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Měsíčník

Martin Doležal
starosta města

■ zastupitelstvo města (ZM) 
schválilo obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2021 o  míst-
ních poplatcích; oproti 
dosavadnímu znění se text 
vyhlášky zkrátil, provedeny 
drobné úpravy s  ohledem 
na změnu zákona a od po-
platku z  pobytu byly osvo-
bozeny osoby starší 70 let;

■ ZM schválilo spolufi-
nancování prokazatelné 
ztráty provozu MHD v  r. 
2021; naše město na  pro-
voz MHD přispěje částkou 
8.331.295 Kč;  

■ ZM schválilo uzavření do-
datku č. 3 ke smlouvě o dílo 
na  výstavbu domu s  pečo-
vatelskou službou, kterým 
se vyčíslují mezitímní více 
a  méně práce; cena díla se 
navyšuje cca o  300 tis. Kč 
na 43,26 mil. Kč bez DPH; 

■ ZM schválilo přijetí dotace 
95 tis. Kč na  výsadbu no-
vých 15 stromů v  6 lokali-
tách města; 

■ rada města (RM) schváli-
la plán úprav zeleně ve  25 
lokalitách ve  městě; plán 
připravený Správou města, 
modifikovaný dle stanovi-
sek komise životního pro-
středí, řeší keřové a stromo-
vé porosty od potřeby běžné 
údržby, zdravotních řezů až 
po kácení některých dřevin;

■ RM byla seznámena s  při-
pravovanou opravou silni-
ce č. III/00356, tj. průtah 
Průmyslová-Rudé armády, 
kterou připravuje Sprá-
va a  údržba silnic Jč kraje 
k  realizaci v  letošním roce, 
a  souvisejícími objízdnými 
trasami v průběhu oprav.  

Krátce z radnice

V závěru loňského roku započala rekonstrukce obou nábřežních zdí Kozského potoka mezi tzv. přístavištěm až k zaústění do řeky 
Lužnice. Zhotovitelem stavby je společnost VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s.r.o., investorem Povodí Vltavy s. p.

Foto: Ema Králíková
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Den 
v týdnu

Hodiny 
pro veřejnost

PO 11:00–12:00  13:00–18:00

ÚT 08:00–12:00  13:00–15:00

ST 11:00–12:00  13:00–18:00

ČT 08:00–12:00  13:00–15:00

PÁ 08:00–12:00  13:00–15:00

SO ZAVŘENO

Pokračování na str. 2

Změna otevírací 
doby na pobočkách 
České pošty s.p.

SEZIMOVO ÚSTÍ 2

Den 
v týdnu

Hodiny 
pro veřejnost

PO 10:00–12:00  13:00–18:00

ÚT 08:00–12:00  13:00–16:00

ST 10:00–12:00  13:00–18:00

ČT 08:00–12:00  13:00–16:00

PÁ 08:00–12:00  13:00–16:00

SO 08:00–10:00

Eva Podroužková
Správa města

Město Sezimovo Ústí v  za-
stoupení Správy města Se-

zimovo Ústí vyhlašuje výběrová 
řízení na pronájmy bytů:
1) Husovo nám. č. p.  75 byt  

č. 75/10 v 2. NP o velikosti 1+0
 Minimální základní měsíční 

nájemné ve výši 1.410 Kč.
 Délka platebního období je sta-

novena na 3 měsíce.
   (při podpisu nájemní smlouvy 

je skládán trojnásobek nabíze-
ného měsíčního nájemného)

2) Školní nám. č. p.  627 byt  
č. 627/28 v přízemí o velikosti 
1+1

 Minimální základní měsíční 
nájemné ve výši 2.021 Kč.

 Délka platebního období je sta-
novena na 3 měsíce.

   (při podpisu nájemní smlouvy 
je skládán trojnásobek nabíze-
ného měsíčního nájemného)

Písemná žádost musí být pře-
dána na  podatelnu Správy města 
Sezimovo Ústí, ul. Průmyslová čp. 
1095, 391  02 Sezimovo Ústí nej-
později do  středy 7. dubna 2021 
do 11.00 hodin. 

Bližší informace naleznete 
na www.sezimovo-usti.cz, na úřed-
ní desce a  informačních deskách 
MěÚ, případně Správě města Sezi-
movo Ústí (p. Stejskal 381 200 436, 
725  769  860; pí Podroužková 
381 200 437, 725 769 857).             

Volné byty k pronájmu
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Krátce z radnice
■ RM projednávala 2 stíž-

nosti, resp. petice, týkající 
se rekonstruovaných ulic; 
jednu od  části obyvatel ul. 
Šafaříkova – za  zvýšení 
počtu parkovacích stání, 
druhou od části obyvatel ul. 
Hromádkova – za  zrušení 
plánovaných parkovacích 
stání;  

■ RM schválila další sníže-
ní nájemného za  užívání 
nebytových prostor ná-
jemcům, dotčeným ome-
zujícími opatřeními, tento-
krát za  období od  1. 1. do   
31. 3. 2021, a to o 50 %;

■ RM odsouhlasila studii By-
tového domu Astra s nava-
zující úpravou systému par-
kování na  parkovišti Rudé 
armády (investor bytového 
domu postupně hradí měs-
tu část nákladů na výstavbu 
parkoviště).                              

Pokračování ze str. 1

Osobní podání přihlášky 
ve  škole po předchozí rezer-

vaci termínu: 
7.–8. 4. 2021

Termín pro příjem žádostí 
o přijetí k povinné školní docház-
ce elektronickou formou: 

1.–16. 4. 2021

PODÁNÍ ŽÁDOSTI:
Přihlášku je možné doručit ná-

sledujícími způsoby viz tabulka. 

Co doložit:
1. Vyplněnou a podepsanou PŘI-

HLÁŠKU – ZÁPISNÍ LÍS-
TEK (ke stažení na webu – lze 
vyplnit elektronicky či po  vy-
tištění ručně, on-line přihláška, 
příp. osobní vyzvednutí – bližší 
info na webu konkrétní školy)

2. Kopie RODNÉHO LISTU dí-
těte a  kopie KARTIČKY PO-
JIŠTĚNCE dítěte, pokud již 
nemá škola k dispozici (není-li 
možno předložit kopii, lze ji 
vyhotovit ve škole)

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE 
MUSÍ PODAT PŘIHLÁŠKU 
I  U  DÍTĚTE, KTERÉ MĚLO 
PRO ŠK.R. 2020/2021 ODKLAD

ŽÁDOST O ODKLAD 
– co doložit:

1. V případě žádosti o odklad zá-
konný zástupce nepodává při-
hlášku, ale ŽÁDOST O  OD-
KLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ 

DOCHÁZKY (ke  stažení 
na webu – vyplnit lze elektro-
nicky či ručně příp. osobní vy-
zvednutí) 

2. Povinné přílohy k doložení:
 VYJÁDŘENÍ PEDAGOGIC-

KO-PSYCHOLOGICKÉ PO-
RADNY

 VYJÁDŘENÍ ODBORNÉHO 
LÉKAŘE nebo KLINICKÉ-
HO PSYCHOLOGA

3. V  případě nedodání povin-
ných příloh v  termínu dané 
zákonem (do  16. 4. 2021 – 
k tomu budete písemně vyzvá-
ni), bude muset zákonný zá-
stupce podat řádnou přihlášku 
ke vzdělávání.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 
K ZÁPISŮM BUDOU K DISPO-
ZICI NA WEBECH JEDNOTLI-
VÝCH ŠKOL.                                    

ZŠ 9. května 489 ZŠ Školní nám. 628 ZŠ Švehlova 111

do datové schránky školy ejdmhg8 6nwmsbs ff7msck

e-mailem s uznávaným 
elektronickým podpisem zs_su@volny.cz helmova@zs2su.cz reditelka@zssvehlovasu.cz

poštou – na adresu školy 
nebo do schránky 
na budově školy

Základní škola a Mateřská škola 
9. května 489, Sezimovo Ústí, 

391 02

Základní škola, Školní náměstí 
628, Sezimovo Ústí, 391 02

Základní škola,
Švehlova 111, Sezimovo Ústí, 

391 01

osobní podání 7.–8.  4.: 
(nutno předem rezervovat 

termín)

Využijte rezervační systém 
na webu školy

www.1zs.sezimovousti.cz

Využijte rezervační systém 
na webu školy
www.zs2su.cz

Rezervujte telefonicky
778 777 910

www.zs2su.cz

Telefonní spojení 381 202 021
607 985 263

381 275 188
603 463 853 778 777 910

Zápis do 1. tříd základních škol

Jana Aujezdecká
odbor správní a právní

Sčítání začíná 27. března a končí 
11. května 2021. Sčítání zabez-

pečuje Český statistický úřad a  je 
povinné. Provádí se vyplněním 
sčítacího formuláře pro domác-
nost. Údaje o  domu a  bytu po-
skytne jeho uživatel, vlastník nebo 
správce. Za  fyzickou osobu, která 
není plně svéprávná, poskytne 
údaje její zákonný zástupce nebo 
opatrovník.

Každý má možnost vybrat si for-
mu, jak být sečten, a  to ONLINE 
nebo LISTINNOU FORMOU.

