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Dotační programy
Knihovny mají novou vedoucí
Z činnosti Městské policie
Ptačí rubrika Václava Gabriela
Hvězdárna Františka Pešty 
Kulturní program
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Martin Doležal
starosta města

■ probíhá výběrové řízení 
na  funkci ředitele Správy 
města;

■ probíhá rozsáhlá rekon-
strukce ul. Pod Vrbou;

■ v  rámci přípravy studie 
parku Třešňovka rozhodla 
RM o  situování skateparku 
k objektu Moštárny;

■ byl vybrán zhotovitel zatep-
lení bytového domu čp. 619, 
vybraným dodavatelem je 
HM DESIGN Tábor s.r.o., 
Malšice, nabídková cena je 
6.513.284 Kč bez DPH; 

■ dodavatelem komunálního 
vozidla pro Správu města 
byla vybrána společnost 
SIMED s.r.o., Dvůr Králové 
nad Labem, nabídková cena 
je 1.990.000 Kč bez DPH; 

■ v  souvislosti s  úpravou ta-
rifů MHD byla upravena 
pravidla pro oceňování 
čestných dárců krve.            

Krátce z radnice

Zápisy do  všech základ-
ních škol zřizovaných 

městem Sezimovo Ústí  
proběhnou ve  dnech 12.  
a  13. dubna 2023. Zápisy 
do všech mateřských škol zři-
zovaných městem Sezimovo 
Ústí proběhnou v první polo-
vině měsíce května 2023. Ter-
mín bude upřesněn.

Pro bližší informace o  or-
ganizaci a  průběhu zápisu 
sledujte internetové stránky 
jednotlivých mateřských a zá-
kladních škol.                                

Zápisy do ZŠ a MŠ 
pro školní rok 2023/2024

Není to úplně radostný pohled na prázdnou a chátrající hájenku Nechyba, která je jedním z nejstarších stavení na území našeho 
města. Bývalá hájenka je ve vlastnictví města Tábora, které dlouhá léta hledá její smysluplné využití.                         Foto: Ema Králíková

Martin Doležal
starosta města
Jaroslav Kudrna 
Centes Sezimovo Ústí a. s.

S ohledem na počasí se v  loň-
ském roce oproti plánu na do-

dávku 66.203,40 GJ podařilo 
prodat pouze 63.146,46 GJ. Te-
pelná ztráta na  rozvodech tepla 
činila 12,7 %, průměrná roční 
teplota 10,4 °C. Velikost výše 
prodeje byla srovnatelná s rokem 
2018, kdy průměrná klimatická 
teplota byla 11 °C (Pozn. nejnižší 
prodej tepla byl v roce 2014, a to 
61.945 GJ). 

V roce 2022 byly na systému te-
pelného hospodářství realizovány 
tyto investice:
■ Modernizace domovní předá-

vací stanice na č. 602, ul. Lipová 
v ceně 0,85 mil. Kč;

■ Modernizace domovní předáva-
cí stanice na č. 609 v ul. Tábori-
tů, v ceně 1,0 mil. Kč;

■ Modernizace domovní předáva-

cí stanice na č. 612, ul. Dukelská, 
v ceně 1,3 mil. Kč;

■ Zhotovení nové horkovodní pří-
pojky pro objekt č. 1555, ul. So-
kolovská včetně nové předávací 
stanice tepla v ceně 0,48 mil. Kč.

Celková cena investic na   
modernizaci systému centrální  
dodávky tepla v  roce 2022 byla 
3,63 mil. Kč. 

Dodávky tepla ze soustavy 
do  domácností probíhaly i  v  roce 
2022 bez větších výkyvů a bez vý-
znamnějších havárií, s  výjimkou 
havárie kompenzátoru na  páteř-
ním horkovodu dne 28. 12. 2022. 
Tato havárie zapříčinila dvoudenní 
odstávku tepla v  celé zásobované 
části města. Havárii se podařilo 
opravit v nejkratším možném čase 
díky úsilí pracovníků provádějí-
cích opravu v tomto „nevhodném 
termínu“ mezi vánočními svátky 
a Novým rokem.

Dramatický nárůst cen energií 
v  roce 2022 se společnosti CEN-
TES Sezimovo Ústí, a.s. a  jeho 
zákazníků příliš nedotkly a v ceně 

tepla se neprojevily, zejména 
z  důvodu fixované ceny elektřiny 
na rok 2022 a 2023.

V  návaznosti na  nová pravidla 
stanovování cen tepla schválila 
rada města po  projednání v  do-
zorčí radě konečnou průměrnou 
cenu tepla za r. 2022 ve výši téměř 
shodné, jako byla cena kalkulova-
ná, a to ve výši 647,75 Kč bez DPH 
(712,52 Kč vč. DPH). Položka Zisk 
v  konečné průměrné ceně tepla 
za  r. 2022 tak musela být snížena 
na 1,812 mil. Kč. O tyto prostřed-
ky po zdanění bude opět doplněn 
fond společnosti, určený k rekon-
strukcím a modernizaci soustavy.   

V  porovnání s  konečnou prů-
měrnou cenou tepla za  r. 2021 je 
konečná průměrná cena tepla za   
r. 2022 mírně vyšší o  6 %, což je 
dáno zejména poklesem množství 
prodaného tepla o 7.868 GJ.  

Na konci roku 2022 projednáva-
la rada města i kalkulaci průměrné 
ceny tepla na  r. 2023. S  ohledem 
na havárii na páteřním horkovodu 
během vánočních svátků je však 
nutno přehodnotit plán oprav 
a  modernizací a  v  tom smyslu se 
ke schvalování ceny tepla pro ten-
to rok ještě rada města v nejbližší 
době vrátí.                                            

Ceny tepla za rok 2022
Distribuci tepla v rámci systému centrálního zásobování zajišťuje na území 
našeho města společnost CENTES Sezimovo Ústí, a. s., jejímž jediným akcio-
nářem je od r. 2016 město Sezimovo Ústí. 
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Martin Doležal
starosta města

V  rozpočtu města na  r. 2023 
je v  položce dotace obecně 

prospěšným organizacím vyčleně-
no 1,75 mil. Kč. Nad rámec této 
položky jsou v  rozpočtu města 
zahrnuty dotace na činnost zájmo-
vých sdružení, které pracují pod 
hlavičkou příspěvkových organi-
zací města. U podmínek programů 
nedošlo oproti r. 2022 k  žádným 
zásadním změnám.   

Základní charakteristiky 
programů
Program Sport a tělovýchova
Program je určen k  podpoře 

činnosti tělovýchovných jednot, 
sportovních klubů registrovaných 
na  území města, konkrétních 
sportovních akcí, jakož i  dalších 
nekomerčních tělovýchovných 
a sportovních aktivit občanů měs-
ta, především dětí a mládeže. Ža-
datelem může být fyzická či práv-
nická osoba s bydlištěm či sídlem 
na území města, působící v oblasti 
tělovýchovy a  sportu na  území 
města.

Program Sociální služby 
Program je určen k  podpoře 

činností spolků a  sdružení, které 

vykonávají činnosti pro občany 
města v  oblasti sociální sféry. Ža-
datelem může být fyzická či práv-
nická osoba působící v oblasti so-
ciální sféry na území města a/nebo 
v zájmu občanů města.

Program Kultura 
Program je určen k  podpoře 

činnosti souborů a spolků na úze-
mí města, předmětem jejichž pů-
sobení je kulturní činnost či po-
řádání kulturních akcí. Žadatelem 
může být fyzická či právnická oso-
ba s bydlištěm či sídlem na území 
města, působící v  oblasti kultury 
na území města.

Program Zájmová činnost 
Program je určen k  podpoře 

činnosti souborů a spolků na úze-
mí města, předmětem jejichž pů-
sobení je zájmová a spolková čin-
nost. Žadatelem může být fyzická 
či právnická osoba s  bydlištěm či 

sídlem na  území města, působící 
v oblasti zájmové činnosti na úze-
mí města.

Program Životní prostředí
Program je určen k  podpoře 

činností na  území města a/nebo 
v  zájmu občanů města v  oblasti 
péče o životní prostředí a ekologic-
ké výchovy. Žadatelem o příspěvek 
z Programu může být fyzická nebo 
právnická osoba činná na  úze-
mí města a/nebo v zájmu občanů 
města. 

