚSTSKÉ KNIHOVNY

s výtvarnými postupy a technolo-
giemi.
Alžběta maluje barvami, často 
velké formáty. Inspiruje se svou 
blízkou krajinou, kterou dobře zná 
a opakovaně jí prochází. V posled-
ní době ji zajímá především motiv 
zraněných stromů, které v krajině 
přežívají a  my můžeme domýšlet 
události, které je poznamenaly. 
Eva ráda vyšívá, miluje linku for-
movanou textilní nití. Baví ji tex-
tilní principy přenášet do grafické 
podoby. Její práce je často drobná. 

Věnuje se ilustraci, zajímají ji ma-
teriálové příběhy. Hudební dopro-
vod ZUŠ Sezimovo Ústí.
vstupné na vernisáž: zdarma
vstupné na výstavu: 20 Kč

PŘIPRAVUJEME

ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ
Divadlo Verze
22. února 19 hod., vstupenky 
v prodeji od 4. února
sál Spektrum
Když Pan Božský není tak úplně 
božský…
Manželé Greg a  Melanie pozvali 
svého kamaráda Jeffa na  večeři. 
Jeffova bývalá přítelkyně Charlie, 
kterou pět let neviděl, se má vdá-
vat a za svědka si vybrala Melanii. 
Shodou okolností se Charlie se 
svým vyvoleným objeví na  spo-
lečné večeři. Charlie ho miluje, 
ačkoliv své přátele předem varuje, 
že je „trochu jiný“. Jak moc jiný? 
Nechte se překvapit.
Hrají: Linda Rybová, David Matá-
sek, Igor Chmela, Jana Janěková ml., 

 

Matouš Ruml; ze záznamu Jiří 
Bartoška
Autor: Eric Assous
Překlad:Petr Christov
vstupné: 420 Kč

DĚTSKÝ KARNEVAL
termín bude upřesněn
Spektrum
Odpolední kostýmovaný rej pro 
děti všeho věku, dětská diskotéka, 
hry a soutěže.
vstupné: 80 Kč

KLUBOVNA III. VĚKU

vestibul Městského kulturního 
střediska v Sezimově Ústí II

POSEZENÍ 
S HARMONIKOU
9. ledna 14 hod.
Známé lidové, dechové i populární 
písně v podání akordeonisty pana 
Karla Dohnala.

TVOŘENÍ PRO RADOST
16. ledna 14 hod.
Zdobení předmětů ubrouskovou 
technikou s  paní Marií Vosátko-
vou.

CVIČENÍ PAMĚTI
23. ledna 14 hod.
Návody a  praktická cvičení pro 
posílení naší paměti.

CVIČENÍ PRO RADOST
30. ledna 14 hod.
Zdravé dýchání a pohyb s úsmě-
vem pod vedením paní Mgr. Hany 
Chotovinské.

KULTURNÍ PROGRAM NA MĚSÍC LEDEN

ČTENÁŘSKÝ KLUB 
9. ledna 16:00–17:00 
knihovna Městský úřad

V  lednu najíždíme na  novou 
vlnu, kterou je čtenářský klub! 
Budeme se scházet jednou mě-
síčně, odhlasujeme, jakou knížku 
si budeme číst a povedeme o ní 
debaty! První schůzka je orien-
tační. Těšíme se na vás!

LISTOVÁNÍ
19. ledna 15:00
knihovna Školní náměstí
Nevíte, co vybrat dětem za kníž-
ky? Harryho, Dogmana i  Pose-
routku znají nazpaměť? Připravili 
jsme představení knižních tipů 
pro děti od 8 do 12 let. Pošlete 
děti nebo přijďte s nimi. Vybírá-
me to nejlepší.

