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Měsíčník

Martin Doležal
starosta města

■ zastupitelstvo města (ZM), 
jako jeden ze tří společní-
ků Vodárenské společnosti 
Táborsko s.r.o. schválilo 
výsledky koncesního řízení 
na provozovatele vodovodů 
a  kanalizací pro r. 2022 až 
2031, kterým by měla být 
opět společnost ČEVAK a.s.;

■ ZM schválilo změnu stanov 
společnosti CENTES Sezi-
movo Ústí, a.s.;

■ ZM schválilo řešení rekla-
mačního řízení se společ-
ností OHL ŽS a.s., týkající 
se výstavby I. etapy domu 
s pečovatelskou službou; 

■ ZM schválilo nový termín 
dokončení II. etapy domu 
s  pečovatelskou službou, 
a to na 15. 5. 2021; 

■ ZM schválilo podání žádos-
ti o dotaci a spolufinancová-
ní pořízení automobilu pro 
převoz klientů pečovatelské 
služby a denního stacionáře;

■ ZM schválilo realizaci pro-
jektu „Osvětlení softballo-
vého hřiště“ na  pozemcích 
města a dotaci ve výši max. 
0,5 mil. Kč;

Krátce z radnice
Martin Doležal
starosta města

Rada města a  zastupitelstvo 
města schválily rozdělení 

prostředků, které jsou v rozpočtu 
na  rok 2021 vyčleněny na  nein-
vestiční dotace subjektům v  ob-
lasti sportu a tělovýchovy, sociál-
ních služeb, životního prostředí, 
kultury, zájmové činnosti a  ta-
lentované mládeže. Pro rok 2021 
bylo v rozpočtu města v uvedené 

položce vyčleněno 1,190 mil. Kč. 
Snížení oproti předchozímu roku 
bylo provedeno v  návaznosti 
na  mimořádné investiční dotace 
pro FK Spartak MAS (2,0 mil. 
Kč – rekonstrukce fotb. stadio-
nu, 1,35 mil. Kč – rekonstruk-
ce um. trávníku), a  TJ Spartak 
MAS (1,01 mil. Kč – vytápění 
hala házená) schválené v r. 2019  
a v r. 2020. Řada pravidelně pod-
porovaných aktivit základních 
škol (Nokturňáček, Koťata, Du-
bínek, mažoretky, roztleskávač-

ky, Paprsek) a  MSKS (Loutkaři) 
byla již zohledněna v  rámci pří-
spěvků školám a MSKS (příspěv-
ky na  tyto aktivity činí 117 tis. 
Kč), u  některých žadatelů došlo 
k  převodu nevyčerpané dotace  
z  r. 2020 do  r. 2021 (J. Králík 
– Divadelní spolek Spektrum 
11.277 Kč a  Mgr.  Hlubinková – 
Nokturno 22.839 Kč).

Přehled jednotlivých dosud 
podpořených žadatelů s  uvede-
ním účelu dotace a  její výše je 
v následujícím přehledu.               

Rozdělení dotací v roce 2021

SPORT A TĚLOVÝCHOVA
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí činnost klubu 320 000

TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí projekt Doprava na soustředění gymnastek Itálie 30 000

TJ Sokol Sezimovo Ústí činnost + opravy a údržba 193 000

FK Spartak MAS Sezimovo Ústí činnost klubu 40 000

Tenisový klub MAS Sezimovo Ústí činnost + opravy a údržba 38 000

SK Sezimovo Ústí činnost klubu 25 000

Letecko modelářský klub Sezimovo Ústí činnost klubu 14 000

SK Kotnov Tábor, Sezimovo Ústí činnost klubu 5 000

TJ Magla, Sezimovo Ústí projekt Sezi Run 5 000

SK KRT Sezimovo Ústí činnost sdružení 3 000

CELKEM SPORT A TĚLOVÝCHOVA 673 000

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Diakonie ČCE - středisko Rolnička, Soběslav činnost sociálně terapeutické dílny v Táboře a Soběslavi 49 500

ZŠ a MŠ a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka, Tábor provoz centra 49 500

Domácí hospic Jordán, Tábor léky a zdrav. materiál 25 000

Farní charita Tábor projekt Auritus 20 000

APLA - Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, Tábor sociálně aktivizační služby 19 000

FOKUS Tábor činnost - komunitní tým a činnost sociálně terapeutická dílny 15 000

Hospic Sv. Jana N. Neumanna činnost - odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se ZP 15 000

SONS-Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v Táboře činnost - provozní náklady 12 000

Odstraněné lešení odhaluje konečnou podobu domu s pečovatelskou službou a denním stacionářem. Ve dvou nových křídlech budovy se  
v těchto dnech dokončuje 30 nových bytů určených zejména pro seniory.

Pokračování na str. 2



www.sezimovo-usti.cz

květen 2021

2

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR z. s. - poradenské 
centrum Tábor provozní náklady 12 000

I MY o.p.s. provozní náklady - terénní služby rané péče 10 000

SOANZ, Tábor podpora přepravy klientů - propagace, PHM 8 000

Cheiron T, o. p. s. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5 000

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory činnost - provozní náklady 4 000

Linka bezpečí z. s. provoz celostátání Linky bezpečí a Rodičovské linky 5 000

RC Radost, Tábor provozní náklady 3 000

ČČK - Oblastní spolek Tábor činnost - provozní náklady 2 000

Asociace rodičů a přátel postižených dětí - Klub Naděje, Tábor provozní náklady 1 000

Klub KARDIO Tábor pronájem sportovišť 1 000

Svaz diabetiků, ÚO Tábor provozní náklady 1 000

CELKEM SOCIÁLNÍ SLUŽBY 257 000

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ČSOP, ZO SÚ podpora hnízdních možností ptáků 6 000

Český svaz chovatelů, ZO SÚ činnost spolku - propagace, registrace zvířat 5 000

Český svaz včelařů, ZO Planá n/L nákup léčiva, včelích matek apod. 5 000

Český svaz včelařů, ZO Tábor provoz ZO 4 000

CELKEM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 20 000

KULTURA

Spolek přátel ZUŠ Sezimovo Ústí opravy hudebních nástrojů, učební pomůcky, vybavení souborů 
stejnokroji, cestovné 10 000

Alena Bláhová projekt: vydání knihy Pohádkové snívánky 9 000

Mgr. Hana Hrazánková činnost Klubovny III. věku 6 000

Korálkářky Tábor projekt: Vánoční výstava v galerii Spektrum 5 000

CELKEM KULTURA 30 000

ZÁJMOVÁ ČINNOST
Hvězdárna Františka Pešty, Sezimovo Ústí provozní náklady 10 000

Hvězdárna Františka Pešty, Sezimovo Ústí Megaevent Hvězdný Tábor 5 000

Junák - středisko Černá růže Sezimovo Ústí pravidelná činnost oddílů a střediska (náklady na dopravu, ubytování) 10 000

Korálkářky Tábor činnost spolku 5 000

CELKEM ZÁJMOVÁ ČINNOST 30 000

PODPORA TALENTOVANÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE
Klára Vaňková Podpora sportovce - kanoistika na divoké vodě 6 000

Matěj Vaněk Podpora sportovce - kanoistika na divoké vodě 6 000

Vladimír Kouba Podpora sportovce - softball 6 000

Adam Bočánek Podpora sportovce - softball 6 000

Monika Deverová Podpora sportovce - softball 6 000

CELKEM PODPORA TALENTOVANÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE 30 000

OSTATNÍ
Junák - středisko Černá růže Sezimovo Ústí údržba Skautského areálu (dle nájemní smlouvy) 30 000

Tenisový klub MAS Sezimovo Ústí nákup elektrického válce 20 000

Český kynologický svaz, ZKO Sezimovo Ústí činnost spolku – provoz kynologického cvičiště 5 000

Polánka z.s. nákup zařízení na strojní úpravu běžeckých tratí 5 000

CELKEM DOTACE MIMO PROGRAMY 60 000

CELKEM ROZDĚLENO DOTACÍ 1 100 000

Rozdělení dotací v roce 2021

Město Sezimovo Ústí v za-
stoupení Správy měs-

ta Sezimovo Ústí připravuje 
výběrová řízení na  pronájem 
bytů:
1) Dukelská č.p. 613 byt  

č. 613/02 o velikosti 2+1
2) Školní nám. č.p. 627 byt  

č. 627/02 o velikosti 2+1
3) Lipová č.p. 491 byt č. 491/5 

o velikosti 2+1
4) Průmyslová č.p. 1111 byt 

č. 1111/12 o velikosti 1+1
5) Průmyslová č.p. 1111 byt 

č. 1111/50 o velikosti 1+1

Délka prvního platebního 
období u  bytů velikosti 1+1 
bude stanovena na  3 měsí-
ce a  u  bytů velikosti 2+1 na   
12 měsíců (při podpisu ná-
jemní smlouvy je skládán 
trojnásobek/dvanáctinásobek 
nabízeného měsíčního nájem-
ného).

