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Krátce z radnice

První ročník folklorního setkání

Martin Doležal
starosta města
 rekonstrukci lávky pro pěší













a cyklo „Mládežnická“ provede na základě proběhlé
veřejné zakázky společnost
HOCHTIEF CZ a. s., Planá
nad Lužnicí, termín realizace
1. 7. 2017 – 31. 10. 2017, nabídková cena 2.983.755,13 Kč
bez DPH (akce bude spolufinancována z IROP, výše
dotace až 90% způsobilých
výdajů);
stavební úpravy ul. Táboritů
provede na základě proběhlé
veřejné zakázky společnost
HES stavební s.r.o., Praha,
termín realizace 1. 8. 2017 –
31. 10. 2017, nabídková cena
2.742.444 Kč bez DPH;
opravy chodníku ve vnitrobloku Průmyslová (vodárna)
– K Hájence (rest. U Lípy)
provede na základě proběhlé
veřejné zakázky společnost
HES stavební s.r.o., Praha,
termín realizace 1. 8. 2017 –
30. 9. 2017, nabídková cena
608.291 Kč bez DPH;
proběhlo VŘ na poskytnutí
úvěru na stavbu domu s pečovatelskou službou, byla
podána jediná nabídka,
RM jedná o podmínkách
smlouvy;
územní rozhodnutí na rekonstrukci ul. Švermova bylo
ze strany krajského úřadu
zrušeno a vráceno k dalšímu
řízení;
bylo vydáno územní rozhodnutí na rekonstrukci ul.
Ke Hvězdárně, připravuje se
dokumentace k vydání stavebního povolení;
ZM schválilo OZV o nočním
klidu, kterým se upravuje
noční klid ve dnech 30. dubna, poslední školní den před
hlavními prázdninami, poslední pracovní den hlavních
prázdnin a 31. prosince resp.
1. ledna.


www.sezimovo-usti.cz

V Sezimově Ústí byla založena nová tradice. V sobotu 3. června se na náměstí Tomáše Bati konalo první folklorní setkání souborů z jižních Čech i z Vysočiny. Setkání se tak vydařilo, že si diváci i soubory svými reakcemi řekli o druhý ročník. Tak zase za rok!

Slovo starosty města
V

ážení a milí spoluobčané,
je před námi opět léto, dlouhé dny, snad hodně slunce, pro děti období prázdnin, pro většinu z nás dospělých
období dovolených, cestování, večerního grilování, koupání, zaslouženého odpočinku. Pro mnohé pak období největšího pracovního vytížení. Nejinak tomu bude i v Sezimově Ústí, začít by měla výstavba domu s pečovatelskou
službou, rekonstrukce ul. Táboritů, oprava mostu přes silnici I/3, opravy chodníků a řada dalších činností.
Chtěl bych popřát našim dětem co nejlepší prožití prázdninového volna, všem ostatním pak, abychom si následující dva měsíce příjemně užili, ve zdraví a pohodě, s rodinou či přáteli, aby si každý z nás našel alespoň nějakou
chvíli k odpočinku.
Martin Doležal, starosta města

Dodavatel stavby pečovatelského
domu v Sezimově Ústí byl vybrán
Martin Doležal
starosta města

V

ýstavba domu s pečovatelskou službou a denním stacionářem v Sezimově Ústí pokročila
do další fáze. Bylo příjemným zjištěním, že je o stavbu v našem městě zájem. Do stanoveného termínu
v úterý 6. června 2017 předložilo
10 firem resp. sdružení firem nabídky na provedení stavby, jejíž
předpokládaná rozpočtovaná cena
byla 93,84 mil. Kč bez DPH. Ihned
po skončení lhůty pro podání nabídek proběhlo otevírání obálek

za přítomnosti většiny uchazečů.
Komise pro otevírání obálek konstatovala, že všechny nabídky vyhověly příslušným požadavkům
dle zákona a budou hodnoceny.
Následně se sešla komise pro
posouzení a hodnocení nabídek,
ve které jsou zástupci vedení města, stavebního úřadu, poradenské
firmy, projektanta a externího
technického dozoru. Komise konstatovala, že nabídku s nejnižší
nabídkovou cenou 72.580.750 Kč
bez DPH předložila brněnská společnost OHL ŽS, a.s. Poté probíhala podrobná kontrola nabídky
tohoto uchazeče, jeho kvalifikace,

položkového rozpočtu a dalších
dokumentů. Komise po provedeném posouzení došla k závěru,
že nabídka uvedeného účastníka
splnila veškeré zákonné požadavky i veškeré požadavky zadavatele
a podmínky účasti v zadávacím
řízení stanovené v zadávacích
podmínkách a neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu
ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky.
Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek byly předloženy radě
města, která na jejich základě rozhodla dne 19. 6. 2017 o výběru
dodavatele stavby. pokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1

Město Sezimovo Ústí nabízí k pronájmu
restauraci SPEKTRUM a předzahrádku
K
pronájmu se nabízí nebytový prostor restaurace Spektrum o celkové výměře cca 121 m2
a předzahrádky před vchodem
do restaurace o výměře 42 m2.
Možné využití – restaurace, občerstvení, cukrárna nebo kavárna. Prostor restaurace bude před

předáním k pronájmu zrekonstruován, tím dojde k navýšení
kapacity návštěvníků. Výše minimálního měsíčního nájemného
činí 5.000 Kč.
Výběrové řízení proběhne formou obálkové metody.
Podání nabídky nejpozději
do 15. 9. 2017 do 11 hodin na podatelnu Městského úřadu Sezimovo Ústí v ul. Dr. E. Beneše 21,
391 01 Sezimovo Ústí.
Více informací o podmínkách
výběrového řízení je možné získat
na úřední desce města, vývěskách
a webu www.sezimovo-usti.cz a te
lefonu 737 254 683.

Prostor kuchyně
a zázemí beze změn

Je jím výše uvedená společnost
OHL ŽS, a. s. Rozhodnutí pak
bylo odesláno všem účastníkům
řízení. Pokud nebude proti němu
podána námitka či podán návrh
na přezkoumání úkonů zadavatele,
bude moci město Sezimovo Ústí
s vybraným dodavatelem uzavřít
smlouvu o dílo. Tu bude schvalovat
zastupitelstvo města na svém mimořádném zasedání dne 29. 6.
2017.
Jsem přesvědčen, že proces výběru dodavatele proběhl podle
zákona a věřím, že dojde k uzavření smlouvy do poloviny července
t.r. Bezprostředně poté by mohla
být stavba tolik potřebného domu
v našem městě zahájena. Lhůta
pro její dokončení je 19 měsíců.


STAVEBNÍ ÚPRAVY RESTAURACE SPEKTRUM

Upozornění pro
cestující MHD

Finanční hospodaření města

O

Miroslava Svitáková

d 12. června 2017 mají
cestující linkou č. 16
možnost v pracovních dnech
využít poslední noční spoj odjíždějící ze zastávky Klokoty
– točna ve 21:35 a přijíždějící
do zastávky Sezimovo Ústí –
Průmyslová v 22:04.
Věříme, že tato nová možnost cestovat spojem č. 16
i v nočních hodinách potěší
především návštěvníky večerních kulturních akcí. Změna
byla provedena na žádost občanů ze Sezimova Ústí.

®

Letní odstávka

V

ážení odběratelé tepelné
energie dle § 76 zákona
č. 458/2000 Sb., si vám CENTES
Sezimovou Ústí, a. s. dovoluje oznámit termín plánované
odstávky tepla v Sezimově
Ústí II v roce 2017. Dodávka
tepla bude přerušena takto: od
4. 8. 2017 – 20:00 hodin do
11. 8. 2017 – 18:00 hodin
Obsluha tepelného hospodářství bude zajištěna do 4. 8.
2017 a od 11. 8. 2017 na tel.
č. 381 275 117 nebo na tel. č.
608 325 412. Děkujeme za po
chopení.
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podářském výsledku za r. 2016.
U druhého nejvýznamnějšího
zdroje příjmů obcí, u přijatých
transferů, došlo naopak k meziročnímu poklesu. Ty v meziročním srovnání poklesly o 80 %,
což je způsobeno z hlediska přijatých dotací mimořádným rokem 2015, kdy pouze investiční
dotace na Sportovně-rekreační
areál Kozský potok a rekonstrukci
ul. 9. května činila téměř 21 mil. Kč.
Nedaňové příjmy spojené zejména s pronájmem bytových
a nebytových prostor vč. služeb
a kapitálové výdaje se pohybují
zhruba na úrovni r. 2015.

Tajemnice MěÚ

M

ěsto Sezimovo Ústí uzavřelo rozpočtový rok 2016
s kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 1,15 mil. Kč. Výsledky
hospodaření potvrdil odpovědný
auditor Ing. Danuše Prokůpková
a Zastupitelstvo města Sezimovo
Ústí v rámci schvalování závěrečného účtu města a účetní závěrky.

Vývoj příjmů
Nejdůležitější zdroj financování města představují daňové
příjmy. Ty mezi roky 2015 a 2016
vzrostly o 7,19 %, tj. v absolutní
částce o 6,5 mil. Kč. Nejvýraznější
nárůst v rámci daňových příjmů
byl zaznamenán u daně z přidané
hodnoty, daně z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a daní z příjmů
právnických osob. Právě zdravý
vývoj daňových příjmů se hlavní
měrou podílí na zlepšeném hos-

Výdaje města
Celkové výdaje města dosáhly
131,87 mil. Kč, což je o 22 mil. Kč
více, než v roce 2015. Nárůst
výdajů je odůvodněn zvýšenou
investiční aktivitou města, kdy
investiční výdaje přesáhly dvojnásobek investičních výdajů
r. 2015, a dosáhly částky téměř
43 mil. Kč.

Přehled investičních výdajů r. 2016, jejichž výše přesáhla 1 mil. Kč
Popis

Skutečnost (tis. Kč)

Nákup dlouhodobého finančního majetku – nákup akcií
podniku ENERGOINVEST a.s.

16 699,74

Stavební úpravy MŠ Lipová

7 410,25

Klimatizace – vývařovna ZŠ a MŠ 9. května

1 011,21

Rekonstrukce sociálního zařízení - ZŠ Švehlova

1 347,83

Knihovna

6 587,95

Dům s pečovatelskou službou

2 360,52

Táborská ul. 2. etapa

5 273,65

2

Úvěrové zatížení města
Stav dlouhodobých úvěrů
k 31. 12. 2016 činil 11,51 mil. Kč.
V průběhu roku přijalo město úvěr
na dofinancování projektu Táborská ulice vč. vodovodu a kanalizace ve výši 4,72 mil. Kč a zároveň
uhradilo splátky přijatých dlouhodobých úvěrů z let minulých
ve výši 4,48 mil. Kč.
Volné finanční zdroje k 31. 12. 2016
Popis

(tis. Kč)

Běžné účty + pokladna

63 647,38

Termínovaný vklad

10 000,00

Jaký bude r. 2017?
Rozpočet na r. 2017 je plánován jako schodkový, a to z důvodu zvýšených investičních výdajů
v r. 2017.
Z provedených rozborů hospodaření města, pravidelně předkládaných zastupitelstvu města
na vědomí, zatím nic nenasvědčuje
na změnu v trendu v rozpočtovém hospodaření města. Jedinou
výjimku představuje financování
domu s pečovatelskou službou,
kde může dojít jednak ke změně
způsobu financování (v současné
době optimalizuje město způsob
financování - poptávkové řízení
na poskytnutí úvěru ve výši 40 mil.
Kč), jednak ke změně rozložení
financování v jednotlivých letech.
Podrobné výsledky hospodaření jsou k dispozici na webových
stránkách www.sezimovo-usti.cz,
sekce ekonomické informace. 

www.sezimovo-usti.cz
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Cena starosty města – Stříbrný klíček