ONLINE sčítání bude probí-
hat v  období 27. 3. – 9. 4. 2021 
prostřednictvím elektronického 
formuláře, dostupného na  webu 
www.scitani.cz nebo v  mobilní 
aplikaci.

Kdo nebude sečten online, vypl-
ní a odevzdá v období 17. 4. – 11. 5. 
LISTINNÝ FORMULÁŘ. Distri-
buci listinného formuláře zajistí 
sčítací komisaři nejpozději do  
26. 4. 2021. Formuláře se budou 
odevzdávat na  kontaktních mís-

tech (v  Sezimově Ústí je kontakt-
ním místem pobočka České pošty 
na nám. T. Bati 664) nebo v před-
tištěné obálce prostřednictvím 
schránek České pošty. Odeslání 
bude zdarma.

Vzhledem k  současné epidemic-
ké situaci nebudou sčítací komisaři 
pomáhat s  vyplňováním formulá-
řů. Pomoc s  vyplněním formuláře 

bude zajišťovat informační linka 
840 30 40 50, podrobnější informace 
budou poskytovat kontaktní místa.

Aktuální informace o  přípra-
vách a  průběhu sčítání najdete 
na  www.scitani.cz, dotazy můžete 
zaslat na e-mail dotazy@scitani.cz 
nebo zatelefonovat na  informační 
linku Českého statistického úřadu 
274 056 789.                                      

Sčítání lidu, domů a bytů

Část obce Sezimovo Ústí v obci Sezimovo Ústí 
Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst

Sčítací komisaři
Jméno Číslo průkazu Sčítací obvod

Zdeňka Dvořáková 90-02-06187 39007049
Aleš Haškovec 90-02-06204 39007008
Matyáš Hemer 90-02-06207

Monika Machoňová 90-02-06227 39007060
Kateřina Malechová 90-02-06229 39007043

Adam Starý 90-02-06252 39007059
Jiří Uhlíř 90-02-06257 39007041

Miroslava Uhlířová 90-02-06258 39007042
Jana Stiborová 90-02-07189 39007027
Adam Biel'ak 90-02-12408 39007040

Kristýna Bratránková 90-02-12410 39007038

Kontaktní místa
Sezimovo Ústi 2, náměstí Tomáše Bati 664, 391 02 Sezimovo Ústí

Uvedený výpis vychází z aktuálního plánu pochůzek a přiřazených komisařů. 
Sčítací komisaři začnou roznášet listinné sčítací formuláře 17. dubna. Plány pochůzek a seznamy 

komisařů průběžně aktualizujeme. Pokud jste nenašli jméno komisaře, bude zveřejněno 
v následujících dnech. Aktuální informace najdete vždy na webu https://scitani.ceskaposta.cz.
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Telefony
ústředna – 381 201 111

fax – 381 263 179
Starosta

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

Místostarostka
Ludmila Svatková

381 201 136, 733 164 138
Tajemnice MěÚ

Ing. Miroslava Svitáková
381 201 134

pověřená vedením 
Vedoucí odboru správního 

a právního
Ing. Jana Aujezdecká

381 201 116
Sekretariát

381 201 127
Matrika

Petra Pelcová
381 201 112

Oddělení sociálních služeb
Bc. Veronika Benáková

381 201 114
Pečovatelská služba

777 794 874
Denní stacionář

605 359 317
Pověřená řízením Staveb. úř. 

Bc. Hana Ebertová
381 201 140

Životní prostředí
Bc. Petr Klíma

381 201 143
Poplatky

Jana Koubová
381 201 129 

(komunální odpad, výměna popelnic)
Jana Komárková
381 201 121 (psi)

Ing. Helena Krejčí
381 211 137 (rybářské lístky)

Městská policie
723 149 972, 381 276 003

Ředitelka MSKS (kultura)
Veronika Holubová

737 254 683
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

Náklady na odpady
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4 173 935,00

3 073 565,00

Přehled financování odpadového 
hospodářství v roce 2020

Příjem 
z poplatků 
za odpad

Dofinancování 
nákladů městem

Petr Klíma
oddělení životního prostředí

Od začátku roku platí nový zá-
kon o  odpadech č. 541/2020 

Sb., který zvyšuje poplatky za uklá-
dání odpadů na  skládku. Z  dosa-
vadních 500 Kč za  tunu odpadu 
uloženého na  skládce se popla-
tek do  roku 2029 postupně zvýší 
na 1.850 Kč. Vlivem zvýšení tohoto 
poplatku dojde k nárůstu nákladů 
města na  zajišťování odpadového 
hospodářství. 

Celkové náklady v  roce 2020 
na systém nakládání s komunální-
mi odpady (svoz a likvidace směs-
ného odpadu, provoz sběrných 
dvorů, uklízení černých skládek 
a správa odpadkových košů, opra-
vy a  pořizování nových odpado-
vých nádob) činily 7.247.500 Kč. 
Příjmy z poplatků za provozování 
systému nakládání s komunálním 
odpadem od  poplatníků dosáhly 
4.173.935 Kč (57,6 %). Město se tak 
na  zajišťování systému nakládání 
s  komunálním odpadem v  roce 
2020 podílelo částkou 3.073.565 Kč 
(42,4 %; 411 Kč/poplatníka). 

Předpokládá se, že v  důsledku 
nárůstu nákladů na odpady může 
dojít k navýšení místního poplat-
ku za odpad. Ten v současné době 
činí 600 Kč/osobu. Jak již bylo 
zmíněno, zákon zvyšuje poplatek 
za  uložení odpadů na  skládku. 
Takovými odpady je především 
směsný odpad z popelnic a kon-
tejnerů, objemný odpad a  od-
pad tvořící černé skládky. Třídě-
ných odpadů se poplatek nijak 
nedotýká. Znamená to, že čím 
více odpadů se vytřídí, tím jich 
méně zbyde k odvozu na skládku 
a méně se za jejich uložení zaplatí. 
ZVÝŠENÍ TŘÍDĚNÍ = SNÍŽENÍ 
NÁKLADŮ na odpadové hospo-
dářství.

Ačkoliv se v roce 2020 vytřídilo 
1.411 t tříděného odpadu (tj. pa-
pír, plast, sklo, kovy, odpad ze ze-
leně, textil, oleje, dřevo), což tvoří 
41,3 % všech odpadů, stále velké 
množství skončilo na skládce, a to 
1.999 t (odpad z  popelnic a  kon-
tejnerů, objemný odpad a  odpad 
z  černých skládek), což je 58,7 % 
všech odpadů. 

 Zmíněný zákon nepřináší pou-
ze zvýšení skládkovacího poplat-
ku, ale zavádí také minimální po-

díl tříděného odpadu z celkového 
množství komunálního odpadu – 
do roku 2025 mají tříděné odpady 
tvořit alespoň 60 % všech odpadů. 
V roce 2020 byl podle výše uvede-
ného grafu poměr cca 40 % třídě-
ných odpadů.

Ze všech uvedených důvodů je 
tedy třídění odpadů velice důle-
žité a snad i důležitější než dosud. 
Velké množství směsného odpadu 
je potřeba snížit intenzivnějším 
tříděním. Požadované 60% míry 
třídění by přitom bylo dosaženo, 
pokud by každý obyvatel zlep-
šil třídění o  1,7 kg týdně, tj. toto 
množství tříděného odpadu by 
vhodil namísto do  odpadkového 
koše tam, kam patří – do tříděné-
ho odpadu. A  protože by město 
v takovém případě mohlo uplatnit 
tzv. třídící slevu na všechny odpa-
dy ukládané na skládce, tak namís-
to zvýšeného skládkovacího po-
platku by platilo poplatek výrazně 
nižší, který by na  nárůst nákladů 
na  odpadové hospodářství města 
neměl mít výrazný vliv. Dovolu-
jeme si Vás proto požádat, abyste 

do svých odpadkových košů uklá-
dali pouze takové odpady, které již 
není možné vytřídit. V  Sezimově 
Ústí se třídí tyto odpady: papír, 
sklo, plasty, kovy, textil, jedlé oleje 
a  tuky, nebezpečné odpady (např. 
barvy, lepidla, nátěrové hmoty, 
kyseliny), biologicky rozložitelný 
odpad (tráva, listí, větve), dřevo, 
elektrozařízení, automobilové pne-
umatiky a baterie, tužkové baterie, 
motorové, převodové a  mazací 
oleje, brzdové a nemrznoucí kapa-
liny a stavební odpady z drobných 
činností. Nespotřebovaná léčiva se 
odevzdávají v  lékárnách. Tříděné 
odpady se ukládají do kontejnerů 
k  tomu určených nebo do  sběr-
ných dvorů. Bližší informace kam 
s  odpadem naleznete v  Příručce 
pro nakládání s  komunálním od-
padem na  webových stránkách 
města. 