Bližší informace nalezne-
te na  www.sezimovo-usti.cz, 
na  úřední desce města, pří-
padně Správě města Sezimovo 
Ústí (p.  Stejskal 381  200  436, 
725  769  860; pí Podroužková 
381 200 437, 725 769 857).      

Jana Aujezdecká
oddělení správní a právní

Sčítání zabezpečuje Český statis-
tický úřad a je povinné. Provádí 

se vyplněním sčítacího formuláře 
pro domácnost. 

Online sčítání 
27. 3. – 11. 5. 2021 
Sčítání 2021 začalo dne 27. 3. 

2021 online sčítáním. Z  důvodů 
epidemické situace byla možnost 

sečíst se online prodloužena 
do 11. 5. 2021. Elektronický sčíta-
cí formulář je k dispozici na webu 
www.scitani.cz  nebo v  mobilní 
aplikaci Sčítání21. 

Listinné sčítání 
17. 4. – 11. 5. 2021
Kdo se nesečte online, má zá-

konnou povinnost od  17. 4. do   
11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat lis-
tinný sčítací formulář. O způsobu 
distribuce a  odevzdávání listin-
ných sčítacích formulářů jsme již 

psali v minulém čísle Novinek. 
V  případě rad či dotazů se ob-

racejte na  infolinku 253  253  683, 
na  e-mail dotazy@scitani.cz nebo 
online chat poradny na webu www.
scitani.cz. Adresy a  telefony kon-
taktních míst sčítání zjistíte na webu 
www.scitani.ceskaposta.cz             

Prodloužení lhůty pro online sčítání

Volné byty
k pronájmu

■ ZM schválilo odkup budov 
šaten a chatek ve sportovním 
areálu Soukeník;

■ ZM schválilo zařazení další 
investiční akce do  rozpočtu 
města, a  to zateplení budovy 
č.p. 490;

■ probíhá rekonstrukce ulic Ša-
faříkova a Hromádkova.        

Krátce z radnice

Pokračování ze str. 1
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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

Petr Klíma
oddělení životního prostředí

Město Sezimovo Ústí na  pře-
lomu března a  dubna od-

stranilo pět havraních hnízd ze 
stromů na zahradě Mateřské ško-
ly Lipová. Ke  shozu získalo vý-
jimku z  ochranných podmínek 
pro ochranu ptáků podle zákona  
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a  krajiny (úmyslné poškozování 
nebo ničení hnízd, úmyslné vy-
rušování ptáků). Povolení MěÚ 
Tábor je vázáno výhradně na  po-
zemek oploceného areálu mateř-
ské školy a bylo vydáno z důvodu 
ochrany dětí, využívajících služeb 
školy, zejména dětí v jeslové třídě, 
před zvýšeným epidemiologickým 
rizikem v souvislosti s hnízděním 
havranů v areálu školy.

Při odstraňování hnízd bylo 
nutné splnit další podmínky, např. 
nesměla být odstraňována hnízda, 
v nichž by se nacházela snůška va-
jec. Dále bylo nutné splnit lhůtu 
pro odstraňování, tedy do  15. 4.  
2021.                                                        

Odstraňování
havraních hnízd

Docházku do  MŠ Zahrádka 
nahlaste učitelkám ve  své 

třídě.
Docházku do MŠ Lipová a MŠ 

9. května je nutno nahlásit v pří-
slušné MŠ do 31. 5. 2021 a do kon-
ce června zaplatit předem školné 
a  stravné  Pokud tak neučiníte, 
nebude tam moci být vaše dítě 
přijato. Bližší info na  webových 
stránkách MŠ.                                            

MŠ Lipová Sezimovo Ústí
1. 7. 2021–16. 7. 2021

MŠ Zahrádka Sezimovo Ústí
19. 7. 2021–6. 8. 2021

MŠ 9.května Sezimovo Ústí
9. 8. 2021–27. 8. 2021

30. 8.–31. 8. 2021 budou děti 
docházet do svých kmenových 

školek.

Por. Mgr. Miroslav Doubek

Pátráme po zloději, který se dle 
zjištěných skutečností pohy-

boval v  chatové osadě na  pravém 
břehu řeky Lužnice v katastru měs-
ta Sezimovo Ústí, a  to v  prostoru 
okolo jezu Soukeník. V  nočních 
hodinách z pátku dne 2. na sobotu 
dne 3. dubna 2021 vnikl násilím 
do jedné z chat, kde majitelům vy-
bral právě naplněnou lednici. Od-
nesl si nejen potraviny, jako masné 
výrobky, sýry, ovoce a  zeleninu, 
ale i  dvě láhve alkoholu značek 

Jägermeister a  Božkov Republica. 
Celkově způsobená škoda byla od-
hadnuta na částku bezmála 3 000 
korun. Po  zloději pátrají policisté 
sezimovoústeckého obvodního 
oddělení.

Nejedná se, a to nejen v této lo-
kalitě, o ojedinělý případ. Upozor-
ňujeme tímto chataře, aby byli při 
ochraně svého majetku obezřetní. 
Jakékoliv důvodné poznatky k vý-
skytu podezřelé osoby či osob, 
které by se mohly uvedené trest-
né činnosti dopouštět, předejte 
neprodleně cestou linky číslo 158 
policistům. Děkujeme.                   

Zloděj v chatové osadě

Provoz MŠ během letních prázdnin

Zápisy do mateřských škol
MŠ web dat. sch. e-mail telefon

MŠ 9. května 489 www.1zs.sezimovousti.cz ejdmng8 zlutaskolka@seznam.cz 739 503 370

MŠ Lipová 649 www.mslipovasu.cz
www.elektronickypredzapis.cz

8pqky53 skolka.lipova@sezimovo-usti.cz 739 052 212

MŠ Kaplického 1037 www.mszahradkasu.cz yuzk4fy mssukaplickeho@seznam.cz  799 501 815



Osobní podání přihlášky do MŠ (závisí na epidemiologické situaci) 4.–5. 5. 2021
Termín pro příjem žádostí o přijetí do MŠ elektronickou formou: 1. 4.–14. 5. 2021

Petr Klíma
oddělení životního prostředí

Dne 16. 4. 2021 proběhla I. eta-
pa ozeleňování zemního valu 

podél dálnice u Kozího hrádku. 
Výsadbu zorganizoval spolek Sá-
zíme stromy, z. ú. z Prahy a pro-
vedli ji zaměstnanci společnosti  
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.         

Ozeleňování zemního valu
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Poděkování

Společenská kronika

Inzerce

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

typu Maranska. Stáří 16–20 týdnů, cena 185–229 Kč/ks.            