Úřední hodiny

Vendula Černohorská

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

referentka spisovny
MěÚ Sezimovo Ústí

V

e středu 21. června 2017 se
v obřadní síni Městského
úřadu v Sezimově Ústí uskutečnilo slavnostní předání „Stříbrného
klíčku“, Ceny starosty města Sezimovo Ústí, která byla již posedmnácté udělena nejlepším žákům
sezimovoústeckých škol.
V letošním ročníku Cenu starosty města „Stříbrný klíček“ převzali za svou píli a úsilí z rukou
starosty města Mgr. Ing. Martina
Doležala tito žáci:
V kategorii žáků 1. – 5. tříd
získali cenu tito žáci:
ze Základní školy 9. května 489 –
Viktor Doležálek, Ondřej Novák;
ze Základní školy Školní náměstí
628 – Aneta Fišerová, Marie Blá-

místostarostka

S

polečnost Edvarda Beneše byla
založena v Praze v roce 1990.
Její činnost je zaměřena na studium díla Edvarda Beneše, pořádá
veřejné přednášky, vydává svůj
Bulletin, Knižnici dokumentů
a odborných historických studií.
Je nástupnickou organizací Ústavu
Dr. Edvarda Beneše pro politické
a sociální studium, který působil
v Londýně v letech 1950–1964.
Společnost již dvacet dva let spolupracuje s městem Sezimovo
Ústí při pořádání soutěže o Cenu
Edvarda Beneše, která je určena
pro studenty vysokých škol, kteří
mají zpracované některé z témat
oboru historie 20. století nebo
oboru sociologie.
Pod vedením nového předsedy
společnosti PhDr. Pavla Carbola, Ph.D. se spolupráce úspěšně
rozšiřuje. Základní škola Školní
náměstí se stala členem společnosti a může tak využívat nabídku
nejnovějších informací v oblasti
moderních dějin naší země. Vý-

www.sezimovo-usti.cz
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Telefony

ze Základní školy 9. května 489
– Klára Kopecká, Lenka Sušková,
ze Základní školy Školní náměstí 628 – Bára Pešoutová, Iveta

Vrkočová

hová; ze Základní školy Švehlova
111- Tereza Procházková, Marek
Bouška
V kategorii žáků 6. – 9. tříd
získali cenu tito žáci:

Sezimovo Ústí a Společnost
Edvarda Beneše
Ludmila Svatková

Městský úřad

sledkem dobrých vztahů mezi
společností a městem je i to, že
do kanceláře starosty města byl
ze Spojených států doručen obraz
Dr. Edvarda Beneše namalovaný
ve třicátých letech minulého století. Jedná se o dar prasynovce
druhého československého prezidenta pana Václava Edvarda Beneše Společnosti Edvarda Beneše,
který bude po vyřízení všech formalit umístěný v Benešově vile
v Sezimově Ústí. Dalším milým

setkáním se společností byla účast
a proslov PhDr. Marie L. Neudorflové, Ph.D. na pietním aktu
u příležitosti 133. výročí narození
Dr. Edvarda Beneše. Paní doktorka přivezla dárek pro knihovnu
v Sezimově Ústí. Jedná se o čtyři
knihy z oblasti historie týkající se
Mistra Jana Husa, Jeronýma Pražského a poválečných odsunů.
Věříme, že dobrá spolupráce
bude dále pokračovat k oboustran
né spokojenosti.

3

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
Vedoucí odboru správního
a právního
Mgr. Petra Nedvědová
381 201 124
Sekretariát
Jitka Bláhová
381 201 127
Matrika
Petra Pelcová
381 201 112
Oddělení sociální péče
Bc. Veronika Benáková
381 201 114
Pečovatelská služba
777 794 874
Vedoucí stavebního úřadu
Bc. Jan Novotný
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
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
Ředitelka MSKS (kultura)
Mgr. Romana Krůčková
737 254 683
Knihovnice S. Ú. 1
Jitka Kovandová
381 201 145
Knihovnice S. Ú. 2
Bc. Kristýna Mrázová
381 276 043
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Rozpis přistavování
velkoobjemových
kontejnérů
Červenec
SÚ I: 13. a 27. července – Korej
SÚ II: 3. července – Nádraží ČD
7. července – Svépomoc
Srpen
SÚ I: 10. a 24. srpna – Korej
SÚ II: 4. srpna – Svépomoc
7. srpna – Nádraží ČD
Září
SÚ I: 7. a 21. září – Korej
SÚ II: 1. září – Svépomoc

4. září – Nádraží ČD

Výsledky zápisů

Informace ze správy města – odpady
v tomto čísle Novinek. V poslední době se objevilo zvýšené
množství tzv. „černých skládek“.
Pokud se situace nezlepší, budeme nuceni situaci intenzivněji
monitorovat a řešit věc přes
městskou policii formou pokut.
 Přikládáme rozpis přistavení

Zdeněk Havlůj, Zuzana Sýkorová
správa města

 Žádáme občany, aby důsledně dodržovali zásady třídění
a ukládání odpadů popsané
v článku p. Klímy uveřejněném

Jak správně nakládat s odpadem
Komunální odpad vzniká každému z nás. Víte však, jak s nim správně nakládat,
co a jak správně vytřídit, co do nádob patří a co již ne a jaké jsou možnosti
jeho uložení? Připravili jsme pro Vás přehled nejdůležitějších informací
vycházejících z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2014, která stanoví systém
nakládání s odpadem.

dětí do ZŠ v Sezimově Ústí
pro školní rok 2017/2018

Petr Klíma

Počet přijatých dětí do 1. třídy
ZŠ 9. května
39
ZŠ Školní nám.
28
ZŠ Švehlova
22

A

b) Textil. Starý textil se ukládá
jak ve sběrných dvorech v Zahradní ulici a na Husově náměstí
tak i do 9 speciálních kontejnerů,
rozmístěných po městě. Kontejnery jsou určeny ke sběru veškerých
oděvů, bytového textilu (záclon,
závěsů, povlečení, ubrusů), ale také
obuvi, kabelek a textilních hraček.

oddělení životního prostředí

by v popelnicích a kontejnerech na směsný odpad zbylo
odpadu co nejméně, je třeba jej
nejprve roztřídit. V Sezimově Ústí
občané odděleně shromažďují:
a) Papír, plasty, bílé a barevné
dětí do MŠ v Sezimově Ústí
sklo, nápojové kartony a kovy.
pro školní rok 2017/2018
Ke sběru těchto odpadů jsou určeny separační kontejnery barevně
Počet přijatých dětí
MŠ 9. května
24
odlišené podle komodity, k jejíMŠ Kaplického – Zahrádka 28
muž sběru jsou určeny. Jsou uskuMŠ Lipová – Sluníčko
41
peny ve skupinách na 30 stanovištích ve městě. Do separačních
kontejnerů nepatří např:
SKLO - autoskla, drátosklo, zrcadla, televizní obrazovky, zářivky,
výbojky a žárovky, porcelán, keramika, kamenina, sklo znečištěné
chemickými látkami;
etiště Čápův dvůr třetí čerPAPÍR - vícevrstvé materiály
vencový víkend opět ožije. (nápojové kartony – mléko, džuVe dnech 14. - 16. července se zde sy), voskový a pauzovací papír, pauskuteční 13. ročník multižán- píry znečištěné od olejů a potravin,
rového festivalu Mighty Sounds, hygienicky závadný papír (kapeskterý každoročně přiláká kolem níky, pleny, obvazy);
12 000 návštěvníků z celé Evropy
PLASTY + NÁPOJOVÉ KAROrganizátoři se i letos předem TONY - výrobky z měkčeného
omlouvají zejména občanům Tá- PVC (nafukovací míče, dětské babora a Sezimova Ústí za kompli- zény, podlahové krytiny, trubky),
kace spojené s organizací tak velké molitan, pryž, elektrické kabely,
akce, například za zvýšenou hladi- plastové díly s kovovými částmi,
nu hluku. I tentokrát učiní vše, aby nádoby kontaminované ropnými
byly problémy všeho druhu co nej- a chemickými látkami, nápojové
menší, a srdečně zvou k návštěvě kartony nevypláchnuté od zbytků
 nápojů, pleny, aj. PET láhve je třefestivalu.
ba před vhozením do kontejneru
stlačit! Objem PET láhve se po stlačení zmenší až 4x;
KOVY - plechovky se zbytkem
obsahu, kovové výrobky s plastovými částmi (hračky, žehličky).

Festival
Mighty Sounds
už potřinácté

L
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velkoobjemových kontejnerů
na zelený bioodpad. Do těchto
kontejnerů je možné odkládat
trávu, větve, listí apod.
 Upozorňujeme na uzavření
sběrného dvoru v Zahradní
ulici ve středu 5. července z dů
vodu státního svátku.

Není možné ukládat: koberce,
molitan, matrace, znečištěný textil. Sebrané textilní materiály se
používají jako surovina pro výrobu čistících hadrů, koberců a izolačních materiálů. Část ošacení
vhodná k dalšímu nošení (cca 10%
z celkového množství) se využije
k přímému prodeji ve firemních
obchodech nebo k pomoci lidem
z třetího světa. Ukládají se v uzavřených igelitových taškách.
c) Potravinářské oleje a tuky.
Tuky a oleje po smažení ucpávají a snižují životnost odpadních
potrubních systémů jak v domácnostech, tak i ve veřejných sítích.

4

Neměly by se vylévat do dřezů ani
do WC, ale v nádobách (PET láhve
nebo v jiném obalu) ukládat do separačních nádob k tomu určených,
odkud budou dále odborně zlikvidovány či zrecyklovány pro použití
v různých průmyslových odvětvích (např. automobilový, energetický průmysl). Pro sběr olejů
jsou určeny jak sběrné dvory, tak
i 11 speciálních kontejnerů rozmístěných po městě.
Oleje a tuky se ukládají vždy
v uzavřených obalech, např.
PET lahvích, aby nedošlo k vylití a znehodnocení obsahu. Není
možné ukládat: technické oleje
a maziva (motorové, převodové
apod.).
d) Vysloužilá elektrozařízení.
Elektrozařízení se ukládají do míst
jejich zpětného odběru. Pro sběr
drobných výrobků je určeno
6 kontejnerů na elektrozařízení rozmístěných po městě, pro
sběr větších výrobků jsou určeny
sběrné dvory na Husově náměstí
a v Zahradní ulici.
e) Baterie a akumulátory. Baterie se ukládají ve sběrných dvorech nebo do kontejnerů na elektrozařízení vybavených vlastním
vyhazovacím otvorem pro baterie.
Akumulátory se ukládají do míst
zpětného odběru (u prodejců
a v servisech) nebo do sběrných
dvorů.
f) Nebezpečné a ostatní složky
komunálního odpadu. Ke sběru
celé řady různých, zejména nebezpečných a objemných složek
komunálního odpadu jsou určeny
sběrné dvory s provozní dobou:
Sběrný dvůr v Zahradní ulici
v areálu bývalých Sběrných
surovin v Sezimově Ústí
St: 8:00 – 11.00 a 12:00 – 17:00 hod.
So: 8:00 – 11:00 hod. (sudé soboty)

www.sezimovo-usti.cz
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Sběrný dvůr na Husově náměstí
vedle domu s pečovatelskou
službou čp. 75 v Sezimově Ústí
Út: 8:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
So: 8:00 – 11:00 hod. (liché soboty)
Sběrný dvůr v areálu Správy města
v Průmyslové ulici vedle
prodejny PLUS v Sezimově Ústí
Po: 12:00 – 17:00 hod.
Do sběrných dvorů v Zahradní ulici a na Husově náměstí lze
uložit: odpad s obsahem rtuti
(např. teploměry), barvy, lepidla,
pryskyřice, obalový a textilní materiál znečištěný škodlivinami, potravinářské oleje a tuky, motorové,
převodové a mazací oleje, brzdové
a nemrznoucí kapaliny, fotochemikálie, staré nátěrové hmoty,
pesticidy, rozpouštědla, kyseliny,
hydroxidy, odmašťovací přípravky,
zrcadla, odpady z domácích elektrozařízení, objemný odpad (např.
skříň, postel, koberec, lino), tráva,
listí, větve, dřevo, textil.
Do sběrného dvora v Průmyslové ulici (v areálu Správy města) lze
uložit omezený rozsah odpadů:
objemný odpad (např. skříň,
postel, koberec, lino), tráva, listí,
větve, dřevo, kovy, papír a lepenka.
Při ukládání odpadů do sběrných dvorů se postupuje podle
jejich provozních řádů. Je proto
nutno respektovat pokynů obsluhy. Před uložením odpadu je nutné
prokázat trvalé bydliště v Sezimově Ústí nebo vlastnictví rekreačního objektu na území města.
g) Léčiva. Odevzdávají se zpět
do lékárny nebo do sběrných dvorů.
h) Bioodpad (větve, tráva a listí). Ukládá se do přepravníků
na bioodpad. Musí být prostorově
upraven tak, aby žádný z jeho rozměrů nepřesahoval 1 m. Do přepravníků nepatří jiné příměsi než
bioodpad, např. igelitové pytle
s listím apod., rovněž nelze do nich
ukládat pařezy. Takové příměsi obsah znehodnotí a popřou smysl třídění odpadu ze zeleně.
S přepravníky na bioodpad se
můžete setkat jak ve sběrných dvorech s celoročním provozem, tak
i na 3 stanovištích ve městě. Zde
jsou přistavovány podle níže uvedeného rozpisu. Ukládání do přepravníků probíhá za přítomnosti
pověřeného pracovníka, jehož pokynů prosím dbejte.