Program Podpora talentova-
ných dětí a mládeže

Program je určen k  podpoře 
talentovaných dětí a mládeže s tr-
valým pobytem v  Sezimově Ústí, 
zejména v oblasti sportu a kultury. 
Žadatelem o příspěvek z programu 
může být zákonný zástupce nezle-
tilého nezaopatřeného dítěte nebo 
zletilé nezaopatřené dítě do 26 let. 

Žádosti o  přidělení prostředků 
z  programů lze podat jen na  pře-
depsaném formuláři, který je 
k  dispozici na  webových strán-
kách města www.sezimovo-usti.
cz, u tajemníků příslušných komisí 
rady města či na  podatelně MěÚ, 
a  to v  termínu od  23. 1. 2023 do   
23. 2. 2023. 

Bližší informace o  programech 
jsou k  dispozici na  úřední desce 
města, na  webových stránkách 
města nebo u  tajemníků přísluš-
ných komisí rady města.                 

Ludmila Svatková
zastupitelka města 

Pan Ing.  Zdeněk Havlůj 
nastoupil v  srpnu roku 

2016 do funkce ředitele Sprá-
vy města Sezimovo Ústí – or-
ganizace, která zajišťuje mno-
ho činností v  našem městě, 
například pečuje o  zeleň 
a  udržuje komunikace, pro-
vozuje odpadové hospodář-
ství a  veřejné osvětlení nebo 
spravuje bytový fond. Občas 
byla práce organizace pod-
robena kritice, ale nepřehléd-
nutelné jsou i  věci, které se 
povedly. Za  všechny jmenuji 
zateplení městských bytových 
domů, uvedení domu s pečo-
vatelskou službou do provozu 
nebo nákup nové techniky 
s využitím dotací. 

Po  více 
jak šesti le-
tech práce 
požádal pan 
ředitel Hav-
lůj o  uvolně-
ní z  funkce 

z  důvodu nemoci. V  pozici 
místostarostky jsem s  ním 
dlouhodobě spolupracovala. 
Děkuji mu za to, co pro naše 
město udělal, za dobrou spo-
lupráci a  jeho pozitivní pří-
stup. Do dalších let mu přeji 
především zdraví a  to, aby  
ho nadhled nad událostmi 
všedních dnů a  humor ne- 
opouštěl.                                   

Správa města Sezimovo Ústí vy-
hlašuje výběrové řízení na nájem 
nebytových prostor na  koupali-
šti POHODA – bufet o  výměře 

19 m² a  předzahrádky o  výměře 
95 m². Výběrové řízení proběhne 
formou obálkové metody. Podá-
ní nabídky nejpozději do  středy  

15. 2. 2023 do  11 hodin na  po-
datelnu Správy města Sezimovo 
Ústí, Průmyslová 1095, Sezimovo 
Ústí.Více informací o podmínkách 

výběrového řízení je možné získat 
na webu města www.sezimovo-us-
ti.cz, záložka Správa města a telefo-
nu 725 769 850.                                  

Výběrové řízení – nebytový prostor
BUFET S PŘEDZAHRÁDKOU ve sportovně-rekreačním zařízení POHODA

Poděkování Dotační programy města pro rok 2023
Rada města schválila v prosinci 2022 podmínky přidělování dotací z rozpočtu 
města Sezimovo Ústí (dále jen „města“) v tomto roce, a to v oblasti sportu, so-
ciálních služeb, kultury, zájmové činnosti, péče o  životní prostředí a  podpory 
talentovaných dětí a mládeže, tzv. programy. 
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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

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
725 769 860

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

Pracovnice 
denního stacionáře

Právě tento sváteční pocit vy-
volal v  posluchačích koncert, 

který uspořádala ZUŠ Sezimovo 
ústí 14. prosince pro denní staci-
onář u  Domova s  pečovatelskou 
službou.

Pod učitelským vedením paní 
Hany Boháčové a  pana Michala 
Nováka zahrála děvčata na  zob-
cové flétny. Pan Novák doprovo-
dil děvčata hrou na kytaru a zpě-
vem.

Atriem Domova s  pečovatel-
skou službou se rozezněly tóny 

barokní hudby, průvodní skladby 
z pohádek a vánoční koledy. Za to 
patří účinkujícím a celé ZUŠ v Se-

zimově Ústí velký dík a přání všeho 
dobrého. Za všechny klienty děkují 
pečovatelky.                                       

Advent – doba ztišení, radosti 
z očekávání a smíru

Zuzana Bláhová
ředitelka MSKS

Čím Vás oslovila nabídka pozi-
ce vedoucí knihovny?

Oceňuji příležitost podílet se 
na  kulturním dění v  místě, kde 
nyní žiji. Samozřejmě mě přitáhla 
i láska ke knihám, pro zaměstnan-
ce knihoven obligátní klišé, ale je 
to tak. Navíc jsem za studií strávila 
v  knihovnách moře času a  vidě-
la jsem jich opravdu dost. České 
knihovny se dnes transformují 
ve velmi příjemná místa, kde je ra-
dost pracovat.

Jak vnímáte sezimoústeckou 
knihovnu, kam by pod Vaším ve-
dením měla směřovat?

Jako prostor i jako instituce má 
podle mě velký potenciál, kte-
rý bych chtěla postupně rozvíjet. 
Mým cílem je knihovnu zviditelnit 
a  otevřít k  setkávání lidí s  různý-
mi zájmy a  potřebami. Například 
plánujeme oslovit starší děti a stře-
doškoláky, aby si k nám taky pro-
šlapali cestu. Když u nás založíme 

klub dobrovolníků, můžou se zde 
realizovat a setkávat mladí lidé, po-
řádat své akce a přicházet s tématy, 
která je zajímají. Dál chci podpořit 

stávající spolupráci s místními ZŠ 
a dávat prostor i ZUŠ a  spolkům. 
Směr, kterým se knihovna bude 
ubírat, bude záviset taky samozřej-
mě na zpětné vazbě našich čtená-
řů.  

Chystáte nějaké novinky v pro-
gramech, které chcete lidem na-
bízet?

Zkoušely se různé typy progra-
mů, ale účast ubývala a  do  toho 
přišel covid. Dnes fungují ví-
ceméně „jen“ skvělé dopolední 
programy pro školy. Chtěla bych 

postupně nabídnout pestrou šká-
lu akcí a uvidíme, o  co bude nej-
větší zájem. Určitě chci knihovnu 
připojit k  celorepublikovým pro-
jektům, pořádat autorská čtení, 
začít s akcemi pro teenagery. Chci 
ale nabídnout prostor knihovny 
i k výstavám, divadelním předsta-
vení, cvičení, dílnám. Konkrétně 
od  února se budou pravidelně 
ve středu večer konat v prostorách 
hlavní knihovny lekce powerjógy 
a  začne také cyklus „Sezimák čte 
dětem“.

Kdybyste měla v  knihovně 
kouzelný prsten, který plní všech-
na přání, jak by vypadala ideální 
knihovna s ideálním programem 
a ideálním čtenářem?

Takové knihovny už existují 
i u nás. Zajeďte se podívat do Třin-
ce nebo na Dobříš. Myslím, že mů-
žeme být na  naše knihovny hrdí. 
A  mně se líbí, že knihovny mezi 
sebou spolupracují a podporují se. 
A v tomto duchu chci pokračovat i 
u nás.                                                  

Děkujeme Jitce Kovandové 
za  dlouholeté vedení knihovny 
v Sezimově Ústí a přejeme radost-
ný vstup do další životní etapy.

Za tým MSKS 
Zuzana Bláhová, ředitelka

Knihovny mají novou vedoucí
Barbora Půlpytlová nastoupila na  pozici vedoucí knihovnice od  ledna 2023. 
Práce se slovy i jazykem ji provází celý její profesní život. Působila jako překla-
datelka i tlumočnice, ale také jako pedagožka. Vládne němčinou a italštinou. 
Je členkou Book clubu, pořadatelsky se podílela na chodu táborské sousedské 
univerzity Septem Artes, ale věnovala se například i designu papíru ve speciali-
zované firmě. Své pestré zkušenosti chce teď zužitkovat právě v knihovně.
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Poděkování
■ Děkuji panu starostovi 

a městskému úřadu za bla-
hopřání k  mým narozeni-
nám. 

