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Měsíčník

Krátce z radnice

V pečovatelském domě to žije

Martin Doležal
starosta města

■ zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2020;
■ s účinností od 1. 1. 2020
zastupitelstvo města schválilo nové obecně závazné vyhlášky – 3/2019 o místním
poplatku za odpady, 4/2019
o
místních
poplatcích
a 5/2019 o nakládání s komunálním odpadem, rada
města schválila nařízení
č. 1/2019 – Tržní řád;
■ v souladu s harmonogramem probíhají stavební
úpravy přístavku tělocvičny
ZŠ 9. května;
■ u veřejné zakázky na dodavatele II. etapy výstavby
domu s pečovatelskou službou probíhá hodnocení nabídek;
■ na ministerstvo pro místní
rozvoj byla podána žádost
o dotaci na II. etapu výstavby bytů v domě s pečovatelskou službou;
■ na základě veřejné zakázky
na dodavatele výstavby parkoviště v ul. Rudé armády
byl vybrán dodavatel, kterým je STRABAG a.s., nabídková cena vč. DPH činí
5.104.784,93 Kč, předpokládaný termín realizace březen – srpen 2020;
■ byla dokončena realizace
projektu Wifi4EU, tj. zřízení
10 hotspotů, probíhá nastavování systému.

Zápisy do ZŠ
a MŠ pro školní
rok 2019/2020

Zápisy do všech základních škol zřizovaných městem Sezimovo Ústí proběhnou
ve dnech 7. – 8. dubna 2019.
Zápisy do všech mateřských škol zřizovaných městem Sezimovo Ústí proběhnou
ve dnech 5. – 6. května 2019.

www.sezimovo-usti.cz

Děti z MŠ Lipová zpříjemnily předvánoční čas seniorům v DPS.

Ceny tepla mírně nižší
Martin Doležal
starosta města

Jaroslav Kudrna

statutární ředitel CENTES
Sezimovo Ústí a. s.

D

istribuci tepla v rámci systému centrálního zásobování
zajišťuje na území našeho města
společnost CENTES Sezimovo
Ústí, a. s., jejíž jediným akcionářem je od r. 2016 město Sezimovo
Ústí. Dodávky tepla ze soustavy
do domácností probíhaly v roce
2019 bez větších výkyvů a naštěstí
i bez významnějších havárií. Nad
provozními záležitostmi dohlížela
správní rada, která si vzala za své
i přípravu modernizace soustavy.
Na konci roku 2019 rozhodla
rada města, z titulu výkonu funk-

ce jediného akcionáře, o kalkulaci
průměrné ceny tepla pro r. 2020.
Ta byla schválena ve výši 678,36 Kč
vč. DPH při uvažované dodávce 65
tis. GJ. Cena se tak oproti kalkulaci pro r. 2019 liší pouze o 0,10 Kč,
a to směrem dolů. Položka Zisk
byla v kalkulaci zachována ve výši
2 mil. Kč, s tím, že tento zisk nebude po zdanění městu vyplacen,
ale bude o něj navýšen fond společnosti, určený k rekonstrukcím
a modernizaci soustavy.
Klíčová pro konečného odběratele a tím i naše domácnosti je však
konečná cena tepla. O té za rok
2019 rozhodovala rada města, a to
dne 13. 1. 2020. Ačkoli v loňském
roce setrvávalo nadprůměrně teplé
počasí dokázala společnost udržet
množství prodaného tepla a oproti
plánu na dodávku 65,0 tis. GJ bylo
prodáno nepatrně více. S ohledem

na nižší ztráty byl nižší nákup tepla od dodavatele. Došlo k nárůstu
nákladů na elektrickou energii, položky stálých nákladů (mzdy, režie,
opravy) byly mírně nedočerpány.
Konečná průměrná cena tepla
za r. 2019 za GJ činí 588,11 Kč bez
DPH (676,33 Kč vč. DPH). Položka Zisk v konečné průměrně ceně
tepla za r. 2019 činí 2,5 mil. Kč,
s tím, že tyto prostředky po zdanění zůstanou společnosti a bude
o ně navýšen fond, určený k rekonstrukcím a modernizaci soustavy.
V porovnání s kalkulovanou cenou se tak konečnou průměrnou
cenu tepla za r. 2019 podařilo snížit
o 1,86 Kč/GJ bez DPH (o 2,13 Kč/
GJ s DPH).
Potvrzuje se tak i nadále, že odkup akcií distribuční společnosti
byla rozumná investice a že se daří
naplňovat její smysl a účel.
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Volný byt
k pronájmu