www.sezimovo-usti.cz

Stanoviště – den přistavění
u nádraží Českých drah a.s.
PONDĚLÍ (první pondělí v měsících duben - listopad)
Palackého ulice
(sídliště „Na Koreji“)
ČTVRTEK (v sudé týdny v měsících
duben - říjen)
ul. Svépomoc – naproti
tenisovým kurtům u čp. 656
PÁTEK (první pátek v měsících duben – listopad)
Přepravníky jsou na stanovištích
umístěny od 15:00 do 18:00 hod.

určených systémem města jiné
odpady, než na které jsou určeny a ukládat komunální odpad
mimo ně. To znamená, že je
zakázáno ukládat odpad např.
vedle popelnic a kontejnerů
(často vidíme pračky, televize
a jiný objemnější odpad vedle
kontejnerů nebo popelnic) nebo
ukládat odpad na jakékoliv
jiné neurčené místo (na veřejné
prostranství, do přírody, apod.);
• Ukládání odpadu do popelnic
a kontejnerů je třeba provádět
takovým způsobem, aby bylo
možno tyto nádoby řádně uzavřít a při manipulaci s nimi nedocházelo k jeho vypadávání
a znečišťování okolí.
Porušení uvedených ustanovení
lze pokutovat podle příslušných
právních předpisů.

V případě, že přistavění vychází
na státní svátek, přepravníky budou přistaveny ve stejný den v následujícím týdnu. Pokud i tento
náhradní den je státním svátkem,
přistavění přepravníků proběhne
následující pracovní den po tomto
náhradním dnu.

INFORMACE A POMOC
• Pokud nemáte možnost objemný odpad (skříň, televizi,
postele, lino, koberec) dopravit
na sběrný dvůr, můžete využít
placené služby Správy města,
která odvoz na sběrný dvůr zajistí. Cena dle ceníku, velikosti
odpadu a vzdálenosti ve většině případů nepřesahuje 200 Kč
(tel.: 381 200 432);
• Příručku Jak nakládat s odpadem naleznete na www.sezimovo-usti.cz, záložka Životní
prostředí – Odpady. Pokud
nemáte přístup na internet, příručku Vám rádi zašleme poštou
(tel.: 381 201 143);
• Informace kam s odpadem,
o obecně závazné vyhlášce
č. 1/2014 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
včetně nakládání se stavebním
odpadem, získáte na odboru
stavebního úřadu, územního
plánování, životního prostředí
a dopravy MěÚ v Sezimově Ústí
tel.: 381 201 143 nebo na Správě
města tel.: 381 200 432;
• Informace týkající se výměny či přistavení nové nádoby
na odpad nebo placení poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem
na Městském úřadě v Sezimově
Ústí tel.: 381 201 129;
• Při zjištění nedostatků, týkajících se vývozu nádob se prosím
obraťte na Správu města tel.:

381 200 432.

i) Stavební odpad. Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti
fyzických osob je možné ukládat
pouze v množství nepřesahujícím
100 kg/osoba/rok, po předložení
dokladu totožnosti, do sběrných
dvorů.
Do sběrných dvorů bude přijat pouze drobný inertní odpad
vznikající stavební činností (při
stavebních a demoličních pracích),
tzn. stavební suť, zbytky stavebních
hmot a vytěžená zemina.
Do sběrného dvora nebudou
přijaty: umělohmotné materiály,
kovy, papír, nátěrové hmoty, izolační materiál, okenní rámy, ropné
výrobky, azbest, eternit, sádrokarton a jiné tekuté hmoty.
Do popelnic a kontejnerů se
ukládá zbytkový odpad, tedy ten,
co zbyde po vytřídění uvedených
využitelných a nebezpečných složek. Tento odpad již neprochází
žádnou třídící linkou a likviduje
se.
Připomenutí několika
důležitých ustanovení
obecně závazné vyhlášky
• Je zakázáno ukládat do sběrných
nádob, zařízení a sběrných míst
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Inzerce
KOUPĚ

Koupím byt 2+1 nebo 3+1
v Sezimově Ústí 2, OV, výtah
nebo zděný byt se zvýšeným
přízemím (jedny schody),
platba v hotovosti.
Tel.: 773 626 167

Koupím Simsona jakýkoliv
typ za 3.000 Kč.
Tel.: 736 741 967

PRONÁJEM

Pronajmu dlouhodobě byt
2+1 v SU II. Tel.: 721 576 605

Poděkování

Srdečně děkuji panu starostovi
za blahopřání k mému životnímu jubileu a paní Novákové
za milou návštěvu a předání
dárku.
Marie Jetelinová

Děkuji panu starostovi za blahopřání k mým narozeninám.
Antonín Veselý

Děkuji panu starostovi a paní
Hlubinkové za přání a pěkný
dárek k mým narozeninám.
Jarmila Bernátková

Děkuji panu starostovi za blahopřání k mým narozeninám.
Věra Štěrbová

Děkujeme starostovi města
a SPOZ za blahopřání a dary
k našim kulatým narozeninám. Zdeňka a Václav Pěknicovi

Děkuji panu starostovi za přání k mým narozeninám
a paní Novákové za milou
návštěvu a předání dárku.
Božena Vaníčková

Děkuji panu starostovi za blahopřání k mým narozeninám.
Josef Švec

Děkuji panu starostovi za milé
blahopřání k mým narozeninám.
Jiří Kovář

Společenská kronika
od 29. 4. do 4. 6.
Narození:
Čapka Alex, Kurejová Adéla
Marešová Amálie, Mašterová
Simona, Prchlík Ondřej
Zemřelí:
Bohuslávková Marie
Kovařík Lubomír
Kozinská Ladislava
Štemberová Marie
Volf Stanislav
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Z činnosti Policie České republiky
s finanční hotovostí 7.000 Kč,
OP, ŘP, debetní plateb. kartou ČS, kartičkou k účtu ČS,
vše na jméno J. S., OTP k mot.
voz., lék. posudkem k řízení OA
a klubovými kartami (Penny,
Tesco, atd.), čímž poškozenému
J. S. způsobil škodu na majetku,
škoda na poškození zařízení nevznikla.

prap. Jiří Matyš

N

a Obvodním oddělení Policie
ČR Sezimovo Ústí bylo v měsíci květnu šetřeno několik přestupků a trestných činů na území
Sezimova Ústí. Krátce jen několik
případů:
 V době od 19:00 hodin dne
6. 5. do 09:30 hodin dne 7. 5.
odcizil neznámý pachatel v ul.
Lužnická z parkoviště u fotbalového hřiště celkem 8 ks plastových ozdobných krytů kol ze zde
zaparkovaných vozidel. Celková
vzniklá škoda nebyla prozatím
upřesněna a bude vyčíslena odborným vyjádřením.
 V době od 14:30 hodin dne

11. 5. do 11:05 hodin dne 15. 5.
neznámý pachatel nezjištěným
způsobem (bez užití násilí)
vnikl do vstupního vestibulu
budovy jídelny spol. Kovosvit
MAS a.s., nám. T. Bati čp. 419,
kde se nezjištěným předmětem
za užití násilí nejprve pokusil
překonat cylindrickou vložku
FAB levých prosklených vstupních dveří bývalé kantýny, avšak
s negativním výsledkem, poté
nezjištěným předmětem za užití násilí vyhnul kovovou krycí
lištu pravých prosklených vstup-

ních dveří téže místnosti, avšak
bez výsledku, následně za užití
nezjištěného předmětu překonal cylindrickou vložku FAB
těchto dveří, kterou z místa odcizil, vnikl do vnitřních prostor
bývalé kantýny, odkud odcizil
58" LCD TV zn. SAMSUNG
spolu s napájecím přívodním
kabelem, která byla zavěšena
na nástěnném držáku jedné
z nosných zdí místnosti, čímž
poškozené spol. Kovosvit MAS
a.s. způsobil celkovou škodu
na majetku nejméně 20.000 Kč,
z toho 1.250 Kč byla odhadnuta
škoda na poškození zařízení.

 V době od 22:30 hodin dne

19. 5. do 6:30 hodin dne 20. 5.
neznámý pachatel v ul. Jana
z Ústí, č. p. 1125, přes uzavřenou
bránu, kde bylo pod zastřešeným parkovacím stáním zaparkováno vozidlo BMW, vylil
neznámou látku, která způsobila
poškození laku karoserie vozu,
a to na jeho kapotě, předním
nárazníku a předních světlometech, čímž poškozenému J. K.
způsobil škodu ve výši 4.500 Kč.

 V době od 10:00 hodin dne

 Dne 22. 5. ve 12:21 hodin te-

17. 5. do 07:00 hodin dne 18. 5.
neznámý pachatel nezjištěným
způsobem,
pravděpodobně
shodným klíčem, překonal
vstupní neuzamčené dřevěné
dveře baťovského domku čp.
296/31 v ul. Pod Vrbou, vnikl
do vstupní chodby domu, kde
z otevřené šatní skříně odcizil
pánskou koženou peněženku

lefonicky oznámila paní D. P.
na služebnu OO PČR, že
v době okolo 10:30 hodin jí dva
neznámí mladíci ukradli v jednotě COOP na nám. T. Bati
č. p. 423 celkem 51 ks konzerv
tuňáků.
 Dne 25. 5. kolem 12:15 hodiny

v prodejně COOP Jednota Tá-

bor - Astra, nám. T. Bati za provozu odcizila 25letá slečna V. M.
lahev nápoje Frisco Light 330 ml
v hodnotě 21,90 Kč, a to tím
způsobem, že si uvedené zboží
v prodejní části vložila do své
tašky, po zaplacení ostatního
zboží na pokladně přes tuto
prošla a zboží uložené v tašce
nezaplatila, poté byla kontrolována obsluhou prodejny a zboží
bylo nepoškozené vráceno zpět
do prodeje.
 Dne 30. 5. v době okolo 20:10

hodin v ulici Lužnická u stánku Eldorádo neznámý pachatel po předchozí slovní rozepři
s poškozeným L. D. ohledně
příspěvku na sociální síti Facebook jej následně fyzicky napadl
nejprve strkáním do hrudníku,
dále fackami oběma rukama
na tváře a poté ještě úderem pěstí do oblasti dolní čelisti, čímž
mu způsobil drobné poranění
na vnitřní straně spodního rtu,
dále mu při následné fyzické
potyčce způsobil povrchové
škrábance na zátylku a poté mu
ještě vyhrožoval slovy "najdu si
tě v Kotnově, ty diskžokeji..".
Rovněž z měsíce května je v šetření několik přestupků proti občanskému soužití a proti veřejné
mu pořádku.