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

Prodej: 18. května 2021   Prodej: 18. května 2021   
Sezimovo Ústí – u vlakového Sezimovo Ústí – u vlakového 

nádraží – 9.00 hodinnádraží – 9.00 hodin

Prodej slepičekProdej slepiček

Bližší info: Po–Pá: 9.00–16.00 hod., tel.: 601 576 270,  728 605 840.
www.drubezcervenyhradek.cz

Jitka Vrbová
kronikářka kostela

Dne 23. května 2021 si připo-
mínáme 180. výročí vysvěce-

ní kostela v Sezimově Ústí. Kostel 
založila v  roce 1835 Terezie Rie-
gelová, vdova po  táborském měš-
ťanovi Antonínu Riegelovi. Tere-
zie Riegelová věnovala na  stavbu 
kostela 3 612 zlatých a v roce 1937 
se začalo stavět. Plány na  jedno-
lodní kostel ve  stylu pozdního 
empíru zhotovil Dominik Bonitz. 
Dohledem nad stavbou byl pově-
řen táborský rada Petr Procházka. 
Všichni stavební mistři a  řeme-
slnící, kteří se na  stavbě podíleli, 
byli buď místní, nebo z  blízkého 

okolí. Hrubá stavba kostela byla 
dokončena během jediného roku 
a  nad vchod do  kostela se umís-
tila mramorová deska, na  níž byl 
z  vděčnosti zakladatelce kostela 
umístěn zlacený latinský nápis: 
FUNDAVIT THERESIA RIEGEL 
MDCCCXXXV (Založila Terezie 
Riegelová 1835). Tento nápis je 
nad vchodem dodnes. Na  zařizo-
vání kostela přispívali svými dary 
místní občané. Slavnostní svě-
cení kostela bylo domluveno na   
23. května 1841. Českobudějovický 
biskup Arnošt Růžička se ho kvůli 
nemoci nemohl zúčastnit, proto 
svěcením pověřil jindřichohra-
deckého probošta Vojtěcha Juhna. 
Na  této slavnosti bylo na  náměstí 
před kostelem přítomno dalších 24 

duchovních, krajský hejtman Lu-
káš Piller, táborský děkan P.  Josef 
Matulka, městské řemeslnické po-
řádky s prapory, ostrostřelci a hud-
ba s  50 hudebníky. Za  krásného 
slunečného dne se podle kroniky 
sešlo 4 až 5 tisíc lidí. 

Za 180 let se v kostele Povýšení 
sv. Kříže v Sezimově Ústí provedlo 
mnoho stavebních oprav a  úprav. 
Kostel je dnes vybaven moderním 
osvětlením, ozvučením a vyhřívá-
ním lavic. Kostelem prošlo od roku 
1841 několik generací věřících 
a desítky ministrantů. Bohoslužby 
zde sloužilo 12 táborských děkanů 
a 30 kaplanů. Od roku 2014 v kos-
tele slouží bohoslužby táborský 
okrskový vikář P.  Michal Pulec 
a od roku 2017 i kaplan P. Tomasz 
Piechnik. Do  nedávna se o  kos-
tel dlouhých 35 let staral kostel-
ník Jan Kulhánek, který v  kostele 
i  hrál na  varhany. Zemřel náhle 
letos v lednu ve věku 70 let. Starost 
o  kostel zatím převzali manželé 
Vilma a František Drábkovi a po-
stupně se budou střídat s ostatními 
farníky. 

Přeji našemu kostelu, aby se 
v  něm stále všichni rádi scházeli, 
ať už k bohoslužbám nebo při kon-
certech pořádaných ZUŠ v  Sezi-
mově Ústí či pěveckým souborem 
Nokturno. Pokud byste si chtěli 
celý kostel prohlédnout důklad-
ně, máte výjimečnou možnost při 
letošní celostátní Noci kostelů, 
která, pokud to dovolí protiepide-
miologická opatření, se bude konat 
v pátek 28. května 2021. Těším se 
s Vámi na viděnou.                          

	Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k mým narozeninám 
a paní Chalupské za předání 
dárku.         Anna Pospíšilová 

	Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k mým narozeninám.   

                    Marie Přívozníková
	Děkuji panu starostovi 

Mgr. Ing. Martinu Doležalovi 
v  zastoupení města za  milé 
přání a paní Vocílkové za pře-
dání dárku k mým půlkulati-
nám.                 Josef Strouhal

	Děkuji mnohokrát panu sta-
rostovi a výboru pro občanské 
záležitosti za  peněžitý dárek 
a blahopřání k mým kulatým 
narozeninám. 

                             Rudolf Kopecký

Narození: od 17. 2. do 23. 3.
Ambrož Lumír
Čebišová Anna
Kelnar Teodor
Kozinski Jonáš
Kubů Tobiáš

Poláčkiová Gabriela
Soldát Richard

Suchánková Tereza
Tourková Nikola

Zemřelí: od 2. 3. do 27. 3.
Balounová Marie
Cimpa František
Devátý Antonín

Dmejchal Jaroslav
Doležalová Blanka

Hubka Jiří
Hruška Martin

Juřena Josef
Liškař Josef

Malinová Inge
Punčochář Jiří

Slámová Martina
Šíp Zdeněk
Škarda Jan

	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

POZVÁNKA NA VÝSTAVU 
PRACÍ ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO 

OBORU ZUŠ SEZ. ÚSTÍ
V úterý 18. 5. 2021 v 17.00 ho- 

din proběhne vernisáž výstavy 
prací žáků výtvarného oboru ze 
třídy Alžběty Horynové a  Evy 
Volfové. Tato výstava dokumen-
tuje distanční výuku výtvarného 
oboru. Pokud nám epidemiolo-
gická situace dovolí, bude sou-
částí výstavy výtvarný koutek, 
kde budete mít možnost si vy-
zkoušet úkoly z distanční výuky.

180. výročí vysvěcení kostela 
Povýšení sv. Kříže

INZERCE
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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

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH POZIC  
V JIŽNÍCH ČECHÁCH
Dělník nebo manažer? Pošli životopis nebo zavolej. 
ZDARMA a nezávazně s tebou zkonzultujeme tvé aktuální možnosti 
pracovního uplatnění v Jižních Čechách.
e-mail: cb@grafton.cz, tel.: 725 792 545

NAJDEME TI PRÁCI PŘÍMO NA MÍRU!
Z nabídky pozic na Táborsku vybíráme:
Výrobní dělník/ohraňovací lis, 12 hod. směny, 34–38 000 Kč/měs. 
Obchodní referent/ka s NJ, 30 000 Kč/měs.
Vedoucí kvality s AJ, 40–50 000 Kč/měs.
Specialista kvality s AJ, 27–35 000 Kč/měs.
PLC Programátor, 40 000 Kč/měs.
Elektroúdržbář, 30–35 000 Kč/měs.
Dělník/dělnice, 2 směny, 20–25 000 Kč/měs.
Finanční ředitel s AJ, výrobní společnost, 60–70 000 Kč/měs.
Údržbář, 3 směny, 25–33 000 Kč/měs.

Nabízíme práci ve všech okresech Jižních Čech. 
Více pozic na našem webu www.grafton.cz.

Grafton Recruitment, pobočka České Budějovice

Alžběta Horynová
výtvarný obor ZUŠ

Jedno přísloví říká, že pokud na-
jdeme zamčené dveře, kterými 

jsme zvyklí chodit, máme hledat 
jiné, které jsme dosud přehlíželi. 
Může se stát, že objevíme neznámý 
prostor na dosah ruky.

Když jsme na  podzim museli 
zamknout dveře do ateliéru a pře-
jít na  distanční výuku, rozhlédli 
jsme se nejprve doma. Prostředí, 
ze kterého se žáci zapojují, je velmi 
rozdílné. Co se týká technických 
prostředků, všichni mají k  dispo-
zici vlastně jen tužku a  foťák. Ale 
právě to rozdílné prostředí a nut-
nost samostatně hledat náměty 
kolem sebe je jedním z  možných 
cenných přínosů výuky z domova. 
V ateliéru připraví úkol učitel a tak 
už vlastně podstatnou část výtvar-
né práce udělá. 

Dalšími dveřmi, které při pre-
zenční výuce využíváme omeze-
ně, je inspirace umělci blízkými 
i  vzdálenými v  čase i  v  prostoru. 
Ve  virtuálním světě můžeme tyto 
vzdálenosti překlenout snáze než 
kdykoliv předtím a  distanční vý-
uka je dobrou příležitostí pomoct 
žákům vyšlapat si cesty k  umění 
i na internetu. 

