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Radost a hojná účast – takový byl tradiční dětský den, který se uskutečnil 1. června ve sportovně rekreačním areálu Pohoda 
pod taktovkou Městského střediska kultury a sportu Sezimovo Ústí. Ke zdárnému průběhu přispělo slunečné počasí, dobrá 
organizace a široká nabídka zábavných aktivit.

Martin Doležal 
starosta města

 probíhá rekonstrukce ul. 
Ke  Hvězdárně a  byly zahá-
jeny práce na  stavebních 
úpravách ul. Švermova;

 probíhají opravy chodníků 
vnitrobloku Lípa, u  hřiště 
v ul. Krátká a ve vnitrobloku 
u MŠ Lipová;

 probíhají přípravné prá-
ce před opravou částí ul. 
Švehlova a Bydlinského;

 připravuje se výstavba ví-
ceúčelového sportovního 
hřiště za 2. ZŠ, oprava tělo-
cvičny v ZŠ Švehlova a opra-
vy sociálních zařízení v MŠ  
9. května; 

 připravují se stavební úpra-
vy nebytových prostor v čp. 
664 (po  Policii ČR), aby 
mohly být dány do  proná-
jmu.

Krátce z radnice Dětský den na Pohodě

Vendula Černohorská
referent spisovny  MěÚ Sezimovo Ústí  

Podle starosty města: „tito žáci 
nejen díky svým výsledkům 

ve škole, ale i úspěchům v zájmo-
vé činnosti a  sportu převyšují své 
vrstevníky a za to si zaslouží podě-
kování“.  

V  letošním ročníku Cenu sta-
rosty města  „Stříbrný klíček“  pře-
vzali 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 
 Barbora Přibylová, 
 Julian Alberts
ze Základní školy 
Školní náměstí 628 
	Adéla Šafratová, 
 Zuzana Čížková
ze Základní školy Švehlova 111
	Daniel Skalka a Adéla Gregorová

V kategorii žáků 6. - 9. tříd 
získali cenu tito žáci:
ze Základní školy 9. května 489
	David Fišer, Monika Deverová
ze Základní školy 
Školní náměstí 628 
	Martin Hemza a Petr Dolének  

Stříbrný klíček již poosmnácté
Ve středu 20. června 2018 se v obřadní síni Městského úřadu v Sezimově Ústí uskutečnilo slavnostní předání „Stříbrného klíčku“, 

ceny starosty města Sezimovo Ústí, která byla již poosmnácté udělena nejlepším žákům sezimoústeckých škol.
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Město Sezimovo Ústí 
nabízí k pronájmu 

restauraci 
SPEKTRUM 

a předzahrádku

K  pronájmu se nabízí ne-
bytový prostor restaurace 

Spektrum o  celkové výměře 
cca 121 m2 a  předzahrádky 
před vchodem do  restaurace 
o výměře 42 m2. Možné využití 
– restaurace, občerstvení, cuk-
rárna nebo kavárna.

Výběrové řízení proběhne 
formou obálkové metody. 

Podání nabídky nejpozději 
do 26. 7. 2018 do 11:00 hodin 
na podatelnu Městského úřadu 
Sezimovo Ústí v ul. Dr. E. Be-
neše 21, 391 01 Sezimovo Ústí.

Více informací o  podmín-
kách výběrového řízení je 
možné získat na  úřední desce 
města, vývěskách a webu města 
www.sezimovo-usti.cz a telefo-
nu 737 254 683.                          

V  souladu s  vyhláškou  
č. 14/2005 Sb., o předškol-

ním vzdělávání, ředitelé ma-
teřských škol po projednání se 
zřizovatelem, oznamují provoz 
na  jednotlivých pracovištích 
v měsíci červenci a srpnu 2018.

2. 7.–20. 7. 2018
MŠ Sezimovo Ústí,

Lipová 649 (tel.: 381 275 100)

23. 7.–10. 8. 2018
MŠ Zahrádka Sezimovo Ústí,

Kaplického 1037 
(tel. 381 263 170)

13. 8.–31. 8. 2018
ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 

9. května 489 (tel. 739 503 370)
Bližší informace o  výši úplaty 
získají rodiče v jednotlivých ma-
teřských školách. Od 3. 9. 2018 
budou v  provozu všechny ma-
teřské školy.                                 

Ve dnech 11. a 12. dubna proběhl ve všech základních školách zřizovaných městem Sezimovo Ústí zápis 
dětí do prvních tříd. Celkem se k zápisu dostavilo 112 dětí, z toho 29 dětem byl navržen odklad povinné 

školní docházky. Pro srovnání uvádíme výsledky ze zápisů do základních škol z minulých let. Výsledky zápisů:
Škola Školní rok 2018/2019 Školní rok 2017/2018 Školní rok 2016/2017

ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489 25 dětí 39 dětí 21 dětí

ZŠ Sezimovo Ústí, Školní nám. 628 27 dětí 28 dětí 43 dětí

ZŠ Sezimovo Ústí, Švehlova 111 30 dětí 22 dětí 35 dětí

Celkem* 82 dětí 89 dětí 99 dětí

* údaj uváděn bez odkladů povinné školní docházky   Zdroj: Město SÚ

Ve dnech 2. a 3. května proběhl ve všech mateřských školách zřizovaných městem Sezimovo Ústí zápis dětí 
k předškolnímu vzdělávání. Celkem bylo přijato 71 dětí. Pro srovnání uvádíme výsledky ze zápisů do mateř-
ských škol z minulých let.

Škola Školní rok 2018/2019 Školní rok 2017/2018 Školní rok 2016/2017

ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489 21 dětí 24 dětí  21 dětí

MŠ Zahrádka Sezimovo Ústí, Kaplického 1037 27 dětí 28 dětí 28 dětí

MŠ Sezimovo Ústí, Lipová 649 23 dětí 41 dětí 39 dětí

Celkem 71 dětí 93 dětí  88 dětí

Zdroj: Město SÚ

Zdeněk Havlůj
ředitel SM

Námi provozované přírodní 
koupaliště Vám s příchodem 

letní sezóny opět nabízí své služ-
by. V případě hezkého počasí (viz 
zelená vlajka v areálu a na našich 
webových stránkách) máme ote-
vřeno denně od 10.00 (ve všedních 
dnech v  červnu a  září výjimečně 
od  12.00) do  20.00. Kromě mož-
nosti koupání ve  velkém bazé-
nu a  skotačení malých capartů 
v brouzdališti nabízíme i sportovní 
vyžití, tj. plážový volejbal, nohej-

bal, badminton a  fotbálek. Dále 
si lze zapůjčit slunečník a lehátko, 
možnost využít občerstvení je sa-
mozřejmostí. 

Letošní sezóna je od zprovozně-
ní již sezónou pátou. V minulém 
roce prošlo přes turnikety Pohody 
necelých 9,5 tisíc zákazníků (včet-
ně dětí do  6 let, které mají vstup 
zdarma). Věřím, že ocenili slušnou 
kvalitu vody, i  když podotýkám, 
že přírodní koupaliště není che-
micky udržovaný bazén, ale tzv. 
„lepší rybník či pískovna“. Věřte, 
že pro kvalitu vody děláme vše, 
co je v  našich silách. Denně jsou 
čištěna čerpadla, zakoupili jsme 

výkonnější vysavač pro vysávání 
usazenin ze dna bazénu, původní 
vata v  čistícím sektoru byla na-
hrazena gabiony se štěrkem a byla 
dosazena vegetace pro podporu 
mikroorganizmů, tzv. „dafnií“, 
které se rovněž starají o snižování 
množství nečistot. Dále jsme upra-
vili povrch kolem velkého bazénu 
a brouzdaliště.

Dovoluji si tímto pozvat všech-
ny, nejen občany Sezimova Ústí, 
do  našeho rekreačního areálu 
Pohoda. Na  Vaši návštěvu se těší 
kolektiv pracovníků Správy města 
v  čele se správcem zařízení, Rad-
kem Sarvadim.                                  

Pozvánka na Pohodu

Výsledky zápisů dětí do ZŠ a MŠ

Provoz MŠ zřizovaných 
městem v měsíci 

červenci a srpnu 2018

Helena Krejčí, Oddělení plánování, kontroly a místních poplatků
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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

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

Ředitelka MSKS (kultura)
Mgr. Romana Krůčková

737 254 683
Knihovnice S. Ú. 1

Jitka Kovandová
381 201 145

Knihovnice S. Ú. 2
Mgr. Kristýna Mrázová

381 276 043
Informační centrum

Mgr. Olga Krčková
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 VO

725 769 861

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

Ivan Dvořák, člen ZM
Fota zapůjčil: RNDr. Jiří Žlebčík
(Rosaklub ČR)

Na  nově založeném záhonu 
vedle chodníku ve středu par-

kové plochy na  nám. L. Svobody 
(u  bývalého novinového stánku 
v  ulici K  Hájence) začínají růst 2 
odrůdy růží. Obě pocházejí z Blat-
né, kde je vyšlechtil Jan Böhm 
(mezi roky 1925 a  1956 dokázal 
na trh uvést přes 130 odrůd růží).

Růže ČSR 
(šlechtitel Böhm, 1933)

Vyšší sadová růže s průměrem 
květu asi  7 cm kvete celé léto. 

Květ je trojbarevný, má v  sobě 
ukrývat barvy naší vlajky. Skuteč-
nost je jiná – k ideálu barev vlajky 
chybí modrá (dodnes nebyla vy-
šlechtěna modrá růže), v květu se 
prolíná fialová a červená barva se 
světle růžovou. Jejím předkem je 
růže galská (Rosa gallica), je nej-
spíše mutací odrůdy Tricolore de 
Fladre. 

Růže Dr. Edvard Beneš 
(Böhm, 1935)

Čajohybrid, květy mají volnou 
stavbu, barevně je podobně vý-
jimečná jako ČSR. V  barvě kvě-

tu se prolínají čárkami růžová 
v tmavších i světlejších odstínech 
s bílou. Keř dorůstá výšky 80 cm, 
květ má v  průměru až 10 cm. 
Pravděpodobně jako odrůda ČSR 
je též mutací, a to od francouzské 
odrůdy Etoile de France. Své jmé-
no dostala ještě před zvolením 
E. Beneše prezidentem. S  Janem 
Böhmem se znali, Beneš jeho 
růžařské království v  Blatné (se 
vší pravděpodobností i s manžel-
kou) navštěvoval.                           

Z činnosti Policie České republiky
prap. Jiří Matyš

Na Obvodním oddělení Policie 
ČR Sezimovo Ústí bylo v mě-

síci březen šetřeno několik pře-
stupků a  trestných činů na  území 
Sezimova Ústí. Krátce jen několik 
případů:
 V době od 18:15 hodin dne 30. 

4. do 00:30 hodin dne 1. 5. ne-
známý pachatel na  venkovní 
terase restaurace Hilton odcizil 
z  volně odložené kabelky mo-
bilní telefon iPhone SE, 32 GB, 
čímž majiteli způsobil škodu 
ve výši 2.000 Kč. 

 Dne 12. 5. 2018 v  době okolo 
23:45 hodin neznámý pachatel 
romského původu fyzicky napa-
dl v ulici Dukelská poblíž domu 
čp. 638 J. M., přičemž mu způ-
sobil zranění nad levým okem, 
na  levé straně rtu, zlomeninu 
levé klíční kosti a otřes mozku.

 Dne 20. 5. v době od 14:15 ho-
din do  14:25 hodin neznámý 
pachatel nalezl mobilní tel. zn. 

Huawei Y6, který předtím zapo-
mněl mladík na dětském hřišti 
v ul. Krátká, a tento neodevzdal 
na PČR a poškozený jej při hle-
dání v  místě, kde jej zanechal, 
již nenašel. Škoda činí 3. 900 Kč.  

 V  době od  19:00 hodin dne 
25. 5. do  07:30 hodin dne 26. 
5. neznámý pachatel přemístil 
celkem 4 ks květináčů z  ne-

uzamčeného dvora RD v  ul. 
Dr. E. Beneše, kdy tyto následně 
umístil na travnatý povrch ved-
le chodníku před uvedený RD. 
Poškozením nebo odcizením 
škoda nevznikla.

 Dne 26. 5. v  době od  17:20 
hodin do  17:25 hodin P.  K. 
v  zahrádkářské kolonii v  místě 

zvaném Nad Kotaškou po před-
chozí slovní rozepři se svou 
matkou K. K., fyzicky napadl, 
údery pěstí a  kopy svého brat-
ra A. K., který se matky zastal 
a  tomuto způsobil zranění levé 
ruky, pravého ucha a zad v be-
derní oblasti. Poškozený A. K. 
byl převezen RZS Tábor k oše-
ření na chirurgickou ambulancí 
Nemocnice Tábor.

 V době od 02:00 hodin do 06:00 
hodin dne 27. 5. neznámý pa-
chatel nalezl na  blíže nezjiš-
těném místě, pravděpodobně 
v  prostorách diskotéky APO-
LLO, mobilní tel. zn. SONY 
XPERIA Z3 Compact (zelený), 
který si bez přivolení oprávně-
né osoby (majitelky) ponechal 
pro svoji potřebu, čímž poško-
zené způsobil škodu nejméně  
4.000 Kč.