Eva Moravcová
■ Děkuji panu starostovi 

Mgr.  Ing.  Martinu Doleža-
lovi za přání k mým naroze-
ninám.

Eva Frantová
■ Děkuji váženému panu sta-

rostovi za  milé blahopřání 
k mým narozeninám a přeji 
vše nejlepší v  jeho pracovní 
činnosti i  v  nastupujícím 
roce 2023.      Ing. Josef Čáp

■ Děkuji panu starostovi 
za  přání k  narozeninám 
a milý dárek. 

 Hana Sedloňová
■ Děkuji panu starostovi 

Martinu Doležalovi za bla-
hopřání a  dárek k  mým 
narozeninám. Paní Jarmile 
Hlubinkové děkuji za milou 
návštěvu. 

Milada Pešatová
■ Děkuji panu starostovi 

za  přání k  narozeninám 
a  paní Haně Novákové 
za milou návštěvu.

Marie Svatková
■ Děkujeme panu starostovi 

Martinu Doležalovi za bla-
hopřání k narozeninám a za 
peněžní dárky.        Mihulovi

■ Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doleža-
lovi za blahopřání k mému 
životnímu jubileu a  paní 
Jarmile Hlubinkové za  ná-
vštěvu a předání dárku.

Ing. Rudolf Mrázek
■ Děkuji panu starostovi 

Mgr.  Ing.  Martinu Doleža-
lovi za  blahopřání k  mým 
narozeninám. 

Marie Maislová
■ Děkuji panu starostovi 

za  blahopřání k  naroze-
ninám a  paní Evě Veselé 
za milou návštěvu. 

Marie Kučerová
■ Děkuji panu starostovi 

za  milé blahopřání k  mým 
narozeninám. 

Marie Kovářová
■ Děkuji panu starostovi 

Martinu Doležalovi za bla-
hopřání k  mým naroze-
ninám. Paní Jarmile Hlu-
binkové děkuji za  milou 
návštěvu a předání dárku.

Marie Bláhová

Hana Chotovinská
kronikářka města

Podle starých tradic byl únor 
měsícem hodokvasů a  nevá-

zaného veselí a  na  lidové tradice 
bohatý. Většina z nich se však po-
stupně vytrácí. Důvod je zřejmý. 
Se změnou životního stylu se na ně 
prostě zapomíná. Připomeňme 
si tedy společně alespoň některé 
z těch, které naši předkové v měsíci 
únoru ctili.

Na 2. února připadají Hromni-
ce. Podle starozákonních rituálů 
platilo, že pokud žena porodila 
chlapce, byla považována 40 dní 
za  nečistou, pokud se narodi-
la dívka, trvala ženina nečistota 
dvojnásobně dlouhou dobu, tedy 
80 dní. Po uplynutí této doby mu-
sela žena provést očišťovací akt 
tím, že věnovala knězi jehně nebo 
holoubě jako oběť za hřích. Pak se 
považovala opět za čistou. Učinili 
tak i Marie a Josef. Právě 2. února 
přinesli Ježíše, čtyřicet dní po jeho 
narození, do  jeruzalémského 
chrámu, aby ho odevzdali Bohu. 
V chrámě ho pak stařec a prorok 
Simeon nazval „světlem k osvícení 
národů“. 

V keltské tradici se po Hromni-
cích poprvé oralo. Orba první 
brázdy byla spojena s  rituálem 

očarování pluhu. Slované oslavo-
vali 2. února příchod boha Peruna, 
představitele plodivé síly, ale také 
vládce bouře, hromu a blesku, kte-
rý svým hřměním a bouřením vy-
hání všechny zlé duchy zimy. I pro 
křesťany byl tento den oslavou 
přicházejícího jara. Svátek byl spo-
jen s ochranou před hromy a bles-
ky – lidé světili svíce, takzvané 
hromničky, které potom zapalovali 
za bouří a dávali do oken, aby do-
mácnosti ochránily před bleskem 
a ohněm. 

Únor je měsícem masopustního 
období, které začíná první neděli 
po Třech králích a trvá do půlno-
ci před Popeleční středou, kterou 
začíná 40denní půst. K  masopus-
tu patřily přástky, draní peří, ale 
také zpívání a tancovačky. Často se 
konaly svatby a žádoucí také bylo 
početí dítěte, protože děti počaté 
během masopustu se rodily v  lis-
topadu, tedy v  měsíci, kdy polní 
práce byly u konce a rodička moh-
la v klidu přečkat šestinedělí. Váže 
se k němu i pořekadlo „svatý Mar-
tin ukáže, co masopust dokáže.“ 
K tradičním masopustním jídlům 
patřily koblihy.

14. únor je Svátkem zamilova-
ných, svátkem svatého Valentýna. 
Ten je opředen řadou pověstí, po-
věr, tradic a  zvyků, o  kterých již 
dnes asi nezjistíme, zda jsou prav-

divé či ne. Ale víme, že je to původ-
ně svátek evropský a ne americký, 
jak mnohdy slýcháme. A  možná, 
že není špatná u  nás znovuzave-
dená tradice darovat v  tento den 
kytičku, malý dáreček či přáníčko 
těm, které máme rádi. 

24. únor – den svatého Matěje. 
V tento den naši předci obcházeli 
před východem slunce své zahra-
dy, třásli stromy, klepali do kmenů 
dřevem a  prosili svatého Matěje, 
aby ochránil stromy před mrazy 
a  zajistil bohatou úrodu. Také za-
čínali stříhat stromy a  prováděli 
první setbu.

Pranostiky
Únor bílý – pole sílí.

Únorová voda – pro pole škoda.
Na Hromnice o hodinu více.

Na Hromnice jasná noc,  
bude mrazů ještě moc.

Na Hromnice musí skřivan  
vrznout, i kdyby měl zmrznout.

Na svatého Blažeje kamínek  
se ohřeje.

Na svatého Blažeje pije  
skřivan z koleje.

Na svatého Valentina zamrzne 
i kolo mlýna. 

Svatý Matěj ledy láme,  
nemá-li jich, nadělá je.

Na svatého Matěje rampouchy – 
úrodný rok na mouchy.

Zda uvedené pranostiky platí, si 
můžete snadno ověřit sami. A co se 
týče tradic a zvyků? Pochutnání si 
na kávě s koblížkem nemusí být zas 
až tak špatným zvykem.                 

Únorové zvyky, tradice a pranostiky

Únor je nejkratším měsícem roku, a snad i proto ho Karel Čapek ve své knize 
Zahradníkův rok nazval „záprtkem mezi měsíci“. A jak ke svému jménu přišel? 
Je měsícem, v němž dochází k oblevě, lámou se ledy a noří se do vody. Nebo 
také taje sníh a led a země se noří ve vodu a bláto.  
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Narození: 
od 17. 11. do 19. 12. 

Chmelařová Eliška
Lisová Veronika

Prchalová Simona

Zemřelí: 
od 20. 11. do 14. 12. 

Budínová Alena
Dzurková Irena
Jandová Terezie
Lekešová Eva

Ludvík Ladislav
Pisingerová Marie
Popprová Božena
Šimota Zdeněk

Tvrdíková Anežka

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

Inzerce

Pavel Lorenc
velitel mp

■ Při kontrolní činnosti byl 
na  komunikaci k  Soukeníku 
zjištěn vyhozený domovní od-
pad. Věc byla zadokumento-
vána a  předána SM k  dalšímu 
opatření.

■ Na veřejných toaletách v ul. Ru- 
dé armády byla MP při kontro-
le po  ukončení provozní doby 
zjištěna osoba bez domova, 
která měla v úmyslu zde strávit 
noc. Byly jí předány informa-
ce o  možnostech přenocování 
v  azylovém domě a  následně 
byla vykázána. 

■ MP při kontrolní činnosti v ul. Ká- 
nišova nalezla náramek ze 
žlutého kovu. Po  zadokumen-
tování byl nález předán pří-
slušnému odboru a  informace 
vložena na webové stránky. 

■ MP přijala oznámení o poško-
zené nádobě na  komunální 
odpad u  ZŠ Švehlova. Událost 
byla zadokumentována a  pře-
dána SM k provedení výměny.