Čtvrťáci v pevnosti Boyard
J. Dvořáková,
B. Faladová, O. Boháčová
ZŠ Školní náměstí

T

ýden od 15. 5. do 19. 5. 2017
trávili čtvrťáci v Dolním
Žďáru v penzionu Sigma, který
se pro nás stal na tyto dny dobývanou pevností Boyard.
Nejenom ve známé televizní
soutěži, ale i tady se bojovalo o vítězství – děti soutěžily a získávaly
za splnění úkolů klíče od pevnosti, luštily šifry a sbíraly indicie.
Ani závěr se nelišil od televizní
verze – na děti čekal vytoužený
a určitě i zasloužený poklad.
Týden to byl opravdu náročný – každé družstvo si nejprve
vymyslelo bojový soutěžní po-
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křik, vyrobilo svůj erb a už se šlo
na první plnění úkolů obratnos-

ti, mrštnosti, rychlosti, hbitosti
a vytrvalosti. Avšak prověřovala
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se nejen fyzická zdatnost, prokázat se musela i dobrá paměť,
bystré myšlení a ukázalo se, kdo
má, jak se tak říká, „za ušima“.
K řešení tu byly různé vědomostní kvízy a zapeklité šifry.
Samozřejmě jsme si našli
chvilku i na zasloužený relax při
koupání ve vířivce, na které jsme
se těšili celý rok. Trošku strachu
také není na škodu, a tak jsme
nemohli zapomenout ani na bobříka odvahy. Závěrečná disco, při
které se všichni krásně vyblbneme, už patří k našim tradicím.
A odměna nakonec? Určitě nechyběla. Ptáte se jaká? No
přece klíč k té „naší“ pevnosti
čtvrťáků.
Bylo nám fajn a příští rok zase

na škole v přírodě.

www.sezimovo-usti.cz
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Naši žáci ve Švýcarsku
Hana Hemerková
ZŠ Školní náměstí

D

va měsíce od návštěvy švýcarských dětí v Sezimově Ústí
utekly jako voda a ráno 10. června
2017 v 5:40 už ukládají naši chlapci
a děvčata svá zavazadla do autobusu, aby se o 20 minut později
vypravili za svými švýcarskými
kamarády. První společná večeře v rodinách a pak i celá neděle
je v režii švýcarské strany. Cesty
lodí, putování lanovkou na vrcholy okolních hor, koupání v jezeře,
společné grilování, dokonce i let
letadlem, to je jen částečný výčet
všech nabízených aktivit, o kterých
si mohli všichni vykládat v pondělí
ve škole. Po dvou hodinách normální výuky se pustila česká i švýcarská družstva do sportovního
klání. Odpoledne nás čeká hlavní

město Bern, které poznáváme pěší
okružní cestou po zajímavostech
starého města končící u Hodinové věže. Tentokrát se všichni
s povděkem osvěžili na náměstí
s vodotrysky, neboť i ve Švýcarsku
panují tropická vedra, která nás
po celý pobyt neopustila. Na ně ale
další den všichni rádi zapomněli,
když byli vyvezeni na vrchol Sille-

Svíčky za padlé

Náš den – dopravní soutěž

renu, místního populárního lyžařského střediska ve výšce 1976 m,
kde na ně místo lyží čekalo lanové
centrum a trottinet. To je místní
název pro koloběžky, s nimiž sjeli
téměř všichni celou trasu v délce
15 km dolů až k nástupní stanici.
Cestu jim překřížilo stádo krav
vedené chlapcem v kroji, odvádějícím dobytek na letní vysokohorské

pastviny. Zvony zvonily, dobytek
bučel a důstojně stoupal vzhůru. Poslední den jsme poznávali
Thun, město pár kilometrů vzdálené od Thierachernu. Nebyli jsme
upoutáni jen zámkem, jenž sloužil
dřív jako rezidence k významným
událostem a dnes je v něm umístěn hotel i koncertní síň, navštívili
jsme i střelnici. Zde se mladí kadeti učí střílet z historických kuší.
Samotné město jsme si pak projeli
místním šlapacím vláčkem. Ještě
nakoupit upomínkové předměty
a dárky domů, protože nám zbývá už jen poslední společný večer.
Zítra ráno vyrážíme na dlouhou
cestu domů. Jsme plni zážitků, dojmů, poznali jsme kouzlo domluvit
se cizím jazykem, nahlédli jsme
do života švýcarských rodin, jsme
bohatší o nová přátelství.
Tschüs krásné pohostinné Švý
carsko!

Na ZŠ Školní
náměstí bylo živo

Ludmila Svatková
Zdeňka Helmová

místostarostka

ZŠ Školní náměstí

V

den 100. výročí zborovské
bitvy, 2. července 2017, budou
v jednotný čas, v 18 hodin, v celé
České republice, zapalovány svíčky
za zemřelé z řad legionářů i českých vojáků rakousko-uherských
pluků.

V Sezimově Ústí si připomeneme památku padlého občana města pana Josefa Plachého
u Pomníku padlých v Sezimově
Ústí na Husově náměstí. Více informací o akci najdete na webu
Československé obce legionářské:
www.csol.cz. Dovolujeme si vás
tímto na pietní vzpomínku po
zvat.

www.sezimovo-usti.cz

V

Za postup z okresního do krajského kola chceme poděkovat Robertu Kostlánovi, který se nemohl
zúčastnit krajského kola ze zdravotních důvodů, což nás velmi mrzelo. Přejeme mu brzké uzdravení!
Ondřeji Novákovi se moc dařilo, v kategorii jednotlivců zvítězil
a stal se tak nejlepším mladým
cyklistou Jihočeského kraje.
Dopravní soutěž se nám moc
líbila. Velký podíl na našem úspěchu má paní učitelka Pavla Lenzová, která nás nejen připravila
na soutěž, ale také s námi trávila
svůj volný čas a za to jí chceme
moc poděkovat.


Kamča, Verča, Monča,
Eliška, Viky, Ondra, Robert,
Dan, Tomáš
žáci ZŠ a MŠ 9. května

D

ne 1. 6. 2017 jsme se zúčastnili
krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. Tým mladších žáků kategorie 4. - 6. třída
ve složení Veronika Rychlá, Eliška
Tůmová, Viktor Doležálek a Ondřej Novák se umístil na krásném 3.
místě. Starším žákům kategorie 7.
- 9. třída ve složení Kamila Červová, Monika Tajtlová, Daniel Cimpa
a Tomáš Belada se dařilo ještě lepe
a skončili na 2. místě.
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ězeňská služba ČR pořádala
v termínu 15. – 19. května
2017 přebor ve speciální služební
kynologii na vyhledávání omamných a psychotropních látek. Mezi
objekty vytipovanými pro soutěž
byla i naše škola. Soutěžící z ČR,
Slovenska, Maďarska a Německa
museli se svými čtyřnohými svěřenci zvládnout cviky poslušnosti
a deset disciplín pachových prací,
které napodobují praktický výkon
služby v podmínkách českých věznic. Jedna z disciplín – prohlídka
oděvních svršků – probíhala právě

na naší škole.
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Návštěva
u prezidenta

Skauti a skautky závodili

Marešová Jaroslava
Choulíková Klára
třídní učitelky IV. a V. třídy ZŠ Švehlova

Š

kolní rok se nachýlil a je tu zase
doba školních výletů, a tak každá třída zvažuje, co vymyslet a co
nového zase objevit. Letos to bylo
opravdu zajímavé – zajeli jsme si
na návštěvu Pražského hradu.
Dne 29. května se děti z naší
čtvrté a páté třídy zúčastnily exkurze v Kanceláři prezidenta republiky a dalších prostorách Pražského hradu.
Díky odbornému výkladu zaměstnanců Kanceláře jsme měli
možnost nahlédnout do architektonicky zajímavých prostor
Pražského hradu a seznámit se
s postavením a činností prezidenta
republiky a jeho úřadu, jehož historie sahá až do roku 1919, kdy byl
na popud prvního československého prezidenta T. G. Masaryka založen a jehož existence pokračuje
bez přerušení až do dnešních dnů.
Během interaktivní exkurze
jsme navštívili různé části Pražského hradu, ve kterých Kancelář
prezidenta republiky sídlí a ve kterých vykonává své ústavní pravomoci hlava státu. Prohlídka nás
zavedla do míst, z nichž většina
není veřejnosti běžně přístupná ani v rámci pravidelných dnů
otevřených dveří. V jižním křídle Nového paláce jsme nahlédli
do prostor bývalého reprezentačního bytu prvního prezidenta T.
G. Masaryka včetně jeho pracovny. V přilehlých salónech s unikátními fotografiemi jsme pak
sledovali proměnu habsburského
Pražského hradu na sídlo prezidenta nově vzniklého demokratického Československa. V kinosále
z 60. let 20. století jsme se pak dozvěděli více o historii Kanceláře
i její současné podobě a činnostech, které vykonává, a také o pravomocech prezidenta republiky.
Na závěr dne jsme se zúčastnili
slavnostního střídání členů Hradní
stráže, které jsme sledovali přímo
z I. nádvoří Pražského hradu, kde
se každý den ve 12 hodin odehrává, a které je jinak po dobu střídání
pro veřejnost uzavřeno. Letošní
školní výlet byl pro nás opravdovým zážitkem a už se těšíme, co

vymyslíme na příští rok.
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ze skautských středisek Sezimovo
Ústí, Planá nad Lužnicí a Opařany.
Skoro 200 závodníků a pořadatelů bylo ubytováno ve Skautském
areálu, závod probíhal i v lesích
okolo Kozího hrádku či na koupališti Pohoda. Akce se neobešla
bez pomoci Správy města, MěXusu a zaměstnanců školní kuchyně
v ZŠ 9. května, kteří pro účastníky zajistili sobotní oběd a večeři,
za což jim jménem organizátorů
děkuji. Jednou za dva roky závo-

Martin Doležal
vedoucí závodu

D

vacet družin skautů a skautek
z celých jižních Čech změřilo
ve dnech 2. – 4. června v Sezimově
Ústí své síly a dovednosti. Vědomostní a dovednostní úkoly byly
rámcovány filmovým a seriálovým
příběhem Hvězdná brána. Letošní
krajské kolo, podpořené dotací Jihočeského kraje, připravili vedoucí

dí skauti a skautky ze všech krajů
České republiky, aby porovnali
své schopnosti, dovednosti a znalosti v široké škále disciplín. Již
od základních kol družiny plní celou řadu úkolů, které se promítají
do konečného pořadí. Svojsíkův
závod je určen pro skauty a skautky ve věku 11 – 16 let a je vyvrcholením tradiční postupové soutěže
4 – 8 členných skautských družin.
Probíhá na třech úrovních – základní, krajské a celostátní.
V krajském kole byla letos mezi
děvčaty nejúspěšnější družina
z Plané nad Lužnicí, na dalších
medailových pozicích pak družiny
z Prachatic a Sezimova Ústí, mezi
chlapci vyhrál tým z táborského
oddílu Širokko, na dalších místech
pak družina z Kamenice na Lipou
a z táborského oddílu Larkwei.
Celostátní finále Svojsíkova závodu, kam postoupila z každé kategorie vítězná družina, se uskuteční
v září 2017 v Orlovských lesích

u Humpolce.

Jak jsme se měli v „Zahrádce“
byly 16. května, kdy jsme pozvali
naše maminky, tatínky, babičky
nebo kamarády, aby s námi strávili „Pohádkové odpoledne“. Naše
zahrada v „Zahrádce“ byla plná
pohádkových bytostí – mohli jsme
vidět Křemílka a Vochomůrku, Jů
a Hele, Večerníčka a mnoho jiných.
A aby to nebylo jen tak, museli
jsme splnit úkoly, které nám postavičky uložily. Protože jsou naše děti
moc šikovné, vše zvládly a za odměnu si mohly uloupnout sladký
perníček z Perníkové chaloupky.

Kolektiv MŠ Zahrádka

B

líží se léto a my všichni, děti,
rodiče i paní učitelky se těšíme
na sluníčko a zasloužený odpočinek. Už budeme jen vzpomínat
na to, co jsme během školního
roku zažili.
Děti v Zahrádce si hlavně hrály, zpívaly a malovaly, při tom se
spoustu nového naučily. Zažily
chvilky radostné, občas se objevilo
i trochu slziček. Ty ale určitě ne-
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Další již tradiční akcí byl cyklistický výlet na Kozí hrádek. Letos
se všichni malí cyklisté chovali
opravdu sportovně – nikdo nefňukal, každý dorazil do cíle „bez
ztráty kytičky“. Potom se opekly
buřtíky, snědly nanuky či jiná dobrota, trocha řádění na hřišti a pak
už hurá zpátky ke školce, kde už je
vítali nedočkaví rodiče.
V červnu jako každoročně se
uskutečnil pobyt s rodiči a dětmi
v Itálii, kde jsme cestovali společně s Machem a Šebestovou. A před
koncem školního roku to nejdůležitější – rozloučení s našimi předškoláky. Z malých capartů vyrostli
již samostatní „školáci“, kteří si
připravili pro rodiče rozlučkové
pásmo a protože jsou i odvážní,
strávili poslední noc s učitelkami
ve školce.
Jsme rádi, že se dětem v naší
školce líbí, že rodiče, kteří si ji
vybrali, s námi sympatizují a spolupracují. Že se snaží pochopit
a společně s námi řešit problémy,
které se někdy objeví. Toho si velmi vážíme a těšíme se na spolupráci v příštím školním roce.


www.sezimovo-usti.cz
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Sportovní gymnastika

Zdena Kašíková
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí

V

sobotu 20. 5. 2017 se početná
výprava gymnastů ze Spartaku Sezimovo Ústí zúčastnila Májového poháru v Doksech.
Vedli si velice dobře, v kategorii
minižáků (nar. 2010 – 11) zvítězil
Vilém Míka, na 2. místě Radim
Donát, 4. Jonáš Prokop, 5. Martin
Machotka, 6. Dalibor Jech, 7. Šimon Klečacký.
V kategorii nejml. žáků (2008
– 09) se vítězem stal také člen
naší výpravy – Jan Klečacký,
8. místo Radek Kümmel, 11. Matyáš Ludvík, 12. Antonín Kulhavý,
13. Kryštof Novotný, 14. Jindřich
Machotka, 17. Matyáš Straka.
V mladších žácích (2007 – 06)
byl nejlepším z našich 9. Čeněk
Donát, 10. Dan Kohout, 11. Kristián Drábek, 12. Jakub Koreš.