M

ěsto Sezimovo Ústí v zastoupení Správy města Sezimovo Ústí vyhlašuje výběrové řízení
na pronájem bytu:
Lipová č. p. 494 byt č. 494/23 ve
3. NP o velikosti 1+1
■ Minimální základní měsíční nájemné ve výši 1.722 Kč.
■ Délka platebního období je stanovena na 3 měsíce.
(při podpisu nájemní smlouvy je
skládán trojnásobek nabízeného
měsíčního nájemného)
Bližší informace naleznete
na webu www.sezimovo-usti.cz,
na úředních deskách MěÚ, případně Správě města Sezimovo
Ústí (p. Stejskal 381 200 436,
725 769 860; pí Podroužková
381 200 437, 725 769 857).


Úprava
nájemného
v obecních bytech

Přehled místních poplatků
za odpady, kde bylo poprvé od r.
2008 přistoupeno k jeho navýšení, a to z důvodu nárůstu cen
za odvoz odpadu a zároveň poklesu plateb za výkup tříděného
odpadu.
V tabulce je uveden základní přehled místních poplatků
na území města Sezimovo Ústí,
jak vyplývají z obecně závazných
vyhlášek č. 3/2019 a č. 4/2019.

Martin Doležal
starosta města

R

ok 2020 sebou přinesl
změnu vyhlášek o místních poplatcích, které musely
všechny obce a města upravit
v návaznosti na změnu zákona.
Při projednávání byla největší
pozornost věnována poplatku
Poplatek za odpady

Přesné znění vyhlášek lze nalézt na webu a úředních deskách města a městského úřadu.
Hlavními změnami oproti stávajícím vyhláškám je uvedená
úprava místního poplatku za odpady, změny v osvobozeních či
úlevách a nahrazení poplatků
za ubytování a za lázeňský a rekreační pobyt novým poplatkem

z pobytu.

OZV 3/2019

Základní sazba poplatku

600 Kč

Sazba poplatku po úlevě

350 Kč

držitelé průkazu ZTP, studenti do 26 let ubytovaní mimo okres
Tábor

Osvobození

např. dítě mladší 3 let věku, každé třetí a další nezaopatřené dítě, držitel průkazu
ZTP/P, dítě v ústavní péči, osoba v domově pro seniory, chráněném bydlení, osoba
dlouhodobě pobývající v cizině, osoba ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí
svobody

Splatnost

do 31.5. nebo do 15. dne měsíce následujícího po vzniku povinnosti

Správce

J. Koubová, tel. 381201129, e-mail: j.koubova@sezimovo-usti.cz

Poplatek ze psů

OZV 4/2019

a) v rodinných domech

600 / 1000 Kč

b) v ostatních případech

1000 / 1500 Kč
100 / 400 Kč

c) v odlehlých místech dle přílohy

za jednoho psa/za druhého a každého dalšího psa

200 / 300 Kč

d) u osoby starší 65 let

Ludmila Svatková

Osvobození

např. osoba nevidomá, osoba závislá na pomoci jiné osoby, držitel průkazu ZTP nebo
ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů, osoba provozující útulek pro psy, osoba, které
držení psa stanoví zvl.práv.předpis

Z

Splatnost

do 31.5. nebo do 15. dne měsíce následujícího po vzniku povinnosti

Správce

J. Komárková, tel. 381201121, e-mail: j.komarkova@sezimovo-usti.cz

Poplatek z pobytu

OZV 4/2019

Předmět poplatku

předmětem je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů

místostarostka

astupitelstvo města se na svém
zasedání dne 18. 12. 2019
zabývalo úpravou nájemného
v obecních bytech s nejnižším
nájemným. Nejprve si vyhradilo
pravomoc za účelem stanovení
nájemného v bytech ve vlastnictví města. Následně stanovilo od
1. 4. 2020 měsíční nájemné ve výši
45 Kč/m2 u nájemních smluv, které neobsahují ustanovení o zvyšování nájemného a kde měsíční
nájemné k 31. 12. 2019 je nižší než
45 Kč/m2.
Důvodem tohoto kroku je nárůst finančních prostředků potřebných na opravy domů a bytů
ve vlastnictví města. V rozpočtu
města pro rok 2020 se tato částka
meziročně navyšuje o 550 000 Kč.
Poslední úprava nájemného
v obecních bytech proběhla
1. 1. 2012. Od té doby se nájemné výrazně zvýšilo. Podle Cenové
mapy Asociace realitních kanceláří je v současné době obvyklé
měsíční nájemné v Sezimově Ústí
109 Kč/m2. Výše nájemného aktuálně nabízeného ve výběrových
řízeních na pronájem obecních
bytů stávající nejnižší nájemné
několikanásobně převyšuje.