■ Na základě oznámení o zchát-
ralé vrbě, ze které spadly větve 
na turistickou stezku, provedla 
MP šetření ke  zjištění majite-

le pozemku u  chatové osady 
Ozvěna. Majitel bude o  stavu 
věci vyrozuměn k  provedení 
potřebných opatření. 

■ V noční době přijala MP ozná-
mení o  rušení nočního klidu 
hosty restaurace v  ul. Vaníč-
kova. Na  místě bylo zjištěno, 
že zde probíhá soukromá osla-
va. Účastníci byli upozorněni 
na  dobu nočního klidu a  při 
opakované kontrole již nebylo 
zjištěno protiprávní jednání.

■ MP bylo oznámeno vozidlo 
parkující ve vjezdu k rodinné-
mu domu v  ul. Hromádkova. 
Hlídka provedla fotodoku-
mentaci, lustraci vozidla dle 
RZ a  místní šetření, přičemž 
bylo zjištěno, že řidič vozidla 
přehlédl vodorovné dopravní 
značení vlivem povětrnostních 
podmínek, kdy na vozovku na-
padl čerstvý sníh. Vozidlo bylo 
přeparkováno. 

■ Na  služebnu MP byl občanem 
odevzdán nález finanční hoto-
vosti 5.000 Kč. Po zadokumen-
tování byl nález předán přísluš-
nému odboru MěÚ. 

■ Na  základě oznámení občana 
provedla MP na  nám. T. Bati 
odchyt psa. Vzhledem k tomu, 
že neměl obojek se známkou 

a nebylo možno načíst čip, byl 
umístěn do Útulku pro opuště-
ná zvířata Tábor, kde si jej poté 
vyzvedl majitel. 

■ MP bylo oznámeno odcizení 
dámské obuvi v domě na Škol-
ním nám. Na místě provedena 
dokumentace přestupkového 
jednání a  věc předána přísluš-
nému odboru MěÚ. 

■ Hlídka MP byla přivolána 
do ul. Hromádkova, kde se na-
cházelo vozidlo blokující vjezd 
do  garáže. Protože nebyl shle-
dán důvod k  nařízení odtahu 
vozidla, byla věc řešena před-
voláním. 

■ Při kontrolní činnosti nalezla 
MP v  ul. Dukelská OP, který 
následně předala MěÚ Tábor.

■ MP přijala oznámení o vozidle 
parkujícím na chodníku v ul. Li- 
pová. Protože se na  místě ne-
nacházel řidič, byla na vozidlo 
umístěna výzva. Další vozidlo 
zaparkované na  chodníku na-
hlásil občan MP v ul. Kánišova. 
Hlídka MP jednání řidiče vozi-
dla vyřešila pokutou. 

■ Ve  večerních hodinách zjistila 
MP nesvítící lampu VO v ul. Ká- 
nišova. Po  zadokumentování 
byla událost předána SM k dal-
šímu opatření.                    

Jitka Vrbová
kronikářka kostela

V  prosinci roku 2000 se na-
instalovaly nové elektrické 

rozvaděče do  sakristie a  do  věže 
a  koupila se vhodná svítidla pro 
celý prostor kostela. Ještě v  pro-
sinci stihl Jan Kulhánek se svým 
synem Janem přemístit věčné 
světlo od  oltáře (kde bylo zavě-
šeno u stropu) ke stěně nad sva-
tostánek. Zapojili také halogeny 
na oltář. 

V neděli 3. prosince 2000 se ko-
nala dětská mše svatá, kterou vedl 
P. Jan Kuník. Varhaník a kostelník 
Jan Kulhánek oslavil tento den své 
50. narozeniny. Hojnost Božího 
požehnání mu s  kytičkou popřáli 
Jaroslav Nekovář a Krystyna Pod-
kulová.

V  neděli 17. prosince se usku-
tečnil v  kostele předvánoční kon-
cert táborského pěveckého sboru 
Domino. 

Veškeré práce na elektroinstala-
ci a  osvětlení byly dokončeny po   

20. prosinci a  všechna nová svět-
la poprvé slavnostně ozářila celý 
kostel na  Štědrý den v  neděli 
24.12.2000 při ranní bohoslužbě 
v  11.30 hodin. Půlnoční mši sv. 
sloužil P. Václav Hes ve 20.30 ho-

din. V poslední den roku 2000 byla 
od 23.30 hodin adorace (díkuvzdá-
ní) s  jáhnem Janem Doležalem 
na přelomu 20. a 21. století. 

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        

Kostel v Sezimově Ústí – historie a současnost – 35. část

Z činnosti Městské policie
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Věra Cápalová
ZŠ Švehlova

Dobová pranostika říká, že  
sv. Martin přijíždí na  bílém 

koni. Především děti ho očekávají 
s nadějí, že konečně napadne první 
sníh. Legenda o sv. Martinovi nám 
ale hlavně vypráví příběh o lidské 
laskavosti a  ochotě pomoci chu-
dým a  nemocným. U  příležitosti 
tohoto svátku se ve čtvrtek 10. lis-
topadu 2022 uskutečnil lampiono-
vý průvod. Prostor před základní 
školou se začal okolo 17. hodiny 
pomalu zaplňovat rodiči s  dětmi. 
Na  prvním Svatomartinském se-
tkání, které ZŠ Švehlova pořádala, 
se sešli v hojném počtu. Tatínkové, 

maminky, příbuzní, a  především 
děti s  rozsvícenými lampiony, si 
nejdříve užili krásnou a  poučnou 

legendu o  sv. Martinovi, kterou 
sehráli žáci druhých tříd. Poté 
si všichni za  pomoci pěveckého 

sboru zazpívali píseň Už Martin 
na bílém koni… Ještě skoro nedo-
zněla poslední slova a již se objevil 
v  krásném historickém kostýmu  
sv. Martin se svým bílým ořem (v po- 
dání pedagogů ZŠ). Za něj se zača-
ly řadit děti se svým doprovodem 
a  vydaly se na  průvod ozdobený 
rozsvícenými lampiony. Protože se 
účastnily i děti z mateřských škol, 
nebyla trasa příliš dlouhá. Po ná-
vratu ke  škole všechny okouzlila 
ohňová show. Zářící světla pla-
menů osvětlovala tváře diváků 
a jen škoda, že sv. Martin neposlal 
trochu toho bílého sněhu. To by 
byla dokonalá kulisa. Děkujeme 
všem, že jste přišli, a doufáme, že 
se Vám akce líbila. Těšíme se zase 
za rok.                                                   

Svatomartinský lampionový průvod

Marika Součková
učitelka MŠ Lipová

V  předvánočním zasněženém 
čase proběhla na zahradě MŠ 

Lipová slavnost. Děti rodičům spo-
lečně zazpívaly koledy a každá tří-
da vystoupila zvlášť s vánoční písní 
nebo básničkou. Poté bylo pro 
všechny připraveno malé občers-
tvení v  podobě dětmi upečených 
perníčků a  teplého čaje na  zahřá-
tí. Kouzelnou vánoční atmosféru 
podtrhly koledy, které pro nás 
hrála kapela Muzikanti z  Jižních 
Čech pod vedením kapelníka Rad-
ka Hrušky. V  týpí čekalo na  děti 
s  rodiči překvapení – osvětlený 
betlém. Kdo chtěl, mohl s rodinou 
vyzkoušet i  další vánoční tradice 

jako pouštění lodiček ze skořápek, 
zdobení stromečku nebo políbení 
pod velikým jmelím. 

Zahradní slavnost jsme si velmi 
užili. Velké díky patří těm, bez kte-
rých by akce nebyla úplná – kapele, 
že svými písněmi zpříjemnila celé 
setkání, panu Bc. Václavu Hrubé-
mu z Jihočeských katolických lesů 
s.r.o. v Kamenném Újezdě za věno-
vání dřevěných špalků na  výrobu 
betléma a v neposlední řadě Správě 
lesů města Tábor za věnování stro-
mečků do  mateřské školy a  panu 
Tomáši Hubinovi za veliké jmelí.  