DIVADÝLKO 
24. ledna 17:00 hod.
knihovna Školní náměstí
Jsme sousedé, a  proto se bu-
deme více setkávat. Děti z dra-
matického kroužku Základní 
umělecké školy pod vedením 
Jany Hubka Vanýskové nám 
zahrají dvě pohádky. Můžete se 
těšit na  Perníkovou chaloupku 
a A pak se to stalo od spisova-
telky Ester Staré. Přijďte s dětmi 
na divadlo do knihovny.

KNIŽNÍ NOVINKY
Petra Dvořáková: 
Zahrada

Jak žít, když 
člověk dostane 
do vínku danaj-
ský dar? Pětat-
řicetiletý Jaro-
slav Havlát se 
vrací do  domu 

svého dětství ve chvíli vážného 
životního zlomu. Po  zpacka-
né církevní kariéře hodlá začít 

nový život, poprvé konečně 
sám za sebe.

Lisa Reganová: 
Pohřbené kosti

Detektiv Josie 
Quinnová se těší 
na poklidnou ve-
čeři se svým pří-
telem Noahem 
u  jeho matky. 
Když k  ní však 

přijedou, najdou ji za  domem 
na zahradě. Bez známek života…

W. Bruce Cameron: 
Příběh Shelby

Psí slečna Shel-
by si toho ze 
svého života 
zatím moc ne-
pamatuje – jen 
to, že měla po-
řád hlad a byla jí 

velká zima. Jednoho dne ji však 
zachrání laskavá žena a  vše se 
začne obracet k lepšímu.

Zuzana Štelbaská: 
Stane se zázrak

Človíček má 
každý den to-
lik práce! Staví 
hrady, stará se 
o zvířátka a ob-

čas si vymýšlí úplně nová, dosud 
nepoznaná stvoření nebo země. 
Jednou ráno je ale všechno hoto-
vé.  Co teď bude dělat? Posadí se 
do trávy a přemýšlí. A najednou 
to přijde… stane se zázrak.

Jiří Žáček: 
Nejmilejší pohádky

Nejmilejší po-
hádky jsou ty, 
které vyprávíme 
svým nejdraž-
ším. Jiří Žáček 
nám otevřel po-
hádkový svět, 

ve kterém je navíc něco kouzel-
ného a  tajemného, co namalo-
vala ve  svých ilustracích Vlasta 
Baránková.
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KINO SPEKTRUM

Změna programu 
a termínů vyhrazena. 

Úterý 3. 1. 17:30
SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST 

komedie D, 2022, 99 min., 12 let, 
dab.

PREMIÉRA

Středa 4. 1. 17:30
Úterý 10. 1. 20:00
Úterý 24. 1. 17:30
A PAK PŘIŠLA LÁSKA
komedie ČR, 2022, 87 min., 12 let

Psycholožka Kristýna (Pavla Tomi-
cová) zoufale hledá lásku a  štěstí. 
Rozhodne se proto odjet se svou 
dospělou dcerou Sárou (Sara 
Venclovská) na  ozdravný víkend 
za  kartářkou Zdenou (Tereza Ho-
fová). Skrze pochybné rodové lé-
čení a výklady karet zjistí víc nejen 
o  svém problematickém vztahu 
k okolí, ale i ke své dceři a sobě sa-
motné. Přijde na konci uzdravování 
konečně i láska?

Čtvrtek 5. 1. 10:00
CIRKUS MAXIMUM 

komedie ČR, 2022, 97 min., příst.

Čtvrtek 5. 1. 20:00
Středa 18. 1. 20:00
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 
komedie ČR, 2022, 118 min., 
12 let

Pátek 6. 1. 17:30 
WHITNEY HOUSTON: 
I WANNA DANCE WITH
SOMEBODY

životopisný USA, 2022, 140 min., 
12 let, tit.

PREMIÉRA

Pátek 6. 1. 20:00
Sobota 7. 1. 20:00 
Sobota 14. 1. 17:30 
OPERACE FORTUNE:
RUSE DE GUERRE
akční USA, 2023, 114 min., 15 let, 
tit.