A ve starších žácích (2004 – 05)
jsme opět sklízeli medaile – 1. Dan
Psota, 2. Vojtěch Prokop, 3. Jan
Houska a 4. místo Matěj Šmíd.
V neděli 4. 6. 2017 se gymnasté
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí zú-

častnili krajského přeboru ve sportovní gymnastice mužů.
Velmi dobrá organizace, rychlý
výpočet výsledků, blesková práce
rozhodčích, to vše patří k devizám
tohoto závodu. Závod ve dvou

sledech na šesti nářadích, proběhl
ve třech hodinách.
Krajského přeboru se zúčastnilo
36 žáků a dorostenců, kteří bojovali o postup na mistrovství ČR
v jednotlivcích a družstvech.
V kategorii nejmladších žáků
družstvo "A" ze Spartaku ve složení: Jan Klečacký, Antonín Kulhavý, Radek Kümmel, Jindřich
Machotka vybojovalo stříbrnou
medaili.
Bramborovou medaili – 4. místo
získalo družstvo "B" s velmi malou
ztrátou na 3. místo.
Družstvo mladších žáků ve složení: Daniel Kohout, Jakub Koreš,
Čeněk Donát, Kristián Drábek získalo bronzovou medaili.
Družstvo starších žáků ve složení: Daniel Psota, Jan Houska
a Vojtěch Prokop získalo stříbrnou
medaili. Všechna tato družstva
zároveň splnila limit na postup na

MČR.

Zkušenosti s inkluzí na ZŠ 9. května
Petr Peroutka
ředitel ZŠ a MŠ 9. května

U

plynulý školní rok byl ve znamení inkluze. Toto slovo jsme
slýchali ve sdělovacích prostředcích, ve školách bylo skloňováno
ve všech pádech a všichni jsme asi
byli zvědavi na to, jak se vše osvědčí v praxi. U nás ve škole jsme se
tohoto „strašáka“ mnoha škol moc
neobávali. S dětmi, které mají nějaké obtíže s učením či s chováním,
pracujeme dlouhodobě. Stejně tak

www.sezimovo-usti.cz

hodin pedagogické intervence
u dětí, které potřebují podporu při
svém vzdělávání. Rád bych i touto cestou velmi poděkoval všem
pedagogům v naší škole za jejich
práci, za jejich přístup k dětem,
za to, že se nebojí přijímat výzvy
a učí se pracovat jiným způsobem, novými metodami. Děkuji
i za podporu rodičů „zdravých“
dětí, kteří pochopili, že společné
vzdělávání s dětmi s nějakým handicapem může být v mnoha směrech pro jejich děti obohacující.
V poslední řadě chci poděkovat

se snažíme přistupovat k dětem nadaným. Proto se u nás s nástupem
inkluze nic převratného nestalo.
Jsem velmi rád, že se nastavila
pravidla pro odměňování pedagogů, kteří se těmto dětem věnují.
Z toho jsem měl trochu strach, ale
veškeré financování probíhá podle
průběžně vykazovaných dětí, takže nyní jsou pedagogové konečně
trochu lépe ohodnoceni za práci,
kterou navíc odvádějí.
V současné době pracuje v naší
škole celkem 5 asistentů pedagoga, další učitelé mají spoustu
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všem žákům naší školy. Jsem rád,
že dokážou přijímat své spolužáky s jejich problémy, že se učí,
jak s nimi vycházet, že umí mezi
sebou komunikovat, že umí spolupracovat, že se nebojí říct svůj názor, že se nebojí požádat o pomoc,
atd. A to je, podle mého názoru,
hlavní smysl základního vzdělávání. Vytvářet pro děti bezpečné
prostředí, v němž mohou rozvíjet
své schopnosti a dovednost, které
jim pomohou překonávat překážky dalšího vzdělávání a následně

jejich profesního života.
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Softballovým klání počasí přeje
2. liga pokračovala první červnový
víkend v Ledenicích. Hladoví Hroši se tentokrát museli spokojit se
4. místem.
Žáci se po prvním zrušeném kole
na Hluboké, kdy sněžilo a padaly
kroupy, představili doma u Kozského potoka. Ve skupině postupně
narazili na Ledenice, Vlašim a Plzeň. Dvě vítězství a jedna porážka
znamenaly druhé místo ve skupině
a postup do zápasu o třetí místo.
V něm ale nestačili na hráče Sedlčan a obsadili konečné 4. místo.
Z vítězství se radovali hráči Ledenic před Trhovými Sviny.
Soutěž Couchballu pokračovala
koncem května třetím kolem v Sezimově Ústí. Domácí nastoupili
v silně omlazené sestavě a ve skupině s Ledenicemi, Spectrem Praha, Slavií Plzeň a Radotínem obsadili s bilancí 2:2 na zápasy třetí
místo ve skupině. V zápase o konečné umístění prohráli odvetu
s Ledenicemi a obsadili konečné
čtvrté místo. Po třech odehraných
turnajích Hladoví Hroši vedou
průběžnou tabulku skupiny Jih. 

Alena Kalinová
trenérka

M

uži vyrazili předposlední
květnový víkend na další
kolo do Havlíčkova Brodu a Pardubic. V Brodě se utkali ve dvou
zápasech s hrošími jmenovci.
Šťastnějšími byli Hroši z Brodu,
naši zůstali Hladoví, výsledek 11:9
a 9:7. V neděli pokračovaly boje
v Pardubicích, kde sídlí místní
Passos. Ti zatím neokusili hořkost porážky a výhra 14:1 a 8:2
nad Hladovými Hrochy vyjadřuje
jasnou pozici Pardubických. První červnový víkend pokračovala
2. ČSL mužů jihočeským derby.
Oba týmy oslabené o některé juniorské reprezentanty se střetly
v sobotu v Sezimově Ústí, v neděli
v Ledenicích. Sobota patřila jednoznačně Hladovým Hrochům s výhrami 10:0 a 11:6 odjížděli v neděli
do Ledenic. První zápas odpovídal
sobotnímu scénáři, výhra 17:5
nenasvědčovala, že by něco mělo
být jinak. Ve druhém podvečerním zápase se ale Žraloci vzchopili
a vítězstvím 7:5 zkazili Hrochům
jejich vítězné tažení.
Poslední květnový víkend vyjeli
kadeti obhajovat prvenství v mezinárodním turnaji Joudrs International Cup U16 2017. Omlazený
tým jel spíše sbírat zkušenosti, ale
míč je kulatý… V základní skupi-

ně narazili na Israel Warrior, kteří
se dobrým nadhozem probojovali
až do finále. Hladoví Hroši nedokázali tentokrát vzdorovat a ani
s Extraligovým Spectrem se neprosadili. Další zápasy ale byly už
v jejich režii. Vypořádali se s Ex-

traligovým Joudrs, pak vyhráli nad
dánským týmem Juniors A a vítězně odešli i ze zápasu o 5. místo, kdy i v odvetě s Joudrs vyhráli
7:5. Zápas byl opět vyrovnaný a až
Tiebreak rozhodl o vítězi, po normální hrací době bylo skore 5:5.

Softballové léto
21. – 23. 7. 2017 Baťův pohár
„O ševcovské kopyto“ 2017
24. – 29. 7. 2017
Příměstský camp do U16
25. – 29. 7. 2017
Camp U17-U99

Infocentrum v našem městě Léto v knihovně

13. června v 17 hodin starosta města Mgr. Ing. Martin Doležal slavnostně přestřihl
pásku a dveře Spektra se otevřely nejen turistům, ale i domácím obyvatelům, kteří
si zde mohou zakoupit vstupenky na akce a také si během otevírací doby infocentra
prohlédnout výstavy.
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Prázdninové pondělky jsou v knihovně věnované dětem! Budeme si hrát se známými pohádkovými postavičkami, číst pohádky a příběhy, hledat schované poklady
a nebudou chybět ani výtvarné dílny. Děti je nutné přihlásit (osobně v knihovně,
e-mail, Facebook, telefon), a to nejpozději v pátek před akcí.
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CESTA DO EGYPTA
10. července 13 - 15 hod.
Městská knihovna Sezimovo
Ústí, Školní náměstí 1219
Zachraňte Egypt před děsivou
mumií! Splněním několika úkolů
získáme kouzlo, které nás ochrání
před mumií! Vhodné pro 1. stupeň.
vstupné: zdarma
DOPOLEDNE PLNÉ HER
12. července 9–12 hod.
park před Spektrem

26. července 16 hod.
park před Spektrem (v případě
špatného počasí – malý sál
Spektrum)

Ústí, Školní náměstí 1219
Králíky z klobouku zná každý, tak
si s nimi pojďme hrát.
Vhodné i pro předškoláky.
vstupné: zdarma
INDIÁNI
28. srpna 13 - 15 hod.
Městská knihovna Sezimovo
Ústí, Školní náměstí 1219
Indiánská bojovka v knihovně
– vyrobíme si indiánské čelenky
a budeme plnit hravé úkoly jako
malí indiáni.
Vhodné pro předškoláky
a 1. stupeň.
Vstupné: zdarma

VÝLETY

Francouzská pohádka o tom,
jak si Pierre dům za pět franků
koupil a v kumbále se mu usadila
čarodějnice. A druhá, česká
pohádka, o Jeníkovi, který byl
čertu zaprodán a svým dobrým
srdcem se vykoupil, svou milou
získal, ztratil a znovu našel.
vstupné: 50 Kč

KURZY

Přijďte si zahrát obří šachy,
filmové pexeso nebo si jen tak
zaskákat na trampolíně.
vstupné: zdarma
BUBLINOVÉ PŘÍBĚHY
17. července 13 - 15 hod.
Městská knihovna Sezimovo
Ústí, Školní náměstí 1219
Komiksy pro školáky –
seznámíme se s komiksovými
postavičkami a zkusíme si
nakreslit vlastní komiks.
Vhodné pro 1. stupeň.
vstupné: zdarma
ŠMOULOVÉ
31. července 13 - 15 hod.
Městská knihovna Sezimovo
Ústí, Školní náměstí 1219
Pojďte hledat poklad schovaný
ve šmoulí vesničce. Vhodné
pro předškoláky a 1. stupeň.
Vstupné: zdarma

NORDIC WALKING
14. a 21. srpna v 18 hod.
park před Spektrem
Nordic Walking je dynamická
chůze se speciálními sportovními
holemi, která je vhodná pro
všechny věkové skupiny.