Jiřina Greplová
MŠ 9. května

Na začátku prosince jsme se vy-
dali s nejstaršími předškoláky 

na  Sídliště Nad Lužnicí na  „do-
pravní předškoličku“. V prostorách 
bývalé ZŠ má Městská policie Tá-
bor učebnu s  hernou pro získání 
teoretických znalostí správného 
chování na chodníku a silnici jako 
chodci a cyklisté. A v patře v tělo-
cvičně na prostorném vybaveném 
dopravním hřišti si své znalosti 

děti vyzkoušely v praxi, jako řidiči 
šlapacích motokár nebo kol-od-
rážedel. Udržet své vozidlo v pra-
vém pruhu, dát přednost, zastavit 
na STOPce, před závorami, správ-
ně projet kruhový objezd – to vše 
dalo malým řidičům pořádně za-
brat.

Na  závěr byly děti odměněny 
„řidičskými průkazy“, pracovním 
sešitem, reflexními pásky. Ale 
hlavně – odnesly si bohaté zážitky 
a  zkušenosti, které využijí v  běž-
ném dopravním provozu jako 
chodci i cyklisté.                                 

Návštěva 
dopravního hřiště

Vánoční čas v MŠ Lipová
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Richard Mlázovský
ředitel zuš sezimovo ústí

V  září 2020 zakoupila rodinná 
nadace Karla Komárka za 5,3 

milionů Kč osm pianin a  tři kla-
víry odmítnuté čínským klientem 
po  návštěvě předsedy českého se-
nátu na Taiwanu. Nástroje se roz-
hodla věnovat českým uměleckým 
školám. Z původně symbolického 
gesta se stal dlouhodobě úspěšný 
projekt, který pomáhá dětem roz-
víjet hudební talent a  uměleckým 
školám poskytuje tolik potřebné 
nástroje. 

V  říjnu 2022 
nadace vypsala 
grantovou výzvu 
Piana do  škol 
2022, do  které 

se přihlásilo celkem 44 základ-
ních uměleckých škol z  celé Čes-
ké republiky. ZUŠ Sezimovo Ústí 
je jednou z  osmi vybraných škol, 
které s pomocí Nadace získají nové 
koncertní pianino Petrof P125 M1 
v  ceně 300.000 Kč. V  současnosti 
se na našem sbírkovém účtu sešlo 
již více než 90.000 Kč, které Nadace 
zdvojnásobí a firma Petrof poskyt-
ne slevu 50.000 Kč. K získání nové-
ho pianina nám teda zbývá vybrat 
posledních necelých 30.000 Kč.

Přispět můžete i Vy na webové 
stránce www.pianadoskol.cz. Pře-
dem děkujeme!                                 

Piana do škol 
2022 – jdeme 
do finále!

Ptačí rubrika Václava GabrielaChystáme se 
na lyžák

INZERCE

Vše od tisku a reklamy:
 

vizitky  I  pozvánky  I  letáky, 
prospekty  I  obálky  I  brožury  I  katalogy 

zpravodaje  I  bannery  I  samolepky 
technické výkresy a další...

bannery  I  reklamní desky 
polepy dopravních prostředků

značení provozoven  I  světelné reklamy…

RUDI, a. s.
Komenského 1839, 390 02 Tábor

tel.: 381 259 680, mobil: 608 271 580, e-mail: dan@rudi.cz

www.rudi.cz

Petra Kukačková
ZŠ Školní nám.

Při pohledu z okna ven, kdy se 
nezvykle často probouzíme 

za  hustého deště, silného větru 
a  teplot vysoko nad nulou, je pro 
běžný lid jen obtížné představit si 
idylku ladovské zimy. Jenže v naší 
škole sedí skoro 60 sedmáků, kteří 
mají ve  svých hlavách úplně jiný 
obrázek letošní zimy. 60 sedmáků, 
kteří si ten poslední zimní měsíc 
touží pořádně užít!

Tihle sedmáci totiž chtějí v dru-
hé polovině února sbalit lyže, hůl-
ky, přeskáče, helmy, oteplovačky, 
rukavice, kukly a odjet LYŽOVAT 
na  sjezdovky na  šumavské Lipno. 
A  k  tomu potřebují mráz, sníh 
a sluníčko!

Někteří vyjedou na  kurz s  po-
měrně slušnou představou, protože 
již pár svahů sjeli, jiní možná trpí 
zbytečnou trémou, neboť je lyžař-
ská abeceda teprve čeká. Připočí-
tat k nim neodmyslitelně musíme 
paní a pány učitele.

Ti mají v  hlavách trochu jiné 
priority než jejich svěřenci: pře-
vzít od rodičů jejich natěšené děti 
a za necelý týden je opět v pořádku 
předat obohacené o zážitky lyžař-
ské, šumavské, chalupářské a hlav-
ně kamarádské.  

Drží-li lyžařský bůh svou sněho-
vou nadílku ve svých sněhopytlích 
a  dosud s  ní pořádně šetří, pak 
prosíme o část jeho pokladů aspoň 
od 19. února. 

Z  celého srdce děkují žáci sed-
mých tříd a jejich lyžařští instruk-
toři za ZŠ Školní nám.                     

Václav Gabriel
ČSOP ZO Sezimovo Ústí

Zimní čas je ideální pro pozo-
rování čížka lesního. V  tom-

to období se sdružuje do  různě 
velkých hejn a  toulá se zimní 
krajinou. Kroužkováním se zjis-
tilo, že někteří táhnou na  zimu 
až do  Středomoří. V  létě hnízdí 
skrytě vysoko v korunách stromů, 

převážně smrků. Hnízdečko je tak 
dobře ukryté, že se traduje pověst 
o  tom, jak přidává do  hnízdečka 
divotvorný kamínek, který tvoří 
hnízdečko neviditelné. 

Živí se převážně semeny 
a  v  zimním čase často navště-
vuje porosty olší, bříz a  zalétá 
i na okraje měst. V  loňském roce 
jsem pozoroval v  lednu hejnko 
přímo v  Sezimově Ústí u  „staré“ 
školy a  kolem cesty k  Nechybě 
a tam jsem pořídil i  tuto fotogra-
fii. V  dřívějších dobách byl často 
chytán (čižba) a  chován doma. 
A s čížkem bych Vám všem popřál 
hodně štěstí a  spokojenosti v no-
vém roce.                                          
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Zdeněk Soldát
Hvězdárna Fr. Pešty

Úkazy v únoru
Slunce – putuje Vodnářem  

a  18. 2. vstupuje do  souhvězdí  
Ryb. V únoru přibývá dne o 1 hod. 
38 min. 

Kometa C/2022 E3(ZTF) 
se na  přelomu roku nacházela 
od  Země daleko jako Slunce tj.  
147 mil. km a 166 mil. km od Slun-
ce v  souhvězdí Koruny ve  druhé 
polovině noci. Nyní zrychluje 
vzhůru mezi souhvězdí, která ne-
zapadají pod obzor, přes souhvězdí 
Draka. Poblíž hvězdy Severky (40° 
nad severním obzorem) prochází 
začátkem února, kdy je nejblí-
že k  Zemi, pouhých 42 mil. km 
na  hranici viditelnosti pouhým 
okem. 11. 2. kometa projde pouhý 
1° od červené planety Mars v sou-
hvězdí Býka vysoko nad jihem, 
později nad jihozápadem. Poté 
poklesne její jasnost, ale až do kon-
ce února bude pozorovatelná 
v triedru. V silnějším dalekohledu 

ji lze sledovat do půli března, kdy 
putuje nad jižní obzor do souhvěz-
dí Eridanus.            

Planety
Venuše nízko nad JZ obzorem.
Jasný Jupiter, Uran a  červený 

Mars nad jihozápadem.
23. 2. Měsíc kamarádí s  Jupite-

rem večer nad západem.
7. 2. Měsíc zase těsně s Marsem. 

Než planetu Mars pod naším ob-
zorem zakryje.

Výročí
10. 2. 1923 zemřel Wilhelm 

C. Röntgen, fyzik, první nositel 
Nobelovy ceny vůbec, jako profe-
sor působil na  univerzitách např. 
v Mnichově a v Curychu. Objevil 
magnetické pole, paprsky v oboru 
krátkovlnného záření neboli rent-
genové, čímž mimořádně přispěl 
k lékařské vědě. Je po něm pojme-
nován chemický prvek č. 111 – Ro-
entgenium.