Rovněž z měsíce května je v šetře-
ní několik přestupků proti občan-
skému soužití a  proti veřejnému 
pořádku.                                          

Zajímavé růže na nám. L. Svobody
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SRPEN

SU I 9., 23. 8. Korej

SU II
3. 8. Svépomoc

6. 8. Nádraží ČD

ZÁŘÍ

SU I 6. a 20. 9. Korej

SU II
7. 9. Svépomoc

3. 9. Nádraží ČD

ŘÍJEN

SU I 4. a 18. 10. Korej

SU II
1. 10. Nádraží ČD

5. 10. Svépomoc

LISTOPAD

SU II
2. 11. Nádraží ČD

5. 11. Svépomoc

Rozpis přistavování  
velkoobjemových 
kontejnérů

KOUPĚ
	Koupím staré známky, 

bankovky, pohledy, mince 
i  příslušnou literaturu, celé 
sbírky, pozůstalosti. Obrazy, 
vzduchovky, rádia, hodiny, 
porcelán, knihy, šavle, vo-
jenské předměty a jiné staré 
věci. Také hračky plastová 
auta ze 70. let. 

Tel.: 722 777 672

Inzerce

PRODEJ
	Prodám rekreační pozemek 

v  Sezimově Ústí 2 vhodný 
i  pro trvalé bydlení o  ve-
likosti 664 m2, el. energie 
na  pozemku, ostatní sítě 
nutné řešit jímkou a vrtem. 

Tel.: 602 458 668
	Prodám zděný byt 3+1 

s balkónem v Sezimově Ústí 
2. Cena 1.550.000 Kč. 

Tel.: 602 458 668

RŮZNÉ
	Sháním garáž k  pronájmu 

v Sezimově Ústí 2.
Tel.: 721 612 480

MUDr. Petr Musil
gastroenterologie

MUDr. Ladislav Kuchař
kardiologie 

Všeobecná interní ambulance s.r.o.
(dosud ordinující v budově Trans-
fuzní stanice, Kpt. Jaroše 2999, 
390 03 Tábor )
oznamují, že od 18. 6. 2018 ordi-
nují na  nové adrese: Kpt.  Jaroše 
3000, 390 03 Tábor, suterén (proti 

vjezdu do  G centra, bývalá zubní 
ordinace MUDr. Kropíka)

Objednávání na  tel. čísle 
381 254 432 i ordinační doba zů-
stávají beze změny.

MUDr. Jana Mikulová
MUDr. Milan Pilař
Interna – kardiologická 

ambulance s.r.o.
(bývalá ordinace MUDr.  Milana 
Pilaře)

(dosud ordinující na  adrese Dob-
rovského 665/5, 390 02 Tábor, pod 
hlavní lékárnou)
oznamují, že od 11. 6. 2018 ordi-
nují na nové adrese:
Kpt. Jaroše 3000, 390 03 Tábor, su-
terén (proti vjezdu do G centra, bý-
valá zubní ordinace MUDr. Kropí-
ka)

Objednávání na  tel. čísle 
606 198 292 i ordinační doba zů-
stávají beze změny.                                         

Martina Machálková
zástupce velitele městské policie

S jarními měsíci přišlo pěkné po-
časí a pejskaři začali trávit více 

času na čerstvém vzduchu. Bohu-
žel však své miláčky venčí ,,na vol-
no“, evidenční známka odpočívá 

doma a uklízení exkrementů je pro 
ně zbytečností. Lhostejnost…jed-

ním slovem řečeno.  Apelujeme 
na  vlastníky psů – umožněte 
čtyřnohým kamarádům bez-
pečný pohyb v  souladu s  tole-
rancí ke  druhým a  respektem 
k  právním normám. Je třeba 
brát v potaz, že volně pobíhající 
pes může uškodit sobě, ale také 
zavinit dopravní nehodu, na-
padnout jiná zvířata, cyklisty, 
malé děti. Následky mohou být 
nedozírné.

Rodič je nejlepší příklad pro 
své ratolesti. Je jistě dobré dětem 
ukázat, jak se chovat k  cizím 
psům. Vysvětlit, že každý hafan 
není kamarád, brát mu krmení 
či mu sahat do tlamy pro míček 
není legrace, kterou pes ocení. 
Zvíře v  pocitu ohrožení může 
zaútočit.

Stejným způsobem lze děti 
učit i starosti o vlastního psa. Co 
děti vidí, to napodobují. Přeje-
me vám, ať jste těmi nejlepšími 
a  nejzodpovědnějšími průvodci 
životem svých dětí.                     

Venčení psů „na volno“

Změny adres ordinací lékařů
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Poděkování
	Děkuji panu starostovi za přá-

ní k mým narozeninám. 
Věra Štěrbová

	Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k  mým narozeninám 
a paní Hlubinkové za předání 
dárku. 

Květoslava Schorníková

	Děkuji panu starostovi Dole-
žalovi za  blahopřání k  mým 
narozeninám. Antonín Veselý

	Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k mým narozeninám.

Josef Švec

	Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doležalovi 
za blahopřání k mým kulatým  
narozeninám a paní Mgr. Hlu-
binkové za předání dárku. 

Vladimír Prášek

	Děkuji panu starostovi za přá-
ní k mým narozeninám a paní 
Hlubinkové za předání dárku.

Pavel Vrbík

	Děkuji panu starostovi za přá-
ní k narozeninám. 

Anna Novotná

Narození:
Bronec Andreas

Daranský Matouš
Fleischmann Pavel

Holub Ondřej
Šteflíček Antonín

Vlášek Matouš

Zemřelí:
Bednářová Anna

Dvořáková Květuše
Jiříček Jiří

Kuchařová Helena
Rozkošná Marie

Společenská kronika
od  4. 5. do 28. 5. 

Veronika Benáková
Sciální pracovnice

Město Sezimovo Ústí nabízí 
k  pronájmu bezbariérový 

byt 3+1 o celkové podlahové ploše 
72,78 m² v přízemí domu čp. 1113 
v Průmyslové ulici. Byt je přizpů-
soben pohybu na invalidním vozí-
ku a zároveň péči o osobu upouta-
nou na lůžko.

Byt bude pronajat zájem-
ci za  měsíční základní nájemné 
ve  výši 3.523 Kč (do  30. 9. 2020), 
a  za  nejvyšší nabídnuté nájemné 
od 1. 10. 2020 (minimální měsíční 
základní nájemné od  1. 10. 2020 
ve výši 3.887 Kč). 

Priority pro určení pořadí zá-
jemců:
 Byt bude obýván více osobami, 

z nichž jsou minimálně dvě oso-
by na  invalidním vozíku nebo 
upoutané na lůžko.

 Byt bude obýván jednou nebo 
více osobami, z  nichž jedna je 
osobou na  invalidním vozíku 
nebo osobou upoutanou na lůž-
ko.

 Byt bude obýván jednou nebo 
více osobami, z nichž jedna trpí 

nemocí, u níž je takový vývoj, že 
je pravděpodobné upoutání do-
tyčné osoby na  invalidní vozík 
nebo na lůžko.

 Nabídnutá výše nájemného 
po 1. 10. 2020.

Písemná žádost musí být pře-
dána na  podatelnu Správy města 
Sezimovo Ústí, Průmyslová ulice 
č. p.  1095, 391  02 Sezimovo Ústí, 
nejpozději do  středy 18. 7. 2018 
do 11.00 hodin. 

Požadavky na  obsah žádosti 
o  pronájem bytu a  ostatní pod-
mínky výběrového řízení je možno 
získat na: 
Správě města Sezimovo Ústí:
 p. Jiří Stejskal 
 (tel.: 381 200 436, 725 769 860)
 p. Eva Podroužková 
 (tel.: 381 200 437, 725 769 857) 
Městském úřadu Sezimovo Ústí:
 Bc.Veronika Benáková 
 (tel.: 391 201 114), kancelář č. 104



Pronájem bezbariérového bytu 3+1

Petr Klíma
oddělení životního prostředí

Součástí projektu, podpořeného 
z Operačního programu životní 

prostředí, došlo k  nahrazení ana-
logových akustických hlásičů a re-
produktorů digitálními, rádiově 
řízenými a ke zvýšení počtu těchto 
hlásičů. 

V  průběhu realizace projektu 
a  zkoušek bylo spektrálním ana-
lyzátorem neočekávaně zjištěno, 
že přímo ve městě se nachází rádi-
ový rozhlasový vysílač rádia Bon-
ton vysílající značným výkonem 
s  tím, že jeho vysílací kmitočet je 
blízko provozního kmitočtu va-
rovného systému města Sezimovo 

Ústí a způsobuje nežádoucí rušení 
městského rozhlasu v  Sezimově 
Ústí II. Do hlásičů byly proto na-
instalovány speciální filtry k odfil-
trování rušení. 

V  současné době se intenzivně 
pracuje na  tom, aby rozhlas spo-
lehlivě fungoval a mohlo brzy dojít 
k zahájení jeho tříměsíčního zku-
šebního provozu. V něm bude pro-
stor pro zvukové otestování celého 
systému a budou se shromažďovat 
připomínky zejména k  hlasitosti 
jednotlivých hlásičů. 

Dovolujeme si proto požádat 
občany o  případné sdělení připo-
mínek na  tel. 381  201  138 nebo 
381  201  115, e-mail: o.kalivoda@
sezimovo-usti.cz (p. Kalivoda).     

Dagmar Pekáriková

Nedávno jsem čekala na  ná-
draží v Sezimově Ústí na vlak 

a  pozorovala skupinku chlapců, 
která se u vstupu do podchodu roz-
hodovala, zda použít podchod nebo 
cestu přes koleje. Nakonec zvolila 
cestu přes koleje. Sotva stačili přejít, 
řekla bych, že téměř za jejich zády, 
přejel expres. Nebylo to poprvé, co 
jsem viděla někoho v  těch místech 
takto riskantně přecházet a to i do-
spělé lidi. Nechápu, jak může někdo 
ohrožovat svůj život, ale i  životy 
lidí cestujících ve vlaku. Vždyť, jak 
rychlíky, tak i expres se zde řítí mož-
ná více než stokilometrovou rych-
lostí a pochybuji, že ti dotyční vědí, 
kdy zde tyto vlaky projíždí. Domní-
vám se, že ti chlapci, kteří tentokrát 
měli opravdu velké štěstí, že je vlak 
nepřejel, si příště tuto volbu rozmy-
slí. Je jen náhoda, že se těm, kteří 
přecházením přes koleje, ať zde či 
jinde, zatím nic nestalo.                    

Hazard se životem Modernizace městského rozhlasu 
a digitální povodňový plán
V uplynulých měsících byl pořízen nový digitální povodňový plán města 
Sezimovo Ústí. Lze do něj nahlédnout na internetových stránkách města. 

Z redakční pošty
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Již realizovanou a  ukončenou 
investicí byla kompletní změ-

na technologické části lakování 
a stavební úpravy budovy lakovny. 
Cílem této investice bylo zlepšení 
pracovních podmínek a  prostře-
dí, a  zároveň plnění legislativních 
podmínek na  ochranu ovzduší. 
V  případě lakovny jde především 
o VOC, tedy těkavé organické lát-
ky. S  novou lakovnou Kovosvit 
MAS bude s  rezervou splňovat 
zpřísněné legislativou stanovené 
podmínky. 

„Další velkou investicí je re-
konstrukce a  výměna odsávání 
kupolových pecí. Na  tuto akci již 
je podepsána smlouva a  bude re-
alizována v  průběhu celozávodní 
dovolené, tedy v  posledním čer-

vencovém a  v  prvním srpnovém 
týdnu. Konkrétně dojde k výměně 
filtrů, potrubí, ventilátorů, výdu-
chů. Kromě toho bude zcela nové 
řízení odsávání na základě podtla-
ku v peci. Tato investice nás přijde 
na  7 milionů korun,“ vypočítává 
Miroslav Chmiel, ředitel slévárny.

Po  celozávodní dovolené, tedy 
v srpnu, již bude definitivně zame-
zeno možnému úniku spalin z ku-
polové pece. Kovosvit MAS tím 
zajistí, že sto procent spalin bude 

za každé situace ve výrobě odchá-
zet do  ovzduší přes filtr. Znovu 
tak přispěje k  tomu, že již dnes 
splňovaným normám na  ochranu 
ovzduší bude vyhověno s dostateč-
nou rezervou.

Zatím poslední větší investi-
ce se chystá na  příští rok. Kon-
krétně půjde o repasi stávajícího 
filtru na  tryskacím zařízení, kde 
dojde k  významnému zvýšení 
jeho účinnosti. Účinnost filtrace 
navíc zvýší výměna filtračního 

média. K tomu výduch, který jde 
dneska ven mimo slévárnu, bude 
zaústěn dovnitř do  provozu. 
Díky zvýšení účinnosti filtrace 
ovšem půjde zpět víceméně čis-
tý vzduch. Tato investice se bude 
pohybovat v řádu dvou až tří mi-
lionů korun.

„Již letos ale investujeme 150 
tisíc korun do  filtru od  tryskače, 
kde vyměníme filtrační médium,“ 
doplňuje Miroslav Chmiel.