Co se naopak přes monitor pro-
tlačit nedá, je vzájemná tvůrčí in-
spirace, která na hodinách ve škole 
vzniká tak mimovolně, že si ji ani 
neuvědomujeme. Teď se ale uka-
zuje, že tato vzájemná podpora 
je významnější a  chybí nám ještě 
víc, než prostor a  pomůcky, které 
máme v ateliéru k dispozici. 

Všechny úkoly, inspirace i prá-
ce žáků najdete na stránkách naší 
školy. Zkuste to také – třeba i vy 
objevíte prostor, o  kterém jste 
neměli tušení, i když byl na do-
sah ruky.                                           

Kolektiv Mš Zahrádka

Již v únoru jsme se všichni v ma-
teřské škole těšili na nadcházející 

jaro. Bohužel stávající situace nám 
překazila plány. Od 1. března došlo 
k uzavření všech školských zaříze-
ní, tudíž i naší mateřské školy Za-
hrádka. Paní učitelky nezahálely 
a využily čas k tvořivým úpravám 
svých tříd, úklidu a  výzdobě celé 
mateřské školy. Snažily se přitom 
být s dětmi stále ve  spojení, ať už 
v  podobě distanční výuky, zasílá-

ním videí nebo přípravou různých 
překvapení.

Jedno takové je čekalo 20. břez-
na, v  první jarní den, před škol-
kou. Postava Moreny a  Jarní paní 
jim tak alespoň trochu přiblížila 
neuskutečněnou tradici – vynáše-
ní Moreny. Děti si přišly postavy 
s rodiči prohlédnout a svůj zážitek 
pak doma nakreslily. Paní učitelky 
jejich výkresy vyvěsily na plot naší 
školky. Tak vznikla krásná jarní vý-
tvarná výstava, která potěšila nejen 
nás, ale také každého, kdo kolem 
naší školky prošel.                            

O distanční výuce 
výtvarného oboru

Jaro v Zahrádce
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Kolektiv Učitelů 
Zš Školní Náměstí

„Byl pozdní večer, první máj, ve-
černí máj, byl lásky čas…“ 

Kdo by první verše slavné Má-
chovy básně neznal. Tato bás-

nická skladba je nejen oslavou lás-
ky, ale také jarní přírody. A ta nás 
láká z domovů ven. A že je na co se 
dívat – příroda se obléká do paste-
lových barev a všechno kolem sebe 
zdobí drobnými barevnými kvítky, 
ptáčci si prozpěvují své oblíbené 
písně, objevují se včelky, ty nesmír-
ně pilné a vytrvalé pracovnice.

A  my jsme mezitím odložili 
zimníky …a  co jsme zjistili?  Že 
dlouhodobé vysedávání u  počíta-
čů při distanční výuce a  absence 
sportovních kroužků se začalo 
projevovat na naší fyzické zdatnos-

ti i na našich postavách. Proč si to 
nepřiznat, zpohodlněli jsme. Ale 
tomu je třeba učinit rázný konec!  
Je nutné se dát po dlouhé zimě zase 
trošku do pohybu a nasávat z  jar-
ních paprsků novou energii. 

Ale jedna věc je si to říci a dru-
há pak uskutečnit svůj záměr. Ne 
všem to jde totiž tak snadno. Pro-
to jsme se na  ZŠ Školní náměstí 
rozhodli, že jaro přivítáme s grácií 
a noblesou. Již začátek dubna patřil 
a pak ještě celý květen náleží heslu 
„kdo neskáče, není ze ZŠ Školní 
náměstí“. 

Že nevíte, co to heslo obnáší? 
Tak čtěte dál. Učitelé tělesné vý-
chovy připravili nejen pro všech-
ny žáčky a učitele, ale i pro jejich 
rodiče, sourozence, aktivní ba-
bičky i dědečky akci, jak se dostat 
opět do pohybu. Stačí si připravit 
obyčejné švihadlo a stopky. Je jed-
no, jestli si vyrazí zaskákat pod 

rozkvetlý strom na  zahradu nebo 
vyhledají zelenající se louku po-
dél voňavého lesa.  Podstatné je, 
že zjistí, kolikrát skočí za minutu, 
a  tento výsledek pak pošlou dál. 
Vyhrávají všichni ti, kteří překo-
nají sami sebe, zvednou se z gaučů 
a vezmou do rukou švihadla. 

Jarní měsíce považujeme 
za  svátky probouzející se přírody 
ze zimního spánku. I  my se pro-
buďme, protáhněme svá ztuhlá 
těla a  zkusme si zaskákat. S  námi 
to může zkusit každý a  nemusí 
být zrovna ze ZŠ Školní náměstí. 
Každým skokem se tak společně 
budeme přibližovat létu. A pokud 
nejste sportovně zdatní nebo pro 
vás švihadlo není tím správným 
sportovním náčiním, držte se toho, 
co citoval náš největší romantik. 
Nezapomeňte na to, že nikdy není 
pozdě obejmout své blízké a  říci 
jim, že je máme rádi.                       

Tomáš Novák 
velitel jednotky

V  prvním čtvrtletí letošního 
roku zasahovala naše jednot-

ka pouze jednou, a  to když byla 
vyslána na technickou pomoc. Jed-
nalo se o asistenci imobilní osobě.

V  rámci pravidelných setkání 
jsme v  měsíci lednu zahájili te-
oretickou přípravu a  i  praktický 
výcvik. Díky úspěšnému náboru 
jsme získali čtyři nové zájemce 
o působení v naší jednotce. Proto 
u nás momentálně probíhá jak pra-
videlná odborná příprava, kterou 
absolvují služebně starší hasiči, tak 
základní odborná příprava, kterou 
musejí projít všichni nováčci.

Tato základní odborná přípra-
va obsahuje úvod a základy všech 
témat, která hasič pro výkon své 
činnosti potřebuje a  musí znát. 
Probíhá v délce čtyřiceti hodin a až 
po jejím absolvování může být ha-
sič zařazen jako hasič výjezdový.

Na  závěr bych rád informoval, 
že po všech zdrženích, které způ-
sobila různá protiepidemiologická 
opatření, naše jednotka obdržela 
tři nové zásahové komplety. Jed-
ná se o zásahové kabáty a kalhoty 
od  firmy DEVA Frýdek Místek, 
model TIGER PLUS. Na tomto ná-
kupu v celkové hodnotě 64 677 Kč 
se podílel dotačním programem 
Jihočeský kraj a  obec Sezimovo 
Ústí. Tímto bych chtěl poděkovat 
zástupcům obce, jmenovitě paní 
místostarostce Ludmile Svatkové 
a Bc. Petru Klímovi za spolupráci 
při nákupu a uplatnění dotace.       

Kdo neskáče, není ze ZŠ Školní náměstí

Alena Kalinová
trenérka

Reprezentace mužů se letos opět 
představí v  domácím prostře-

dí. Od  21. do  26. června proběh-
ne v  Ledenicích a  Sezimově Ústí 
z loňska odložené XV. Mistrovství 
Evropy mužů, na  které se chys-
tá dvanáct evropských národů. 
Na šampionátu uvidíme reprezen-
tační týmy České republiky, Ho-
landska, Dánska, Velké Británie, 
Belgie, Izraele, Chorvatska, Ně-
mecka, Slovenska, Švédska, Litvy, 
Francie.

Získají Češi svůj jedenáctý titul 
šampionů? 

Tato událost bude současně kva-
lifikací na  mistrovství světa WBSC 
mužů 2022, které se bude konat 
na  Novém Zélandu od  19. do   
27. února. POUZE dva národní 
týmy ale budou mít nárok.

Extraliga mužů 2021 
začne v květnu?
Hladoví Hroši mají za  sebou 

úspěšnou premiéru v  Extralize 
2020, kdy se jim podařilo udržet 
příslušnost k elitě a celkem v sezó-
ně získali devět vítězství. Jaké cíle 
mají na další rok a kdo může letos 
posílit tento jihočeský kádr? 

Na  otázky Natálie Tauchenové 
odpovídal trenér Jan Čech.

S  jakými cíli jdete do  sezóny 
2021?