15. 2. 1988 před 35 roky ve věku 
70 let odešel teoretický fyzik Ri-
chard F. Feynman, nositel Nobe-

lovy ceny za fyziku. Jako první po-
psal chování tekutého hélia, jeho 
matematická genialita mu umož-
nila, jak se tajně dostat do  sejfů 
atomových laboratoří v  Los Ala-
mos. Jeho oblíbený nástroj byly 
bonga, na které bubnoval v sambo-
vé kapele v Brazílii. Kniha „To snad 
nemyslíte vážně!“ je autobiografií, 
vtipně popisující ucelený obraz ne-
všedních až neuvěřitelných příhod 
jeho bohatého vědeckého a  osob-
ního života. Mimochodem, jeho 
sestra byla astrofyzička.

19. 2. 1473 550 let od narození 
Mikoláše Koperníka, astronom 
a kanovník z Fromborku (Polsko), 
který odmítal zeměstřednou sou-
stavu vesmíru. Zemřel 24. 5. 1543. 
U církve ve Vatikánu v Římě tento 
názor neprošel geniálním učen-
cům jak G. Galileovi (1546–1642) 
tak ani Giordanu Brunovi (1548–
1600), který svoji dobu předčil 
svými širokými vědomostmi o ně-
kolik set let.

Pranostika
„Na Hromnice o hodinu více, půl 

krajíce, půl píce.“ Na tehdejší dobu 
úctyhodná přesnost, skutečně. Je 
to 1 hod. 16 min.

Citát: „Fyzikální zákony platí 
i  tam, kam jsme se ještě nedívali.“ 
Richard Feynman                              

Kometa C.2022 E3(ZTF)

Reprezentační ples města Sezimovo Ústí připadl letos na sobotu 14. ledna 2023. Konal se ve Wellness Hotelu MAS. Naše poděkování patří firmám, 
které ples podpořily: ČEVAK a.s., VSP DATA a.s., KOPOS technik s.r.o., Oberbank AG – pobočka Česká republika, Rumpold s.r.o., Pojišťovací mak-
léřství Bohemia, a.s., DBD Control systems spol. s.r.o., Spilka a Říha s.r.o. Děkujeme všem za návštěvu a na shledanou opět v roce 2024.

Reprezentační ples města Sezimovo Ústí

Hvězdárna Františka Pešty  
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Změna programu 
a termínů vyhrazena. 

AKCE

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
21. února od 10–11:30 hod.
průvod od ZŠ 9. května
na nám. Tomáše Bati

Tradiční masopustní veselice v po-
dání dětí z 1. ZŠ a mateřských ško-
lek. Do průvodu jste srdečně zváni!

DĚTSKÝ KARNEVAL
23. února 16–19 hod.
Spektrum

Odpolední kostýmovaný rej pro 
děti všeho věku, dětská diskoté-
ka, taneční workshop se 6dance, 
kouzelník PET, hry a soutěže, od-
měny od JumpAreny Tábor.
vstupné: 80 Kč

DIVADLO

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?
Hrají: Linda Rybová, David Matá-
sek, Igor Chmela, Jana Janěková 
ml., Matouš Ruml; ze záznamu Jiří 
Bartoška
Autor: Eric Assous
Překlad:Petr Christov
vstupné: 450 Kč

POHÁDKY

O SMUTNÉM KLAUNOVI
Divadýlko na schodech
15. a 22. února 16:30 hod.

loutkový sál Spektrum
Klaunovi ujel cirkus a on je smut-
ný, protože nemá komu předvádět 
své kousky. Kašpárek s  pejskem 
a kočičkou zavolají zvířátka z lesa 
a spolu předvádějí své umění jako 
cirkusoví umělci. A  klaun má ko-
nečně cirkus.
vstupné: 30 Kč

GALERIE

BAŤŮV PEDIKÉR: 
JAKUB NERADILEK
Ve  spolupráci s  Nadací Tomáše 
Bati a Muzeem jihovýchodní Mo-
ravy.
galerie Spektrum
výstava přístupná do poloviny 
března 
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 Neradilka.
vstupné na výstavu: 20 Kč

MALÉ DROBNÉ 
A VELKÉ BAREVNÉ
galerie Spektrum
výstava přístupná do března 
Společná výstava Evy Volfové 
a Alžběty Horynové (učitelek vý-
tvarného oboru ZUŠ Sezimovo 
Ústí).
Ve  škole jsou kolegyně, z  nichž 
každá má svůj způsob hledání 
motivů, rozvíjení témat i  osobi-
tou práci s  výtvarnými postupy 
a technologiemi. V práci se dopl-
ňují a navzájem se obohacují zku-
šenostmi i přístupem k tvorbě. 

vstupné na výstavu: 20 Kč

PŘIPRAVUJEME

TANEČNÍ VEČER
8. března 19–22 hod.
Spektrum
Oslavte MDŽ tancem! Oblíbený 
taneční večer pro všechny pod 
taktovkou kapely Klávesy Band.
vstupné: 90 Kč

KULTURNÍ PROGRAM NA MĚSÍC ÚNOR

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

LUCIE KUTROVÁ: 
151 DNÍ 
PO EVROPSKÝCH 
STEZKÁCH
22. března 19 hodin
sál Spektrum

Lucie bude vyprávět o  své Sva-
tojakubské pouti, zavzpomíná 
na  Pacifickou hřebenovku i  de-
presi, která přišla poté. Představí 
traily v Evropě i Česku. Čekají nás 
příhody z  toulek, rady a  tipy pro 

cestování se psem, dítětem, brá-
chou i tátou. A taky vám poradí, co 
si s  sebou zabalit na  dobrodruž-
ství v přírodě.
vstupné: 200 Kč

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA
30. března 17 hod.
sál Spektrum
Zveme vás do  fantastického světa 
pohádek a písniček v novém před-

stavení Velká oslava. Zazní oblíbené 
písničky jako Paráda, Čertík Bubu-
bu nebo Karneval. Nebudou chybět 
známé hity Tanči, tanči a  Umíme 
cokoli. Nezapomeneme ani na  po-
hádku s Vlkem a jehňátkem.
vstupné: 315 Kč
Vstupenky v prodeji 
v síti Ticketportal.

KLUBOVNA III. VĚKU

POSEZENÍ 
S HARMONIKOU
6. února 14 hod.
vestibul Městského kulturního 
střediska v Sezimově Ústí II 
Známé lidové, dechové i populární 
písně v podání akordeonisty pana 
Jaroslava Pokuty.

DIVADÝLKO 
NA SCHODECH
13. února 14 hod.
vestibul Městského kulturního 
střediska v Sezimově Ústí II 
Generace dětí baví již od  roku 
1953. Od  této doby se postupně 
vytvářelo zázemí divadla, kulisy, 
lávky pro vodiče i místa pro mluvi-
če. To vše vlastními silami. O světě 
sezimáckých loutkařů nám přijde 
povyprávět jejich režisérka Mar-
cela Hofbauerová.

TVOŘENÍ PRO RADOST
20. února 14 hod.
vestibul Městského kulturního 
střediska v Sezimově Ústí II 
Paní Iva Hajná nám pomůže vyu-
žít zbytky vlny a vyrobit z tohoto 
materiálu ptáčka.

KULTURNÍ PROGRAM NA MĚSÍC ÚNOR

ČTENÁŘSKÝ KLUB 
PRO DĚTI
6. února 16–17 hod.
knihovna Městský úřad
Na  prvním setkání čtenářské-
ho klubu pro děti se podíváme 
na  knižní sérii Moji hrdinové, 
konkrétně na  knihu o  Charlesu 
Dickensovi, díky které se dozví-
me spoustu zajímavých věcí hra-
vou formou. Akce je vhodná pro 
děti od 8 let.

DESKOVÉ HRY
15. února 16–17 hod.
knihovna Městský úřad

V  únorových deskových hrách 
vyzkoušíme hru Medvěd Wrr: 
Poprask na  kolejích. Dokážeme 
osvobodit vlak plný pohádko-
vých postav, než se dostane 
do cílové stanice a stane se tak 
součástí zlotřilého plánu zlého 
Crocse? Hra je vhodná pro děti 
od 8 let. 