POHÁDKY

VIKINGOVÉ
7. srpna 13 - 15 hod.
Městská knihovna Sezimovo
Ústí, Školní náměstí 1219
Poznejte svět děsivých Vikingů,
splňte několik úkolů a najděte
skrytý poklad!
Vhodné pro 1. stupeň.
vstupné: zdarma
BOB A BOBEK
14. srpna od 13 - 15 hod.
Městská knihovna Sezimovo

ČARODĚJNICE Z KUMBÁLU
A DVA KLÍČE
Téměř divadelní společnost

www.sezimovo-usti.cz

DOBRODRUŽSTVÍ
SKŘÍTKA KUKA
Loutkové divadlo Dokola
9. srpna 16 hod.
park před Spektrem (v případě
špatného počasí – malý sál
Spektrum)
O malém lesním skřítkovi,
který se narodil ze ztraceného
kukaččího vajíčka. Na své první
cestě potká spoustu kamarádů,
kterým vždycky rád pomůže.
I když je malý, tak odvahy má
za tři a dobré srdce k tomu.
vstupné: 50 Kč

Po domluvě na tel. čísle
606 886 262 máte možnost
si zapůjčit hůlky. Lekce trvají
1 – 1,5 hodiny a jak správně
chodit s holemi vás naučí Libuše
Brázdová.
vstupné: 50 Kč

MYŠKA ROZUMKA
Divadélko Kašpárek M + M
19. července 16 hod.
park před Spektrem (v případě
špatného počasí – malý sál
Spektrum)
Lesní pohádka o zvířátkách
a hlavně o malé tlusté myšce,
kterou zvířátka naučila zdravému
způsobu života a pohybu.
vstupné: 50 Kč

Až na strašidlo Škodidlo, které se
tam objeví a chce všem jen a jen
škodit. Ale vše dobře dopadne
díky Bílé paní.
vstupné: 50 Kč

STRAŠIDLO ŠKODIDLO
Divadélko Kašpárek M + M
23. srpna 16 hod.
park před Spektrem (v případě
špatného počasí – malý sál
Spektrum)
Pohádka je o strašidýlku, které
přijde škodit na hrad Douchov,
kde žije Bílá paní, strašidýlko
Štístko a vedle v lese Hejkal.
Všichni jsou moc hodní, pomáhají
kouzelným bytostem i lidem.
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POVLTAVÍ
sobota 22. července
odjezd v 7 hod. Spektrum,
7.15 hod. Tábor ČD
Při výletu okolo středního toku
naší nejdelší řeky navštívíme
s Mgr. Josefem Bílkem secesní
kostel svatého Jana Nepomuckého
ve Štěchovicích a Štěchovickou
přehradu. Nedaleko odtud
se podíváme na jednu
z nejkrásnějších vltavských
vyhlídek - Smetanovu vyhlídku.
Ta byla vybudována v roce 1974
vysoko nad hladinou Vltavy

k 150. výročí narození Bedřicha
Smetany. V Chotilsku zavítáme
do muzea balonového létání
s expozicí historie trampingu
v Povltaví. U Kamýku nad Vltavou
si prohlédneme zříceninu hradu
Vrškamýk, který kdysi sloužil jako
letní sídlo nejstarších českých
panovníků. Na závěr nás čeká
1,5 hodinová prohlídka jednoho
z nejstarších klášterů v jižních
Čechách, románského kláštera
v Milevsku. Ten byl založen
v roce 1187 Jiřím z Milevska
a opatem Jarlochem. Je domovem
společenství bratří z řádu
premonstrátů.
Pohodlné boty a svačiny s sebou!
cena: 630 Kč / 590 Kč děti a senioři
V ceně jsou zahrnuty vstupy.
č. účtu: 705 978 359 / 0800,
var. symbol 2207
SANTINI III – SEDLEC U KUTNÉ
HORY, CHLUMEC NAD
CIDLINOU
sobota 29. července
odjezd v 8 hod. Spektrum,
8.15 hod. Tábor ČD
Lenka Želivská nás provede
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posledním dílem putování
za nejvýznamnějšími stavbami
architekta Jana Blažeje Santiniho.
Navštívíme jeho ranou stavbu,
katedrálu v Sedlci u Kutné
Hory. Na této stavbě je doložena
i účast mistrova mladšího
bratra, výborného kameníka,
Františka Jakuba Santiniho. Další
zastávkou bude jedna z mála
necírkevních staveb, zámek
Karlova koruna v Chlumci nad
Cidlinou. Tento malebný, barokní
zámek byl pojmenován na počest
císaře Karla IV. Zde je pro nás
připravena speciální prohlídka.
Jako bonus nás čeká návštěva
bývalého cisterciáckého kláštera,
dnešní továrny Philipe Morris
a kostnice.
cena: 760 Kč
V ceně jsou zahrnuty vstupy.
č. účtu: 705 978 359 / 0800,
var. symbol 2907
POSÁZAVÍ
sobota 12. srpna
odjezd v 7 hod. Spektrum,
v 7.15 hod. Tábor ČD
V sobotu 12. srpna se
s Mgr. Josefem Bílkem vypravíme
do Posázaví. Zastavíme se
ve Vlašimi, kde si budeme moci
projít zámecký park. V Sázavě
navštívíme jeden z nejstarších
mužských klášterů v Čechách benediktinský klášter založený
poustevníkem Prokopem
a knížetem Břetislavem.
V Českém Šternberku zavítáme
do hradního areálu, zastavíme
se i ve Zruči nad Sázavou, kde
si v prostorách zdejšího zámku
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prohlédneme expozici nazvanou
Království panenek a expozici
obuvnictví. Závěr naší cesty bude
věnován návštěvě Vodního domu
v Hulicích, kde je v infocentru
vodního díla Švihov nová
expozice věnovaná vodě, jejímu
využití a také historii budování
této největší vodárenské nádrže
na Sázavě.
cena: 730 Kč / 610 Kč děti a senioři
V ceně jsou zahrnuty vstupy.
č. účtu: 705 978 359 / 0800,
var. symbol 1208

VÝSTAVY A VERNISÁŽE
VÝSTAVA KVĚTIN
– KVETOUCÍ LILIE
14. – 16. července 9 – 18 hod.
galerie Spektrum
Uvidíte více než 200 druhů lilií
od světově uznávaných pěstitelů.
V neděli 16. července od 15
hodin bude probíhat prodej
vystavovaných řezaných květin.
vstupné: 30 Kč
PRVOTNÍ VOL. II.
Výstava je přístupná
od 14. července do 31. srpna.
galerie Spektrum

ZÁMEK KRATOCHVÍLE,
VÝSTAVA KVĚTIN ČIMELICE
sobota 26. srpna
odjezd v 6.45 hod. Spektrum,
v 7 hod. Tábor ČD
S Ing. Ivanem Dvořákem se
vydáme na zámek Kratochvíle,
kde absolvujeme prohlídku
renesanční vily a kostela Narození
Panny Marie. Prohlídková trasa
zámku Kratochvíle je věnována
renesanční architektuře,
manýristické malířské výzdobě
a figurální štukové výzdobě.
Hlavním tématem jsou interiéry
odpovídající době působení
posledních Rožmberků - Viléma
z Rožmberka a Petra Voka - tedy

Výstava fotografií táborského
fotoklubu, jehož hlavní podstatou
je sdružovat jak začínající,
tak pokročilé, amatérské či
profesionální fotografy a pomoci
jim v jejich volné tvorbě tohoto
krásného koníčku s dlouholetou
a bohatou tradicí. Zakladatelem
klubu je Patrik Jech. Celou výstavu
tvoří práce deseti autorů: Lukáš
Martinů, Marek Švadlena, Radek
Havlíček, Michaela Korandová,
Lukáš Rešl, Patrik Jech, David
Jordák, Miloslav Fiala, Zdeněk
Koza a Petr Folka.

konce 16. a začátku 17. století.
Trasa dále vede manýristickou
renesanční zahradou se
záhony bylin a zemědělských
plodin, komponovaných
do geometrických obrazů.
Celkový dojem podtrhuje vodní
příkop, obklopující vilu se
zahradním parterem. Působil
zde P. O. Mathioli, autor díla
Herbář neboli bylinář, dílo veškeré
lékařské přírodní vědy.
Poté pojedeme do Zámecké
zahrady do Čimelic na tradiční
výstavu květin Čimelice 2017,
kde si můžeme nakoupit různé
rostliny.
cena: 560 Kč / 520 Kč děti a senioři
V ceně jsou zahrnuty vstupy.
č. účtu: 705 978 359 / 0800,
var. symbol 2608

SRDCEM K DUŠI
Výstava je přístupná
od 14. července do 31. srpna.
galerie Spektrum

Výstava výtvarných prací
Ladislava Píši. Svou tvorbu chápe
jako hluboce osobní variaci
na téma japonských svitků (tisk
s písmem), tisky emocí a hru
s barvou technikou akvarelu.
Na této výstavě se konkrétně
inspiroval texty básnířky
Hany Loskotové. Jeho díla
vycházejí z pocitů vzniklých
při četbě konkrétních básní
a jsou odrazem hlubokého
prožitku. Oba jsou klienty FOKUS
Tábor, z.s.
POCTA PŘÍRODĚ
Výstava bude přístupná
do 31. července.
Městská knihovna 2,
Školní nám. Sezimovo Ústí 2
Výstava akvarelových obrazů
přírody Pavly Vrkočové.
LUŽNICE U TÁBORA
Výstava je přístupná
do 31. srpna.
galerie Spektrum
Výstava fotografií Muzea
fotografie Šechtl a Voseček.
Lužnice, z fotografií z let 1900
až 1930 a současných snímku
Martiny Ráczové. Většina
fotek je z Tábora, ale budou
tam i Čelkovice, Přibenice
a Dobronice.
MAJÁKY
– KATEŘINA TUČKOVÁ
Výstava je přístupná
do 31. srpna.
galerie Spektrum
Výstava zachycuje pobřeží
Anglie a Skotska jak jej utvářela
příroda a lidé. Autorka je členem
The Association of Lighthouse
Keepers sdružující lidi
obdivující majáky, kteří
v mnoha případech dříve
pracovali v královské Trinity
House spravující po staletí
soustavu majáků a námořní
navigace v pobřežních vodách
Velké Británie.

PŘIPRAVUJEME
OSLAVTE PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
4. září 16 hod.
sportovně rekreační areál Pohoda
Zábavné odpoledne nejen pro
školáky spojené s prezentací
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Romantický příběh
Keith Stuart: Kluk z kostek
Život není vždycky jen hra, ale hry
nám pomáhají žít
Vlastimil Vondruška: Husitská
epopej V.
Za časů Ladislava Pohrobka

KNIHOVNY

místních spolků, organizací
a sportovních klubů. Roztomilí,
neuvěřitelně vtipní a nemotorní
Mimoni Bob & Stuart vytvoří
atmosféru žluto-modrého
světa plného zábavy, soutěží
a dobrodružství. Tito šikulové vás
vezmou do Mimoňlandu a pokud
splníte jejich záludné zkoušky,
proběhne i pasování do řádu
žluto-modré rodiny.
MICHAL K SNÍDANI
- MICHAL NESVADBA
28. září 15 hod.
sál Spektrem

Zábavné a poučné představení
zároveň! Michal dětem servíruje
legrační pokrmy, bavit se budou
určitě i rodiče! Představení
zábavnou formou působí právě
na fantazii dětí a tu pak rozvíjí při
nápadech a vynálezech, které pro
děti Michal vymýšlí.
vstupné: 190 Kč
UZAMYKÁNÍ KOZÍHO HRÁDKU
30. září 15 hod.
Kozí hrádek
Tradiční ukončení turistické
sezony na Kozím hrádku.