Asi s  podobnými jako loni. 
Chceme se hlavně udržet a  zlep-
šovat se. Doufáme, že budeme již 
hrát vyrovnanější zápasy s  TOP 
týmy. 

Objeví se ve  vašich služ-
bách nějaké posily, i  zahranič-
ní, a  na  jakých postech? Došlo 
ke změnám v realizačním týmu?

Co se týče posil, tak je to dost 
problematické. Máme s  hráči 

z  Holandska dohodu, ovšem je 
otázka, co Covid. Skrz naši posi-
lu na nadhoz z Kanady je to dost 
podobné. Jinak zůstává vše v hráč-
ském kádru i  realizačním týmu 
stejné jako loni.

Jak ve  vašem týmu probíhala 
zimní příprava? Letos, bohužel, 
velmi netypická.

Prakticky nijak. Stihli jsme jed-
no společné soustředění v prosinci 
a  pak dvě spíše kondiční online 
formou. Teď už aspoň ve dvojicích 
pracujeme, ale není to ono. 

Připravujete v  letošní sezoně 
nějaké novinky nebo speciality 
v  klubu? Myšleno i  technicky - 
nová světla, zázemí, radar na ta-
buli, velké akce v klubu... cokoliv 
zajímavého pro fanoušky.

Jsme spolupořadateli mužské-
ho ME. Pokud proběhne, bude to 
velká akce, i když dost možná bez 
fanoušků. Jinak v areálu se pracuje 
víceméně stále. Chystá se tribuna 
na dugoutu, více tribun na sezení 
a  do  budoucna (v  průběhu dvou 
let) také ještě jedno překvapení, 
ale to si zatím necháme pro sebe. 
Každopádně se budeme snažit ješ-
tě trochu zlepšit online přenosy ze 
zápasů, se kterými jsme začali loni. 
www.softball.cz



Z činnosti JSDH
Sezimovo Ústí

Do startu ME mužů zbývá pár týdnů
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Hana Chotovinská
kronikářka města

Časem 09:30,81 se stal Jakub 
Homola na jaře loňského roku 

mistrem republiky a jeho vítězství 
bylo naprosto přesvědčivé. Dru-
hý závodník v  pořadí měl čas o   
11,2 s horší. Atletiku, s kterou jako 
dítě v přípravce začínal a od roku 
2019 se občas zúčastňuje i  atle-
tických závodů, však nepovažuje 
za  svůj hlavní sport. Tím se stal 
triatlon, kterému se Jakub věnu-
je od  roku 2012, zvláště pak po-
slední tři roky a  letos prvně jako 
dorostenec. Triatlon zahrnuje 
plavání, jízdu na  kole a  běh, tedy 
sportovní činnosti, které je nutné 
absolvovat v  těsném sledu za  se-
bou ve  stanoveném pořadí. Dle 
věkových kategorií se pak určují 
distance triatlonu. Jakub bude le-
tos poprvé závodit na  distancích 
sprint triatlonu – 750 m plavání, 

20 km kolo a 5 km běh. Co se týče 
přípravy na  závody, trénoval tři 
roky pod vedením Michala Háši. 
Současným trenérem je Martin 
Hotový. Raději trénuje ve skupině. 
Podle jeho slov je to více motivační 

a také zábavnější. Trénování věnu-
je týdně 10–15 hodin. Z toho je 5 
tréninků plaveckých, 2–3 běžecké 
a 2–3 cyklistické. Pokud to počasí 
dovolí, trénuje ve volné vodě, jinak 
v  táborském bazénu. K  běžecké 
přípravě se mu osvědčil jak atletic-
ký ovál, tak i možnost běhání v pří-
rodě. Na kolo se podle Jakuba vždy 
nějaká trasa najde.  Co se týče kola, 
je pro Jakuba prioritou klasický 

silniční triatlon. Terénní triatlon, 
na  horských kolech, je pro něho 
příjemným zpestřením. K relaxaci 
nejraději volí procházku přírodou, 
sledování filmů, poslouchání pod-
castu, saunu a wellness.

A  jakými úspěchy se může po-
chlubit? 1. místo na  žákovském 
Mistrovství České republiky v  tri-
atlonu v  Sokolově v  roce 2019,  
1. místo na  halovém Mistrovství 
České republiky žáků a žákyň v atle-
tice v běhu na 3000 m, 2. místo v cel-
kovém hodnocení Českého poháru 
v  triatlonu za  rok 2020 a  dvě první 
místa na  závodech Českého poháru 
v triatlonu 2020 – v Karlových Varech 
a ve Zlíně. Jak v loňském, tak i v letoš-
ním roce byl vybrán do reprezentace 
České republiky v triatlonu.

Na  otázku, jaké má nejbližší 
a  dlouhodobé plány a  jaká přání 
do budoucna, odpověděl: „Mé asi 
největší přání je, aby se nám po-
dařilo vrátit se co nejdříve zpět 
do normálního života, bez omeze-
ní, lockdownů a všech opatření.“

Přeji skromnému Jakubovi brz-
ké splnění všech přání a  přede-
vším zdraví a s ním pak související 
úspěšnou sportovní kariéru.          

Atletika byla pro mě okrajovým sportem

Zdeněk Soldát
Hvězdárna Fr. Pešty

POZOROVÁNÍ PLANET 
Merkur je nízko nad severozá-

padem. Zahlédnout se dá vzácně 
do 17. 5. Mars je nápadný červený 
objekt nad jihozápadem v  sou-
hvězdí Blíženců. Jupiter a  Saturn 
ráno nízko nad JV obzorem před 
východem Slunce. Slunce 20. 5. 
vstupuje do znamení Blíženců. 

Měsíc – Poslední čtvrť 3. 5. 
v noci nad východem. Nov 11. 5. 
nachází se mezi Sluncem a Zemí. 
První čtvrť 19. 5. nad jihozápadem. 
Úplněk 26. 5. Nejvhodnější pozo-
rování Měsíce je mimo úplněk. 
Nejdále od Země je 11. 5. (406 514 
km). Střední vzdál. je 384 000 km 
a paprsek světla tedy dorazí k Zemi 
za pouhé 1,3 s.

Nejblíže k Zemi se ocitne 26. 5. 
(357 314 km). Opět se k  pozoro-
vání nabízí tzv. superúplněk, kdy 

se Měsíc na  obloze jeví větší než 
obvykle.

ÚKAZY
6. 5. maximum aktivity meteo-

rického roje eta Aquaridy  v  sou-
hvězdí Vodnáře. Vyletují od zápa-
du. Roj meteorů je proud částic, 
obvykle velikostí písku až po větší 
kameny, které kometa při zahřátí 
povrchu v  blízkosti Slunce ztrácí. 
Aquaridy souvisí se známou ko-
metu Halley, která v r. 2023 dosáh-
ne opačného konce své dráhy, ale 
materiál je rozprostřen po celé její 
dráze. Když se dráha Země křižuje 
s dráhou roje, na obloze pozoruje-
me „padající hvězdy“, tzv. meteo-
roidy. Průlet Země koridorem roje 
trvá přes měsíc.  

Aquarius byl klečící muž vylé-
vající z vědra vodu. Např. v  řecké 
mytologii představoval boha Dia, 
který lije na  hříšné lidstvo prou-
dy vody, aby je potrestal. Lidé 
předtím bývali šťastní a  dobří 

a  na  zemi vládlo věčné jaro, čili 
zlatý věk. Poté přišel stříbrný věk 
a Diem rozdělení na roční období, 
lidé museli snášet střídání horka 
a  zimy. Nakonec přišel věk bron-
zový a  železný, kde jsou dodnes 
mnozí lidé zlí a sobečtí, bez ctnosti, 
úcty a dobroty. Tehdejší civilizace 
však spojovaly souhvězdí Vodnáře 
s  vodou, záplavami, dešti, vínem 
a mořem.

VÝROČÍ V KVĚTNU
9. 5. 1931 – 90 let od úmrtí fy-

zika USA A. Michelsona. Dokázal, 
že rychlost světla v prostoru je ne-
měnná, tj. 299 792,458 km/s (tedy 
300 000 km/s).