SEZIMÁK ČTE DĚTEM
14. února 17 hod.
knihovna Školní náměstí

Zveme vás 
na  cyklus 
odpoledních 
čtení pro děti 
(4-10 let ). 
O c h o t n i č t í 
herci ze Se-
zimova Ústí 

a  okolí budou necelou hodin-
ku číst vašim dětem pohádky, 
básničky a nejrůznější příběhy. 
Prvním setkáním nás provede 
Stanislava Rybníčková a  bude 
číst (nejen) ze své knížky Ver-
šování – pro zasmání, pro snění 
i zadumání.

JÓGA V KNIHOVNĚ
každou středu 18–19:15
knihovna Školní náměstí
Už dlouho se chystáte zkusit 
jógu? Nemusíte nikam dale-
ko. Od  února se naše knihovna 
jednou týdně promění na  mís-
to relaxace a  cvičení. Každou 
středu se zde budou konat lek-
ce powerjógy pro všechny pod 
vedením akreditované lektorky 
lektorky ze Sezimova Ústí Deni-
sy Mari. Vítáni jsou i začátečníci. 
Počet míst je omezen, rezervuj-
te si proto místo na denisa-joga.
reenio.cz.

KNIŽNÍ NOVINKY
Tereza Horváthová: 
Sydney (My dva z B.)

Tonda žije s  rodiči 
a mladším bratrem, 
křehkým Jendou, 
ve  vybydlené by-
tovce za  městeč-
kem B. Do  školy 

musí chodit pěšky, protože vět-
šinou nemají na autobus, elektři-
nu už jim vypnuli dávno a občas 
nemají doma co jíst. Tonda se ale 
naučil přežívat, jak se dá. A má 
svůj velký plán...

Veronika Válková: 
Leonardo da Vinci:
Úsměv Mony Lisy

Ve  Florencii kve-
te umění, ale také 
tu zuří boj o  moc 
mezi rodem Medi-
cejských a  Pazziů. 
Bára se do  něj za-

plete úplně nevědomky – tajný 
vzkaz určený jednomu z  Medi-
cejských se totiž omylem ocitne 
právě u  ní. Situaci jí pomohou 
vyřešit její přátelé Sandro a  Li-
onardo. 

Colleen Hooverová: 
Kosti v srdci
Samson a Beyah nemají na první 
pohled nic společného. Ona po-

chází z chudé rodiny 
bez vyhlídek, on je 
bohatý a  privilego-
vaný. Jedno však mají 
společné: oba dva 
přitahují smutné věci.

Lars Kepler: 
Pavouk
Před třemi roky dostala Saga 

Bauerová pohlednici 
s výhrůžným textem 
o pistoli s devíti bílý-
mi kulkami, z  nichž 
jedna čeká na Joonu 
Linnu, a tvrzením, že 

zachránit ho může jedině Saga. 
Pohlednici sice Joonovi ukázala, 
ale čas plynul a  hrozba upadla 
v zapomnění jako bezvýznamná 
provokace. 

Jana Poncarová: 
Herečka:
Múza první republiky

Příběh prvorepubli-
kové herecké hvěz-
dy Jarky Horákové 
viděný očima její 
herecké kolegyně 
Olgy. V období pro-

tektorátu se pro ni výjimečný 
osud stává nejen inspirací k na-
psání divadelní hry, ale i mostem 
ke  svobodě, který vede daleko 
za hranice ponuré reality.
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KINO SPEKTRUM

Změna programu 
a termínů vyhrazena. 

PREMIÉRA

Středa 1. 2. 17:30
OSM HOR
drama I, B, F, 2022, 147 min., 
12 let, tit.

Pietro je chlapec z  rušného ital-
ského města, Bruno je kluk ze za-
pomenuté alpské vesnice. Jeden 
se každé léto vrací do hor s rodiči, 
druhý kopce nikdy neopouští. Tak 
jako příroda roste, usychá a znovu 
vzkvétá, mění se i jejich přátelství.
Hrají: L. Marinelli, A. Borghi, 
F. Timi…

PREMIÉRA

Čtvrtek 2. 2. 20:00
VE ZNAMENÍ BÝKA
drama USA, 2022, 98 min., 
15 let, tit.

Rapper Cole se vrací z úspěšného 
turné. Vyčerpaný nejen pracovně, 
ale i  osobně. Okolí neúnavně po-
kračuje v práci na  jeho kariéře, ale 
Cole oproti nim zaostává. Alkohol, 
drogy, agresivita, na  nic jiného 
nezbývá čas. Někde na okraji jeho 
zorného pole se krčí malá dcerka…
Hrají: C. Baker, M. Hasson, M. Fox…

PREMIÉRA

Pátek 3. 2. 17:30
Sobota 4. 2. 17:30
ASTERIX A OBELIX: 
ŘÍŠE STŘEDU 
dobrodružný F, 2023, 97 min., 
příst., dab.
Píše se rok 50 před Kristem, celá 
Galie je obsazena Římany. Jen jed-
na vesnice v Armorice pořád odo-

lává. A  právě sem přijíždí čínská 
princezna FuYi, která žádá Galy 
o  pomoc. V  čínském císařství se 
dostal k  moci jistý Feng Tsin Qin, 
který svrhl císařovnu. Sláva nepře-
možitelných Galů podle všeho sahá 
až do Šanghaje...
Hrají: G. Canet, G. Lellouche, P. Ri-
chard…

PREMIÉRA

Pátek 3. 2. 20:00
NĚKDO KLEPE 
NA DVEŘE
thriller USA, 2023, 102 min., 
15 let, tit.

Rodina se rozhodne strávit dovo-
lenou v  izolované chatě, daleko 
od civilizace. Brzy se objeví cizinci 
a zajmou je. Oznámí rodině, že jed-
noho z nich musí zabít, aby zabrá-
nili brzkému konci světa. Intenzivní 
film o  jednom nepředstavitelném 
dilematu.
Hrají: J. Groff, D. Bautista, R. Grint…

PREMIÉRA

Sobota 4. 2. 15:00
Neděle 5. 2. 15:00
MUMIE
animovaný USA, E, 2023, 89 min., 
příst., dab.

V Egyptě se v útrobách země na-
chází 3000 let staré město mumií. 
Z císařského pověření se princezna 
Nefer musí provdat za  Thuta, ale 
ani jednomu se do  toho nechce: 
Nefer touží po  svobodě a  Thut je 
alergický na závazky. Přání bohů je 
však nevyhnutelné.
Režie: J. J. G. Galocha

PREMIÉRA

Sobota 4. 2. 20:00
Neděle 5. 2.  17:30
Pátek 10. 2. 17:30
OSTROV
romantický ČR, 2023, 100 min., 
12 let

Romantická komedie o  jedné ka-
tastrofální dovolené, která pro dva 
rozhádané manžele skončí několi-
kaměsíční robinsonádou na  opuš-
těném ostrůvku. Pro záchranu 
a přežití jim pak nezbývá nic jiného, 
než si začít znovu naslouchat a na-
jít k sobě cestu zpátky. 
Hrají: J. Langmajer, J. Plodková

PREMIÉRA

Neděle 5. 2. 20:00
Neděle 12. 2. 17:30
Sobota 18. 2. 20:00
MUŽ JMÉNEM OTTO
komedie USA, 2023, 126 min.,
příst., tit.

Příběh mrzouta Otta Andersona, 
který po  ztrátě manželky ztratí 
smysl života a  je připraven všech-
no ukončit. Plány mu naruší mla-
dá živá rodina, která se nastěhuje 
do  sousedního domu. Dojemný 
a vtipný příběh o lásce, ztrátě a ži-
votě ukazuje, že rodinu lze najít 
na nejrůznějších místech.
Hrají: T. Hanks, R. Keller, M. Garci-
a-Rulfo…

Úterý 7. 2. 17:30 
LABYRINT SVĚTA 
A RÁJ SRDCE
animovaný ČR, 2022, 107 min., 
příst.
Poutník s  průvodci Všudybudem 
a Mámením nás přenesou o 350 let 
zpět do  podivuhodného světa La-
byrintu. Stejně jako knižní předloha 
čerpá i film ze života J. A. Komen-
ského a s vtipem a nadhledem na-

hlíží na lidské počínání. Film uvede 
Ing.  Jiří Folta, lektor interaktivních 
programů o J. A. Komenském. Pro-
stor bude i na dotazy diváků. 
Namluvil: O. Kaiser, J. Lábus

Středa 8. 2. 17:30 
Pátek 17. 2. 20:00
Neděle 19. 2. 20:00
PŘÁNÍ 
K NAROZENINÁM 
komedie ČR, 2023, 93 min., příst.