Pro třídění nebo předcházení 
vzniku odpadů se město snaží vy-
tvářet podmínky. V  uplynulých 
5 letech na  podporu předcházení 
vzniku odpadů občanům vypůj-
čilo 226 kompostérů na bioodpad 
a dalších 60 ks předpokládá vypůj-
čit v letošním roce. Zahustilo sběr-
nou síť o 9 nových stanovišť s kon-
tejnery na tříděný odpad a některá 
stanoviště o další kontejnery posí-
lilo. V letošním roce vybuduje dal-
ší stanoviště. V minulém roce měs-
to rozdalo 300 sad barevných tašek 
na třídění odpadů. Několikrát byly 
vydány odpadové kalendáře s pře-
hledem otevírací doby sběrných 
dvorů a umístění kontejnerů.

Děkujeme všem občanům, kteří 
třídí své odpady.                               

5 % – TO papír
164,63 tun
2 % – TO plast
82,98 tun
3 % – TO sklo
107,46 tun
1 % – TO kovy
39,65 tun

20 % – TO BRKO
677,98 tun
1 % – TO textil
32,70 tun
0 % – TO oleje
2,14 tun

9 % – TO dřevo
302,21 tun
7 % – objemný odpad
229,41 tun
52 % – SKO
1 769,78 tun

Přehled komunálních odpadů za rok 2020
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Poděkování

Společenská kronika

	Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k mým 70. narozeni-
nám.              Miloslav Vaněk

	Děkuji panu starostovi Mar-
tinu Doležalovi za blahopřání 
k mým kulatým narozeninám 
a  paní Vocílkové za  předání 
dárku.          Jiřina Ledvinová

	Děkuji panu starostovi a paní 
Evě Veselé za  blahopřání 
a dárek k narozeninám. 

Miroslav Lapka
	Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání k narozeninám. 
Eva Frantová

	Velice nás potěšilo blahopřání 
pana starosty k našim naroze-
ninám, za které tímto srdečně 
děkujeme.  Jana a Jan Šťastní

	Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k mým narozeninám.

Jiřina Procházková
	Děkuji panu starostovi  

Mgr. Ing.  Martinu Doležalovi 
za blahopřání k mým naroze-
ninám.             Zdeňka Jírová

	Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k mým 90. narozeni-
nám a zároveň paní Rejlkové 
za dárek a milou návštěvu.

Jiřina Hanušová
	Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání a  dárek k  narozeni-
nám a  paní Daně Novákové 
za příjemnou návštěvu. 

Jan Šteger
	Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání a  dárek k  mému ži-
votnímu výročí.   Karel Šíma

Narození: 
od 6. 2. do 14. 2.

Gebrielová Kristýna
Pelouch Bartoloměj

Špírková Alžběta Johana
Virt Michal

Zemřelí: 
od 26. 1. do 17. 2.

Bůžek Ludvík
Holomková Věra
Holý František
Kvízová Milena

Málková Eva
Novotná Aloisie

Škardová Jaroslava

kolektiv učitelů 
zš školní náměstí

Dne 1. září 1960 poprvé usedli 
žáci do  zbrusu nových lavic 

(v pořadí již druhé) ZŠ v Sezimo-
vě Ústí II. Odstartovala se tím éra 
vzdělávacího institutu, který se 
do  podvědomí široké veřejnosti 
zapsal jako „Nová škola“. V  září 
tohoto školního roku by tedy škola 
sfoukla na svém pomyslném dortu 
přesně šedesát svíček. Bohužel vel-
ká oslava se z pochopitelných dů-
vodů na  podzim konat nemohla. 
Vedení školy, řadoví učitelé i ostat-
ní zaměstnanci školy, ti všichni 

doufali, že alespoň druhá část 
školního roku bude příznivější a že 
k oslavě přece jen dojde. Ale nyní si 
nikdo z nás v rámci situace oprav-
du netroufá odhadnout, zda toto 
významné jubileum budeme moci 
do konce června pořádně oslavit.

Pojďme si prosím alespoň něco 
málo společně připomenout…

V celé historii se vystřídali čtyři 
ředitelé. Vše odstartoval pan Fran-
tišek Švec, po něm štafetu převzala 
paní Karla Smržová, tu vystřídal 
pan Pavel Vaňásek. V  součas-
né době naši „oslavenkyni“ vede 
Mgr. Zdeňka Helmová.

Naše škola má k  dispozici po-
měrně široké zázemí pro sporty 

a tělesnou výchovu v podobě dvou 
tělocvičen a  městským úřadem 
zrekonstruovaného multifunkč-
ního hřiště. To slouží i  veřejnosti. 
Přestože svým věkem škola už není 
žádná mladice, rozhodně se nebojí 
nových výzev. V rámci výuky po-
užívá nejmodernější technologie, 
každá třída je vybavena poměrně 
kvalitní ICT technikou.

Již z názvu ŠVP „Učíme se pro 
praktický život“ lze vyčíst, že kro-
mě běžné výuky poskytuje svým 
žákům také celou řadu různých 
aktivit a  kroužků, které komplex-
ně rozvíjejí dětské poznání světa. 
Mezi nejoblíbenější asi patří fol-
klorní soubor Dubínek, mažoret-
ky, dovedné ruce, modelářský či 
čtenářský kroužek, pěvecký sbor. 
Ani na kroužky sportovně zaměře-
né nezapomíná.

I  když si nemůžeme společně 
přiťuknout sklenkou, alespoň tím-
to připomenutím přejme škole, aby 
se její kroky ubíraly jen tím správ-
ným směrem, aby nadále vzkvétala 
a dařilo se jí svědomitě připravovat 
žáky na jejich další cestu životem. 

„Nová škola“ slaví své kulaté narozeniny

www.jk-machinery.cz

JK Machinery, s.r.o.
Chýnovská 2420, Tábor

Jsme ryze česká firma, sídlící v Táboře. Firma JK Machinery působí 
na trhu přes 30 let a patří mezi významné zaměstnavatele 
v jihočeském regionu. Hlavní činností je konstrukce a výroba 
zařízení a kompletních technologií pro čištění, třídění a loupání 
zemědělských produktů.

Hledáme nové kolegy na pozice:

· Svářeč
· Lakýrník (popř. přípravář v lakovně)

· Pracovník kompletace strojů
· Kontrolor vstupní/výstupní                

(SŠ vzdělání nebo vyučení a 5 let praxe)

· Obsluha CNC ohraňovacího lisu
 (nabízíme zaškolení, popř. přeškolení 
obsluhy CNC obráběcích strojů)

Více informací naleznete na našich internetových stránkách: 
www.jk-machinery.cz
Pokud jsme Vás zaujali, pošlete svůj životopis na: 
jaroslav.pekarovic@jk-machinery.cz

INZERCE

Veronika Benáková
sociální pracovnice

Na internetových stránkách 
www.crs.uzis.cz je spuštěn 

centrální rezervační systém slou-
žící k  registraci očkování proti 
onemocnění Covid-19 pro osoby 
starší 80  let, resp. 70 let. Je mož-
né se také registrovat u některých 
praktických lékařů, kteří zájemce 
naočkují ve svých ordinacích. Na 
praktické lékaře se mohou obrátit 
také osoby mladší 70 let, které  se 
potýkají s chronickým onemocně-
ním.

Do systému se lze registrovat 
pomocí telefonní linky 1221 či 
prostřednictvím svých rodinných

příslušníků. Občané, kteří po-
třebují pomoc s přihlášením, se 
mohou obrátit na sociální pra-
covnici MěÚ na telefonním čísle: 
734 265 659, případně na pracov-
nice pečovatelské služby, a to v pra-
covní dny od 14 do 15:30 hod. na 
telefonním čísle: 777 794 874.

Zájemci z řad obyvatel DPS byli 
již naočkováni vakcínami od firem 
Pfizer a BioNTech.                           

Očkování seniorů
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Jitka Vrbová
kronikářka kostela

Historie: V roce 1952 nastoupil 
do Tábora jako kaplan P. Vác-

lav Žitný. Narodil se 12. října 1917 
v Kašovicíc u Sušice, kněžské svě-
cení přijal v Praze 25. června 1944. 
Působil v  Deštné, Ledenicích, 
Pelhřimově a  Želivě. 24. července 
1950 byl také internován. Od roku 
1955 sloužil P. Václav Žitný pravi-
delně mši svatou i v kostele v Sezi-
mově Ústí v neděli od 16.30 hodin. 
V kostele byla v roce 1955 rozvede-
na elektřina a veškeré práce prove-
dl pan Soldát.