14. 5. 1981 – 40 let od  startu 
Sojuz-40 ke stanici Saljut 6. Na pa-
lubě 1. rumunský kosmonaut D. 
Prunariu.

16. 5. 2011 – 10 let od  startu 
českého plyšového krtečka s astro-
nautem A. Feustelem na raketoplá-
nu 134 Endeavour.

20. 5. 1961 – 60 let od průletu 
sondy Veněra 1 ve vzdálenosti 100 
tisíc km od Venuše.

25. 5. 1961 – Vyhlášení pro-
gramu Apollo – vysazení člověka 
na Měsíci do r. 1970.

DÉLKA DNE A NOCI
V  květnu se den prodlouží 

o dalších 1h 21 min.
Pranostika: Prší-li na  prvního 

května, bývá málo žita a sena.

“…Tak např. tynhlecty otázky, 
jak ty meteoři vznikají.                                                                            
Lidi to je přímo román lásky, co 
z toho ti vědci dělají.
To prej se naštve kometa máti, 
a vybuchne si v příhodnej čas,
ty šutry počne vyhazovati, co ji 
nejvíc tahaj za ocas…
Nápěv na strašlivou  píseň 
o Golemovi od V+W

www.hvezdarna-fp.eu 
a www.astro.cz                                 

Hvězdárna Františka Pešty

„Atletika mě nebavila a rodiče hledali nějakou náhradu. Nakonec jsme nara-
zili na triatlon.“ To jsou slova Jakuba Homoly, mistra republiky žactva v běhu 
na 3000 metrů v hale, člena oddílu Triathlon Team Tábor a také studenta prv-
ního ročníku SPŠ v Táboře.
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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. 

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 hry a soutěže v rámci pro-
gramu připraveným skauty. Děti 
si budou moci mimo jiné pro-
hlédnout i hasičské auto. 
vstupné: zdarma

BAŤŮV BĚH 
1. května 
10 hod. - 11.30 hod. – prezence 
v parku před Spektrem
12 hod. – start 
13 hod. – vyhlášení výsledků
na Kozím hrádku 

Devátý ročník přespolního běhu 
z  náměstí Tomáše Bati na  Kozí 
hrádek. Pro běžce bude v cíli při-
praveno malé občerstvení a slav-
nostní vyhlášení výsledků. Účast-
níci běhu se mohou registrovat 
dopředu online nebo až na  mís-
tě před startem. Více informací 
k přihláškám naleznete na našem 
webu nebo FB.
registrace: 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 jako je hrnčíř nebo kovář. Děti 
i  dospělé obveselí kejklíř, klaun 
nebo kouzelník. Během odpole-
dne si také můžete prohlédnout 
Kozí hrádek s průvodcem v rámci 
tří komentovaných prohlídek.
vstupné: zdarma

INSPIRAČNÍ ODPOLEDNE – 
ROZKVETLÁ ZAHRADA
5. května 14-17 hod.
Knihovna Školní náměstí

Květen už jen svým názvem zna-
čí, co krásného se v tomto měsíci 
odehrává. V knihovně budou pro 
návštěvníky přichystány publika-
ce o  pěstování květin i  stromů, 
k  dispozici budou i  starší čísla 
časopisu Zahrádkář. Otevřena 
bude i  naše knihovní zahrádka. 
Děti mohou využít tvořivý kou-
tek s květinovou tematikou.
vstupné: zdarma

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 květen

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 –

Druhý dubnový víkend se obyvatelé Sezimova Ústí připojili k iniciativě „Ukliďme 
Česko“ a zorganizovali úklidovou akci ve Starotáborském lese. Do úklidu se zapojilo 
přes dvacet malých i velkých dobrovolníků, kteří sbírali odpadky mezi Benešovou 
vilou a Soukeníkem. Společnými silami se podařilo z lesa odstranit více než 100 kg 
odpadu. Děkujeme všem účastníkům za pomoc!                         Veronika Dvořáčková   

Ukliďme Česko
Martin Doležal
starosta města

Občané i návštěvníci Sezimova 
Ústí měli v uplynulých dnech 

při procházce možnost si zábav-
nou formou připomenout či se do-
zvědět různé zajímavosti o našem 
městě, a to formou kvízu. 

Správnou odpověď zaslalo do 
ověřovače více než 60 zájemců. 
Potěšil nás Váš zájem a kladné 
ohlasy k soutěži a děkujeme za  
účast.                                                        

Procházka Ústím
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SVĚTLA PRO MĚSTO
K 76. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
7. května 21.15 hod.
na Kociánce – ulice Ke Stadionu
na Nechybě – cesta ke Svitu

Vydejme se v pátek ve 20.30 ho-
din ven s lampiony – světly nadě-
je i dnešní doby. Potkejme se se 
sousedy a postupně se projděme 
městem. 
Procházku můžeme zakončit ve 
21.15 zhlédnutím ohňostroje.

DESKOVÉ HRY
20. května 16-18 hod.
Knihovna Školní náměstí
Kdo se to probral ze zimní-
ho spánku? Přece medvěd Wrr 
a hned se vydal na výpravu za zá-
chranou knižního světa! Pomů-
žeš mu? Další svět, do kterého se 
podíváme, je naše země – Česká 
republika. Zahrajeme si hru Do-
byvatel a  zjistíme, co všechno 
víme nebo nevíme o  naší vlasti. 
Na  závěr se vypravíme na  Divo-
ký západ s  karetní hrou Bang!, 
ve které se pokusíme odhalit, kdo 
je šerif a kdo bandita.
vstupné: zdarma

KONCERTY

MARCEL ZMOŽEK
9. května 18 hod.
sál Spektrum
NÁHRADNÍ TERMÍN 25. října 2021
Ke  Dni matek jsme přichystali 
vystoupení hudebního sklada-
tele, textaře a  zpěváka, který 

již 25 let úspěšně působí na do-
mácí hudební scéně a  navazu-
je na  tvorbu svého otce Jiřího 
Zmožka. „Už mi lásko není 
20 let“ a  další oblíbené písně 
na koncertě jistě zazní.
vstupné: 180 Kč
Již zakoupené vstupenky na  pů-
vodní termín zůstávají v plat-
nosti.

DIVADLA

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 vy-
hlášené italské restaurace. Jejich 
manželství však nelze pokládat 
za  ideální. Může za  to předman-
želská smlouva: ten z  manželů, 
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.)

KRASAVCI NA CHMELU 
ANEB CHLAPY(I) JSOU JEN 
PRO LEGRACI
VIP ART COMPANY
27. května 19 hod.
sál Spektrum
Crazy komedie odehrávající se 
v  jedné krachující maloměstské 

hospodě U  krasavce, jejíž osud 
vezmou její pitoreskní štamgas-
ti do  svých rukou, když vyrazí 
do netradičního boje proti zálud-
ným developerům, kteří jim chtě-
jí prodat „střechu“ nad hlavou.
Hrají: Milan Peroutka, Braňo Po-
lák, Jaroslava Stránská, Václav 
Upír Krejčí, Alexander Hemala, 
Barbora Rajnišová, Aneta Vrzalo-
vá/Hana Sršňová, Matyáš Hložek/
Ondřej Bábor
vstupné: 380 Kč

POHÁDKY

O ZLOBIVÉM SKŘÍTKOVI
DIVADÝLKO NA SCHODECH
19. a 26. května 16.30 hod.
loutkový sál

V  jednom království se objeví 
zlý skřítek, který zničí všechno, 
co kdo pochválí. Až Kašpárek se 
skřítkem Nápravníčkem přijdou 
na  to, jak zlého skřítka porazit. 
Pro děti od 3 let.
vstupné: 20 Kč

VÝLETY

KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY,
PŘEROV NAD LABEM
29. května 
odjezd: 7 hod. Spektrum