15 Kč

Sazba poplatku za den
Osvobození

např. osoba mladší 18 let, osoba nevidoma, držitel průkazu ZTP/P, osoba pečující
o děti na zotavovací akci

Splatnost

čtvrtletně, nejpozději do 15. dne po uplynutí kalendářního čtvrtletí
Ing. H. Krejčí, tel. 381201137, e-mail: h.krejci@sezimovo-usti.cz

Poplatek za užívání veřejného prostranství
a) za umístění zařízení sloužících
pro poskytování služeb

OZV 4/2019
10 Kč

b) za umístění zařízení sloužících
pro poskytování prodeje:
(i) za umístění na místa mimo hlavní tržní
místo

50 Kč

(ii) za umístění na hlavním tržním místě

30 Kč

(iii) za umístění zařízení při pouti

100 Kč

c) za umístění reklamního zařízení

15 Kč

d) za umístění stavebního zařízení

4 Kč

e) za umístění zařízení lunaparků a jiných
obdobných atrakcí

20 Kč

f) za umístění zařízení cirkusů

10 Kč

g) za umístění skládek stavebního materiálu
při stavbě a přestavbě RD a rekr.objektů

6 Kč

h) za umístění skládek stavebního materiálu
při zateplování budov

1 Kč

i) za užívání veřejného prostranství pro
reklamní akce

za každý i započatý m2 a každý i započatý den

10 Kč

Splatnost

při oznámení, nejdříve v den zahájení užívání

Poplatek se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné
účely a v případě, že je veřejné prostranství užíváno na základě smluvního vztahu s vlastníkem veřejného prostranství
Správce

Ing. J. Prokop, tel. 381201115, e-mail: j.prokop@sezimovo-usti.cz
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Výhodnější podmínky pro prodej bytů končí
Martin Doležal, starosta města

Z

astupitelstvo města na svém
prosincovém zasedání schválilo nové Zásady pro prodej bytů,
platné pro r. 2020. Jedná se o pravidla pro prodej nájemních bytů
ve vlastnictví města v domech č.
p. 493, 497, 535, 601, 603, 604, 606,
621, 622, 675 a 678. Jsou to byty
v těch domech, o jejichž privatizaci
bylo rozhodnuto již před 20 lety.
Okruh těchto domů se nerozšiřuje, naopak se postupně snižuje
v souvislosti s postupným prodejem bytů. V současné době zbývá
v uvedených domech k prodeji dle
Zásad 15 bytových jednotek.
Byty jsou dle Zásad prodávány
mimo výběrová řízení, a to nájemci bytu, jeho příbuznému v řadě
přímé nebo jeho sourozenci, společně s nimi i manželovi/manželce

V případě, kdy byla u těchto bytů
provedena pouze výměna oken,
se upravily částky, o které se bude
upravovat kupní cena. V Zásadách
zůstává opatření omezující spekulaci s byty, a to smluvní pokuta pro
případ převodu bytu na třetí osobu
v období dvou let od podpisu kupní smlouvy ve výši odpovídající
45 % z kupní ceny tohoto bytu.
Rada města je přesvědčena, že
stávající nájemci (resp. jejich příbuzní) měli již dostatečně dlouhou
dobu (20 let) na to, aby se rozhodli užívané byty za zvýhodněných
podmínek koupit. Proto se předpokládá, že možnost byty za zvýhodněných podmínek skončí k 31.
12. 2020. Zbývající byty zůstanou
ve vlastnictví města a nájemní
vztahy budou pokračovat, pouze
případný prodej bytu bude již realizován za ceny v místě a čase ob
vyklé.