Slévárna Kovosvitu MAS po-
skytuje jak odlitky, jež slouží ma-
teřskému podniku jako základ 
pro výrobu obráběcích strojů, tak 
produkty určené k exportu na vy-
spělé západní trhy. V letošním roce 
plánuje obrat ve výši 330 milionů 
korun, což představuje zhruba 
jednu pětinu z  celkového obratu 
společnosti Kovosvit MAS. Ve slé-
várně pracuje 250 zaměstnanců. 
V  letošním roce se řediteli Miro-
slavu Chmielovi podařilo provoz 
personálně stabilizovat a  zavést 
dvousměnný provoz na  střední 
formovně. Zároveň se podnik pod 
jeho vedením více zaměří na pro-
dukci na trhu stále žádanější tvárné 
litiny.                                                   

Slévárna Kovosvitu MAS investuje 
desítky milionů do ekologizace provozu
Přestože provoz slévárny v Kovosvitu 
MAS splňuje všechny ekologické 
normy, poté, co tento tradiční podnik 
v Sezimově Ústí získal v roce 2016 
nový majitel, dochází k masivním 
investicím do dalšího snížení emisí 
z provozu slévárny. Na letošní a příští 
rok byly naplánovány a realizují 
se investice v řádu desítek milionů 
korun.
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KOVOSVIT MAS   hledá posily do týmu 

Pozice vhodné pro zkušené zájemce i absolventy:  

 

Životopisy zasílejte na kariera@kovosvit.cz, pro bližší informace
volejte na tel.: 381 632 301

DĚLNICKÉ PROFESE:
 obráběč kovů - frézař, 

soustružník
 brusič ploch, otvorů  

a průměrů
 svářeč
 montér
 elektromechanik, strojní 

mechanik (údržba strojů)
 slévárenský dělník - jádrař, 

formíř, tavič, 

 skladník/expedient
 jeřábník
 cídíč odlitků 

Z THP POZIC:
 mistr výroby
 konstruktér automatizace
 elektro konstruktér
 technolog 
 manažer kvality 
 servisní montér

 
Jaroslav Kudrna 
statutární ředitel

Společnost CENTES Sezimo-
vo Ústí, a.s. připravuje v  roce 

2018 a po ukončení topné sezony 
2017/2018 níže uvedené práce 
na  tepelném hospodářství v  Sezi-
mově Ústí 2. Práce vyžadující úpl-
né přerušení dodávky tepla budou 
prováděny v  rámci letní odstávky 
tepla 2018.

1. Letní odstávka tepla 2018 
v Sezimově Ústí II bude v termínu 
od 5. 8. do 10. 8. 2018. V průběhu 
této odstávky bude probíhat opra-
va horkovodu v  ul. Průmyslová 
a další opravy na systému rozvodu 
tepla a  zařízení tepelného hospo-
dářství. Tyto práce vyžadují úplné 
odstavení dodávek tepla.

2. Oprava teplovodu ve  vni-

trobloku domů čp. 623, 624, 618, 
649, 497, 498, 601, 619, 621, 620, 
622. Stávající teplovod pro domy 
čp. 623, 624, 618, 497 a Mateřskou 
školu Lipová čp. 649 bude nahra-
zen novým předizolovaným po-
trubím a napojením na  již rekon-
struovaný teplovod mezi domy čp. 
497 a 498. Tato část teplovodního 
potrubí je nejstarší částí tepelných 
rozvodů ve městě a vykazuje velké 
tepelné ztráty. Během prací bude 
odkryt stávající tepelný kanál, 
stávající potrubní rozvody budou 

demontovány a nahrazeny novým 
předizolovaným potrubím rozvo-
du tepla uloženého do  pískového 
lože a  zasypány. Odstraní se tak 
i  možný úkryt potkanů v  této lo-
kalitě, kteří se ukrývají v tepelných 
kanálech. Souběžně s  pokládkou 
potrubí bude položen komunikač-
ní kabel pro monitoring a  řízení 
provozu domovních předávacích 
stanic tepla v této lokalitě z velínu 
tepelného hospodářství. Toto zvý-
ší komfort našich odběratelů tepla 
a  pomůže i  předcházení poruch 

na  odběrném tepelném zařízení 
jednotlivých odběrných míst do-
dávek tepla. 

Termín těchto prací je napláno-
ván nejdéle na dobu od 21. 7. 2018 
až 10. 8. 2018. Žádám tímto oby-
vatele dotčených domů o  pocho-
pení a  trpělivost z důvodu prová-
děných prací i  zvýšeného pohybu 
pracovníků a  techniky dodavatele 
stavby. Termín přerušení dodávek 
tepla v této lokalitě je naplánován 
na dny 30. 7. – 10. 8. 2018 a bude 
předcházet plánované letní odstáv-
ce tepla v Sezimově Ústí II od 5. 8. 
do 10. 8. 2018.

3. Rekonstrukce předávací sta-
nice v  Základní umělecké škole 
čp. 648 v  ul. Nerudova. Stávající 
zastaralá předávací stanice bude 
demontována a nahrazena novou. 
Termín dodávky prací je stanoven 
na srpen – září 2018.                        

Údržba v rámci letní odstávky tepla

Vážení odběratelé tepelné energie v Sezimově Ústí II podle §76, zá-
kona č.458/2000 Sb. Vám oznamujeme termín plánované odstávky 
tepla v lokalitě Sezimovo Ústí II v roce 2018. Dodávka tepla bude pře-
rušena takto: Od 5. 8. 2018 20:00 hod. do 10. 8. 2018 18:00 hod.

Obsluha tepelného hospodářství bude zajištěna do  5. 8. 2018 
a od 10. 8. 2018 na tel. č. 381 275 117 a 608 325 412. 

Děkujeme za pochopení
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Kolektiv MŠ Lipová

V polovině května se na zahra-
dě naší školky uskutečnila pě-

vecká soutěž "Klubíčko písniček".
Jedná se o „putovní" soutěž mezi 

mateřskými školami a  letos nám 

bylo ctí zorganizovat již 7. ročník 
tohoto krásného hudební festivalu.  
Každý rok probíhá soutěž v  jedné 
z  MŠ. Letos připadla hostitelská 
úloha na naši MŠ.

Zazpívat si k nám přijelo přibliž-
ně 100 dětí z MŠ Planá nad Lužnicí, 
MŠ Sokolovská a MŠ Kpt. Nálepky 

Tábor. Každá školka si připravi-
la a  předvedla krátké vystoupení. 
Nakonec si děti společně zatančily 
a odnesly si malou odměnu.

V  této soutěži nikdo nepro-
hrává. Vítězí chuť zpívat a  dobrá  
nálada.                                                  

MŠ LIPOVÁ
S E Z I M O V O  Ú S T Í

Jana Mikulenková
učitelka ŽS Švehlova

Velká spousta dětí sleduje v te-
levizi na Déčku pořad Šikulo-

vé. Některým žákům naší školy se 
poštěstilo v  tomto pořadu i  účin-
kovat. Pokud si chcete společně 
s nimi vyrobit barevnou mořskou 
sůl, chobotnici z  balónku nebo 
pohyblivého delfína, podívejte 
se na vysílání z 10. června tohoto 
roku. Společně s moderátory Janou 
a Ivem se přenesete do podmořské 
říše a  dokážete si odlít i  sádrové 
mušle.

Za zdařilé výtvory získala škola 
nálepku Šikulové na vstupní dveře.

Děkujeme Terezce Čikešové, 
která nás do pořadu přihlásila.      

Kristýna Voborská
trenérka TJ Spartak MAS 
Sezimovo Ústí

Mezi 120 sportovními gym-
nastkami z  jižních Čech 

a  Kraje Vysočina, které se sjely 
v  sobotu 2. 6. do  pelhřimovské 
sportovní haly, aby změřily své síly 
v  krajském přeboru jednotlivkyň 
pro rok 2018 v  povinných sesta-
vách, chtělo 19 sezimáckých gym-
nastek potvrdit, že i přes skromné 
tréninkové podmínky a každoden-
ní stavění a sklízení nářadí ve škol-
ní tělocvičně patří ke  krajské 
špičce. Pro některé závodnice to 
byl vrchol jarní části sezóny, pro 
některá děvčata byl KP současně 
bitvou o postupová místa na MČR 
do Znojma.

Výsledky, kterých závodnice 
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí 
na  KP dosáhly, bezesporu jejich 
dlouhodobé postavení ve špici kra-
je potvrdily a určitě udělali radost 

i jejich trenérům, kteří se přípravě 
děvčat ve svém volném čase a bez 
nároku na  odměnu 3 odpoledne 
v týdnu věnují. 

Postup na  Mistrovství České 
republiky, které se letos uskuteční 
22. - 24. 6. ve Znojmě, vybojovaly 
ziskem titulů Krajských přebornic 
Diana Kotalíková (juniorka) a Ma-
rie Slabá (starší žákyně). Z bronzo-

vého stupně postoupila v kategorii 
starších žákyň i Rozálie Rybáková. 

Další medaile a skvělá umístění 
pak do  výčtu úspěchů trenérské-
ho kolektivu Michaely Blažkové, 
Kristýny Voborské, Ing.  Čestmíra 
Cepáka a Jiřího Prokopa přinesly:

ml. žákyně: 2. místo Aneta Ko-
pecká v  kat. A  a  taktéž stříbrná 
Kristýna Jirkovská v kat. B, 

st. žákyně: kat. A 6. místo Tereza 
Sedláková

kat. C: 6. místo Tereza Vone-
šová, 7. Sandra Vesecká, 12. Bára 
Mansfeldová, 19. Amálie Pilečková

juniorky: v kat. C zvítězila a třetí 
titul pro Sezimák vybojovala Klára 
Honzíková

V  kategorii nejmladších žákyň 
A  uspěla děvčata trenérek Pavly 
Vonešové a  Miluše Štemberkové. 
Bronzovou medaili získala Simona 
Kolbová, na 6. místě skončila Eva 
Štemberková a 8. byla Hana Slabá.

I  svěřenkyně trenérek Evy Raj-
kové a  Pavly Sedlákové získaly 
své umístění na  stupních vítězek. 
V  kategorii nejmladších žákyň C 
vybojovala 3. místo Jasmína Jelín-
ková, 5. místo obsadila Eliška Bár-
tová, Sára Klocová byla 9. a Kateři-
na Sedláková 12.

Tři tituly Krajských přebor-
nic (třetina), tři postupová místa  
(z 5 možných) na MČR a celkem 
8 medailí z  KP je tedy konečná 
a skvělá bilance jara 2018 sezimo-
ústecké ženské sportovní gymnas-
tiky.

Konečná? No snad bude mít 
celý kolektiv po předposledním 
červnovém víkendu a  MČR 
jednotlivkyň důvod ještě k  ně-
jaké oslavě. Tak držme pěsti do  
Znojma!                                        

Festival Klubíčko Písniček Šikulové

Sportovní gymnastky Sezimova Ústí bojovaly 
o krajské tituly i o postup na MČR



Martin Doležal, starosta města

V minulém vydání Novinek byl zveřejněn výtah z Pravidel pro výběr nájemců 
bytů v domě s pečovatelskou službou. Níže je zveřejněno úplné znění těchto 
pravidel a základní formuláře pro výběr nájemců podporovaných bytů, tj. bytů 
1+kk. Uvedené formuláře lze vyplnit papírově i elektronicky. 

Formulář Souhlas se zpracováním osobních údajů je spolu se 
všemi již zveřejněnými formuláři k dispozici na webu města, na po-
datelně a sociálním oddělení MěÚ, u pečovatelek, na Správě města 
Sezimovo Ústí a v Infocentru (Spektrum). V případě potřeby in-
formace k Pravidlům a pomoc s vyplňováním formulářů poskytne 
Bc. Veronika Benáková, sociální pracovnice MěÚ, tel.: 381 201 114, 
mobil: 734 265 659, e-mail: v.benakova@sezimovo-usti.cz.   

Vzhledem k  častým dotazům na  tato pravidla doplňujeme, že 
splnění většiny podmínek je dokládáno až ke dni uzavírání nájem-
ní smlouvy, např. příjem, vlastnictví bytu apod..  

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 1. 9. 2018 do 31. 
10. 2018 a jak bylo již uvedeno, připravujeme na začátek září den 
otevřených dveří, aby si každý mohl prostory nového domu a byty 
prohlédnout. O přesném termínu budeme informovat v dalším vy-
dání Novinek. 

PRAVIDLA PRO VÝBĚR NÁJEMCŮ BYTŮ 
V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 
A PRO UZAVÍRÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV

Byty v domě s pečovatelskou službou (DPS) jsou pronajímány 
zejména seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z  důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a  je-
jichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

V domě s pečovatelskou službou budou dva druhy bytů. Prvním 
jsou byty, jejichž výstavba byla spolufinancována z dotace, tzv. pod-
porované byty. Byty mají regulované nájemné a mohou být obsazo-
vány zájemci, kteří splňují zákonem stanovené podmínky. Těchto 
bytů bude po dokončení I. etapy výstavby 22, jsou o velikosti 1+kk 
a podlahové ploše 35 m2. Byty pořízené bez dotace, tzv. ostatní byty, 
jsou o velikosti 2+kk, podlahové ploše 55 m2 a k dispozici budou 
v I. etapě 4.