Současnost: Letošní Velikonoce 
připadají na  4. a  5. dubna 2021. 
Velikonocům předcházela doba 
postní, která trvala 40 dní. Zača-
la na  Popeleční středu 17. února 
a  skončí 1. dubna večer (Zelený 
čtvrtek). 6. neděle v době postní se 

nazývá Květná nebo také Pašijová 
(byla 28. března 2021). Na  při-
pomínku příjezdu Ježíše Krista 
do  Jeruzaléma se na  Květnou ne-
děli konají průvody s požehnaný-
mi ratolestmi. Přijíždějícího Ježíše 
totiž vítalo v  Jeruzalémě mnoho 
lidí, kteří prostírali na  cestu své 
pláště a  zelené ratolesti stromů. 
Květnou nedělí začíná Svatý týden. 
Večer na Zelený čtvrtek se připo-
míná poslední večeře Ježíše s jeho 

12 apoštoly, z  nichž jeden (Jidáš) 
ho zradil. Velký pátek je den, kdy 
se připomíná Ježíšovo odsouzení 
a umučení na kříži. Na Bílou sobo-
tu v noci se pak koná bohoslužba 
velikonoční vigilie (bdění), která je 
oslavou Kristova vzkříšení a bude 
ve  21 hodin v  děkanském kostele 
v Táboře (trvá přes 2 hodiny). Je-
žíšovo vzkříšení se událo během 
noci ze soboty na  neděli. Neděle 
4. dubna 2021 je Boží hod veliko-

noční – Slavnost Zmrtvýchvstání 
Páně. Velikonoce jsou tedy připo-
mínkou smrti a  vzkříšení Ježíše 
Krista. Jeho zmrtvýchvstání je na-
dějí i pro každého z nás. Doba ve-
likonoční nekončí Velikonočním 
pondělím, ale pokračuje dalších 
50 dní až do Slavnosti Seslání Du-
cha Svatého (23. 5. 2021). Těch 50 
dní představuje dobu, kdy se Ježíš 
Kristus po svém vzkříšení zjevoval 
svým apoštolům a  mnoha lidem 
v Judsku a Galileji.

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         

Přehled bohoslužeb o Velikonocích v kostele Povýšení sv. Kříže v Sezimově Ústí

čtvrtek
1. 4. 2021 Zelený čtvrtek 16:00 mše sv.

pátek
2. 4. 2021 Velký pátek 15:30

16:00
křížová cesta

Velkopáteční obřady

sobota
3. 4. 2021 Bílá sobota

8:00 – 10:00
21:00

modlitby u Božího hrobu
velikonoční vigilie v děkanském 

kostele v Táboře

neděle
4. 4. 2021

Slavnost 
Zmrtvýchvstání Páně 9:45 mše sv.

pondělí
5. 4. 2021 Velikonoční pondělí 9:45 mše sv.

Inzerce

	Pronajmu dlouhodobě byt 
2+1 s balkonem v Sezimově 
Ústí II.

 Tel.: 724 254 197

	Koupím garáž v  Sezimově 
Ústí II, ul. Svépomoc. Děkuji 
za případné nabídky. 

 Tel.: 777 807 152

	Koupím garáž v  Sezimově 
Ústí I nebo II. Prosím volejte 
na tel.: 604 377 332

	Koupím zahrádku (může 
být i se zahradním domkem, 
chatičkou) v  lokalitě Tábor 
– Vápenná strouha, Klokoty, 
zahrádkářská kolonie Sou-
keník – Ve Stržném, Hilton, 
Planá nad Lužnicí apod. Nej-
sem realitní kancelář, platba 
v  hotovosti, cena dohodou. 
Za nabídky předem děkuji.

 Tel.: 605 179 013

Kostel v Sezimově Ústí – historie a současnost

Richard Mlázovský
ředitel ZUŠ Sezimovo Ústí

ZUŠ Sezimovo Ústí srdečně zve na  V. 
dobročinný Koncert pro Světlušku 
v  pondělí 19. dubna 2021 od  19:00 
live z táborského Divadla O. Nedbala.

V loňském roce jsem vám touto 
dobou musel pod vlivem covido-
vých opatření oznámit, že všechna 
plánovaná jarní vystoupení žáků 
naší školy musíme odvolat…

Letos jsme se však rozhodli, že 
loni zrušený V. dobročinný Kon-
cert pro Světlušku uskutečníme, 
navzdory tomu, že fyzická účast 
diváků ještě nebude pravděpodob-
ně možná. 

S  pomocí vedení a  zaměstnan-
ců táborského Divadla Oskara 
Nedbala, kteří výborně zvládli 
přenášení představení na  inter-
netu, bude náš koncert takzvaně 
streamován. Ke sledování se bude 
možné připojit pomocí odkazu, 
který najdete na našich webových 
stránkách www.zussu.cz, nebo 
na  stránkách táborského divadla 
www.divadlotabor.cz.

Program letošního koncertu bu-
dou opět tvořit vystoupení našich 
nejlepších souborů a sólistů, i když 
v trochu jiné podobě než jste byli 

zvyklí. Během takzvané distanční 
výuky jsme s žáky na dálku vytvo-
řili řadu videí, která budou promít-
nuta ze záznamu a mezi nimi živě 
vystoupí naši sólisté. Svůj pozdrav 
možná připojí i nevidomá klavíris-
tka Ráchel Skleničková.

A  samozřejmě bude se opět 
jednat o  charitativní akci ve  pro-
spěch nevidomých a slabozrakých. 
Máme pocit, že na  podporu lidí 
s jiným zdravotním omezením než 
je covid-19 se v  uplynulém roce 
trochu zapomnělo… 

Podporu Světlušce budete moci 
vyjádřit například zasláním dár-
covské SMS na číslo 87 777 ve tva-
ru DMS SVETLUSKA 60, více in-
formací najdete na www.svetluska. 
rozhlas.cz.                                          

Koncert pro Světlušku
por. Mgr. Miroslav Doubek

Žádáme veřejnost o  pomoc 
a  spolupráci při šetření ne-

zákonného jednání, ke  kterému 
došlo krátce po  desáté hodině 
večerní pátku dne 5. března 2021 
v  ulici Dr.  E. Beneše v  Sezimo-
vě Ústí. Dle prvotních informací 
měla uvedenou ulicí procházet 
skupina mladých lidí, kteří se 
dopouštěli poškozování majet-
ku, a  to zejména tím, že poráželi 
a  rozhazovali popelnice a  házeli 
je přes ploty do přilehlých zahrad. 
Svým jednáním způsobili, mimo 
jiného, místním občanům a Městu 
Sezimovo Ústí zatím blíže nevyčís-
lenou škodu.

Žádáme tímto každého, zvláště 
pak místní obyvatele, kdo by měl 
k  uvedenému skutku další dů-
vodné informace, zejména k bliž-
ší identifikaci a  počtu pachatelů, 
případně k  jejich dalšímu nezá-
konnému jednání v  dané ulici či 
přilehlém okolí, aby své poznatky 
sdělil sezimovoústeckým policis-
tům na  jejich služebně v  budově 
Územního odboru PČR Tábor či 
telefonní lince 974 238 740. Děku-
jeme.                                                   

Policie ČR 
hledá svědky

Pronájem

Koupě
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V minulém roce se čtenáři Novinek ze 
Sezimova Ústí mohli seznámit s  mla-
dými sportovci, kteří reprezentují 
nejen Sezimovo Ústí, ale i naši repub-
liku.  Těší mě, že dnes mohu představit 
další. Jsou jimi sourozenci Klára a Ma-
těj Vaňkovi. Jejich sportovní láskou se 
stala kanoistika a oba závodí za oddíl 
TJ VS Tábor.  

Hana Chotovinská
kronikářka města

Blízkost řeky Lužnice láká 
k provozování vodních sportů 

a  stejné to bylo i  u  tatínka Kláry 
a  Matěje, který si rád řeku rekre-
ačně sjížděl. Ovšem když jeho děti 
propadly kanoistice a začaly jezdit 
na závody, nestačilo mu dělat jim 
pouze doprovod a začal se také ka-
noistice věnovat závodně.  Nedosá-
hl sice vrcholové úrovně, ale může 
se pyšnit tím, že jeho děti patří 
v  tomto sportovním odvětví mezi 
špičku a jsou reprezentanty České 
republiky. Kanoistika má několik 
disciplín, z  nichž se Klára věnuje 
sjezdu na divoké vodě a vodnímu 
slalomu, v  nichž dosahuje výbor-
ných výsledků na  kajaku i  kánoi. 
Také Matěj zvládá vodní slalom 
i  sjezd na  divoké vodě, a  to jak 
na singlu, tak i na deblkánoi.  Pro 
upřesnění uvádím, že při jízdě 
na  kajaku má závodník na  pádle 
dva listy a  v  lodi sedí, při jízdě 
na kánoi má pádlo jeden list a zá-
vodník v lodi klečí.

Na stupně vítězů poprvé vystou-
pil Matěj v  roce 2013, kdy v Čes-
kém poháru předžáků ve  slalomu 
na  divoké vodě v  Třebechovicích 
obsadil 3. místo. Rok na  to zís-
kal ve  stejné soutěži devětkrát tu 
nejcennější medaili. V  roce 2018 
na  mistrovství České republiky 
ve  sprintu na  kajaku v  Českých 
Budějovicích obsadil 2. místo 
a  na  deblkánoi se spolujezdcem 
Karlem Rašnerem si vyjeli 1. mís-
to. Post nejlepších sjezdařů obhájili 
i  v  roce 2019 a  2020, kdy se stali 
v  kategorii dorostu mistry Čes-
ké republiky. Velkým úspěchem 
v roce 2019 skončila reprezentace 
na MS ve sjezdu na divoké vodě ju-
niorů v Bosně a Hercegovině, kdy 
získali pro Českou republiku dvě 
stříbrné medaile.