kupujícího. Prodejní cena bytů se
oproti r. 2019 zvýšila o cca 2,7 %,
což odráží meziroční nárůst cen
bytů v jižních Čechách mezi r.
2018/2019. I tak zůstává kupní
cena dle Zásad nižší ve srovnání
s cenami, za které se v Sezimově
Ústí byty běžně prodávají.
Cena bytu při jednorázové platbě při podpisu kupní smlouvy činí
nově součet částek 8.884 Kč/m2
podlahové plochy bytu (bez započítání podlahové plochy sklepů,
sklepních kójí, lodžií a balkónů)
a 3.071 Kč/m2 podlahové plochy
lodžií či balkónů, sklepů či sklepních kójí. Obdobně se upravila
i kupní cena v případě úhrady
ve splátkách.
V Zásadách se nemění ustanovení o úpravě kupní ceny v souvislosti s technickým zhodnocením
bytu v období pěti let předcházejících datu podání žádosti.

Dotační programy města pro rok 2020
Martin Doležal, starosta města

R

ada města schválila podmínky
přidělování dotací z rozpočtu
města v tomto roce, a to v oblasti
sportu, sociálních služeb, kultury,
zájmové činnosti a péče o životní
prostředí, tzv. programy. Nově je
zřízen program Podpora talentovaných dětí a mládeže. V rozpočtu
města na r. 2020 je v položce dotace obecně prospěšným a organizacím vyčleněno 1,367 mil. Kč.
Nad rámec této položky jsou v rozpočtu města na r. 2019 zahrnuty
dotace na činnost zájmových sdružení, které pracují pod hlavičkou
příspěvkových organizací města.
U podmínek programů nedošlo
oproti r. 2019 k žádným zásadním
změnám. Níže jsou uvedeny základní charakteristiky programů:

Program Sport a tělovýchova
Program je určen k podpoře
činnosti tělovýchovných jednot,
sportovních klubů registrovaných
na území města Sezimovo Ústí
(dále jen „města“), jakož i dalších
nekomerčních
tělovýchovných
a sportovních aktivit občanů města, především dětí a mládeže. Žadatelem může být fyzická či právnická osoba s bydlištěm či sídlem

www.sezimovo-usti.cz

na území města, působící v oblasti
tělovýchovy a sportu na území
města.

Program Životní prostředí
Program je určen k podpoře činností na území města a/nebo v zájmu občanů města v oblasti péče
o životní prostředí a ekologické výchovy. Žadatelem o příspěvek z Programu může být fyzická nebo právnická osoba činná na území města
a/nebo v zájmu občanů města.

Program Sociální služby
Program je určen k podpoře
činností spolků a sdružení, které
vykonávají činnosti pro občany
města v oblasti sociální sféry. Žadatelem může být fyzická či právnická osoba působící v oblasti sociální sféry na území města a/nebo
v zájmu občanů města.

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

Program Kultura
Program je určen k podpoře
činnosti souborů a spolků na území města, předmětem jejichž působení je kulturní činnost či pořádání kulturních akcí. Žadatelem
může být fyzická či právnická osoba s bydlištěm či sídlem na území
města, působící v oblasti kultury
na území města.

Žádosti o přidělení prostředků
z programů lze podat jen na předepsaném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách města
www.sezimovo-usti.cz, u tajemníků
příslušných komisí rady města či
na podatelně MěÚ, a to v termínu
od 14. 2. 2020 do 16. 3. 2020. Bližší informace o programech jsou k dispozici na úřední desce města, na webových stránkách města, u tajemníků
příslušných komisí rady města nebo
u referentky oddělení PLA MěÚ

Ing. Krejčí, tel. 381 201 137.

Program Zájmová činnost
Program je určen k podpoře
činnosti souborů a spolků na území města, předmětem jejichž působení je zájmová a spolková činnost. Žadatelem může být fyzická
či právnická osoba s bydlištěm či
sídlem na území města, působící
v oblasti zájmové činnosti na území města.
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Kontakty

Úřední hodiny

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00–11.30 | 12.30–17.00
13.00–15.00
8.00–11.30 | 12.30–17.00
13.00–15.00
8.00–11.30

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. Michaela Mrázková
381 201 124
Sekretariát
Jitka Bláhová
381 201 127
Matrika
Petra Pelcová
381 201 112
Oddělení sociálních služeb
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
Vedoucí městské knihovny
Jitka Kovandová
381 201 145
Informační centrum
736 523 288
Ředitel správy města
Ing. Zdeněk Havlůj
381 200 430, 777 794 872
Vedoucí technických služeb
Karel Homolka
381 200 432, 725 769 850
Vedoucí bytové správy
Jiří Stejskal
381 200 436, 725 769 860
Hlášení poruch veř. osvětlení
725 769 861
CENTES Sezimovou Ústí, a. s.
Ing. Jaroslav Kudrna
398 998 788, 602 159 804
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Rozpočet města na rok 2020
Graf č. 1 Odhad výdajů dle druhu činnosti (mil. Kč)