Byty v DPS neslouží k řešení bytových problémů občanů.

1. Podporované byty 
 (v I. etapě 22 bytů vel. 1+kk)

1.1 Podmínky pro přijetí osob do podpořených pečovatel-
ských bytů 

- osoby v nepříznivé sociální situaci, které nejsou v ekono-
micky aktivním věku,

- věk nad 65 let a/nebo přiznaný příspěvek na péči,
- průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních 

měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 

násobek průměrné měsíční mzdy v  případě jednočlenné 
domácnosti (21.790,50 Kč) nebo 1,0 násobek v  případě 
dvoučlenné domácnosti (29.504 Kč),

- zájemce nemá k datu uzavření smlouvy ve vlastnictví ani 
podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům 
nebo byt, a nemá ani družstevní podíl v bytovém družstvu 
(ani členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě 
bydlet).

- zájemce nevyžaduje celodenní péči, musí být částečně 
soběstačný, schopen pohybu (nesmí se jednat o mentální 
postižení zájemce, psychiatricky léčeného zájemce a  zá-
jemce s  Alzheimerovou chorobou, infekční a  parazitární 
chorobou, bacilonosiče, zájemce s toxikomanií a alkoholi-
smem).

1.2 Hodnotící kritéria pro výběr zájemců o uzavření smlouvy
1.2.1 Vzhledem k tomu, že výše nájemného je regulována, nelze 

pro výběr zájemců o uzavření nájemní smlouvy, splňují-
cích podmínky ad bod 1.1, použít kritérium uchazečem 
nabízené výše nájemného. Za tím účelem stanovila Rada 
města Sezimovo Ústí bodový systém: 
a) Trvalý pobyt v Sezimově Ústí – použije se jedno 

z kritérií (i) nebo (ii), které je pro zájemce výhod-
nější. Jako rok trvalého pobytu v Sezimově Ústí se 
považuje období 12 nepřetržitě za sebou jdoucích 
měsíců trvalého pobytu v Sezimově Ústí. Jsou-li 
zájemci manželé (partneři apod.), použije se bo-
dové hodnocení toho ze zájemců, které je pro zá-
jemce výhodnější.

(i) délka trvalého pobytu zájemce v Sezimově Ústí – 
u zájemce, který má či měl trvalý pobyt v Sezimo-
vě Ústí – započítává se 1 bod za každý celý měsíc 
trvalého pobytu v Sezimově Ústí; to platí i v přípa-
dě, pokud zájemce neměl trvalý pobyt v Sezimově 
Ústí nepřetržitě, v tom případě se sčítají jednotlivé 
měsíce trvalého pobytu v Sezimově Ústí. 

(ii) trvalý pobyt rodinného příslušníka zájemce v Se-
zimově Ústí (možnost přiblížení rodin a usnadně-
ní péče) k datu podání žádosti – každý celý měsíc 
trvalého pobytu tohoto příslušníka v  Sezimově 
Ústí se násobí koeficientem 0,25, max. 15 bodů. 
Rodinným příslušníkem se rozumí příbuzný 
v řadě přímé, sourozenec, jakož i  jejich manželé. 
Toto kritérium se použije v případě, že tento ro-
dinný příslušník má nepřetržitý trvalý pobyt v Se-
zimově Ústí minimálně pět let před datem podání 
žádosti.  

b) Věk žadatele – započítává se 0,8 bodu za  každý 
měsíc věku nad 65 let věku žadatele.

c) Uvolnění nájemního bytu ve  vlastnictví města 
Sezimovo Ústí zájemcem, za  podmínky, že zá-
jemce užíval byt min. 1 rok před podáním žádosti 
a nájemné v tomto bytě bylo stanoveno v souladu 
s usnesením ZM č. 62/2011/8 ze dne 25. 10. 2011 
(39 Kč/m2) resp. bylo max. o 10 % vyšší než takto 
nově stanovené nájemné – 120 bodů

Pravidla pro výběr nájemců bytů 
v DPS a základní formuláře

PřílohaPravidla pro výběr nájemců bytů v DPS a základní formuláře
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Příloha Pravidla pro výběr nájemců bytů v DPS a základní formuláře

d) Zájemce je stávajícím uživatelem Pečovatelské 
služby města Sezimovo Ústí a užíval služby min. 1 
rok před datem podání žádosti (stávající účtované 
úkony PS v průměrné minimální výši 200 Kč, tzn. 
péče, ne stravné) – 60 bodů

e) Závislost na  pomoci jiné fyzické osoby (zák. č. 
108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném zně-
ní) – 30 bodů

f) Nepříznivá bytová situace žadatele (pouze u ža-
datelů s trvalým pobytem v Sezimově Ústí; posu-
zován je byt resp. rodinný dům na  území města 
Sezimovo Ústí):

(i) chybí výtah (koeficient za nadzemní podlaží) – 30 
bodů za každé nadzemní podlaží, 1. NP se nezapo-
čítává;

(ii) fyzicky náročné vytápění – 60 bodů;
(iii) nevyhovující sociální zázemí (např. v  bytě není 

WC, voda, koupelna nebo ji vzhledem k dispozi-
cím nemůže žadatel využít) – 60 bodů.

1.2.2 Při shodném počtu bodů o pořadí rozhodnou skutečnosti 
zjištěné při místním šetření, při kterém je zjištěna aktuální 
potřebnost péče a její následná důležitost pro kvalitu života 
zájemce. U zájemce se zohlední zejména:
a) míra soběstačnosti a schopnost péče o svou osobu 

v  dosavadním prostředí, dále schopnost zajištění 
péče jinou fyzickou nebo právnickou osobou v do-
savadním prostředí s přihlédnutím k aktuálnímu 
zdravotnímu stavu, potřebnost sociálních služeb;

b) sociální, zdravotní a bytové poměry zájemce např. 
nevhodné sociální zázemí, osamělost, rodinné zá-
zemí, domácí násilí, psychický nátlak, špatná do-
stupnost bytu (absence výtahu).

1.2.3 Na  základě přijatých žádostí a  přidělených bodů 
bude vytvořen pořadník. Zájemci budou postup-
ně, podle pořadí, oslovováni s  návrhem na  uzavře-
ní nájemní smlouvy s  tím, že budou mít možnost  
výběru konkrétního bytu, který již nebyl obsazen zájem-
cem s  vyšším bodovým ohodnocením. Zájemci budou 
moci:
a) nájemní smlouvu uzavřít nebo
b) nájemní smlouvu neuzavřít a zároveň:
(i) potvrdit zájem zůstat v pořadníku nebo
(ii) projevit zájem být z pořadníku vyřazen.    

1.2.4 Pro první fázi výběru bude příjem žádostí probíhat v ter-
mínu od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2018. Poté bude proveden 
výběr nových nájemců, až do vyčerpání kapacity. 

1.2.5 Nebudou-li v první fázi nalezeni nájemci všech bytů, resp. 
po uzavření nájemních smluv na všechny byty, bude pří-
jem žádostí obnoven. Pořadník bude dynamický, průběžně 
měněný o nové žádosti či o žádosti stažené.

1.2.6 Při uvolnění bytu budou opět oslovováni zájemci pod-
le počtu získaných bodů (od nejvyššího) s tím, že budou 
moci:
a) nájemní smlouvu uzavřít nebo
b) nájemní smlouvu neuzavřít a zároveň:
(i) potvrdit zájem zůstat v pořadníku nebo
(ii) projevit zájem být z pořadníku vyřazen.    

1.2.7 Důvody pro vyřazení žádosti z pořadníku:
a) úmrtí žadatele;

b) vlastní žádost žadatele;
c) žadatel uvedl do  žádosti či jejích příloh neprav-

divé skutečnosti nebo neoznámil změnu sku-
tečností rozhodných pro výběr, zejm. změnu 
zdravotního stavu, změnu bytových poměrů, dle 
čl. 1.4.7;

d) žadatel odmítne sociální šetření;
e) žadatel odvolal souhlas se zpracováním a uchová-

váním svých osobních a citlivých osobních údajů.

1.2.8 Rada města Sezimovo Ústí si vyhrazuje právo rozhodnout 
o uzavření nájemní smlouvy mimo pořadí stanovené po-
stupem dle čl. 1.2.1 až 1.2.7, a to z důvodů hodných zvlášt-
ního zřetele, zejm. u osob mladších 65 let, které se ocitly 
v nepříznivé sociální situaci a jejichž snížená soběstačnost 
je způsobená zdravotním stavem, kdy je osoba závislá 
na pomoci jiné fyzické osoby.

1.3 Podmínky uzavření nájemní smlouvy pro užívání 
podpořeného pečovatelského bytu

1.3.1 Město uzavře s vybraným zájemcem nejpozději do 3 mě-
síců ode dne, kdy byla stavba bytů dokončena a schopna 
užívání, nájemní smlouvu k pečovatelskému bytu na dobu 
2 let. Nájem se bude automaticky obnovovat, pokud ná-
jemce, tj. uživatel bytu, o to bude mít zájem, resp. pokud 
neoznámí městu, že v nájmu nehodlá pokračovat.  

1.3.2 V  případě ukončení stávající nájemní smlouvy musí být 
nejpozději do tří měsíců od vyklizení bytu uzavřena nová 
nájemní smlouva s osobou splňující podmínky.

1.3.3 Pro případ přechodu nájmu pečovatelského bytu po úmrtí 
původního nájemce na osobu, která nesplňuje podmínky, 
bude nájemní smlouva obsahovat ujednání, kterým bude 
vyloučeno použití ustanovení § 2285 občanského zákoní-
ku o obnovování nájmu. Taková osoba musí vyklidit byt 
nejdéle do 30 dnů po uplynutí doby, na kterou byl nájem 
sjednán. V případě přechodu nájmu na osobu, která ke dni 
přechodu nedosáhla osmnácti let, bude nájemní smlouva 
obsahovat ujednání, že nájem skončí nejpozději uplynutím 
dvou let ode dne, kdy nájem přešel. 

1.3.4 V  případě, že nedojde k  přechodu nájmu podle § 2279 
a násl. občanského zákoníku a nájem bytu bude předmě-
tem dědictví, bude příjemce dotace postupovat podle § 
2283 občanského zákoníku. 

1.3.5 Výše nájemného činí 49 Kč/m2.    

1.3.6 Maximální cenu nájemného za 1 m2 může upravit MMR, 
jestliže nárůst měsíčního úhrnného indexu spotřebitel-
ských cen od  posledního stanovení limitu překročí 5 %. 
Upravený limit nájemného vyhlašuje a  zveřejňuje MMR 
na svých webových stránkách. 

1.4 Přijímání žádostí o nájem 
1.4.1 Zájemce podává žádost na předtištěném formuláři, který je 

povinen vyplnit úplně a pravdivě. Formulář žádosti a Pra-
vidla pro přidělování a užívání bytů v DPS lze získat na Od-
dělení sociálních služeb na Městském úřadu Sezimovo Ústí 
nebo jsou ke stažení na webových stránkách města.

1.4.2 Žádosti o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 
přijímá a  eviduje Oddělení sociálních služeb Městského 
úřadu Sezimovo Ústí. Evidence přijatých nevyřízených žá-



III

dostí je vedena ve jmenných seznamech, kde jsou seřaze-
ny podle data podání. Seznam nemá charakter pořadníku 
a zaevidováním žádosti nevzniká právní nárok na uzavření 
nájemní smlouvy.

1.4.3 Oddělení sociálních služeb písemně vyrozumí zájemce 
o zapsání do seznamu zájemců o byt v domě s pečovatel-
skou službou, a to nejpozději do 30 dnů ode dne podání 
žádosti.

1.4.4 Každému zájemci jsou započteny body podle kritérií 
v podmínkách pro podávání žádostí. 

1.4.5 Při rozhodování o umístění nebude přihlíženo k datu po-
dání žádosti a bude vždy upřednostněn zájemce podle ak-
tuálního pořadí zájemců dle bodového ohodnocení, popř. 
zdravotního stavu a míry potřebnosti;

1.4.6 Přílohami žádosti budou zejména:
a) souhlas se zpracováním osobních údajů;
b) vyjádření lékaře ke způsobilosti žadatele o přiděle-

ní bytu v DPS. 

1.4.7 Žadatel je povinen jakoukoli změnu skutečností rozhod-
ných pro výběr, zejm. změnu zdravotního stavu, změnu 
bytových poměrů bez zbytečného odkladu oznámit písem-
ně či e-mailem Oddělení sociálních služeb Městského úřa-
du Sezimovo Ústí.

1.5 Nájemní smlouva – další ujednání
1.5.1 O uzavření nájemní smlouvy rozhoduje Rada města Sezi-

movo Ústí na základě návrhu Komise bytové RM, případně 
Komise sociální a zdravotní RM u postupu dle čl. 1.2.2. 

1.5.2 O  přidělení bytu bude zájemce vyrozuměn písemně. 
Z  oznámení se dozví podrobnosti k  uzavření nájemní 
smlouvy, k převzetí bytu a další související informace.