Klára je také reprezentantkou 
České republiky. Svůj první cenný 

kov za 3. místo si přivezla z MČR 
žáků ve sprintu v roce 2014. Úspěš-
ný byl pro Kláru rok 2016, kdy 
na veřejných závodech ve slalomu 
obsazovala první a  druhá místa. 
Od  roku 2017 jezdí nejvyšší sou-
těž Český pohár ve vodním slalo-
mu, kde startují pouze ti nejlepší 
slalomáři z  ČR, kteří se nominují 
z nižších soutěží a získají potřebný 
počet bodů. Na MČR v roce 2018 
si vybojovala ve  sjezdu třetí mís-
to a stejně jako pro bratra Matěje, 
tak i pro ni byl velmi úspěšný rok 
2019, kdy na  mistrovství České 
republiky dorostu ve sjezdu na ka-
jaku skončila druhá a  v  Českém 
poháru ve sprintu na Lipně třetí. 

Kanoistice se Klára věnuje 
od svých deseti let, Matěj od sed-
mi. Trénují 5 – 6krát týdně, někdy 
i  dvoufázově. V  zimním období 
mají všestrannou přípravu. Pobyt 
v  tělocvičně a posilovně si zpestří 
plaváním, proloží během, a pokud 
to sněhové podmínky umožní, 
věnují se i  běhu na  lyžích. Trené-
rem sourozenců je Vladimír Vala. 
Na  všech závodech, které Klára 
i  Matěj absolvují, je jim morál-
ní oporou jejich tatínek.  I  přes 
úspěchy, kterých dosahují, vystu-
pují a chovají se velmi sympaticky 
a skromně.

Co se týče sportovního vyba-
vení, mají společně 8 lodí – kaja-
ky i kánoe na sjezd a na slalom + 
deblkánoi. A  zatímco cyklisté, te-
nisté a další sportovci vozí s sebou 
na závody náhradní sportovní vy-
bavení, kanoisté si náhradní kánoi 
s sebou nevozí. Mezi základní vy-

bavení patří helma, vesta a šprajda 
(špricdeka) – flexibilní kryt brá-
nící tomu, aby se voda nedostala 
do vnitřku kánoe či kajaku.

Vedle úspěchů na  sportovním 
poli musí zvládat i  školní povin-
nosti. Klára po absolvování gym-
názia v  Českých Budějovicích 

studuje Zdravotně sociální fakul-
tu Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích, obor Nutriční tera-
pie. Matěj je studentem 2. roční-
ku VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí. 
Po  absolvování oboru Mechanik 
– elektronik – digitální techni-
ka by rád pokračoval ve  studiu 
na  vysoké škole. A  zdá se, že si 
sourozenci vybrali obory podle 
svého zájmu. Mezi záliby Kláry 
patří vaření a Matěj se rád „hra-
be“ v motorech.

A  jaká přání mají sourozenci 
pro nadcházející závodní sezónu? 
Zúčastnit se letošního mistrov-
ství světa v Solkanu ve Slovinsku. 
V roce 2022 by se rádi nominovali 
na ME v Banja Luce v Bosně a Her-
cegovině. V následujících letech by 
se chtěli udržet ještě nějaký ten rok 
v reprezentaci a úspěšně dokončit 
studium. 

Domnívám se, že nejen jménem 
svým, ale i občanů Sezimova Ústí 
jim mohu poděkovat za reprezen-
taci města a popřát oběma přede-
vším hodně zdraví a splnění spor-
tovních i osobních předsevzetí.    

INZERCE

Mladí a úspěšní – sourozenci Vaňkovi
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Jeden z  nevýznamnějších a  vynika-
jících astronomů a  popularizátorů 
astronomie na  západní polokouli byl 
dr.  Carl Sagan (1934–1996), autor 
poselství umístěné na  sondách k  ji-
ným světům a mj. autor knihy a filmu 
„Kontakt“. Bohužel jsme jej nestačili 
pozvat na 26. valné shromáždění Me-
zinárodní astronomické unie v r. 2006 
v Praze. 

Zdeněk Soldát
Hvězdárna Fr. Pešty

Ekvivalentně jemu na  východ-
ní polokouli máme rovněž 

slavného astrofyzika, jménem 
RNDr. Jiří Grygar CSc.

Narodil se před 85 lety, 17. 3. 
1936. Známý popularizátor, autor 
rovněž bezpočtu vědeckých prací 
a  publikací, pracoval u  největšího 
2m dalekohledu na  AsÚ ČSAV 
v Ondřejově, ve fyzikálním ústavu 
AV ČR v  Řeži na  dálkovém prů-
zkumu Země a v neposlední době 
na výzkumu vysoce energetického 
kosmického záření na observatoři 
„Pierre Auger“ v Argentině. 

O astronomii přednášel i něko-
likrát v Táboře a v Sezimově Ústí, 
kde v  r. 1984 vznikl kontakt pro 
putování astronomů na  bicyklu 
po  hvězdárnách Česka a  Sloven-
ska, zvaný Ebicykl. Hvězdárny 
v Sezimově Ústí a v Táboře  jsme 
navštívili s  Ebicyklem v  r. 1987, 
1999, 2007, 2010. Dr.  Jiří Grygar 
je mj. čestným členem hvězdárny 
v Sezimově Ústí.  Dovolte mi touto 
cestou vzácnému příteli dr.  Jurovi 
Grygarovi popřát trvale aktivní ži-
vot ve vědě, v životě a mezi přáteli 
na Ebicyklu, pevné zdraví a mno-
ho kilometrů na  bicyklu. Vždyť 
při jeho přednáškách ve  velkém 
sále Klubu kultury na hotelu nám 
vskutku nikdy nestačily židle. 
http://www.astronom.cz/grygar/, 
Wikipedia.

POZOROVÁNÍ  PLANET 
Mars je nápadný červený objekt 

vysoko nad jihozápadem v  sou-
hvězdí Býka.

Jupiter, Saturn a  Měsíc ráno 
nízko nad jihovýchodním obzo-
rem před východem Slunce

Slunce 19. 4. ve 22:33 hod. vstu-
puje do znamení Býka. 

MĚSÍC
Poslední čtvrť 4. 4. nad výcho-

dem.
Nov 12. 4. nachází se mezi Slun-

cem a Zemí. Za jasné oblohy nej-
lepší sledování oblohy. 

První čtvrť 20. 4. nad jihozápa-
dem. 

Úplněk 27. 4. Nejvhodnější po-
zorování Měsíce je mimo úplněk, 
bočním svitem Slunce vyniká 
nádherná plastika měsíční kraji-

ny podobně jako stíny v  přírodě 
na Zemi.

Nejdále od  Země (odzemí)  
14. 4. (406 139 km).  

Nejblíže k  Zemi (přízemí) se 
ocitne 27. 4. (357 373 km). A  to 
je nabídka i pouhým okem pozo-
rování tzv. superúplňku. Měsíc 
na  obloze se jeví o  větší velikosti, 
než jej známe a  na  své eliptické 
dráze v  přízemí se sejde s  oka-
mžikem úplňku. Pokud je poblíž 

úplňku, superúplněk bývá na  ob-
loze v  různých velikostech. Nemá 
to nic společného s Měsícem u ob-
zoru, kde je vlivem lomu paprsků 
vždy větší. Naopak Měsíc v odzemí 
může mít i menší průměr. Vše zá-
visí na  jeho dráze, není kruhová. 
Oběh Měsíce je v  tomto úžasný, 
má až sedm pohybů kolem Země. 
Lidově bych si dovolil říci, že to je 
láska na první pohled.

ÚKAZY
Vesta – římská bohyně, ochrán-

kyně ctnosti, čistoty a  domácího 
krbu. Planetka je čtvrtou největší 
v  oblasti mezi Marsem a  Jupite-
rem o průměru 525 km. V březnu 
a dubnu se nachází na spodní hra-
ně souhvězdí Lva. Pozorovat ji lze 
výjimečně i  za  jasné bezměsíčné 
noci pouhým okem. 

VÝROČÍ V DUBNU
5. 4. 30 n. l. – 2051 roků.  I veli-

konoce přineslo nebe.
7. 4. 2001 – 20 let od  startu 

úspěšné sondy Mars Odyssey 
k Marsu.

12. 4. 1961 – 60 let od  slavné-
ho startu Jurije Gagarina na  lodi 
Vostok 1. První člověk ve vesmíru.

12. 4. 1981 – 40 let od  vůbec 
prvního letu raketoplánu STS 1 
Columbia.

19. 4. 1971 – 50 let od startu 1. 
kosmické stanice Saljut 1. Počátek 
éry kosmických stanic.

DÉLKA DNE A NOCI
V  dubnu se den báječně pro-

dlouží o dalších 1h. 48 min.    

PRANOSTIKA
Před sv. Jiřím sucho, po  něm 

mokro (24. 4.)

První kapitoly jara:
“Přehnal se déšť a omyl duše lidí.
Všude se bláto lepí na střevíce
a chladný větřík s vůní vlhké 
oranice
po chřípích dráždivě slídí…
…Jaro! Ty jasné tajemství!
Magie svatá!
Vždyť člověk zapomíná sám, že je!
Slavím tě z celé duše! …”

WEN I-TUO 
(1899–1946) Opadalé květy

Další na http://www.hvezdarna-
-fp.eu/ a na www.astro.cz



Hvězdárna Františka Pešty

Ebicykl r. 2007, vpravo dr. Jiří Grygar, Zd. Eddy Soldát

RNDr. Jiří Grygar CSc.