S Ing. Josefem Jahelkou navštíví-
me arboretum Vysoké školy ze-
mědělské, které je v Kostelci nad 
Černými Lesy. Místní sbírka dře-
vin je zaměřena na významné ta-
xony mírného a boreálního pásu 
severní polokoule. Dřeviny jsou 
uspořádány formou přírodního 
parku. Další zastávkou bude vel-
ký keramický trh v  Kostelci nad 
Černými Lesy, kde se pokocháme 
řemeslnými skvosty. V  Přerově 
nad Labem navštívíme Muzeum 
v přírodě, které prezentuje archi-
tektonickou kulturu středního 
Polabí. Figurínami doplněné in-
teriéry ilustrují život na polabské 
vesnici od  poloviny 18. století. 
V rámci dne účastníky čekají pro-
gramová překvapení.
Kapacita zájezdu: 50 osob
Cena: 600 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 2905

GALERIE

PIVOVARNICTVÍ STARÉ 
A DOBRÉ
od 17. dubna
galerie Spektrum zvenku

Další výstava ZVENKU je věno-
vána všem příznivcům hořkého 
chmelového nápoje. Parkán klub 
Tábor sdružuje jihočeské sběra-
tele pivních suvenýrů a artefaktů. 
Na  výstavu zapůjčil staré pivní 
sklo, tácky, etikety nebo výčepní 
zařízení. Nahlédneme tak do his-
torie pivovarnictví, k  vidění bu-
dou zajímavosti z pivovarů zanik-
lých i stále fungujících. Dozvíme 
se také, jak populární bylo vaření 
piva v našem regionu.

VÝSTAVA ZUŠ
Výstava přístupná od 18. května
Vernisáž 18. května od 17 hod.
foyer Spektrum

Procházka Ústím



www.sezimovo-usti.cz

květen 2021

10

Kulturní program na měsíc květen

V letošním roce přinesla distanč-
ní výuka výtvarným oborům jiné 
podmínky a jiná témata. Výstava 
dětí ze ZUŠ představí krátkou 
práci v  ateliéru i  dlouhou práci 
z domova. Uvidíte, co děti vytvo-
řily, ale i jak si k tomu došly a čím 
se inspirovaly. Součástí výstavy 
bude také výtvarný koutek, kde si 
budou moci návštěvníci některé 
úkoly vyzkoušet. 
vstupné: zdarma

PŘIPRAVUJEME

DEN DĚTÍ
1. června 14 hod.
sportovně rekreační areál 
Pohoda
Těšit se můžete například na  in-
teraktivní pohádku hudební 
skupiny Myš & Maš, fotokoutek 
nebo tetování. Připraveno je také 
vystoupení parkouristů z Jump & 

Kids areny, oblíbený skákací hrad 
a  spousta další zábavy pro děti 
i dospělé.
vstupné: zdarma

KLUBOVNA III. VĚKU

Program klubovny vzhledem 
k současné situaci pozastaven. Sle-
dujte, prosím, aktuální informace 
vyvěšené v okně městské klubov-
ny v Jiráskově ulici. Tým K3.

KNIHOVNY

Knihovna Městský úřad
Knižní novinky
Pro dospělé:
Guzel Jachina: Děti Volhy
historický román
Joy Fielding: Na špatném místě
napínavý román pro ženy
Anika Scott: Dědictví války
válečný román
Sarah Maas: Půlměsíční město
fantasy
Jana Bernášková: 
Jak přežít svého muže
román pro ženy
Karin Lednická: Šikmý kostel
druhý díl románové kroniky
Juraj Červeňák: Les přízraků
historická detektivka

Pro děti:
Michal Široký: 
Zachraň knižní svět
pro nejmenší
Sven Nordqvist: 
Jak byl Fiškus malý a ztratil se
dobrodružné čtení pro děti
Pohádkové učení
interaktivní mluvící kniha

Knihovna Školní náměstí
Knižní novinky
Pro dospělé:
Mona Kasten: Začít znovu
pro ženy
Neil Gaiman: 
Oceán na konci cesty
fantasy
Christina Lauren: 
Moje nejoblíbenější 
jednorázovka
pro ženy
Karin Slaughter: Mlčící žena 
krimi thriller
Eoin Dempsey: 
Růže bílá, černý les 
román z období 2.světové války

Pro děti:
Klára Smolíková: 
S Komenským do komiksu
příběh J.A. Komenského formou 
komiksu
Vítej na stavbě 
leporelo pro nejmladší čtenáře
Marek Šnábl: Filipínek 
pohádka o skřítkovi a ztraceném 
tatínkovi
Dav Pilkey: Dogman – Pěťulka 
čili život štěněte

pokračování Dogmanových dob-
rodružství 
Cube Kid: Kotě z podsvětí 2 
pokračování dobrodružství ze 
světa Minecraftu

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.

sobota     1. května 17:30 hod.
středa     5. května 17:30 hod.
úterý  25. května 17:30 hod.
pátek  28. května 20:00 hod. 
GODZILLA VS. KONG   
akční, sci-fi
USA, 2021

Legendy se střetnou ve  filmu 
Godzilla vs. Kong, kde se tito mý-
tičtí protivníci setkávají ve velko-
lepé bitvě věků a  osud světa tak 
visí na vlásku. 

sobota     1. května 20:00 hod.
úterý     4. května 17:30 hod.
sobota  15. května 20:00 hod.
úterý  18. května 20:00 hod.
čtvrtek  20. května 20:00 hod.  
MATKY
komedie
ČR, 2020, 12 let

neděle  2. května 15:00 hod. 
CROODSOVI: NOVÝ VĚK   
animovaný
USA, 2020, přístupný, dabing

neděle     2. května 17:30 hod.
úterý     4. května 20:00 hod.
čtvrtek     6. května 17:30 hod.
čtvrtek  13. května 20:00 hod.
sobota  22. května 20:00 hod. 
NIKDO

akční, thriller
USA, 2021, titulky

neděle     2. května 20:00 hod.
sobota  15. května 17:30 hod.
pátek  21. května 20:00 hod.
DUŠE   
animovaný
USA, 2020, 100 min., dabing  

středa  5. května 16:00 hod.
PÁSMO ANIMOVANÝCH FILMŮ 1
ČR, 45 min., přístupný
O zlaté rybce; Pohádka na šňůře; 
Zvířátka a  petrovští; Autíčková 
romance; Zasadil dědek řepu

středa     5. května 20:00 hod.
čtvrtek     6. května 20:00 hod.
sobota     8. května 17:30 hod.
neděle  23. května 20:00 hod. 
VEČÍREK
komedie

ČR, 2020, 90 min., 12 let

čtvrtek  6. května 10:00 hod. 
KRAJINA VE STÍNU 
historické drama
ČR, 2020, 135 min., 15 let

pátek     7. května 17:30 hod.  
čtvrtek  20. května 17:30 hod.
středa  26. května 20:00 hod.
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Komedie
ČR, 2021 
pátek  7. května 20:00 hod.
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sobota  8. května 20:00 hod.
BOŽE, TY SEŠ HAJZL

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

sobota     8. května 15:00 hod.
sobota  15. května 15:00 hod.
RAYA A DRAK

animovaný
USA, 2021, dabing

úterý  11. května 17:30 hod.
středa  12. května 20:00 hod.
pátek  21. května 17:30 hod.
úterý  25. května 20:00 hod.
GREENLAND: 
POSLEDNÍ ÚKRYT
akční
USA, VB, 2020, 119 min., 12 let

úterý  11. května 20:00 hod.
středa  12. května 17:30 hod.
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
komedie
ČR, 2021

středa  12. května 16:00 hod.
PÁSMO ANIMOVANÝCH FILMŮ 2

ČR, 59 min., přístupný
Veselý cirkus; Uzel na kapesníku; 
Švec a čert; Pan Prokouk akroba-
tem; Poplach na hradě

čtvrtek  13. května 10:00 hod.
HAVEL 

životopisný
ČR, 2020, 100 min., 12 let

čtvrtek  13. května 17:30 hod.
CIVILIZACE
dokumentární
ČR, 2021

neděle  16. května 15:00 hod.
sobota  22. května 15:00 hod.
YAKARI 
– VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
animovaný 
F, N, B, 2020, 82 min., dabing

neděle  16. května 17:30 hod.
NEJVĚTŠÍ DAR

pohádka
ČR, 2021

neděle  16. května 20:00 hod.
středa  19. května 20:00 hod.
MORTAL KOMBAT
akční, dobrodružný
USA, 2021, titulky