1.5.3 Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je předchozí uza-
vření smlouvy o poskytování pečovatelských služeb v mi-
nimální výši 200 Kč za měsíc, u manželů (dvojice) alespoň 
jeden z partnerů. Do částky není zahrnuta strava. Pouze 
v  případě, že některou z  potřebných služeb pečovatelská 
služba neprovozuje, bude nájemce využívat služeb jiných 
poskytovatelů. Čerpání služeb v uvedené výši není potřeba 
v případě pobytu v nemocnici.

1.5.4 Jestliže se zdravotní stav nájemce bytu zhorší tak, že ne-
bude splňovat podmínky pro užívání bytu v DPS, musí se 
na  celodenní péči podílet i  rodinní příslušníci. Nájemce 
podá žádost o umístění do domova pro seniory či jiného 
zařízení, které bude odpovídat jeho potřebám a zdravotní-
mu stavu.

1.5.5 Byty ani jejich část nesmí být dále podnajímány ani pone-
chávány k  dispozici rodinným příslušníkům nebo jiným 
osobám.

1.5.6 Je povolen pes nebo jiné domácí zvíře.

1.5.7 Užívání bytu a  společných prostor se řídí provozním řá-
dem, nájemní smlouvou, platnými právními předpisy 
a Pravidly pro přidělování a užívání bytů v DPS.

2. Nepodporované byty 
 (v I. etapě 4 byty vel. 2+kk)

2.1 Podmínky pro přijetí osob do nepodpořených 
 pečovatelských bytů 
- věk nad 65 let a/nebo přiznaný příspěvek na péči,
- zájemce nevyžaduje celodenní péči, musí být částečně 

soběstačný, schopen pohybu (nesmí se jednat o mentální 
postižení zájemce, psychiatricky léčeného zájemce a  zá-
jemce s  Alzheimerovou chorobou, infekční a  parazitární 
chorobou, bacilonosiče, zájemce s toxikomanií a alkoholi-
smem).

2.2 Hodnotící kritéria pro výběr zájemců 
 o uzavření smlouvy
Výše nájemného není u  nepodporovaných bytů regulována, pro 
výběr uchazečů o  uzavření nájemní smlouvy bude jako výchozí 
kritérium použito uchazečem nabízené nájemné. V dalším se po-
stupuje přiměřeně dle pravidel schválených usnesením Rady města 
Sezimovo Ústí č. 471/2016 ze dne 19. 12. 2016 s těmito odchylkami 
a doplněními:

a) Základní podmínkou pro výběr nájemce je splnění podmí-
nek dle bodu 2.1 viz výše, podmínka uvedená v čl. IV odst. 
6 pravidel je podmínkou další. 

b) Pro případ přechodu nájmu pečovatelského bytu po úmrtí 
původního nájemce na osobu, která nesplňuje podmínky, 
bude nájemní smlouva obsahovat ujednání, kterým bude 
vyloučeno použití ustanovení § 2285 občanského zákoní-
ku o obnovování nájmu. Taková osoba musí vyklidit byt 
nejdéle do 30 dnů po uplynutí doby, na kterou byl nájem 
sjednán. V případě, že nedojde k přechodu nájmu podle 
§ 2279 a  násl. občanského zákoníku a  nájem bytu bude 
předmětem dědictví, bude pronajímatel postupovat podle 
§ 2283 občanského zákoníku. 

c) Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je předchozí uza-
vření smlouvy o poskytování pečovatelských služeb v mi-
nimální výši 200 Kč za měsíc, u manželů (dvojice) alespoň 
jeden z partnerů. Do částky není zahrnuta strava. Pouze 
v  případě, že některou z  potřebných služeb pečovatelská 
služba neprovozuje, bude nájemce využívat služeb jiných 
poskytovatelů. Čerpání služeb v uvedené výši není potřeba 
v případě pobytu v nemocnici.

PřílohaPravidla pro výběr nájemců bytů v DPS a základní formuláře
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Příloha Pravidla pro výběr nájemců bytů v DPS a základní formuláře

 
A1. Jméno a příjmení žadatele: 

A2. Datum narození:

A3. Adresa trvalého bydliště:

A4. Telefon:

B. Byt budu užívat: B1. ☐  sám/sama  B2.  ☐s další osobou (doplňte v příloze)

C. ☐ Uvolním byt v majetku města Sezimovo Ústí.
D. ☐ Je mi poskytována Pečovatelská služba města Sezimovo Ústí.
E. ☐ Pobírám příspěvek na péči

F1. ☐ V Sezimově Ústí mám (jsem měl/a) trvalý pobyt v období od                     do

 a od                                  do                                 . V případě potřeby doplňte v příloze.

F2. ☐  V Sezimově Ústí nemám (neměl/a) jsem trvalý pobyt,
 
 a F3.☐chci využít kritérium trvalého pobytu rodinného příslušníka dle Pravidel (doplňte v příloze).

G.  V současné době bydlím v: 
 ☐  v bytě v bytovém domě s výtahem 
 ☐  v bytě v bytovém domě bez výtahu a v  nadzemním podlaží 
 ☐  v rodinném domě    
 ☐  jinde, jinak

Zde můžete uvést další významné skutečnosti o dosavadním bydlení:

Dostupnost WC:  ☐ v bytě/v rovině  ☐ v patře domu ☐ mimo byt/dům
Dostupnost koupelny: ☐ v bytě/v rovině  ☐ v patře domu ☐ mimo byt/dům
Vytápění bytu/domu:  ☐ ústřední dálk.vytápění ☐elektřina/plyn ☐ tuhá paliva

Čestně prohlašuji, že : 
a) můj průměrný čistý měsíční příjem (vč. příspěvku na bydlení, příspěvku na péči apod.) v období 12 kalendářních měsíců před uzavře-

ním nájemní smlouvy nepřesáhne 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1členné domácnosti nebo 1,0 násobek v případě 
2členné domácnosti;

b) jsem bez dluhů vůči veřejným rozpočtům, tj. zejména nemám splatnou pohledávku či její příslušenství vůči České republice či městu 
Sezimovo Ústí, nemám v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemám nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdra-
votní pojištění, nemám nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

c) jsem schopen platit náklady spojené s bydlením v podporovaném bytě a úkony pečovatelské služby;
d) nemám resp. ke dni podpisu nebudu mít ve svém vlastnictví nebo podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt, 

anebo družstevní podíl v bytovém družstvu. 

Datum:   
              Podpis žadatele 

Přílohy:
1. Souhlas se zpracováním osobních údajů
2. Vyjádření ošetřujícího lékaře
3. Údaje o o osobě, která bude byt užívat s žadatelem a údaje o rodinném příslušníku

Žádost o nájem podporovaného bytu v domě s pečovatelskou službou



V

PřílohaPravidla pro výběr nájemců bytů v DPS a základní formuláře

Údaje o osobě, která bude byt užívat s žadatelem (je-li v žádosti zaškrtnuto B2)

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Adresa trvalého bydliště:

Telefon:

Vztah k žadateli:

☐ Uvolním byt v majetku města Sezimovo Ústí.

Čestně prohlašuji, že:
a) nemám resp. ke dni podpisu nebudu mít ve svém vlastnictví nebo podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt, 

anebo družstevní podíl v bytovém družstvu
b) můj průměrný čistý měsíční příjem (vč. příspěvku na bydlení, příspěvku na péči apod.) v období 12 kalendářních měsíců před uzavře-

ním nájemní smlouvy nepřesáhne 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1členné domácnosti nebo 1,0 násobek v případě 
2členné domácnosti;

Datum:   
                    Podpis

Přílohy:
1.  Souhlas se zpracováním osobních údajů

Rodinným příslušníkem se rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec, jakož i jejich manželé. Toto kritérium se použije v případě, že tento 
rodinný příslušník má nepřetržitý trvalý pobyt v Sezimově Ústí minimálně pět let před datem podání žádosti.  

Jméno a příjmení rod. příslušníka:

Datum narození:

Adresa trvalého bydliště:

Telefon:

Příbuzenský vztah k žadateli:

V Sezimově Ústí mám trvalý pobyt v období od                                      do

Datum:
                                      Podpis rodinného příslušníka 

Údaje o rodinném příslušníku (je-li v žádosti zaškrtnuto F3)
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Příloha Pravidla pro výběr nájemců bytů v DPS a základní formuláře

Vyjádření ošetřujícího lékaře
pro účely žádosti o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou v Sezimově Ústí

Pan/paní:

datum narození:

trvale bytem:

Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu je výše jmenovaný/á
(odpovídající zakroužkujte)

je schopen/schopna chůze:  ☐  bez pomoci ☐  s holí 
     ☐  chodítkem ☐  s doprovodem

používá jiné kompenzační pomůcky (jaké): 

je schopen/schopna samoobsluhy: ☐  ano  ☐  ne

potřebuje lékařské ošetření:  ☐  občas ☐  trvale

potřebuje zvláštní péči:   ☐  ano  ☐  ne

pokud ano, jakou:

trpí vážným infekčním onemocněním: ☐  ano  ☐  ne

trpí duševní nemocí:   ☐  ano  ☐  ne

Výše jmenovaného/jmenovanou k uzavření nájemní smlouvy na byt v domě s pečovatelskou službou:

☐  doporučuji  ☐  nedoporučuji

Datum:         

                  Razítko a podpis lékaře 
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INZERCE

 Červený Hrádek  prodává slepičky  Tetra hnědá,  Dominant  
ve všech barvách  a  slepičky Green Shell-typu Araukana. 

Stáří 14–19 týdnů, cena 159–195 Kč/ks.

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

Prodej: 6. srpna  2018  
Sezimovo Ústí – u vlakového 

nádraží – 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

Andrea Lacinová,
Jarmila Hlubinková
ZŠ Školní náměstí

Žákyně 7. třídy ze ZŠ Školní 
náměstí 628 Vendy Šmejkalo-

vá se zúčastnila celostátní soutěže 
Zpěváček 2018, která se konala  
2. června v Brně. Sešlo se zde mno-
ho výborných zpěváků v krásných 
krojích z  Čech i  Moravy. Porota 

byla složená z  odborníků, kteří 
se významným způsobem věnují 
hudbě.

České interprety doprovázela 
lidová muzika DOBRNA a morav-
ské interprety zase Brněnský roz-
hlasový orchestr lidových nástrojů. 
Atmosféra byla skvělá, všichni zpě-
váčci se tak snažili, že porota nako-
nec musela připustit, že není schop-
na vybrat vítěze. Vítězem se totiž 
stal každý, kdo se akce zúčastnil.    

Nejvýraznější souhvězdí letní 
oblohy Lyra, Labuť a  Orel, 

s  nimiž jsme se seznámili již mi-
nulý měsíc, stojí vysoko nad jihem. 
V  souhvězdí Labutě jakoby letící 
Mléčnou dráhou k jihu upoutá náš 
pohled jasná hvězda Deneb - její 
chvost. Západně od  Labutě na-
jdeme výraznou siluetu známého 
nástroje Lyry, připomínající koso-
delník, s modrobílou Vegou. Jižně 
v  souhvězdí Orla nám září  bílá 
hvězda Altair, jejíž světlo sleduje-
me již 16 let.

Srpen nám nabízí nejen příjem-
né ochlazení z  letních veder, ale 
i známé ,,padající hvězdy“, nejzná-
mější meteorický roj Perseid, jehož 
vrchol nastává 13.srpna. 

Pozorování planet 
Merkur je nepozorovatelný.
Venuše je pozorovatelná večer 

nízko nad západním obzorem.
Jupiter společně s Marsem po-

zorujeme po celou noc na jihozá-
padní obloze.

Saturn je po setmění pozorova-
telný nízko nad jižním obzorem.

Uran a  Neptun pozorujeme 
po celou noc. 

Slunce projde znameními Lva 
a Panny.

Úplné zatmění Měsíce 27.-28. čer- 
vence

Tohoto nepochybně nejoče-
kávanějšího měsíčního zatmění 
celého desetiletí budeme svěd-
ky z  pátka na  sobotu. Půjde totiž 
o  první úplné zatmění viditelné 
v  České republice po  dlouhých 
3 letech. Měsíc bude procházet  
geometrickým středem zemského 
stínu a díky tomu bude  při max. 
fázi úkazu velmi tmavý (na Měsíc 

se bude promítat nahnědlá „cent-
rální skvrna“ zemského stínu, kam 
dopadá nejméně slunečního záření 
lomeného zemskou atmosférou). 

S  tím souvisí i  fyzicky největší 
možná délka fáze úplného zatmění 
- Měsíc bude ponořen celý v zem-
ském stínu 1 hodinu 43 minut.

NENECHTE SI UJÍT 
SVĚTOVOU VÝSTAVU
KOSMONAUTIKY 
Největší putovní expozice 

o  kosmonautice na  světě, na  níž 
spolupracovala i NASA, se předsta-
ví v Brně. Je k vidění 200 exponátů, 
z nichž některé kvůli výstavě popr-
vé opustily USA a Rusko. Velkými 
lákadly jsou pak podrobný model 
Apolla a jeden z 5 originálních mo-
torů rakety Saturn V, která slavnou 
loď Apollo 11 vynesla na Měsíc. 