Miroslava Svitáková
tajemnice MěÚ

43,592
Bydlení, komunální služby
a uzemní rozvoj

S

chválený rozpočet města Sezimovo Ústí na rok 2020 počítá
s výdaji ve výši téměř 191 mil. korun. Z toho běžné výdaje tvoří 119
mil. Kč, plánovaná částka na investice činí 72 mil. Kč. Příjmy města
jsou odhadovány na 158 mil. Kč,
schodek rozpočtu kryjí úspory
města z přebytků hospodaření let
minulých.
Důvodem pro schodek hospodaření ve výši téměř 33 mil. Kč
jsou vysoké výdaje spojené s realizací investičních akcí vč. těch,
které byly z technických důvodů
přesunuty z r. 2019. Co se finančních výdajů týče, zásadní investiční akcí pro r. 2020 zůstává realizace
projektu Výstavba domu s pečovatelskou službou – 2. etapa s rozpočtem 50 mil. Kč. Přehled všech plánovaných investičních akcí je dále
uveden v Tab. č. 2.
Srovnáme-li rozpočet r. 2020
se schváleným rozpočtem r. 2019,
vidíme, že v letošním roce plánuje
město zařadit do rozpočtu v daleko vyšší míře zásoby volných finančních prostředků. To je umožněno relativně vysokými zůstatky
finančních prostředků na běžných
účtech města vytvořených z přebytku hospodaření let minulých.
Zapojení volných finančních prostředků neohrozí schopnost města
splácet dlouhodobé úvěry, jejichž
splátky se ve výdajové stránce neprojevují.
Úvěrové zatížení města: v rozpočtu je vyčleněna částka 9 600
tis. Kč na splátky dlouhodobých
úvěrů, konkrétně úvěrů přijatých
za účelem rekonstrukce Táborská
ulice vč. vodovodu a kanalizace,
II. etapa (1,596 mil. Kč) a za účelem výstavby domu s pečovatelskou službou a denního stacionáře
(8,004 mil. Kč).
Celé znění rozpočtu včetně
příloh je zveřejněno na webových
stránkách města www.sezimovo-usti.cz, ekonomické informace.
Rozpočet zabezpečuje všechny
základní provozní potřeby města,
tj. plně kryje běžné výdaje spojené
s chodem města, městského úřadu
a zřizovaných příspěvkových organizací, stejně jako investiční výdaje
a splátky dlouhodobých úvěrů. 

Číselné vyjádření rozpočtu
Tab. č. 1

52,974
Sociální služby a společné
činnosti v soc. zabezpečení

Název třídy
položky

Rozpočet
schválený
(tis. Kč)
119 671,00

22,260
Doprava

1

DAŇOVÉ PŘÍJMY

22,002
Státní moc, státní správa, územní
samospráva

2

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

3

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

982,00

4

PŘIJATÉ TRANSFERY

5 904,10

20,236
Vzdělávání
11,168
Kultura, církve a sdělovací
prostředky
5,703
Finanční operace
3,980
Bezpečnost a veřejný pořádek
3,573
Ostatní činnosti
2,562
Tělovýchova a zájmová činnost
1,636
Ochrana životního prostředí
0,965
Vodní hospodářství
0,120
Požární ochrana a integrovaný
záchranný systém

Tab. č. 2

Tř.

ORG

Celkem příjmy

31 667,60

158 224,70

5

BĚŽNÉ VÝDAJE

6

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

118 596,10
72 174,00

Celkem výdaje

190 770,10

Saldo příjmů a výdajů

-32 545,40

Saldo příjmů a výdajů

-32 545,40

Splátky dlouhodobých
úvěrů

-9 600,00

Čerpání zásoby volných
finančních prostředků

-42 145,40

Popis

Rozpočet
schválený (tis. Kč)

ORJ

Par

Pol

300

3412

6322

Investiční transfer FK Spartak MAS - REKO FOTBALOVÉHO STADIONU

500
200

300

3412

6322

Investiční transfer FK Spartak MAS - rekonstrukce 1/2 střechy přístavku
tribuny Soukeník