úterý  18. května 17:30 hod.
sobota  29. května 15:00 hod. 
MAXINOŽKA 2
animovaný
BG, F, 2020, 89 min., přístupný, 
dabing
Další dobrodružství Maxinož-
ky je opět tady! Adamův tatínek 
je teď velmi slavný a chce využít 
svou slávu ke změně světa. Kon-
taktuje ho nevládní organizace, 
aby pomohl chránit největší pří-
rodní rezervaci před znečiště-
ním ropnou společností. Když 
táta zmizí, jeho syn, Maxinožka 
a přátelé udělají vše, co je v jejich 
silách, aby ho našli a zachránili...

středa  19. května 17:30 hod.
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
pohádka
ČR, 2020, 115 min., přístupný

čtvrtek  20. května 10:00 hod. 
CASTING NA LÁSKU
komedie
ČR, 2020, 85 min., 12 let

sobota  22. května 17:30 hod.
neděle  23. května 17:30 hod.
neděle  30. května 15:00 hod.
AINBO: HRDINKA Z PRALESA 
animovaný 
Peru, Nizozemsko, 2020, 85 min., 
dabing

neděle  23. května 15:00 hod.
středa  26. května 17:30 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.

čtvrtek 27. května 10:00 hod.
TAXIKÁŘ – Z OBĚTI VRAHEM

drama
ČR, 2020

pátek 28. května 17:30 hod.
SLEČNA BESTIE
komedie, horor
USA, 2020, 102 min.

sobota  29. května 20:00 hod.
neděle  30. května 17:30 hod.
UBAL A ZMIZ
komedie
ČR, 2021

Dva kamarádi, Mireček (Matouš 
Ruml) a Vilém (Janek Gregor) se 
živí pěstováním trávy a dostanou 
nabídku, která se neodmítá. Pro-
dat veškeré zásoby trávy za jednu 
noc. Jenže když uzavřou obchod 
s nebezpečným Bulharem (Pred-
rag Bjelac) a  jeho pravou rukou 
(Karel Dobrý), zjistí, že jim někdo 
vykradl pěstírnu. Mají pár hodin 
na  to, aby zachránili nejen kšeft 
roku, ale taky vlastní malíčky.

sobota  29. května 17:30 hod.
neděle  30. května 20:00 hod.
KINGSMAN: POSLEDNÍ MISE
akční
USA, VB, 2021, 131 min., titulky
Zatímco se sebranka nejhorších 
tyranů a geniálních zločinců při-
pravuje rozpoutat válku, jež má 
zahubit miliony lidí, jeden muž 
musí vyhrát závod s časem a za-
stavit je. Ve  snímku Kingsman: 
První mise se stanete svědky zro-
du první nezávislé tajné služby.
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Město Sezimovo Ústí neručí za správnost dodaných 
příspěvků, ani za kvalitu a účinnost jakéhokoliv výrobku 
nebo služby nabízených v reklamě nebu jiném materiálu 
komerční povahy.

Veronika Holubová
ředitelka Městského střediska
kultury a sportu Sezimovo Ústí 

I když by se mohlo zdát, že v této 
době nemají kulturní střediska, 

divadla a kina nic na práci, opak je 
pravdou. Jedna z mála pozitivních 
věcí na současné situaci je, že dlou-
hodobě prázdná hlediště i  jeviště 
umožňují provést opravy většího 
rozsahu. Taková rekonstrukce prá-
vě probíhá i v areálu letního kina 
v Sezimově Ústí.

Málokdo si při návštěvě sezimo-
ústeckého letního kina uvědomí, že 
v minulosti bylo v místě před jevi-
štěm i poměrně velké orchestřiště. 
To bylo později z technických dů-
vodů a také kvůli nevyužití natrva-
lo zastřešeno. Časem došlo vlivem 
zatékání a  v  konečném důsledku 
i vlivem používání zastřešení coby 
tanečního parketu k  rozsáhlému 

poškození orchestřiště i podia, kte-
ré si v letošním roce vyžádalo zásah 
odborníků. V  současné době tak 
probíhá rozsáhlá oprava, při které 
dojde k sejmutí původního zastře-
šení, výměně nosníků, překladů, 
hydroizolace a  armované beto-
nové plochy. Celou rekonstrukci 
v hodnotě 386 143,55 Kč bez DPH, 
financovanou z rozpočtu Městské-
ho střediska kultury a sportu, jehož 
zřizovatelem je město Sezimovo 
Ústí, provádí na  základě projektu 
„Sanace konstrukce podia a zpev-
něné plochy – Letní kino Sezimovo 
Ústí“ Architektonické a  projekční 
kanceláře TA3 Projekt firma STA-
VEKO-SERVIS s.r.o. Firma zakáz-
ku získala na  základě výběrového 
řízení. Práce by měly být dokonče-
ny do 30. dubna 2021. 

Pokud to situace dovolí, areál 
s  nově opraveným podiem uvítá 
své první návštěvníky od 1. června 
v rámci letního promítání.             

Veronika Holubová
ředitelka Městského střediska
kultury a sportu Sezimovo Ústí

Ani toto složité období neza-
stavilo náš tým z  Městského 

střediska kultury a sportu Sezimo-
vo Ústí ve tvůrčích aktivitách. Na-
vázali jsme spolupráci s Jindřiškou 
Bumerlovou, která vytváří progra-
my a pohádkové příběhy pro dět-
ské návštěvníky botanické zahrady 
při VOŠ a  SZeŠ v  Táboře.  Paní 
Bumerlová na této škole učila, ale 
žije v našem městě a v současnosti 
připravuje knihu s  názvem „Po-
hádkový místopis města Sezimovo 
Ústí pro děti i dospělé“. Děj všech 
pohádek je inspirován zajímavými 
místy v Sezimově Ústí a je doplněn 
o  faktografické údaje, jež s  těmito 
místy souvisejí. Pro projekt autor-

ka vybrala sedm pohádek tak, aby 
vznikla pohádková cesta městem. 
První příběh, Kovář Ondra, připo-
mene středověké město s  jeho ře-
meslnickým předměstím na břehu 
řeky Lužnice. Další zastavení jsou 

např.  u  kostela 
na Husově náměstí nebo v par-

ku u  fontány. Sedmá pohádka již 
svým názvem napoví, kde je cíl 
putování. Jmenuje se totiž Pán Ko-
zího hrádku. Průvodcem po  mís-
tech bude vítr Dujda poletující nad 
městem.

Právě v  těchto dnech vrcho-
lí natáčení a  zpracovávání audio 
verze pohádek. Pohádky načetla 
divadelnice, spisovatelka, režisér-
ka a učitelka v MŠ 9. května Alena 
Bláhová. Dana Mikesková, také 
učitelka z  MŠ 9. května, vytvoři-

la ilustrace a  přehlednou mapu, 
zachycující všechna pohádková 
místa. Audiopohádky budeme po-
stupně zveřejňovat na youtube ka-
nálu Měxus. Souhrnné informace 
k Pohádkovému místopisu nalez-
nete na webových stránkách Měst-
ského střediska kultury a sportu.

Tím ale naše práce nekončí. 
Můžete se těšit na tištěnou brožur-
ku, ve  které najdete vše potřebné 
k Pohádkovému místopisu na jed-
nom místě – ilustrovanou mapu, 
návod, kde a  jakým způsobem si 
pohádky poslechnout. Prospekt 
bude k  dispozici zdarma v  info-
centru v budově Spektrum v Sezi-
mově Ústí. Malí i velcí návštěvníci 
si tak budou moci v jednom oka-
mžiku vychutnat procházku, po-
slouchat audiopohádky a zároveň 
se dozvědět zajímavosti o  městě 
Sezimovo Ústí.                                 

Nový projekt Městského střediska kultury a sportu
„Pohádkový místopis města Sezimovo Ústí“

Rekonstrukce podia letního kina 