 
Doporučujeme: 
VZÁCNÉ CHVÍLE 
POD HVĚZDNÝM NEBEM

– výstava velkoformátových fo-
tografií světového fotografa Petra 
Horálka.

Výstava se koná celé léto v Gale-
rii Na Schodišti v Táboře.

Bližší informace najdete 
také na našich stránkách 

http://www.hvezdarna-fp.eu/ 
nebo aktuálně přímo 

ve hvězdárně.

Kontakt: 
Zdeněk Soldát, tel.: 731 329 451
Vlastislav Feik, tel.: 602 422 166    

Zdena Kašíková
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí,
oddíl sportovní gymnastiky

V neděli 3. 6. ve sportovní hale 
Merkuru v  Českých Budě-

jovicích se sešlo 39 chlapců, aby 
změřili své síly v  závodu jednot-
livců a družstev krajského přeboru 
ve sportovní gymnastice. 

Nejúspěšnější část sezimoústec-
ké výpravy tvořili nejmladší žáci. 

Družstvo "A" TJ Spartak MAS 
Sez. Ústí (Míka,  Novotný, Donát, 
Mairych) vyhrálo a  družstvo "B" 
(Kubát, Špak, Jech, Budík) obsadi-
lo třetí místo.

V  jednotlivcích bylo toto po- 
řadí:

2. Vilém Míka 3.  Kryštof No-
votný, 4. Radim Donát, 5. Gab-
riel Mairych, 7. Antonín Kubát,  
10. Dalibor Jech, 11. Petr Špak,  
13. Lukáš Budík

V  kategorii mladších žáků si 
družstvo "A" Spartaku (Klečacký, 
Kümmel, Ludvík, Kulhavý) odnes-
lo bronzovou medaili.

Pro druhé družstvo (Donát, 
Fullei, Kohout) zbyla medaile 
„bramborová“.

Jednotlivci ml. žáci: 4. Jan 
Klečacký, 8. Radek Kümmel, 10. 
Čeněk Donát, 11. Matyáš Ludvík,  
12. Daniel Kohout, 13. Nazari 
Fulei, 14. Antonín Kulhavý

Jedinou  zlatou medaili pro jed-
notlivce přivezl do  Sezimova Ústí 
dorostenec František Vaněček.     

Hvězdárna Františka PeštyKrajský přebor 
ve sportovní gymnastice

Celostátní soutěž Zpěváček 2018
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Miloš Blecha
zástupce ředitele VOŠ, SŠ, COP

Centrum odborné přípravy v Sezi-
mově Ústí sáhlo ke zcela ojedinělé 
prezentační akci.

Škola s  podporou soběslavské 
Střední školy řemeslné i  strojí-

renských a  technologických firem 
v  regionu přichystala akci s  ná-
zvem „TECHNIKA NÁS BAVÍ“.

Zcela neobvyklý prezentační po-
čin se setkal s velkým ohlasem a zá-
jmem dětí. Autobusy  do Sezimova 
Ústí přivezly cca. 840 žáků z  21 
základních škol širšího regionu, 
včetně obou sezimovoústeckých  
ZŠ. Pro mladé návštěvníky bylo 
připraveno 40 hravých prezentací 
včetně soutěží. Setkali se s nejrůz-
nějšími technickými obory. Šlo  
o  ukázky robotů, dronů přes 3D 
tisk, virtuální realitu, elektromobi-

ly až po laserové obrábění. Zájem-
cům se také otevřely dveře řemesel, 
jako je například kovář, aranžér, 
kadeřník či cukrář.

Součástí pohybu žáků po areálu 
školy se stalo také hledání a luště-
ní QR kódů. K  němu bylo nutné 

využít aplikaci na chytrých telefo-
nech. Užívání mobilů s Wi-fi bylo 
součástí aktivit, při nichž se všichni 
pobavili a byli odměněni.

Akce se setkala s  velkým zá-
jmem žáků a kladným hodnoce-
ním 11 partnerských firem.         

Před osmi stovkami školáků 
se otevřel svět techniky

Josef Musil

Sto let výročí republiky si za-
slouží významné připome-

nutí. Zvlášť v  Sezimově Ústí, 
které je nedílně spjato s  jedním 
ze zakladatelů Československa, 
prezidentem Edvardem Bene-
šem. Městské středisko kultury 
a  sportu proto připravuje akci, 
jejímž cílem je uctění a  oslava 
vzniku novodobé české státnosti 
v  roce 1918 s  přesahem na  his-
torický význam města Sezimovo 
Ústí.

Oslava se uskuteční v  nedě-
li 2. září, den před 70. výročím 
úmrtí státníka Edvarda Beneše. 
Ponese název: „Zrodila se re-
publika!“ MSKS událost pojalo 
jako komponovaný den v  areálu 
zdejší Fierlingerovy vily. Cílem 
akce je interaktivní formou za-
pojit návštěvníky do  zlomového 
dění roku 1918. Ve  spolupráci 
se Společností pro zachování 
kulturního dědictví se uskuteč-
ní řada představení divadelního 
charakteru, které představí klí-
čové osobnosti vzniku republiky, 
jejich zásadní činy a také dobové 
reálie. 

Vhledem k  důležitosti připo-
menutí dějinného mezníku naší 
vlasti se na provedení akce bude 
podílet také Úřad vlády a Národ-
ní muzeum. Ani Husitské muze-
um v  Táboře nezůstane stranou 
– pro sezimoústeckou akci při-
chystá vzdělávací aktivity zamě-
řené na děti i jejich rodiče.           

V Sezimově Ústí 
se znovu zrodí 
Československá 
republika jako 
v roce 1918

Josef Musil

Sezimoústecký svátek pohybu 
ve  formě běhu, to je SeziRun. 

Po  loňském prvním a  úspěšném 
ročníku se letos bude konat po-
druhé, a  sice 14. července. Nejde 
však o  výkonnostní závod – není 
nutné délku celých tratí běžet, kdo 
chce, může i  jít, důležité je dora-
zit do  cíle, organizátoři slibují, že 
počkají na  všechny. Účastníci bu-
dou mít na výběr ze dvou variant 
závodu: šestikilometrové (jeden 
okruh) a dvanáctikilometrové (dva 
okruhy).

Závod hromadně odstartuje 
v  17 hodin od  myslivny Nechyba 
v  Sezimově Ústí. Na  tomto místě 
bude předcházet prezentace běžců 
od  15 do  16.45 hodin. Startovné 

pro předem přihlášené osoby činí 
70 Kč, v případě přihlášení na mís-
tě sto korun. Všichni účastníci 
registrovaní předem mají jistotu 
účastnického daru. Závod bude 
měřen čipově. 

Vyhlášení vítězů se odehraje 
po skončení závodu v místě startu/
cíle. Absolutní vítěz i  vítězka zá-
vodu na trati 12 km obdrží mimo 
jiné finanční odměnu. Díky spon-

zorům budou pro vyhlašované při-
praveny hodnotné ceny. V  místě 
startu i cíle jistě potěší občerstvení 
nejen pro sportovce, s  možností 
posedět i po závodě.

Sportovní akci pořádá Tělo-
výchovná jednota Magla ve  spo-
lupráci s  MSKS Sezimovo Ústí. 
Další informace najdou zájemci 
na  webových stránkách závodu, 
www.sezirun.cz.                               

Druhý ročník závodu SeziRun
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Kulturní akce na měsíc červenec–srpen

SEZI RUN
14. července 17 hod.
hájovna Nechyba

Druhý ročník běžeckého 
závodu na 6 a 12 km pro širokou 
veřejnost. V místě startu a cíle 
bude zajištěno občerstvení a malá 
odpočinková zóna. Vyhlášení 
vítězů se uskuteční po skončení 
závodu v místě startu/cíle. Všichni 
účastníci registrovaní předem mají 
jistotu účastnického daru. Více 
informací na www.sezirun.cz

STŘEDOVĚK
16. července 13–15 hod.
Městská knihovna 2 

Sezimovo Ústí
Co na nás čeká? Rytířský víceboj, 
malování erbů, výroba koní 
z kartonu a hledání pokladu.
Vhodné pro předškoláky 
a 1. stupeň
vstupné: zdarma

ČTYŘLÍSTEK
23. července 13–15 hod.
Městská knihovna 2 
Sezimovo Ústí
Znáte oblíbené komiksové 
postavičky? Budeme si s nimi 
hrát a vyrábět je, vymyslíme si 
i komiksový příběh. 
Vhodné pro 1. stupeň
vstupné: zdarma

STAROBYLÉ PÍSEMNICTVÍ
30. července 13–15 hod.
Městská knihovna 2 
Sezimovo Ústí
Jak vzniklo písmo, knihy a čím 
se dříve vlastně psalo? Vyrobíme 
si malou knížku, budeme psát 
brkem a vyzkoušíme si i další 
zajímavosti ze světa písma a tisku.
Vhodné pro předškoláky 
a 1. stupeň
vstupné: zdarma

PODMOŘSKÝ SVĚT
6. srpna 13–15 hod.
Městská knihovna 2 
Sezimovo Ústí
Podíváme se do podmořského 
světa, kterým nás provede nejen 
Malá mořská víla.
Vhodné pro předškoláky 
a 1. stupeň
vstupné: zdarma

PRÁZDNINOVÉ HRÁTKY
22. srpna 14–16 hod.
park před Spektrem
Přijďte si zahrát obří šachy, 
filmové pexeso nebo si jen tak 
zaskákat na trampolíně.
Připravena je také pouťová 
atrakce pro hračky, u kterých se 
pobaví „jejich“ děti. Vezměte svou 
oblíbenou hračku, ať jí není doma 
smutno! Kolotoče, houpačky, 

autodrom… A to vše jen pro Vaše 
mazlíčky! Od 16 hodin pohádka!
vstupné: zdarma

KOČKOPES KVÍDO
20. srpna 13–15 hodin
Městská knihovna 2 
Sezimovo Ústí
Také nevíte, jestli byste raději měli 
psa, kočku, nebo třeba papouška? 
Zapojíme fantazii a vymyslíme si 
vlastního mazlíčka. Seznámíme se 
i s Týnou a Kvídem a pomůžeme 
jim najít schovaný poklad.
Vhodné pro předškoláky 
a 1. stupeň
vstupné: zdarma

BUBLINOVÉ PŘÍBĚHY
27. srpna 13–15 hodin
Městská knihovna 2 
Sezimovo Ústí
Komiksy pro školáky – 
seznámíme se s komiksovými 
postavičkami a zkusíme si 
nakreslit vlastní komiks.
Vhodné pro 1. stupeň
vstupné: zdarma

VÝLETY

GARDENPARK PRAHA, 
BAMBUS CENTRUM KASTNER
sobota 7. července
odjezd 7 hod. Spektrum, 
7.15 hod. Tábor ČD

Bambus centrum Kastner 
v Třebízi se specializuje 
na japonské rostliny, jako 
jediná firma v republice dováží 
tvarované stromy a bonsaje přímo 
z Japonska. Součástí sortimentu 
je široká nabídka japonských 
misek, japonské pivoňky 
a kdoulovce, magnolie, vřesovištní 
rostliny, traviny, růže, pnoucí 
rostliny, trvalky, bambusy, vodní 
a vlhkomilné rostliny. 
Garden park v Jenči je zážitkový 
a odpočinkový areál parků, 
vhodný pro celou rodinu. 
Nabízí k vidění několik tisíc 
květin, mnoho vodních ploch 

s vodopádem, kamennou 
architekturou a vyhlídek. Na své si 
zde přijdou také milovníci letadel. 
Každou chvíli vzlétají a přistávají 
z blízkého Letiště Václava Havla, 
které je odtud vidět jako na dlani. 
Prohlídku parků si zpestříme 
obědem v Pivovarském dvoře 
v Chýni za zvýhodněné menu 
(platí se zvlášť v autobuse).
cena: 510 Kč 
(v částce jsou zahrnuty vstupy)
č. účtu: 705 978 359 / 0800, 
var. symbol 0707

NOBLESNÍ VÝLET (NEJEN) 
PRO DÁMY 2
pátek 10. srpna
odjezd 7 hod. Spektrum, 
7.15 hod. Tábor ČD
Lenka Želivská nás zavede 
do pražského Musea Kampa 
na výstavu Cecila Beatona. Tato 
výstava poprvé české veřejnosti 
komplexně představuje jednoho 
k nejslavnějších britských 
fotografů 20. století. Od 30. do 
70. let dokumentoval soukromé 
okamžiky britské královské 
rodiny i klíčové osobnosti 
světové kultury a politiky. 
Poté se přesuneme do Tančícího 
domu, kde zhlédneme výstavu 
s názvem Retro biják 60. – 90. let
představující více než 200 
kostýmů z téměř 70 filmů, 
pohádek a seriálů, které byly 
natočeny v období od 60. do
90. let. Všechny vystavené 
kostýmy jsou originály zapůjčené 
z Barrandovských ateliérů a České 
televize. V galerii je doplňují 
filmové rekvizity, fotografie a další 
dekorace. Dohromady vše vytváří 
pestré scény, které vždy vystihují 
to nejznámější z konkrétního díla.
cena: BUDE UPŘESNĚNA!
č. účtu: 705 978 359 / 0800, 
var. symbol 1008