PŘIPRAVUJEME VÝLETY
PELHŘIMOVSKO – Nová
Cerekev – Pacov – Kámen
PRAHA – Letecké muzeum Kbely
PRAHA – Anežský klášter,
Betlémská kaple, Klementinum

www.sezimovo-usti.cz

Novinky v knihovně
Sezimovo Ústí I
Camilla Läckberg: Elsyno
tajemství
Detektivka
Jussi Adler Olsen: Zabijáci
Thriller
Maurice Druon: Lilie a lev
Historický román
František Niedl:
Čtvrtý králův pes
1. díl historické tetralogie
Gayle Callen:
Strážce hradní paní
Romantické čtení
Howard Fast: Přistěhovalci
Rodiná sága
Rick Riordan: Krev polobohů
Fantasy
Ruta Sepetysová:
V šedých tónech
Pohnuté vyprávění o životě lidí
za stalinské éry
Kiera Cassová: Elita
Pokračování úspěšné série "Selekce"
Petra Dvořáková:
Julie mezi slovy
Čtení pro děti

Děti a mládež:
Rüdiger Bertram: Coolman a já
Komiksový román
Ivona Březinová:
Pomeranče v podprsence
Příběh o holkách pro kluky
a o klucích pro holky
Buď fit s králíkem Fandou!
Leporelo pro nejmenší
Sam Hay: Stella a noční
skřítkové – zoubkové zlodějky
Příběh pro malé čtenáře
Eric Luper: Lovci klíčů – záhada
měsíčního kamene
Odemkněte dveře
k dobrodružství… Jeden klíč
za druhým!
Zdeněk K. Slabý:
Tři princezny a neonek
Pohádkové čtení pro malé čtenáře
Kasie Westová: Náhradní kluk
Romantický příběh

LETNÍ KINO
ČERVENEC

Novinky v knihovně Sezimovo
Ústí II
Dospělí:
Lisa Jackson: Zasluhuje zemřít
Můžete se skrývat. Ale minulost
vás stejně dostihne.
Jan Hus 600 let
Sborník příspěvků k 600. výročí
upálení Mistra Jana Husa
Jeroným Pražský 600 let
Sborník příspěvků k 600.
výročí upálení Mistra Jeronýma
Pražského
Mons Kallentoft: Zeměbouře
Další případ detektivky Malin
Forsové
Komu patří omluva?
Historická pravda o poválečných
událostech
Shari Lapena: Manželé odvedle
Lidé jsou schopni téměř všeho
Otázky z historie I. Hus –
osobnost napříč staletími
Příspěvky z konference Hus –
osobnost napříč staletími
Sára Saudková: Zpocená záda
Kniha o světě mužů
Wilbur Smith: Predátor
Nová kniha oblíbeného autora
Nicholas Sparks: Ve tvých očích

so 1. července 21:30 hod.
JÁ, PADOUCH 3
animovaná komedie
USA, 2017, 96 min., přístupný,
český dabing
Největší světový padouch Gru
a jeho žlutí mimoní pomocníčci
se vracejí v novém dobrodružství.
A budou čelit neméně
rafinovanému zločinci jménem
Baltazar Bratt. Naštěstí má Gru
i další pomocnice – agentku Lucy
Wilde a adoptovaný trojlístek
uličnic: Margo, Edith a Agnes.
vstupné: 130 Kč
ne 2. července 21:30 hod.
VŠECHNO, ÚPLNE VŠECHNO
Drama / Romantický
USA, 2017, 96 min., 12 let, české
titulky
Madeline je sedmnáct a hodně
čte. Nic jiného totiž dělat nemůže.
Její imunita nedokáže bojovat
s venkovním světem, a proto
je stále zavřená doma ve svém
sterilním pokoji. Společnost jí
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dělá jen matka a ošetřovatelka.
Všechno se ale změní v okamžiku,
kdy se do sousedního domu
nastěhuje nová rodina a s ní i kluk
Olly.
vstupné: 110 Kč
út 4. července 21:30 hod.
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ
akční / dobrodružný / sci-fi / thriller
USA, 2017, 140 min., přístupný,
český dabing
Další epická bitva Deceptikonů
a Autobotů se blíží!
vstupné: 130 Kč
st 5. července 21:30 hod.
pá 7. července 21:30 hod.
SPIDER-MAN: HOMECOMING
akční / dobrodružný
USA, 2017, 133 min., přístupný,
český dabing

Mladý Peter Parker / Spider-Man
(Tom Holland), který velkolepým
způsobem debutoval ve filmu
Captain America: Občanská
válka, se ve snímku SpiderMan: Homecoming začíná více
sbližovat se svou nově získanou
identitou pavoučího superhrdiny.
Peter, nadšený ze svých zážitků
s Avengers, se vrací domů, kde žije
se svou tetou May (Marisa Tomei)
pod bedlivým dohledem svého
nového učitele Tonyho Starka
(Robert Downey Jr.).
Peter se snaží vrátit ke svému
běžnému životu - což mu
komplikuje touha dokázat, že by
Spider-Man mohl konat mnohem
větší skutky, než kterých se zatím
odvážil - ale když se objevuje
nový padouch Vulture
(Michael Keaton), ocitá se
v ohrožení vše, co je pro Petera
skutečně důležité.
vstupné: 120 Kč
čt 6. července 21:30 hod.
V UTAJENÍ
akční / thriller
Velká Británie, 2017, 98 min.,
15 let, české titulky
vstupné: 120 Kč
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st 19. července 21:15 hod.
PĚKNĚ BLBĚ
romantická komedie, USA, 2017,
119 min., 12 let, české titulky
Chytrá romantická komedie
z produkce Judda Apatowa
(40 let panic, Zbouchnutá) vypráví
skutečný příběh populárního
amerického komika, který
ve filmu hraje sám sebe, a stala se
na festivalu Sundance diváckým
hitem.
vstupné: 80 Kč

dílem velkolepé série, která nás
zavede do světa bohů a monster.
vstupné: 120 Kč
so 8. července 21:30 hod.
PIRÁTI Z KARIBIKU:
SALAZAROVA POMSTA
dobrodružný / akční / fantasy /
komedie, USA, 2017, 120 min.,
přístupný, český dabing
V dalším pokračování svých
fantastických dobrodružství
se kapitán Jack, ke kterému se
štěstěna opět jednou nemilosrdně
obrátila zády, ocitá tváří v tvář
bandě smrtících pirátských duchů
pod vedením strašlivého kapitána
Salazara
vstupné: 100 Kč
ne 9. července 21:30 hod.
RYCHLE A ZBĚSILE 8
USA, 2017, 136 min., 12 let,
české titulky, akční
V jedné z nejúspěšnějších
filmových sérií všech dob je sice
možné cokoliv, ale tohle je víc než
automobilové seskoky padákem,
průlety aut mezi mrakodrapy,
nebo tažení obřího trezoru
ulicemi Ria. Rychle a zběsile 8
rozhodně nepojede na neutrál.
vstupné: 110 Kč
út 11. července 21:30 hod.
VETŘELEC: COVENANT
sci-fi thriller, USA, 2017, 122 min.,
15 let, české titulky
Ridley Scott se vrací do vesmíru,
který stvořil v kultovní sérii
Vetřelec. Vetřelec: Covenant
je novou kapitolou, ve které
posádka vesmírné lodi Covenant
směřuje na vzdálenou planetu
na druhé straně galaxie, která
se zdá být neobjeveným rájem.
Ve skutečnosti ale skrývá
nebezpečí, které si nikdo z členů
posádky nedokázal představit.
vstupné: 110 Kč
st 12. července 21:30 hod.
MUMIE
akční / dobrodružný
USA, 2017, 12 let, 115 min., český
dabing
Mumie versus Tom Cruise.
Studio Universal připravilo
fanouškům impozantní filmový
zápas, ve kterém se střetnou dvě
legendy. Tento souboj bude mít
podobu výpravného akčního
dobrodružství, jež má být prvním
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čt 13. července 21:30 hod.
VÁLKA O PLANETU OPIC
akční / sci-fi, USA, 2017, 143 min.,
12 let, české titulky

čt 20. července 21:15 hod.
SVĚT PODLE DALIBORKA
dokument, ČR , 2017,
105 min., 12 let
Svět podle Daliborka je filmový
portrét autentického českého
muže z Prostějova, kterého štáb
režiséra Víta Klusáka sledoval
po dobu dvou let (2015–2016).
vstupné: 100 Kč

Válka o planetu opic začíná dva
roky po událostech předchozího
snímku Úsvit planety opic.
Z inteligentního šimpanze
Caesara (Andy Serkis) se
stal nezpochybnitelný vůdce
rozrůstajícího se společenství opic,
a když se s ním nyní setkáváme,
je mu okolnostmi vnucena nová
role válečného generála. Situace
opičího klanu vedeného Caesarem
je totiž katastrofální. Jejich
skupina ustoupila do lesů, kde se
často utkávají v bitvách s lidskou
armádou, vedenou nelítostným
plukovníkem McCulloughem
(Woody Harrelson).
Ztráty opičího společenství
jsou obrovské a Caesar cítí
bolest z každé smrti. Potýká se
s vlastními temnějšími instinkty
a nastupuje na cestu pomsty,
na níž se nevyhnutelně střetne
s plukovníkem v epické bitvě,
která určí, kdo se stane vůdčím
druhem, jenž bude určovat další
osud těch druhých, poražených.
vstupné: 130 Kč

pá 21. července 21:15 hod.
VALERIAN
A MĚSTO TISÍCE PLANET
akční, dobrodružný, sci-fi
USA, 2016, 137 min., přístupný

ne 23. července 21:15 hod.
DUNKERK
akční/ drama/ historický
Nizozemsko / Velká Británie /
Francie / USA, 2017, 107 min.,
12 let, české titulky

Očekávané válečné drama
vizionáře Christophera Nolana
vychází z událostí evakuace
obklíčených francouzských,
britských a belgických vojáků
z pláží severofrancouzského
Dunkerku na jaře 1940.
vstupné: 120 Kč
út 25. července 21:15 hod.
ŽIVOT ZA ŽIVOT
Francie, 2016, 104 min., 12 let,
české titulky
Provokující, napínavý
a prozíravý naturalistický snímek
oceňovaného režiséra mistrně
nahlíží do rozbouřených srdcí
a duší hlavních postav.
vstupné: 100 Kč
st 26. července 21:15 hod.
DVOJITÝ MILENEC
drama, Francie, 2017, 107 min.,
18 let, české titulky
vstupné: 80 Kč

ne 16. července 21:30 hod.
OKLAMANÝ
drama, USA, 2017, 94 min., 12 let,
české titulky
Oscarová režisérka Sofia Coppola
natočila film plný zničujících
emocí, které roznítily chtíč, vášeň
a láska. Ve snímku, za který získala
cenu za nejlepší režii na festivalu
v Cannes, excelují Colin Farrell,
Nicole Kidman, Kirsten Dunst
a Elle Fanning.
vstupné: 110 Kč
út 18. července 21:15 hod.
MILOVNÍK PO PŘECHODU
komedie, USA, 2017, 115 min.,
12 let, české titulky
vstupné: 110 Kč
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Vizuálně ohromující
dobrodružství Luca Bessona,
legendárního režiséra filmů Leon,
Pátý element, Brutální Nikita
a Lucy.
vstupné: 130 Kč
so 22. července 21:15 hod.
LETÍME!
animovaná komedie, Německo /
Norsko / Belgie / Lucembursko,
2017, 85 min., přístupný, český
dabing
Velkolepé ptačí dobrodružství
o vrabcovi, který žije jako čáp,
a se svými svéráznými kamarády
sovou Olgou a papouškem Kikim
se vydává na let do Afriky.
Letíme! je zábavný a chvílemi
dojemný dobrodružný animák
pro ornitology i pro celou
rodinu.
vstupné: 110 Kč

čt 27. července 21:15 hod.
BABY DRIVER
Akční, thriller, USA, 2017,
112 min., 12 let, české titulky
Talentovaný mladý řidič (Ansel
Elgort), který zajišťuje zločincům
únik z místa činu, je ve své práci
tím nejlepším z oboru i díky
hudbě, kterou si během ní pouští.
Když se Baby setká s dívkou
svých snů (Lily James), vnímá
to jako příležitost opustit život
zločince a začít znovu. Poté, co je
ale mafiánským bossem (Kevin
Spacey) přinucen zúčastnit se další
akce, která je předem odsouzena
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Kulturní akce na měsíce červenec a srpen
k neúspěchu, ocitá se v ohrožení
jeho život, láska i svoboda.
vstupné: 120 Kč
pá 28. července 21:15 hod.
MAXINOŽKA
animovaný, Francie / Belgie, 2017,
91 min., přístupný, český dabing

Náctiletý outsider Adam se
vydává na dobrodružnou cestu,
aby odhalil záhadu svého dávno
ztraceného tatínka, jen aby
zjistil, že to není nikdo jiný než
legendární Lesní muž!
vstupné: 110 Kč
so 29. červenec 21:15 hod.
DRUHÁ STRANA NADĚJE
drama / komedie
Film Druhá strana naděje byl
na letošním Berlinale oceněn
Stříbrným medvědem za nejlepší
režii.
vstupné: 80 Kč
ne 30. července 21:15 hod.
AXOLOTL OVERKILL
drama
Šestnáctiletá Mifti žije
v Berlíně, kde vymetá večírky,
experimentuje s drogami a sexem
a kašle na školu. Dospělí, které
potkává, jí přijdou zoufalí. Ti si
o ní na oplátku rádi myslí, že je
moc drzá, často zbytečně smutná
a bezhlavě zamilovaná. Dospělí
zoufalci se totiž nechtějí zabývat
podstatou věci. Mifti ví, že je
na všechno na celém světě sama.
Ať už tahle fráze znamená cokoliv.
Je na tom stejně jako vodní dráček
axolotl, který přežije všechno
a s každou zkušeností se stává
někým novým. Film natočila
„zlobivá holka“ německé kultury
Helene Hegemann v pouhých
čtyřiadvaceti letech podle
vlastního knižního bestselleru.
vstupné: 80 Kč
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st 9. srpna 21:00 hod.
VÁLKA O PLANETU OPIC
akční / sci-fi, USA, 2017, 143 min.,
12 let, české titulky

út 22. srpna 20:30 hod.
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
erotický thriller, USA, 2017,
117 min., 15 let, české titulky

út 1. srpna 21:00 hod.
SPIDER-MAN: HOMECOMING
akční / dobrodružný, USA, 2017,
133 min., přístupný, český dabing
vstupné: 120 Kč

čt 10. srpna 21:00 hod.
ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA
horor / mysteriózní / thriller
USA, 2017, 109 min., 15 let,
české titulky

st 2. srpna 21:00 hod.
POBŘEŽNÍ HLÍDKA
akční komedie, USA, 2017,
119 min.,15 let, české titulky
Režie: Seth Gordon

pá 11. srpna 21:00 hod.
EMOJI VE FILMU
Animovaný / Dobrodružný /
Komedie

st 23. srpna 20:30 hod.
TRANSFORMERS:
POSLEDNÍ RYTÍŘ
akční / dobrodružný / sci-fi /
thriller
USA, 2017, 140 min., přístupný,
český dabing
Další epická bitva Deceptikonů
a Autobotů se blíží!