300

3412

6322

Investiční transfer TJ Spartak - softball 2020

150

421

3113

6351

Investiční transfer ZŠ 9. května - sporák ŠJ

200

425

3111

6351

Investiční transfer MŠ Zahrádka - rekonstrukce kuchyněk

450

3319

6351

Investiční transfer MSKS - kinosál - výměna sedaček

470

3612

6121

Indikátory topných nákladů

500

5311

6111

Nákup programového vybavení MIMIS 1,2,3

150
1 751
61
242

500

5311

6122

500

Kamerový systém - rekonstrukce

480

600

3113

6121

92

Rekonstrukce příček kabinetů - 2. ZŠ

700

600

3113

6121

980

Stavební úpravy ZŠ 9. května - objekt tělocvična

600

3117

6121

17

Sociální zázemí u tělocvičny ZŠ Švehlova

100

600

3117

6121

931

Rekonstrukce kuchyně - ZŠ Švehlova

300

582

Dům s pečovatelskou službou - 2. etapa

600

4351

6121

600

6171

6123

650

2212

6121

22

4 085

50 000

Osobní automobil - stavení úřad

350

Komunikace Vítkovecká - rekonstrukce

300

650

2212

6121

23

Komunikace Nad Mýtem - rekonstrukce

300

650

2212

6121

24

Komunikace Pionýrů - rekonstrukce

250

650

2212

6121

830

komunikace Šafaříkova - rekonstrukce

250

650

2212

6121

900

Komunikace Pod Vrbou - rekonstrukce

300

650

2212

6121

910

Hromádkova ulice - rekonstrukce

250

650

2212

6121

920

Komunikace K Vodárně - rekonstrukce

300

650

2219

6121

810

Komunikace Dukelská - chodník + parkovací stání

3 240

650

2219

6121

970

Parkoviště Rudé armády

5 450

650

6171

6121

940

Zateplení budovy MěÚ

300

670

2341

6121

950

Rybník Kozský mlýn

815

950

Rybník Kozský mlýn

670

2341

6130

670

3751

6121

Protihlukový val Kozí hrádek

CELKEM

150
1 000
72 174
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Bezkontaktní
platba kartou přímo
v autobusech MHD

Pamětník pan Karel Ludvík
na technickém úseku v oddělení
zkušebny. Útvaru, kde se provádějí zkoušky na nových strojích,
pomáhají se řešit problémy při
výrobě dílců, montáži, užívání
i servisu strojů. Byl vybrán jako
jeden z odborníků, kteří měli odjet na montáže strojů do zahraničí.
Tuto účast ale odřekl. Důvod byl
prostý. Chtěl zůstat u své rodiny
a pomáhat manželce s výchovou
dětí. Jak vzpomíná jeho dcera,
tatínek s nimi chodil do přírody,
učil je lyžovat, bruslit a také lásce ke zvířatům. Sám byl nadšený
akvarista a mezi jeho další záliby
patřilo fotografování.
Pan Karel Ludvík velmi rád sleduje v televizi sportovní pořady.
Pamatuje si výsledky utkání mezi
fotbalovými týmy z minulosti
i v současnosti, má přehled o politickém dění v republice i ve světě. Ale nejraději se dívá na pořady o přírodě. A se slzami v očích
vzpomíná na svého milovaného
kocourka, kterého mu před třemi
lety přejelo auto.
Upřímně přejeme panu Ludvíkovi do dalších let pevné zdraví,
radostné chvíle prožité s rodinou
a při sledování televize kvalitní nabídku televizních pořadů.


Hana Chotovinská

kronikářka

Petr Pistulka

COMETT Tábor, s. r. o.