Čtvrtek 9. 2. 19:00 
BABYLON 
drama USA, 2023, 188 min., 
15 let, tit.

PREMIÉRA

Pátek 10. 2. 20:00
Úterý 21. 2. 17:30
BEZ KALHOT: 
POSLEDNÍ TANEC 
komedie USA, 2023, 107 min., 
15 let, tit.

Po  delší pauze se "Magic" Mike 
Lane opět vrací na  scénu. Vydává 
se do Londýna, kde ho, jak doufá, 
čeká poslední štace s bohatou že-
nou, která má pro něj neodolatel-
nou nabídku. Ale také vlastní tajný 
plán.
Hrají: Ch. Tatum, S. Hayek, G. Spo-
kes…

PREMIÉRA

Sobota 11. 2. 15:00
ÚŽASNÝ MAURIC
animovaný VB, 2023, 90 min., 
příst., dab.

Mluvící a  hodně vykutálený ko-
cour Mauric se dá dohromady se 
skupinou inteligentních krys a  lid-
ským klukem a  vymyslí plán, jak 
v  jednom nebohém městě přijít 
k  penězům. V  podzemí města se 
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ale ukrývá tajemství a z Mauricovy 
perfektně nachystané finty se sta-
ne nečekané dobrodružství.
Autor knižní předlohy: T. Pratchett

Sobota 11. 2. 17:30     3D
Úterý 28. 2. 17:30        3D
AVATAR: 
THE WAY OF WATER  
akční USA, 2022, 190 min., 
příst., dab. 

Neděle 12. 2. 15:00
KOCOUR V BOTÁCH: 
POSLEDNÍ PŘÁNÍ
animovaný USA, 2023, 101 min., 
příst., dab.

PREMIÉRA

Neděle 12. 2. 20:00
VĚČNÝ JOŽO 
ANEB JAK JSEM POTKAL 
HVĚZDU
dokument SR, ČR, 2020, 81 min., 
příst.

Osobní portrét Jožo Ráže, lídra 
nejpopulárnější "československé" 
skupiny Elán, křesťanského budd-
histy věřícího v komunismus. 
Hrají: J. Ráž, J. Gogola ml.

PREMIÉRA

Úterý 14. 2. 17:30
VŠECHNO DOBŘE 
DOPADNE
přírodopisný dokument ČR, 2023, 
79 min., příst.
Včelí královna, trubci a  dělnice. 
Pracovitost, pospolitost a  nezišt-
nost ve jménu funkčního společen-
ství. Včela, jakožto nejdůležitější 
stvoření na Zemi, se stala ohrože-
ným druhem přičiněním sobeckého 
lidstva, jehož chamtivost může při-
spět k jeho záhubě. Je však zřejmé, 
že pro Zemi vše dobře dopadne, ať 
už s lidstvem, či bez něj…
Režie: M. Janek

Čtvrtek 16. 2. 10:00
A PAK PŘIŠLA LÁSKA
komedie ČR, 2022, 87 min., 12 let 
Psycholožka Kristýna zoufale hledá 
lásku a  štěstí. Rozhodne se odjet 
s  dcerou Sárou na  ozdravný ví-
kend za  kartářkou Zdenou. Skrze 
pochybné léčení a  výklady karet 
zjišťuje víc nejen o  svém vztahu 
k okolí.
Hrají: P. Tomicová, S. Venclovská, 
T. Hofová…

Čtvrtek 16. 2. 17:30     3D
Sobota 25. 2. 17:30       3D
TITANIC: 25. VÝROČÍ
obnovená premiéra
drama USA, 2023, 194 min., příst., 
dab.
V rámci 25. výročí od své premiéry 
přichází do kin remasterovaná ver-
ze oscarového filmu Jamese Came-
rona Titanic. Snímek bude uveden 
ve  4K 3D a  s  vysokou snímkovou 
frekvencí (HFR).
Hrají: L. DiCaprio, K. Winslet, 
B. Zane…

PREMIÉRA

Pátek 17. 2. 17:30 3D
Sobota 18. 2. 17:30 3D
Neděle 19. 2. 17:30 3D
ANT-MAN A WASP: 
QUANTUMANIA
akční USA, 2023, dab., 12 let

Další dobrodružství dvojice su-
perhrdinů Ant-Man a  Wasp. Spo-
lečně s rodiči Hope prozkoumávají 
fantaskní Říši kvant, setkávají se se 
zvláštními novými bytostmi a pro-
žívají dobrodružství, které je posu-
ne za hranice všeho, co považovali 
za možné.
Hrají: P. Rudd, E. Lilly, M. Douglas…

Sobota 18. 2. 15:00 
PRINCEZNA 
ZAKLETÁ V ČASE 2 
pohádka ČR, 2022, 135 min., příst.

Neděle 19. 2. 15:00
ZOUBKOVÁ VÍLA 
animovaný D, L, 2022, 85 min.,
příst., dab.
Zvídavá a  nezbedná Violetta (337 
let) se učí na zoubkovou vílu, jen-
že se jí to moc nedaří. Místo, aby 
dětem za zoubky vyčarovala hrač-
ky jako ostatní víly, jediné, co umí, 
jsou fialky!
Režie: C. Origer

Čtvrtek 23. 2. 10:00
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 
komedie ČR, 2022, 118 min., 12 let 

PREMIÉRA

Čtvrtek 23. 2. 20:00
Neděle 26. 2. 17:30
DĚTI NAGANA
sportovní ČR, 2023, 98 min., příst.

Překvapivé vítězství Čechů v  zá-
pase i celém turnaji ZOH v Naganu 
ovlivnilo celou řadu tehdejších dětí. 
Jedenáctiletý Dominik je u  vytrže-
ní, když naši poráží Kanadu a míří 
do  finále. Přestože i  on je trochu 
outsider, rozhodne se koupit ho-
kejku a s kamarády hrát hokej, jak 
to jen jde.
Hrají: T. Brenton, H. Čermák, 
K. Issová…

PREMIÉRA

Pátek 24. 2. 17:30
LÁSKA PODLE PLÁNU
komedie VB, 2023, 108 min., 
příst., tit.

Láska jako romantický výbuch citů 
nebo pragmatická otázka rozumu? 
Mladá filmařka Zoe zažívá jedno 

nepovedené rande za druhým, což 
její excentrická máma nikdy neo-
pomene okomentovat. Se zájmem 
proto sleduje, když se její kamarád 
s  pákistánskými kořeny rozhodne 
jít při hledání lásky cestou předem 
dohodnutého manželství.
Hrají: L. James, E. Thompson, 
T. Atwal…

PREMIÉRA

Pátek 24. 2. 20:00
Neděle 26. 2. 20:00
MEDVĚD NA KOKSU
thriller USA, 2023, 95 min., 
15 let, tit.

Pašeráci drog, policisté, turisti, zá-
školáci, starostlivá matka jednoho 
z nich a hlavně medvěd k prasknutí 
nacpaný kokainem jsou hrdiny leh-
ce šílené černé komedie, která se 
inspirovala skutečnými událostmi. 
Což je skutečně šokující.
Hrají: K. Russell, R. Liotta, A. Ehre-
nreich…

Sobota 25. 2. 15:00
NEJVĚTŠÍ DAR
pohádka ČR, 2022, 93 min., příst.
Pohádka Největší dar je doslova 
a do písmene boží. Osudy svéráz-
ných obyvatel malé valašské vísky 
se v  ní totiž protnou s  prastarými 
slovanskými bohy jako je Perun, 
Radegast nebo Černobog. Bohyně 
zimy Morena nechce předat žez-
lo nad světem jarní Vesně a  lidé 
s bohy musí spojit své síly, aby se 
společně pokusili dát věci do  po-
řádku.
Hrají: B. Polívka, A. Polívková, 
Ch. Poullain…

Neděle 26. 2. 15:00
MIKULÁŠOVY PATÁLIE: 
JAK TO CELÉ ZAČALO
animovaný F, 2022, 82 min., příst., 
dab.

KULTURNÍ PROGRAM NA MĚSÍC ÚNOR