ZE STŘEDU EVROPY 
K ŘÍMOVSKÝM 
KAPLIČKÁM
sobota 18. srpna
odjezd 7 hod. Spektrum, 
7.15 hod. Tábor ČD
V sobotu 25. srpna se 
s průvodkyní Jarmilou Píchovou 
vydáme k rybníku Dvořišti, 
druhému nejstaršímu rybníku 
v Čechách. Navštívíme Hornické 
muzeum v Rudolfově a zároveň 

MĚSTSKÉ STŘEDISKO 
KULTURY A  SPORTU

ŘEDITELKA MSKS
737 254 683

r.kruckova@sezimovo-usti.cz

KINO – POKLADNA
381 275 805, 734 790 037

kultura4@sezimovo-usti.cz

KANCELÁŘ
381 276 707

mexus@sezimovo-usti.cz

GALERIE SPEKTRUM
734 797 521

(výstavy v galerii Spektrum jsou 
přístupné v otevírací době infocentra 
nebo v době konání kulturních akcí)
kultura1@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 | 13-16

PRODEJ ON-LINE VSTUPENEK 
www.kultura.sezimovo-usti.cz
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si projdeme část rudolfovské 
naučné stezky „Cesta kolem 
hornického města“. Zastavíme se 
u tzv. středu Evropy a budeme 
pokračovat do Muzea loutek 
v Ledenicích. Prohlédneme si také 
pevnůstku lehkého opevnění (tzv. 
řopík) v Borovanech. Odpoledne 
projdeme římovskou křížovou 
cestu a kolem přehrady 
se vrátíme domů.
cena: 420 Kč 
(v částce jsou zahrnuty vstupy)
č. účtu: 705 978 359 / 0800, 
var. symbol 1808

KUKS
sobota 1. září
odjezd 6 hod. Spektrum, 
6.15 hod. Tábor ČD
S Lenkou Želivskou navštívíme 
hospitál v Kuksu, který byl 
založen hrabětem Františkem 
Antonínem Šporkem na počátku 
18. století jako místo odpočinku 
vysloužilých vojáků. Jde 
o významnou barokní památku, 
na jejímž vzhledu se podíleli 
umělci architekt Giovanni 
Batista Alliprandi a sochař 
Matyáš Bernard Braun. Čeká 
nás komentovaná prohlídka 
celým venkovním areálem, 
vnitřním hospitálem, navštívíme 
i lesní Braunův betlém, unikátní 
sochařskou rezervaci, která 
představuje špičku evropského 
barokního sochařství v plenéru. 
Jako jediná památka v historii 
České republiky dostala obnova 
celého parku „památkářského 
Oskara“ – Grand Prix Europa 
Nostra. S sebou pohodlné boty 
do terénu a svačinu.
cena: 890 Kč 
(v částce jsou zahrnuty vstupy)
č. účtu: 705 978 359 / 0800, 
var. symbol 0109

KURZY

NORDIC WALKING
17. července 18 hod.
27. srpna 18 hod.
park před Spektrem
Nordic Walking je dynamická 
chůze se speciálními sportovními 
holemi, vhodná pro všechny 
věkové skupiny. Po domluvě 
na tel. čísle 606 886 262 máte 
možnost zapůjčit si hůlky. Lekce 
trvají 1–1,5 hodiny. Jak správně 
chodit s holemi, vás naučí Libuše 
Brázdová. 
vstupné: 50 Kč

POHÁDKY

JEŽEK JEŽURA
DIVADÉLKO KAŠPÁREK M + M
11. července 16 hod.
park před Spektrem
Veselá, ekologická pohádka, 
ve které se děti dozví, jak se 
chovat a co nedělat v lese. 
Hlavní postavou je ježek Ježura 
a další lesní zvířátka. Pohádka 
je protkána písničkami a děti se 
do pohádky aktivně zapojují.
vstupné: 50 Kč 

JAK VÁCLAV PRINCEZNU 
VYLÉČIL a ZAKLETÝ LES
TÉMĚŘ DIVADELNÍ 
SPOLEČNOST
25. července 16 hod.
park před Spektrem

Loutková pohádka vytvořená 
na motivy pohádky K. J. Erbena 
o princezně, která řeč ztratila, 
a pasáčkovi, se kterým ji zase 
našla. A druhá, stará česká 
pohádka, o veliké lásce, podlé 
zradě, bezmezném přátelství, 
hrozném nebezpečí a všem, o čem 
už pohádky bývají.
vstupné: 50 Kč 

VODNÍČKU, VRAŤ SE
DIVADLO Z PŮDY
8. srpna 16 hod.

park před Spektrem 
Příběh vodníčka Volšovečka 
a jeho života u starého mlýna.
vstupné: 50 Kč 

ZLATÁ HUSA 
A MODRÝ KAHANEC
TÉMĚŘ DIVADELNÍ 
SPOLEČNOST
22. srpna 16 hod.
park před Spektrem 

Pohádka o Truhlíkovi, který se 
vydá do světa s prapodivnou 
smečkou, aby pro sebe našel 
kousek štěstí. Druhý příběh 
pojednává o vysloužilém vojákovi 
a nevděčném králi. Loutkové 
představení na motivy pohádek 
bratří Grimmů.
vstupné: 50 Kč 

V případě špatného počasí se 
pohádky konají v malém sále 

budovy Spektrum.

DIVADLA

DÍVČÍ VÁLKA
ČECHOVO PROZATÍMNĚ 
OSVOBOZENÉ DIVADLO
27. srpna 19 hod.
letní kino
Dívčí válka je nejúspěšnější 
a nejhranější ze všech divadelních 
her v České republice. Její 
atraktivnost se skrývá především 
v lehkosti žánru, nadsázce, 
využitých tématech a také 
v hereckém obsazení. 
Vstupenky je možné zakoupit 
v infocentru v Sezimově Ústí 
a v pokladně letního kina před 
začátkem každého promítání.
Hrají: Uršula Kluková, F.R.Čech, 
Mojmír Maděrič, Jiří Štědroň, 

Roman Skamene, Petr Jablonský, 
Milan David, Petr Martinák, 
David Voráček, Martha Olšrová, 
Anna Kadeřávková a další.
vstupné: 280 Kč v předprodeji, 
340 Kč na místě

VÝSTAVY

VÝSTAVA KVĚTIN 
– KVETOUCÍ MEČÍKY 
25.–27. srpna od 10 do 18 hod.
27. srpna od 13 hod. prodej 
vystavovaných exemplářů
galerie Spektrum
Mečíky – gladioly, jsou právem 
ceněny a obdivovány jako 
vznešení nositelé vonných 
honosných květů všech barev 
a jejich kombinací, kterými 
ve vrcholném létě přitáhnou každé 
oko. Jméno ale dostaly od tvaru 
svých dlouhých pevných listů, 
připomínajících meče. 

V případě nepřízně počasí či 
nedostupnosti exponátů má pořa-
datel právo výstavu nahradit jiným 
druhem květin, či výstavu zrušit.
Vstupné: 30 Kč

SETKÁNÍ ... JEN TAK!
Výstava je přístupná do 7. září.
galerie Spektrum
Členové Volného sdružení 
umělců Čech, Moravy a Slovenska 
představí své obrazy, fotky 
a plastiky.

NADEVŠÍM TICHO RYBNÍKŮ – 
JIŽNÍ ČECHY MARIE ŠECHTLOVÉ 
PO PADESÁTI LETECH
Výstava je přístupná 
do 31. srpna.
galerie Spektrum
Výstava uměleckých snímků 
Marie Šechtlové, inspirovaných 
poezií Jana Nohy. 

Výstavy jsou přístupné 
v otevírací době informačního 

centra a v době konání kulturních 
akcí MSKS včetně promítání filmů 

(vstup hlavním vchodem
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PŘIPRAVUJEME

VÝLET KUKS  
1. září 6 hod.

ZRODILA SE REPUBLIKA – 
SEZIMOVO ÚSTÍ 1918
2. září 14 hod.
areál Fierlingerovy vily

OSLAVTE PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 
3. září 16 hod.
park před Spektrem

VÝLET SKANZEN 
OSTRÁ LYSÁ NAD LABEM 
8. září 6 hod.

KNIHOVNY

Novinky v knihovně 
Sezimovo Ústí 1
Marc Elsberg: Blackout
Thriller
Cynthia Swanson: Knihkupkyně
Čtení pro ženy
Paula McLain: Létala jsem 
za sluncem
Bělošské děvčátko uprostřed 
Afriky
Roman Voosen: Bez slitování
Detektivka
Ben Kane: Orlové ve válce
Historický román
Nicola Förg: Štěstí není
pro slabochy
Napínavé čtení pro ženy
Valentina Nazarova: 
Skrytá píseň
Thriller
Coraleigh Parker: Kokedama
Japonské umění pěstování rostlin 
bez květináčů
Marianne Dubuc: 
Pošťák Myšák doručuje
Čtení pro nejmenší
Renata Fučíková: Karel a rytíři
Historické příběhy pro děti

Novinky v knihovně 
Sezimovo Ústí 2
Dospělí:
Tomáš Halík: 
Tohle že byl život?
Autobiografická kniha oblíbeného 
českého kněze

Hendrik Groen: Nový tajný 
deník Hendrika Groena, 85 let
Humoristický román, ve kterém 
Hendrik líčí další rok v domově 
důchodců
Shari Lapena: 
Někdo cizí v domě
Napínavé rodinné drama 
od autorky thrilleru Manželé 
odvedle
Peter May: Běžkyně
Pokračování oblíbené série Čínské 
thrillery
Sára Saudková: Déšť
Detektivní příběh ze současné Prahy

Děti a mládež:
Greg James: Supernuly
Co se stane, když obyčejný Murph 
omylem nastoupí do školy pro 
superhrdiny? 
Lucie Lomová: Anča a Pepík 4
Pokračování myších příběhů 
v komiksové podobě
Sarah J. Maas: Věž úsvitu
Pokračování oblíbené fantasy série
Karen McQuestion: A hvězdy 
mi daly tebe
Romantický mimozemský příběh
Pawel Pawlak: 
Kostík hledá přátele
Příběh jednoho neobyčejného 
přátelství

LETNÍ KINO 
SEZIMOVO ÚSTÍ 

ne 1. července 21:30 hod. 
SOLO: STAR WARS STORY 

akční dobrodružný, USA,  2018, 
přístupný, český dabing
vstupné: 100 Kč

po  2. července 21:30 hod.
LÁSKA BEZ BARIÉR 
komedie, Francie, 2018, 107 min., 
12 let, české titulky
vstupné: 110 Kč

út  3. července 21:30 hod.
BACKSTAGE
Romantický / taneční, Slovensko / 
Česko, 2018, 90 min
vstupné: 110 Kč

st 4. července 21:30 hod.
PROFESOŘI ZLOČINU 
– MASTERCLASS
Komedie, It., 2017, 118 min., +12, 
české titulky
vstupné: 90 Kč

čt  5. července 21:30 hod.
PAT A MAT ZNOVU V AKCI
Animovaný / Rodinný
Česko, 2018, 75 min
vstupné: 100 Kč 

pá 6. července 21:30 hod.
ANT-MAN A WASP
Akční dobrodružný
USA, 2018, 12 let, 109 min., dabing
vstupné: 110 Kč 

so  7. července 21:30 hod.
DEADPOOL 2

akční komedie, USA, 2018,
15 let, české titulky
vstupné: 110 Kč

ne 8. července 21:30 hod.
MANŽEL NA ZKOUŠKU
romantická komedie, USA, 2017, 
112 min., 12 let, české titulky
vstupné: 120 Kč

po  9. července 21:30 hod.
NEŽ PŘIŠLA BOUŘE
Akční, dobrodružný, drama, 
thriller, romantický, USA, 2018
vstupné: 110 Kč

út  10. července 21:30 hod.
PRVNÍ OČISTA
horor, USA, 2018, 15 let, 103 min.,
české titulky
vstupné: 120Kč

st  11. července 21:30 hod.
FAKJŮ PANE UČITELI 3
komedie, Německo, 2017, 12 let, 
120 min., český dabing 
vstupné: 110 Kč

čt  12. července 21:30 hod.
pá  20. července 21:15 hod.
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Drama / komedie
vstupné: 120 Kč

po  16. července 21:15 hod.
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 
Animovaný, USA, 2018, 87 min., 
přístupný, český dabing
vstupné: 120 Kč

út  17. července 21:15 hod.
MRAKODRAP
akční, USA, 2018, 103 min., 12 let, 
české titulky
vstupné: 120 Kč

st  18. července 21:15 hod.
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
Thriller, Dánsko, 2018, 85 min, 
české titulky
vstupné: 80 Kč

čt  19. července 21:15 hod.
DĚSIVÉ DĚDICTVÍ
horor, mysteriózní
USA, 2018, 126 min., české titulky
vstupné: 110 Kč

so 21.7. 21:15 hod.
STUDENÁ VÁLKA
Drama, Polsko / Francie / Velká 
Británie, 2018, 84 min., 
české titulky
vstupné: 80 Kč

ne  22. července 21:15 hod.
AVENGERS: INFINITY WAR
akční / sci-fi / fantasy, USA, 2018, 
155 min., 12 let, české titulky
vstupné: 100 Kč 

po  23. července 21:15 hod.
STŘÍDAVÁ PÉČE
Francie, 2018, 15 let, 93 min., 
české titulky
vstupné: 100 Kč 