Ebicykl r. 2007, Setkání na Hiltonu v Sezimově Ústí. Zprava mistr světa v cyklokrosu 
Karel Camrda, dr. Jiří Grygar, Ing. arch. Alena Kalinová – autorka slunečních hodin, 
velký cyklista Ing. Vlasta Fák, cyklista Ing. Ivča Trávníček, hostitel Eddy Soldát
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AKCE

Vzhledem k současné situaci 
a  mimořádným opatřením 
sledujte naši webovou a  FB 
stránku, kde přinášíme ak-
tuální informace o  změnách 
termínů či zrušení akcí.

Změna programu a termínů 
vyhrazena. 

DESKOVÉ HRY
12. dubna 15-17 hod.
Knihovna Městský úřad

V knihovně se vydáme na piknik 
s hrou Slož to. Pomocí látkového 
ubrousku se proměníme na zruč-
né kuchaře, kteří budou muset 
připravit jídlo podle zadání. Po-
síleni vydatným myšlenkovým 
jídlem se pustíme do  záchrany 
knihařského stroje a  pomocnou 
tlapku přiloží sám medvěd Wrr! 
Na závěr našeho herního dobro-
družství se podíváme do  Krteč-
kovy zahrádky, ve  které budeme 
vymýšlet různé příběhy Krtka 
a jeho přátel.
vstupné: zdarma

HRAVÉ ODPOLEDNE
29. dubna 14-16 hod.
Knihovna Školní náměstí
Inspirujeme se Japonskem. Man-
ga, Haiku, Origami-tři témata, 
která nás budou provázet hravým 
odpolednem. Víte, jak správně 
číst mangu (japonský komiks)? 
Chcete zkusit vytvořit haiku (ja-
ponská krátká báseň)? Nebo si 
poskládat originální origami? 
Přijďte si vyzkoušet tyto techni-
ky japonské tvorby do knihovny! 
Když nám to počasí dovolí, tvořit 

budeme na naší knihovnické za-
hrádce.
vstupné: zdarma

KONCERTY

50 MUZIKANTSKEJCH LET 
TOMÁŠE LINKY
12. dubna 19 hod.
NÁHRADNÍ TERMÍN 22. 4. 2022
sál Spektrum
Tomáš Linka je legendou české 
country scény a  hráč na  foukací 
harmoniku. Nyní připravil klu-
bový pořad k  50. výročí svého 
působení na profesionální scéně. 
Prošel skupinami Greenhorns, 
Fešáci, Kanafas, Cadillac PB 
a  od  roku 1999 má i  svou do-

provodnou skupinu Přímá linka. 
vstupné: 240 Kč
(Již zakoupené vstupenky na  pů-
vodní termín zůstávají v platnosti.) 

DIVADLA

SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ
KOMORNÍ DIVADLO KALICH
14. dubna 19 hod. 
NÁHRADNÍ TERMÍN 13. 4. 2022
sál Spektrum

Jednoho letního dne se do  vily, 
ukryté v  idylických lesích, sjede 
nesourodá společnost. Poněkud 
potřeštěný vynálezce Andrew, 
řešící svou sexuální frustraci vy-
mýšlením prapodivných vyná-
lezů, a  jeho půvabná manželka 
Adriana zde přivítají zdánlivě úz-
koprsého filozofa Leopolda a jeho 
nastávající manželku, ve  všech 
směrech okouzlující Ariel. Již tak 
dosti třaskavou směs doplní ještě 
záletný a bezuzdně milující lékař 

Maxwell a  jeho skutečně v  ničem 
nekomplikovaná přítelkyně Dul-
cy...
Hrají: Václav Kopta, Máša Mál-
ková, Radek Zima, Sandra Černo-
drinská / Sarah Haváčová, Barbo-
ra Munzarová, Jaromír Meduna
vstupné: 360 Kč
(Již zakoupené vstupenky na  pů-
vodní termín zůstávají v platnosti.)

FANTASTICKÁ ŽENA
AGENTURA FAMILIE
27. dubna 19 hod. 
NÁHRADNÍ TERMÍN 8. 2. 2022
sál Spektrum
Současná komedie úspěšného 
kanadského autora, jejíž zápletka 
se točí kolem seznamu vlastností, 
které by měla mít ideální part-
nerka. Jedná se o příběh dvou ka-
marádů ve středním věku, jejichž 
životy pořádně zamíchá tajuplná 
seznamka a  doslova fantastic-
ká žena, která se jim zčistajasna 
objeví v  bytě. Jak to spolu může 
souviset?

Hrají: Patricie Pagáčová / Diana 
Šoltýsová, Václav Krátký / Ondřej 
Volejník, Adrian Jastraban / Jar-
mil Škvrna
vstupné: 340 Kč
(Již zakoupené vstupenky na  pů-
vodní termín zůstávají v platnosti.)

POHÁDKY

O HEŘMÁNKOVÉ VÍLE
DIVADÝLKO NA SCHODECH
21. a 28. dubna 16.30 hod.
loutkový sál
Čerti zničí všechen heřmánek 
na  louce. Princezna Márinka je 
nemocná, a právě heřmánek by ji 

ŘEDITELKA MSKS
737 254 683

vedenimexus@sezimovo-usti.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM 
(SPEKTRUM)
736 523 288 

(předprodej vstupenek)
infocentrum@sezimovo-usti.cz

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

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

Kulturní program na měsíc duben

PO 9–11:30 13–17
ÚT – 13–15
ST 9–11:30 13–17
ČT – 13–15
PÁ 9–11:30 –

KNIHOVNA ŠKOLNÍ NÁM.
603 257 500

mk2@sezimovo-usti.cz

PO 8–12 13–16
ÚT 8–12 13–16
ST – 13–18
ČT 8–12 13–16
PÁ 8–12 –
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uzdravil. Princ se vydá k heřmán-
kové víle pro pomoc. Víla vrátí 
heřmánek na louku a potrestá zlé 
čerty.
vstupné: 20 Kč 

PŘEDNÁŠKY

JOSEF FORMÁNEK: 
CESTY VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ
8. dubna 18 hod.
NÁHRADNÍ TERMÍN 
BUDE UPŘESNĚN
sál Spektrum

Autorské čtení, promítání (dia-
pozitivů z  cest i  krátkých filmů) 
a  povídání spisovatele a  cestova-
tele Josefa Formánka o  cestách 
vnějších a  vnitřních, o  pralese, 
šamanech, pití i  nepití, okamži-
ku rozhodnutí, víře a  laskavosti. 
Úspěšný spisovatel a  autor před-
lohy nového filmu režiséra Dana 
Svátka Úsměvy smutných mužů 
Josef Formánek o  sobě tvrdí, že 
žije hlavně přítomností. „Když 
myslíte na minulost, nebo na bu-
doucnost, okrádá vás to o přítom-
nost“, tvrdí světoběžník a  autor 
sedmi knih.
vstupné: 100 Kč
(Již zakoupené vstupenky na  pů-
vodní termín zůstávají v platnosti.)

VÝLETY

KARLOVY VARY, KYSELKA – 
MATTONI, BECHER
17. dubna
NÁHRADNÍ TERMÍN 
BUDE UPŘESNĚN
Odjezd: 6.00 Spektrum, 
6.05 Husovo nám. SÚ I, 
6.15 Tábor ČD
Tento jarní výlet nás povede 
do  Karlových Varů a  nedaleké 
Kyselky. Budeme mít možnost 
srovnat krásu nejznámějších čes-

kých lázní v porovnání se zdevas-
tovanými lázněmi Kyselka, které 
ovšem v  19. st. patřily k  luxusu 
a  byly navštěvované stejně jako 
Karlovy Vary.
Naše putování začne v  Mattoni 
muzeu, kde je k vidění stará stá-
čírna minerálních vod. Pak se 
společně projdeme zchátralými 
lázněmi k  pramenu vody (lá-
hev s sebou). Poté se přemístíme 
do Karlových Varů, kde si s prů-
vodcem projdeme celé město. Na-
vštívíme i Becher muzeum s ma-
lou ochutnávkou.
V rámci výletu budeme dost cho-
dit, zvažte proto svoje síly a neza-
pomeňte na dobrou obuv.
Cena: 1390 Kč 
(V  ceně jsou zahrnuty vstupy 
a komentované prohlídky.)
Platba hotově nebo kartou v Info-
centru Sezimovo Ústí nebo po pře-
dešlé rezervaci převodem na  účet 
705  978  359/0800, var. symbol 
1704

GALERIE

PODVODNÍ SVĚT
Výstava je přístupná 
od 9. dubna 
malý výstavní sál Spektrum

Tyto dva pány prof.  Ing. Radima 
Váchu, Ph.D.  a  Pavla Chalupu 
spojuje jedna velká vášeň, kterou 
je cestování, potápění a fotografo-
vání. Podvodní krása v její ryzos-
ti a  čistotě. Od  středomořských 
mělčin, na vracích Rudého moře, 
přes filipínské korálové útesy zá-
řící barvami, až po  sladkovodní 
místa, lomy a nádrže ČR. Všude 
tam autoři hledají a zachycují to, 

co nás od pradávna přitahuje. To 
podmanivé kouzlo vodních hlu-
bin.
vstupné: 10 Kč