Superšpion Orson Fortune (Jason 
Statham) a  jeho tým špičkových 
agentů naverbují největší holly-
woodskou filmovou hvězdu Dan-
nyho Francesca (Josh Hartnett), 
aby jim pomohl při tajné misi, je-
jímž cílem je zabránit miliardáři 
a  zprostředkovateli zbraní Gregu 
Simmondsovi (Hugh Grant) v pro-
deji nové smrtící zbrojní technolo-
gie, která hrozí narušit světový řád.

Sobota 7. 1. 15:00
Neděle 8. 1. 15:00
Sobota 28. 1. 15:00
KOCOUR V BOTÁCH:
POSLEDNÍ PŘÁNÍ

animovaný USA, 2023, 101 min., 
příst., dab.

Sobota 7. 1. 17:30
Sobota 14. 1. 15:00 
NEJVĚTŠÍ DAR
pohádka ČR, 2022, 93 min., 
příst.

PREMIÉRA

Neděle 8. 1. 19:00
LOUSKÁČEK
záznam baletu VB, 2022, 163 min., 
příst., tit.

Středa 11. 1. 19:00 3D
Neděle 15. 1. 17:30 3D
Pátek 20. 1. 19:00 3D
Neděle 29. 1. 19:00
AVATAR: 
THE WAY OF WATER

akční USA, 2022, 190 min., příst., 
dab. 

Čtvrtek 12. 1. 10:00
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
komedie ČR, 2022, 105 min., 12 let

PREMIÉRA

Čtvrtek 12. 1. 20:00
THE DOORS: FINAL CUT
životopisný USA, 1991, 138 min., 
15 let, tit.

Pátek 13. 1. 17:30 
BLACK ADAM

akční USA, 2022, 125 min., 12 let, 
tit.

PREMIÉRA

Pátek 13. 1. 20:00
Sobota 14. 1.20:00
Sobota 21. 1. 20:00
M3GAN
horor USA, 2023, 101 min., 15 let, 
tit.
Příběh sleduje Gemmu (Alli-
son Williams), geniální robotičku 

z  hračkářské společnosti. Její nej-
novější panenka s  umělou inteli-
gencí M3GAN je naprogramovaná 
jako nejlepší dětská společnice 
a největší spojenec rodičů. Poté, co 
Gemma nečekaně získala do péče 
svou osiřelou neteř, požádá o  po-
moc prototyp M3GAN – rozhod-
nutí, které má nepředstavitelné 
následky.

Neděle 15. 1. 15:00 
PRINCEZNA ZAKLETÁ 
V ČASE 2 
pohádka ČR, 2022, 135 min., příst.

PREMIÉRA

Úterý 17. 1. 17:30
PIARGY
drama SR, ČR, 2023, 101 min., 
12 let, tit.

Mladá, krásná a  chudá Juliša (Ju-
dit Bárdos) se provdá za  Martina 
(Daniel Fischer), syna nejbohatšího 
statkáře v  Pirgách, a  ocitá se tak 
v  rodině, kde vládnou velmi tvrdá 
pravidla. Nejen, že musí čelit nepří-
jemnému tlaku tchýně, ale nedoká-
že se ani ubránit násilným svodům 
tchána (Attila Mokoš). Juliša se 
přesto do manželova otce zamiluje 
a vzniká tak podivný milostný troj-
úhelník. Zakázané tajemství však 
nezůstává dlouho utajené a všichni 
z  něj zatouží vytěžit nějaký pro-
spěch.

Čtvrtek 19. 1. 10:00
BUKO 
komedie ČR, 2022, 112 min., příst.