út 24. července 21:15 hod.
MAMMA MIA! 
HERE WE GO AGAIN
muzikál, USA, 2018, 114 min., 
přístupný, české titulky
vstupné: 130 Kč

st 25. července 21:15 hod.
METALLICA 
QUEBEC MAGNETIC
vstupné: 100 Kč 

čt  26. července 21:15 hod.
so  28. července 21:15 hod.
CHATA NA PRODEJ
komedie / drama
ČR, 2018, 77 min., přístupný
vstupné: 120 Kč

MĚSTSKÉ STŘEDISKO 
KULTURY A  SPORTU
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pá  27. července 21:15 hod.
HASTRMAN

romantický thriller 
ČR, 2018 , 12 let, 100 min.
vstupné: 100 Kč

ne 29. července 21:15 hod.
PLÁN ÚTĚKU 2
Akční / Thriller, USA, 2018, 93 min
vstupné: 110 Kč

po 30. července 21:15 hod. 
PROFESOŘI ZLOČINU: 
VELKÉ FINÁLE
Komedie, ITA, 2017, 102 min., 
+12, české titulky
vstupné: 90 Kč

út 31. července 21:15 hod.
SEX PISTOLS ANGLIE TU 
BUDE NAVŽDY 
VB, 2008, 15 let, cca 78 min., 
originální verze
vstupné: 100 Kč

st 1. srpna 21:00 hod. 
TŘI BILLBOARDY KOUSEK 
ZA EBBINGEM
komedie / drama
USA, Velká Británie, 2017, 
115 min., +15 let, české titulky

čt 2. srpna 21:00 hod.
MISSION: 
IMPOSSIBLE – FALLOUT

Akční / Dobrodružný / Thriller
USA, 2018, +12 let, české titulky

pá 3. srpna 21:00
ÚŽASŇÁKOVI 2
Animovaný / Akční / Dobrodružný
USA, 2018, přístupný, 118 min. 
dabing

so 4. srpna 21:00 hod.
MAMMA MIA! 
HERE WE GO AGAIN
muzikál, USA, 2018, 114 min., 
přístupný, české titulky

ne 5. srpna 21:00 hod.
ÚSMĚVY 
SMUTNÝCH MUŽŮ
Drama / komedie

po  6. srpna 21:00 hod.
MÁŠ JI!

komedie, USA, 2018, české titulky

út  7. srpna 21:00 hod.
MOULIN ROUGE
Muzikál / Romantický / Drama
Austrálie / USA, 2001, 123 min, 
české titulky

st 8. srpna 21:00 hod.
CHATA NA PRODEJ

komedie / drama
ČR, 2018, 77 min., přístupný

čt 9. srpna 21:00 hod.
TEMNÉ SÍLY
Sci-fi thriller
USA, 2018, 104 min.,  české titulky

pá 10. srpna 21:00 hod.
MISS HANOI
drama, krimi
ČR, 2018, + 12 let, české titulky

so 11. srpna 21:00 hod.
MISSION: IMPOSSIBLE 
– FALLOUT
Akční / Dobrodružný / Thriller
USA, 2018, +12 let

ne 12. srpna 21:00 hod.
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 
dobrodružný / akční, USA, 2018, 
130 min., 12 let, český dabing

po 13. srpna 20:30 hod.
MOTÖRHEAD 
CLEAN YOUR CLOCK
Režie: Kai Swillus, Steffan Chirazi
120 minut
vstupné: Kč

út 14. srpna 20:30 hod.
MEG: MONSTRUM Z HLUBIN
akční / horor / sci-fi / thriller
USA, 2018, + 12 let, 113 min., 
české titulky

st 15. srpna 20:30 hod.
DVĚ NEVĚSTY 
A JEDNA SVATBA
romantická komedie
Česko, 2018, 12 let, 90 min.

čt  16. srpna 20:30 hod.
EQUALIZER 2
Akční / Krimi / Thriller
USA, 2018, +12 let, české titulky

pá  17. srpna 20:30 hod.
ŠPIÓN, KTERÝ MI DAL 
KOPAČKY
Akční / Komedie
USA, 2018, 117 min

so 18. srpna 20:30 hod.
MAMMA MIA! 
HERE WE GO AGAIN

muzikál, USA, 2018, 114 min., 
přístupný, české titulky

ne 19. srpna 20:30 hod.
SOLO: STAR WARS STORY 
akční dobrodružný, USA,  2018, 
přístupný, český dabing

po 20. srpna 20:30 hod.
UPGRADE
Akční / Thriller / Sci-Fi / Horor
Austrálie, 2018, 100 min.

út 21. srpna 20:30 hod.
JAN PALACH

drama, ČR, 2018, 
+ 12 let, 124 min.,

st 22. srpna 20:30 hod.
SCORPIONS FOREVER  
Dokumentární / Životopisný / 
Hudební, 
Německo, 2015, 100 min., české 
titulky

čt 23. srpna 20:30 hod.
OHROŽENÉ DRUHY
Drama, FRA, 2017, 105 min., 
+15 let, české titulky

pá  24. srpna 20:15 hod.
KRYŠTŮFEK ROBIN
Dobrodružný / Rodinný
Komedie
USA, 2018, přístupný

so 25. srpna 20:15 hod.
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 

Animovaný, USA, 2018, 87 min., 
přístupný, český dabing

ne 26. srpna 20:15 hod.
TÁTOVA VOLHA

 

út 28. srpna 20:15 hod.
SLENDER MAN
Horor, USA, 2018

st 29. srpna 20:15 hod.
TEEN TITANS GO! 
TO THE MOVIES
Animovaný / Akční / Komedie
USA, 2018

čt 30. srpna 20:15 hod.
DÉMANTY NOCI
psychologické drama
Československo 1964, 64 min, 
+12 let, anglické titulky 

pá 31. srpna 20:15 hod.
DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL
Thriller, ČR, 2018, +12 let

Změna programu 
vyhrazena!

MĚSTSKÉ STŘEDISKO 
KULTURY A  SPORTU
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MIMO PŘEDPLATNÉ
KABARET ŽENSKÉ NEBE

21. září 2018 od 19 hodin
ŽAS – ŽENSKÝ 

AMATÉRSKÝ SPOLEK
Zatímco České nebe je kromě 

babičky (neboť „Božena Němco-
vá je neprůchodná“) ryze mužská 
záležitost, Ženské nebe je plné 
vzácných a  výjimečných žen. Ač 
to možná tak nevypadá, vzhlížíme 
s úctou a obdivem (a s faktografic-
kou přesností) k oněm velikánkám, 
abychom z nadhledu ukázaly samy 
sebe.  A proč jsme zvolily kabaret?  
Protože nikdy není pozdě začít 
zpívat, tančit a hrát.

Program sestavila: Stáni Sláva 
Kočvarová, Tančí, zpívají, hrají: 
Slávy Girls, Hudba: ŽAS Orchestr

Vstupné: 100 Kč

ÚČA MUSÍ PRYČ
15. října 2018 od 19 hodin

DIVADLO VERZE
Hra se odehrává na podzim v 5. 

třídě základní školy, kde se sešlo 
pět rodičů dětí a  očekávají jejich 
třídní učitelku. Emoce vřou, v prv-
ním pololetí se známky dětí rapid-
ně zhoršily, atmosféra ve  třídě je 
špatná, navíc čekají děti po pololetí 
přestupové zkoušky na  osmiletá 
gymnázia. Kdo za  známky nese 
zodpovědnost? Samozřejmě uči-
telka! A proto je nutné ji ihned od-
volat. Pět rodičů je pět rozdílných 
charakterů – zatrpklý nezaměstna-
ný, který je neustále za zadkem své 
dceři, ambiciózní ranařka, neroz-
hodná intelektuálka a  manželský 
pár v  krizi. Učitelka však nedává 
svoji kůži zadarmo – nastaví ro-
dičům zrcadlo a  ukazuje se, že 
jejich děti jsou různým způsobem 
problémové a  zdrojem nepokojů 
ve třídě.
Hrají: Igor Chmela, Petra Špalková, 

Linda Rybová, David Prachař, 
Kristýna Frejová, 
Jana Janěková ml.
Vstupné: 380 Kč

MIMO PŘEDPLATNÉ
KRYSÍ DŮM

22. října 2018 od 19 hodin
DIVADELNÍ SOUBOR VOŽIVOT

Amatérské divadlo VOŽIVOT 
z  Mladé Vožice uvede autorské 
detektivní drama z Anglie 30. let. 
Detektivka plná napětí, záhad-
ných vražd a  manželek chtivých 
dědictví. Přijďte se bát a ti-povat, 
kdo z nich je vrah! Za toto před-
stavení byl soubor v loňském roce 
nominován na celostátní přehlíd-
ku amatérských vesnických diva-
del.

Hrají: Jiří Korn, Veronika Teplá, 
Vlasta Chrenková, Pavla Marie 
Šedivá, Jana Řezáčová, Vlaďka 
Balíková, Marian Lichtenberg, 

Jana Kaltounková, Jaroslav Jaroš, 
Oldřich Navrátil
Vstupné: 100 Kč

CENA ZA NĚŽNOST
listopad 2018 od 19 hodin

STUDIO BOUŘE
Hra vznikla podle stejnojmen-

ného filmu, který v roce 1984 zís-
kal hned pět prestižních filmových 
Oscarů. Zdařile osciluje na hranici 
komedie a  melodramu, předvádí 
téměř 30 let vztahu dvou žen, mat-
ky a  dcery. Aurora je velmi auto-
ritativní žena, poněkud výstřední 
vdova, která žije jen pro svou dceru 
Emmu, které se snaží organizovat 
a  kontrolovat život. V  průběhu 
hry sledujeme Emminu snahu vy-
manit se z matčina područí, která 

vyvrcholí manželstvím s floutkem 
Flapem, se kterým má tři děti – 
a  ani jedno nepojmenuje tak, jak 
by si matka přála. Pak ale Emma 
onemocní rakovinou a vztah obou 
žen se mění, u  Emminy smrtelné 
postele si věčně nespokojená Au-
rora konečně uvědomí, jak dceru 
miluje. 

Hrají: Jana Janěková, Jitka 
Čvančarová, Alexej Pyško, Marcela 
Holubcová, Daniela Choděrová / 
Petra Hobzová, Jan Kačer / Petr 

Pelzer / Jan Fišar
Vstupné: 360 Kč

TCHYNĚ NA ZABITÍ
3. prosince 2018 od 19 hodin

FANNY AGENTURA
Ani sama Smrt nezabrání tchy-

ním prudit a montovat se do života 
jejich mladým. Hra je o  vztazích 
mezi tchyní a  zetěm, snachou 
a  tchyní, mezi matkou a  dcerou, 
synem a  matkou, mezi mladými 
manžely a konečně (a hlavně) mezi 
tchyněmi samotnými. Nenechte si 
ujít další řachandu, navíc okořeně-
nou duchařinou.

Hrají: Dana Homolová, 
Lucie Zedníčková, 

Anna Kulovaná Kraus.
Vstupné: 280 Kč

PŘEDPATNÉ
A JEHO VÝHODY

 cena permanentky 920 Kč
 stálé místo v hledišti
 předplatný lístek je přenosný    

Divadelní sezona je již připravena a přijímáme rezervace na předplatné. Výhodou předplatného je cena 
permanentky 920 Kč na tři představení a stálé místo v hledišti. V rámci předplatného jsme pro vás na podzim 
připravili tři divadelní hry – Úča musí pryč, Cena za něžnost a Tchyně na zabití. Zarezervované nevyzvednuté 
permanentky budou dány v červenci do prodeje.

Divadelní sezona je již připravena

v Sezimově Ústí

DIVADELNÍ
SEZONA 2018

ZÁŘÍ–PROSINEC

Josef Musil

O prázdninách kino Spektrum 
vymění svou budovu na ná-

městí Tomáše Bati za amfiteátr pod 
širým nebem s adresou Ke Hvěz-
dárně 667. Letos bude letní 
kino zahajovat provoz v  sobotu  
30. června ve  21.30 hodin. Ná-
vštěvníkům toho večera nabídne 
zaručený divácký zážitek v podobě 
premiérového filmu Jurský svět: 
Zánik říše. Další den promítne fil-
mový trhák letošního roku – Solo 
Star Wars Story.

Dramaturgickou snahou letního 
kina je nabízet divákům hvězdné 
filmy pod hvězdnou oblohou. Pro-
to také začíná promítání vždy až 
po setmění a čas zahájení projekcí 
se bude během prázdnin průběžně 
posouvat podle západu slunce. 

Na  návštěvu letního kina se 
vztahují permanenty Klubu věr-
ného diváka 11. Do této akce se už 
zapojilo více než 300 diváků.

Vstupenky jsou k  mání nejen 
na pokladně letního kina, ale také 
s  časovým předstihem z  pohodlí 
domova prostřednictvím online 
vstupenek na webu www.kultura.
sezimovo-usti.cz.                              

Hvězdné filmy 
pod hvězdnou 
oblohou 