LETNÍ KINO
PŘIPRAVUJEME
NA SRPEN

ne 13. srpna 21:00 hod.
HOLKY NA TAHU
komedie, USA, 2017, 15 let,
97 min., české titulky

čt 3. srpna 21:00 hod.
čt 12. srpna 21:00 hod.
KŘIŽÁČEK
ČR, Slovensko, Itálie, 2017, 90 min
Šest let po úspěšném debutu
Osmdesát dopisů přichází
Václav Kadrnka se stylisticky
neméně vyhraněnou adaptací
básně Jaroslava Vrchlického.
Dějovou úsporností a mlčenlivostí
filmového tvaru pobízí naši
představivost k vykonání poetické
filmové pouti za chlapeckým
dobrodružstvím, přetrženým
poutem mezi otcem a synem
a nalezením spásy v přímořských
krajinách.
Film Křižáček bude jediným
zástupcem české kinematografie
v hlavní soutěži letošního
Mezinárodního filmového
festivalu Karlovy Vary.

út 15. srpna 20:30 hod.
JÁ, PADOUCH 3
animovaná komedie, USA, 2017,
96 min., přístupný, český dabing

čt 24. srpna 20:30 hod.
BARRY SEAL:
NEBESKÝ GAUNER
Krimi / Thriller, USA, 2017
pá 25. srpna 20:30 hod.
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
animovaný, Kanada / USA / Jižní
Korea, 2017, přístupné

st 16. srpna 20:30 hod.
EXTRÉMNÍ RYCHLOST
akční / thriller, Francie , 2017,
94 min., 12 let, české titulky

so 26. srpna 20:30 hod.
PIRÁTI Z KARIBIKU:
SALAZAROVA POMSTA
dobrodružný / akční / fantasy /
komedie, USA, 2017, 120 min.,
přístupný, český dabing

čt 17. srpna 20:30 hod.
pá 18. srpna 20:30 hod.
st 30. srpna 20:30 hod.
PO STRNIŠTI BOS
drama / komedie
Česká republika, Slovensko,
Dánsko, 111 min.

ne 27. srpna 20:30 hod.
SBOHEM DĚCÁKU
Dokumentární
Česko, 2017
Režie: Hana Ludvíková
út 29. srpna 20:30 hod.
SMRTIHLAV
Válečný / drama / historický /
akční, FR, USA, UK , 2017, 12 let,
119 min., české titulky

pá 4. srpna 21:00 hod.
ATOMIC BLONDE:
BEZ LÍTOSTI
akční / mysteriózní / thriller
USA, 2017, 115 min., 15 let, české
titulky

Film vznikl podle stejnojmenné
knihy vzpomínek Zdeňka Svěráka
a tematicky zapadá do tetralogie
filmů Kolja, Obecná škola
a Vratné lahve, které vyprávějí
příběh jednoho muže na pozadí
dějinných událostí 20. století.

so 5. srpna 21:00 hod.
CESTA ČASU
Dokumentární / Drama
USA / Německo, 2016, 90 min.
ne 6. srpna 21:00 hod.
TEMNÁ VĚŽ
Akční / Dobrodružný / Fantasy /
Horor / Sci-Fi / Western
USA, 2017

so 19. srpna 20:30 hod.
AUTA 3
animovaný, USA, 2017, 100 min.,
přístupný, český dabing

út 8. srpna 21:00 hod.
ŠPANĚLSKÁ KRÁLOVNA
komedie, drama, Španělsko, 2016,
128 min., 12 let, české titulky

ne 20. srpna 20:30 hod.
ZABIJÁK & BODYGUARD
akční / komedie, USA, 2017,
111 min., 15 let, české titulky
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čt 31. srpna 20:30 hod.
HURVÍNEK
A KOUZELNÉ MUZEUM
Animovaný / Komedie
Česko, 2017, 85 min., přístupný
Legendární hrdinové, které dobře
znáte, přicházejí v animované
komedii pro celou rodinu.
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Výstava
kvetoucích lilií
Romana Krůčková
ředitelka MSKS

V

Divadelní sezona je již připravena a přijímáme rezervace na předplatné. Výhodou předplatného je cena
permanentky 990 Kč na tři představení a stálé místo v hledišti. V rámci předplatného jsme pro vás na podzim
připravili tři divadelní hry – Velký holky nepláčou, Ještěrka na slunci a Drahoušku, toužím po tobě. Avizované
představení Dva nahatý chlapi z důvodu organizačních změn divadla přesouváme na jarní sezonu 2018. Předplatné
je nutno zakoupit do konce srpna, zarezervované nevyzvednuté permanentky budou dány v září do prodeje.
VELKÝ HOLKY NEPLÁČOU
12. října 2017 od 19 hodin
AGENTURA FAMILIE
Komedie o vztazích a o „ideálním“ soužití kamarádek, které
konečně mohou začít žít po svém.
Co si počnou dvě dámy, kterým se
rozpadlo manželství?
Hrají:
Jana Šulcová, Veronika Jeníková,
Dana Batulková, Vendula Křížová/
Daniela Choděrová,Marcel Vašinka
Cena: 320 Kč
JEŠTĚRKA NA SLUNCI
listopad 2017 od 19 hodin
(Datum představení bude upřesněn.)
DIVADLO V ŘEZNICKÉ
Komorní komediálně laděná
hra zachycuje odvrácenou tvář
skandálního života divadelní ikony
Sáry Bernhardtové, legendy francouzského divadla, ve společnosti
jediného muže – oddaného tajemníka – Georgea Pitoua.
Hrají:
Hana Maciuchová,
Jaroslav Satoranský
Cena: 380 Kč
DRAHOUŠKU, TOUŽÍM PO TOBĚ
5. prosince 2017 od 19 hodin
DIVADLO
RADKA BRZOBOHATÉHO
Francouzská komedie z pera
slavného autora Marca Camolettiho, která byla hrána snad

Novinky ze Sezimova Ústí:
Periodický tisk územního
samosprávního celku
– města Sezimovo Ústí.
Náklad: 3400 ks
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na všech pódiích světa, se stala
i předlohou známého filmu a byla
vysílána francouzskou televizí.
Hrají:
David Gránský, Miroslav Hrabě,
Ernesto Čekan, Kateřina Peřinová,
Charlotte Doubravová
Cena: 390 Kč

z učebnic gramatiky, avšak pro komunikaci v anglicky mluvící zemi
jsou nezbytné a jejich znalost je
velmi důležitá.
Hrají:
Tomas McCabe
a Penny Bainbridge
Cena: 110 Kč, mimo předplatné

MIMO PŘEDPLATNÉ

DAR Z NEBES
29. ledna 2018 od 19 hodin
LÉČIVÉ DIVADLO
Příběh radosti, který začal slzami. Představení Léčivého divadla na motivy knižního bestselleru, zaznamenává pozoruhodné
vyprávění o životě po životě. Diváci se seznámí se skutečnostmi,
které vrhají světlo na tajemství
posmrtného života.
Ve druhé části představení:
Hovory s Gabrielou
o onom světě s praxí.

I KAT MÁ RÁD
19. září 2017 od 19 hodin
DIVADLO KAPOTA
Komedie ze současnosti s prvky
středověkého hororu. O tom, že
vrátit se, někdy může znamenat jít
dopředu. Autorská hra, která byla
inspirována skutečnými příběhy
českých katů a katovského řemesla.
Hrají:
Martin Beran, Dušan Ingr, Monika
Kubová, Tereza Žaludová,
Štěpánka Kubrová, Jan Procházka
Cena: 100 Kč, mimo předplatné
ONE DAY IN LONDON
19. října 2017 od 19 hodin
THE EASY ENGLISH THEATRE
Anglické edukativní představení, hrané anglickými herci, díky
kterým získáte kontakt s rodilými
mluvčími. One day in London
zachycuje jeden neobyčejný den
v životě obyčejného mladíka Chrise. V představení jsou četně používány běžné anglické výrazy, které
ovšem nemusí být úplně známé

Vydává: MěÚ Sezimovo Ústí
Red. číslo: MK ČR E 13167
Adresa: Dr. E. Beneše 21,
391 01 Sezimovo Ústí
sazba a tisk: RUDI, a .s.

Hraje, tančí a zpívá:
Gabriela Filippi a Patrik KEE
Cena: 280 Kč, mimo předplatné
PŘEDPLATNÉ
A JEHO VÝHODY
• cena permanentky 990 Kč
• stálé místo v hledišti
• předplatní lístek je přenosný
Předplatné je možné zakoupit
v infocentru do konce srpna. 

Příjem příspěvků a řádkové inzerce:
Petra Pelcová
tel.: 381 201 112
p.pelcova@sezimovo-usti.cz

16

Příjem inzerce:
Jitka Švecová
recepce@rudi.cz
tel.: 381 256 621

městském středisku kultury
a sportu se již uskutečnila výstava lilií, kosatců a narcisů.
I letos se chystáme Spektrum
provonět od 14. do 16. června, a to
opět liliemi. Lilie je spolu s růží
označována za královnu zahrad.
Je oblíbená pro svoje nádherné
zbarvení květů a překrásnou vůni.
Je synonymem nevinnosti a čistoty.
V dávných dobách se kladl důraz
i na její léčebné účinky – hojení ran.
Nyní je vůně lilie součástí mnoha
parfémů. Věříme, že si nenecháte
ujít překrásnou podívanou, kterou
jsme pro vás připravili ve spolupráci s organizací pěstitelů lilií Marta
gon a ČZS Sezimovo Ústí.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Městské středisko kultury
a sportu Sezimovo Ústí, zastoupené
ředitelkou Mgr. Romanou
Krůčkovou, vyhlašuje výběrové
řízení na pracovní místo na dobu
určitou a úvazek 40 hodin týdně.

PRACOVNÍK
INFORMAČNÍHO
CENTRA
 každodenní komunikace
s návštěvníky IC
 správa a propagace NKP
Kozí hrádek,
 administrativní činnost
spojená s provozem IC,
 propagace MSKS a IC,
 prodej vstupenek na kulturní akce,
 organizování kulturních akcí.
Písemnou přihlášku (volnou formou), včetně příloh, je nutno doručit v zalepené obálce označené
heslem „PRACOVNÍK IC - NEOTVÍRAT“ nejpozději do 14. července 2017 do 11 hodin na adresu:
Městské středisko kultury a sportu,
náměstí Tomáše Bati 701, 391 02
Sezimovo Ústí.
Více informací na
www.kultura.sezimovo-usti.cz
– aktuality nebo na tel.: 737 254 683,
e-mail: r.kruckova@sezimovo-usti.cz.

Město Sezimovo Ústí neručí
za kvalitu a účinnost jakéhokoliv výrobku
nebo služby nabízených v reklamě nebo
jiném materiálu komerční povahy.

www.sezimovo-usti.cz