PREMIÉRA

Čtvrtek 19. 1. 17:30
Sobota 21. 1. 17:30
Sobota 28. 1. 20:00
PŘÁNÍ 
K NAROZENINÁM
komedie ČR, 2023, 93 min., příst.
Líba má každý rok jediné naroze-
ninové přání. Trvá na  tom, aby se 
na její oslavě sešla celá rodina, což 
všichni vždy splnili. Tedy až do le-
tošních narozenin. Její syn Petr má 
na tenhle rok jiné plány, a tak před 
rodinou předstírá nemoc. Letos 
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Město Sezimovo Ústí neručí za správnost dodaných 
příspěvků, ani za kvalitu a účinnost jakéhokoliv výrobku 
nebo služby nabízených v reklamě nebu jiném materiálu 
komerční povahy.

Reprezentační

PLES
města Sezimovo Ústí

Wellness hotel MAS Sezimovo Ústí

od 19 hodin do 2 hodin

sobota 14. ledna 2023

Městské středisko kultury a sportu, nám. Tomáše Bati 701, Sezimovo Ústí
tel.: 736 523 288, vstupné: 450 Kč
Rezervace míst v infocentru od 19. prosince, vstupenky v prodeji od 3. ledna 2023.

Předprodej

~  vystoupení mažoretek  
ze ZŠ Školní náměstí

~  ukázka latinskoamerických tanců
~  barmanská ohňová show Tomáše Paličky
~  občerstvení a ochutnávka vín

Program

Taneční orchestr Black Tower
a Hudci z Kyjova

Hraje

chce totiž poprvé strávit narozeni-
ny se svým přítelem Karlem, který 
má narozeniny ve stejný den. A Ka-
rel je pro zbytek rodiny Petrovým 
dlouho skrývaným tajemstvím. 

PREMIÉRA

Sobota 21. 1. 15:00
Neděle 22. 1. 15:00
ZOUBKOVÁ VÍLA
animovaný D, L, 2022, 85 min., 
příst., dab.
Zvídavá a  nezbedná Violetta (337 
let) se učí na zoubkovou vílu, jenže 
se jí to moc nedaří. Místo, aby dě-
tem za  zoubky vyčarovala hračky 
jako ostatní zoubkové víly, jediné, 
co umí jsou… fialky! Její maturitní 

zkouška se blíží a  jen víly, které jí 
složí, dostanou drahokam, se kte-
rým se mohou pohybovat tam 
a  zpět z  lidského světa. Violetta 
samozřejmě pohoří na  celé čáře, 
ale nebyla by to ona, aby si nenašla 
způsob, jak to vyřešit.

PREMIÉRA

Neděle 22. 1. 17:30
Středa 25. 1. 19:00
BABYLON

drama USA, 2023, 188 min., 
15 let, tit.

Čtvrtek 26. 1. 10:00
IL BOEMO 
životopisný ČR, IT, SR, 2022, 140 
min., 15 let, dab.

Sobota 28. 1. 17:30
MIKULÁŠOVY PATÁLIE: 
JAK TO CELÉ ZAČALO

animovaný F, 2022, 82 min., příst., 
dab.

PREMIÉRA

Úterý 31. 1. 17:30
NIC BYCH NEMĚNILA
dokument ČR, 2023, 60 min., příst.

Film Nic bych neměnila je doku-
mentárním portrétem Kateřiny Mo-
rozové. Kateřina je již dnes dospělá 
mladá žena. Po svém narození byla 
umístěna do  dětského domova, 
kde strávila téměř pět let. Dosta-
la ale druhou šanci a  její život se 
změnil. Středisko náhradní rodin-
né péče pro ni našlo novou, velkou 
a skvělou rodinu s otevřeným srd-
cem, která ji přijala i s jejím těžkým 
zdravotním hendikepem. Emotivní 
dokument je sondou do života člo-
věka, který se nikdy nepoddal ne-
přízni osudu a rozhodl se žít plno-
hodnotný život. Otevřená zpověď 
Kateřiny je bezpochyby inspirací 
pro každého, kdo by si na svůj život 
chtěl postěžovat.