VÝSTAVA KATEŘINY 
KAIRY HRACHOVCOVÉ
Výstava je přístupná 
od 16. dubna
foyer Spektrum
Kateřina Hrachovcová je známá 
především jako herečka, která 
své soukromí moc neotvírá. Ušla 
kus vnitřní cesty, aby poznala 
sama sebe. Před pár lety se vydala 
na  uměleckou a  duchovní dráhu 

– malování pomocí tzv. autokres-
by. Sama o  sobě říká: „chuť ma-
lovat přichází se silným vjemem. 
Ať už jsem nahoře, nebo dole. 
Přichází ze silných, nebo zdánli-
vě silných zážitků. Někdo druhý 
na mně mnohdy ani nerozpozná, 
že jsem něco silného zachytila.“ 
vstupné: 10 Kč 

JARNÍ VÝSTAVA
Výstava je přístupná 
od 16. března 
galerie Spektrum zvenku 
Tradiční jarní výstava, která vás 
naladí na  slunečné dny. Můžete 

si prohlédnout klasickou veliko-
noční výzdobu, ruční práce, svíce 
s jarní energií, háčkované a palič-
kované výrobky.
vstupné: zdarma

PŘIPRAVUJEME

MARCEL ZMOŽEK
9. května 18 hod.
sál Spektrum

Ke  Dni matek jsme přichystali 
vystoupení hudebního skladatele, 
textaře a  zpěváka, který již 25 let 
úspěšně působí na  domácí hu-
dební scéně a  navazuje na  tvorbu 
svého otce Jiřího Zmožka. „Už mi 
lásko není 20 let“ a další oblíbené 
písně na koncertě jistě zazní. 
vstupné: 180 Kč

KDYŽ SE ZHASNE
VIP ART COMPANY
10. května 19 hod.
sál Spektrum

Trevor a Nina jsou manželský pár 
z vyšší newyorské společnosti. On 
je prominentní gynekolog, ona 
majitelka a  šéfkuchařka vyhláše-
né italské restaurace. Jejich man-
želství však nelze pokládat za ide-
ální. Může za  to předmanželská 
smlouva, drsnější než pravidla 
amerického fotbalu: ten z  man-
želů, který podá návrh na rozvod, 
přijde o  veškerý majetek, který 
tak automaticky připadne tomu 
druhému. 
Hrají: Lukáš Langmajer, Miluše 
Bittnerová, Michaela Kuklová, Ivo 
Šmoldas
vstupné: 380 Kč
(Již zakoupené vstupenky na  pů-
vodní termín zůstávají v platnosti.)
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Kulturní program na měsíc duben

MÁJOVÉ SLAVNOSTI
1. května 9–12 hod.
park před Spektrem
Tradiční sezimoústecká akce ko-
naná na  náměstí Tomáše Bati. 
Přijďte si poslechnout kapelu 
Swing Band Tábor nebo prohléd-

nout ukázky výcviku psů. Nebu-
dou chybět ani stánky, skákací 
hrad a program připravený skau-
ty. Děti si budou moci mimo jiné 
prohlédnout i hasičské auto.
vstupné: zdarma

BAŤŮV BĚH 
1. května
11 hod. – prezentace
12 hod. – start
13 hod. – vyhlášení výsledků 
na Kozím hrádku
Další ročník přespolního běhu 
z  náměstí Tomáše Bati na  Kozí 
hrádek v  rámci Májových slav-

ností. Pro účastníky běhu je v cíli 
na Kozím hrádku připraveno ne-
jenom malé občerstvení, ale také 
slavnostní vyhlášení výsledků. 
vstupné: zdarma

ODEMYKÁNÍ KOZÍHO HRÁDKU
HURÁ NA HRAD
1. května 14-17 hod.
NKP Kozí hrádek
Zahájení sezony se zábavným 
programem pro celou rodinu. 
K vidění budou historická řemes-
la, kejklíři, klaun nebo kouzelník. 
Během odpoledne si také můžete 

prohlédnout Kozí hrádek s  prů-
vodcem v  rámci komentované 
prohlídky.
vstupné: zdarma

KLUBOVNA III. VĚKU

Program klubovny vzhle-
dem k  současné situaci po-
zastaven. Sledujte, prosím, 
aktuální informace vyvěše-
né v okně městské klubovny 
v Jiráskově ulici. Tým K3.

KNIHOVNY

Knihovna Městský úřad
Knižní novinky
Pro dospělé:
Amy Harmon: 
Z písku a popela
historický román
Jojo Moyes: 
Jako hvězdy v temné noci
román pro ženy
Georgia Hunterová: 
Měli jsme štěstí
historický román podle skuteč-
nosti
Táňa Keleová-Vasilková: 
Julinčina pekárna
román pro ženy
Vlastimil Vondruška: 
Spiknutí oběšenců
historická detektivka
Markéta Lukášová: 
Vlaštovka v bublině
román

Pro děti:
David Walliams: 
Nejhorší učitelé na světě
humorné čtení pro děti
Eva Petrová: 
Hraní s angličtinou
hravá angličtina pro nejmenší
Bohuslav Žárský: 
Obrázkové staré pověsti české
pověsti

Michal Široký: Medvěd Wrr
pohádky

Knihovna Školní náměstí 
Knižní novinky
Pro dospělé:
Karin Lednická: Šikmý kostel 2 
pokračování románové kroniky 
z Karvinska
Magdalena Knedler: 
Porodní sestra z Osvětimi 
příběh inspirovaný osudem Sta-
nisławy Leszczyńské
Elena Ferrante: 
Prolhaný život dospělých 
román z Neapole 90.let 20.století
Marek Eben: 
Myšlenky za volantem
soubor sloupků a fejetonů
Veronika Pekárková: 16-03-20
české sci-fi

Pro děti:
W. Bruce Cameron: Příběh Ellie 
příběh o  čtyřnohém policejním 
parťákovi
Michal Široký: Medvěd Wrr: 
Po přečtení zavřít 
medvěd Wrr zachraňuje svět knih
Alexa Pearl: 
Sasanka – Dobrodružství 
neobyčejného hříbátka
pro nejmladší čtenáře
Dogman a Super kotě
komiksové pokračování
David Walliams: Něfo
humorný příběh pro děti

KINO SPEKTRUM

Vzhledem k současné situaci 
a  mimořádným opatřením 
sledujte naši webovou a  FB 
stránku, kde přinášíme ak-
tuální informace o  změnách 
termínů či zrušení akcí.

Změna programu a termínů 
vyhrazena.

čt  1. dubna 10:00 hod.
KRAJINA VE STÍNU 
historické drama
ČR, 2020, 135 min., 15 let

čt  1. dubna 15:00 hod.
pá  2. dubna 15:00 hod.
CROODSOVI: NOVÝ VĚK  
animovaný
USA, 2020, přístupný, dabing

čt     1. dubna 17:30 hod.
po      5. dubna 17:30 hod.
ne  25. dubna 20:00 hod.
st  28. dubna 20:00 hod.
GODZILLA VS. KONG  

akční, sci-fi
USA, 2021

čt    1. dubna 20:00 hod.
so    3. dubna 17:30 hod.
ne    4. dubna 17:30 hod.
ne  18. dubna 20:00 hod.
út  20. dubna 20:00 hod.
MATKY
komedie
ČR, 2020, 12 let

pá     2. dubna 17:30 hod.
ne     4. dubna 20:00 hod.
út     6. dubna 17:30 hod.
út  13. dubna 20:00 hod.
čt  22. dubna 20:00 hod.
NIKDO

akční, thriller
USA, 2021, titulky

pá    2. dubna 20:00 hod.
so     3. dubna 20:00 hod.
pá  23. dubna 20:00 hod.
DUŠE  
animovaný
USA, 2020, 100 min., dabing  

so  3. dubna 15:00 hod.
ne  4. dubna 15:00 hod.
ČERVENÝ STŘEVÍČEK 
A 7 STATEČNÝCH
animovaný 
Jižní Korea, 2019, 92 min., pří-
stupný, dabing
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po     5. dubna 15:00 hod.
so  17. dubna 17:30 hod.
ne  18. dubna 17:30 hod.
MAXINOŽKA 2

animovaný
BG, F, 2020, 89 min., přístupný, 
dabing

po  5. dubna 20:00 hod.
út  6. dubna 20:00 hod.
VEČÍREK
komedie
ČR, 2020, 90 min., 12 let

st     7. dubna 15:00 hod.
čt  15. dubna 17:30 hod.
so  24. dubna 15:00 hod.
ne  25. dubna 15:00 hod.
RAYA A DRAK

animovaný
USA, 2021, dabing

st     7. dubna 17:30 hod.
út  20. dubna 17:30 hod.
čt  29. dubna 17:30 hod.
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
komedie
ČR, 2021

st 7. dubna 20:00 hod.
BOŽE, TY SEŠ HAJZL

komedie, drama
NSR, 2020, 89 min., 12 let, titulky

čt 8. 4. 10:00 hod.
HAVEL 
životopisný
ČR, 2020, 100 min., 12 let

pá     9. dubna 20:00 hod.
so  10. dubna 17:30 hod.
ne  11. dubna 20:00 hod.
st  21. dubna 20:00 hod.
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
komedie
ČR, 2021

so  10. dubna 20:00 hod.
čt  22. dubna 10:00 hod.
TAXIKÁŘ – Z OBĚTI VRAHEM 
drama
ČR, 2020

so  10. dubna 15:00 hod.
ne  11. dubna 15:00 hod.
MOŘE KOUZEL

animovaný
Rusko, 2020, 83 min., dabing
Bojácný a  stydlivý delfín Delphy 
objeví v moři kouzelnou klenbu. 
Ta dokáže každou rybu proměnit 
v to, čím by chtěla být…

ne  11. dubna 17:30 hod.
st  21. dubna 17:30 hod.
ne  25. dubna 20:00 hod.
GREENLAND: 
POSLEDNÍ ÚKRYT
akční

USA, VB, 2020, 119 min., 12 let

út  13. dubna 17:30 hod.
CIVILIZACE
dokument
ČR, 2021 

čt  15. dubna 10:00 hod.
CASTING NA LÁSKU

komedie
ČR, 2020, 85 min., 12 let

čt  15. dubna 20:00 hod.
pá  16. dubna 20:00 hod.
pá  30. dubna 20:00 hod.
MORTAL KOMBAT

akční, sci-fi
USA, AU, 2021, titulky

pá  16. dubna 17:30 hod.
NEJVĚTŠÍ DAR
pohádka
ČR, 2021

so  17. dubna 15:00 hod.
YAKARI – VELKÉ 
DOBRODRUŽSTVÍ 
animovaný 

F, N, B, 2020, 82 min., dabing
Malý Yakari z kmene Siuxů se vy-
dává na vlastní pěst hledat divo-
kého mustanga, kterého prý není 
možné skrotit. Na  cestě potká 
velkého orla, svoje totemové zví-
ře. Ten ho obdaruje neobyčejným 
pírkem a schopností povídat si se 
zvířaty.

so  17. dubna 20:00 hod.
KINGSMAN: 
POSLEDNÍ MISE 
akční
USA, VB, 2021, 131 min., titulky

ne  18. dubna 15:00 hod.
DRAČÍ ZEMĚ
animovaný
N, 2020, 91 min., dabing

Rodinný film s  trojící neobvyk-
lých hlavních hrdinů, drakem, 
zlodějíčkem a  horským šotkem. 
Hrdinové se vydávají na  dobro-
družnou cestu, jejímž cílem je 
nalezení dračí země.

čt  22. dubna 17:30 hod.
pá  23. dubna 17:30 hod.
AINBO: HRDINKA PRALESA
animovaný 
Peru, Nizozemsko, 2020, 85 min., 
dabing

so  24. dubna 17:30 hod.
st  28. dubna 20:00 hod.
SLEČNA BESTIE
komedie, horor
USA, 2020, 102 min.

so  24. dubna 20:00 hod.
ŽENA
dokument
F, 2019, 104 min., 12 let, titulky

čt  29. dubna 10:00 hod.
MŮJ PŘÍBĚH
drama
ČR, 2020, 90 min., 12 let

čt  29. dubna 20:00 hod.
pá  30. dubna 17:30 hod.
UBAL A ZMIZ
komedie
ČR, 2021
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Veronika Holubová
ředitelka Městského střediska 
kultury a sportu

Divadelní podzim bude zahr-
novat jedinou předplatitel-

skou skupinu, ve které uvedeme 4 
představení. Předplatním lístkem 
si rezervujete svoje stálé místo 
v hledišti a  lístek zůstává i nadále 
přenosný. V  případě, že neuvede-
me představení (vládní opatření 

PES) v plánovaném termínu, před-
platitelský lístek zůstává v  plat-
nosti a představení bude uvedeno 
v  náhradním termínu, o  kterém 
budeme návštěvníky informovat 
emailem nebo SMS zprávou. Veš-
keré změny budou rovněž uvedeny 
na  našich webových a  FB strán-
kách. 

Podmínky prodeje 
Předplatného podzim 2021:
Místo prodeje: 
Infocentrum Sezimovo Ústí, 
nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí

Způsob prodeje: 
pouze na místě, platba 
v hotovosti nebo kartou

Rezervace: 
zamluvení divadelní 
permanentky není možné

Termín prodeje: 
3. května – 30. června 2021 během 
otevírací doby infocentra
Cena: 990 Kč

A jaká představení 
jsme pro vás připravili?
17. září 
VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU 
Divadelní společnost Háta
11. října 
PODAŘENÉ PANSTVO 
Spolek divadelních ochotníků Miličín
3. listopadu 
BENÁTKY POD SNĚHEM 
Pantheon production
8. prosince 
LASKONKY 
Divadlo na Maninách 

Těšíme se na  společné kulturní 
zážitky v  nových divadelních se-
dačkách.                                              

Předplatné podzim 2021

Veronika Holubová
ředitelka Městského střediska 
kultury a sportu

Pro všechny pamětníky a obyva-
tele města Sezimovo Ústí jsme 

si dovolili připravit unikátní doku-
menty nejen o vzniku části města 
zvané „Kovák“ nebo také „Baťov“. 
Krátké dobové filmy sestavil Lu-
děk Zyka, zaměstnanec MSKS, 
jehož celoživotním koníčkem je 
sbírání historických fotografií a fil-
mových záběrů. Díky této kolekci 
se můžete společně s námi přenést 
do dob dávných a znovu si připo-
menout historii města. Jednotlivé 
dokumenty jsou postupně zveřej-
ňovány na našich webových strán-
kách, Facebooku a  na  YouTube 
kanálu. Jakmile se otevřou prosto-
ry kina Spektrum návštěvníkům, 
bude možné krátké filmy při první 
příležitosti vidět i zde. Pokud máte 
k dispozici jakékoliv záběry nebo 
dobové fotografie a chtěli byste je 
poskytnout ke zveřejnění, můžete 

je po  individuální domluvě zaslat 
nebo přinést do Infocentra.

V současné době můžete zhléd-
nout 7 kapitol:
Kapitola 1 – Jak to vlastně u Vel-
kého dvora v  roce 1939 všechno 
začalo
Kapitola 2 – Výstavba typických 
baťovských dvojdomků
Kapitola 3 – Začátek školství 
na „Kováku“
Kapitola 4 – Zahájení výroby stro-

jů v Kovosvitu
Kapitola 5  – Otevření společen-
ského domu v Sezimově Ústí (ho-
tel MAS)
Kapitola 6 – Založení sportovní-
ho klubu MAS Sezimovo Ústí
Kapitola 7 – Velký masopustní rej 
z roku 1962

www.kultura.sezimovo-usti.cz
Facebook: mexussezimovousti
Youtube: Měxus Sezimovo Ústí    

Alena Bláhová
Divadelní soubor „Spektrum“

Obrazně řečeno - divadelní 
soubor “Spektrum” ze Sezi-

mova Ústí se po  úspěšném startu 
s  pohádkou A. Bláhové “O  prin-
cezně na ocet” pěkně rozjel, ale co-
vidovými okolnostmi byl zbrzděn 
a momentálně stojí ve stanici “Na-
děje”, připraven, jak jen to půjde, 
znovu vyjet.

Přesně před rokem jsme 
po  mnoha vystoupeních pilně 
zkoušeli a  dolaďovali pohádku 
“O princezně na ocet” na uvedení 
na  přehlídce v  našem milovaném 
Českém Krumlově. A zároveň pra-
covali na  nové inscenaci pro děti 
“Lužnická pohádka”, která již po-
druhé měla odloženou květnovou 
a lednovou premiéru. Na potřetí to 
snad vyjde!

Protože jsme soubor mnohačle-
ný, 16 lidí, včetně techniky a  hu-
debníků, je problematické, vzhle-
dem k podmínkám, se v této době 
scházet a zkoušet. Takže se spíš jen 
přátelsky kontaktujeme, abychom 
o sobě věděli.

Dá se říct, že celý náš nový 
projekt spí jak “Šípková Růženka” 
a čeká na spásné probuzení. Dou-
fejme, že přijde co nejdřív!

Sejdeme se, obohaceni o  pár 
šedin, s  pár kily navíc, ale s  na-
plněnou touhou být zase spolu, 
obejmout se, stát na prknech před 
diváky a  rozdávat smích a  radost. 
Těšíme se, že znovu naskočíme 
do  “divadelního vlaku”, doděláme 
naši “Lužnickou pohádku” a  uve-
deme při třetí plánované premiéře 
do života.

A snad se s vámi, naši milí divá-
ci, v divadle Spektrum potkáme!   

Rozjetý divadelní vlak 
divadla Spektrum stojí 
ve stanici „Naděje“

Městské středisko kultury a sportu přináší
Kapitoly filmové historie města Sezimovo Ústí