S

rokem 2020 přichází do provozu MHD Tábor – Sezimovo Ústí
– Planá nad Lužnicí nová možnost
placení jízdného. V současné době
je možné zakoupit jednorázové papírové jízdenky u smluvních prodejců, v jízdenkových automatech
na vybraných zastávkách a v doplňkovém prodeji u řidiče. Další
možností jsou pak SMS a SEJF jízdenky. Úplnou novinkou je zavedení možnosti platit jízdné přímo
v autobusu za pomoci bezkontaktní platební karty.
V současné době je
již ve všech
autobusech
MHD umístěn
jeden
nový označovač jízdenek, který
tuto platbu
umožňuje.
Je odlišen
modrou barvou (ostatní
jsou oranžové) a na první pohled má jinou
obrazovku displeje a v dolní části, pod štěrbinou pro označování
papírových jízdenek, má umístěn
platební terminál. Stačí na dotykovém displeji postupovat podle
pokynů a na tři dotyky a přiložením karty bude zakoupení jízdenky provedeno. Na výběr bude
ze čtyř variant. Plnocenné jízdné
na 25 minut za 14,- Kč a na 60
minut za 16,- Kč, nebo zlevněné
na 25 minut za 7,- Kč a na 60 minut za 8,- Kč. Po zaplacení kartou
není vydávána žádná jízdenka.
Zakoupit lze vždy jednu jízdenku.
Platbu je možné v případě potřeby
nákupu více jízdenek opakovat.
V případě kontroly bude stačit
přiložit kartu ke čtečce, kterou
budou pracovníci přepravní kontroly vybaveni, a ta platbu kartou
ověří.
®

www.sezimovo-usti.cz

Z

ačátkem prosince loňského
roku oslavil pan Karel Ludvík
významné životní výročí a se svými 96 lety je třetím nejstarším občanem města Sezimovo Ústí.
Vyrůstal spolu se dvěma sourozenci v rodině strojvůdce. Když
mu bylo pět let, přestěhovala se
rodina Ludvíkova do Ústí nad
Labem, ale v roce 1938 se vrátila
zpět. A pan Karel již zůstal Sezimovu Ústí věrný. Aktivně se zapojil do sportovního dění v obci.
Mezi jeho nejoblíbenější sportovní
činnost patřil fotbal a jeho postem
na hřišti bylo pravé křídlo. Pravou
rukou se mu časem stala manželka Věra, s níž vychoval tři děti.
Celý život pracoval v Kovosvitu

Poděkování
■ Děkuji panu starostovi
za blahopřání k mým narozeninám.
Eva Frantová
■ Děkuji panu starostovi Martinu Doležalovi za milé blahopřání k mým narozeninám.
Eva Ludvíková
■ Děkuji panu starostovi
za blahopřání k mým narozeninám. Růžena Pathyová
■ Děkuji panu starostovi za milé
blahopřání k mým narozeninám a zároveň chci poděkovat
děvčatům z pečovatelské služby, které se o nás vzorně starají.
Oravec Dezidér
■ Děkuji panu starostovi
za přání k mým narozeninám
a paní Vondrákové za milou
návštěvu a předání dárku.
Irena Černovská
■ Děkuji panu starostovi za blahopřání k mým narozeninám
a paní Máchové za milou
návštěvu.
Marie Zyková
■ Děkuji panu starostovi
za přání k mým narozeninám
a paní Evě Veselé za návštěvu
a předání dárku.
František Novák
■ Děkuji panu starostovi Mgr. Ing
Martinu Doležalovi za milé
blahopřání k mým narozeninám.
František Pecháček

Inzerce

Umělecká skupina Česká duše

Charlotta Garrigue Masaryková
Američanka, která se stala Češkou
Komponovaný pořad z dopisů a vzpomínek Charlotty a Alice,
provázený lidovými písněmi a hudbou

Ch

Lenka Veselá– čtení dopisů Alice
Leoš Valigurský, kytara
Jaroslava Kretschmerová, zpěv,
členka divadla Ypsilon, Praha
Jaroslava Kopecká – zpěv
Klára Zezulová
Jana Veselá – zpěv

arlotta Garrigue se provdala za Tomáše Masaryka
roku 1878 a po celý jejich život
v lásce sdíleli dobré i zlé. Jejich velká rodina pro ni byla nejpřednější,
ale účastnila se i veřejného života,
který ji postavil před mnohé těžkosti, ba i tragedie, jež nesla s velkou statečností. Pořad připomíná
ženu, na kterou se jako na českou
vlastenku zapomíná.

Představení se koná v pátek,
28. února 2020 v 18 hodin
Masarykův domov Českobratrské
církve evangelické,
Smetanova 1284, Tábor
Vstupné 100 Kč /80 Kč

Účinkují:
Marie Neudorflová – režie, příběhy - průvodní text
Eva Novotná – čtení dopisů Charlotty
Robert Střihavka, viola, člen symfonického orchestru ND

Pořádají Husitské muzeum v Táboře a Sbor Českobratrské církve
evangelické ve spolupráci s městem
Sezimovo Ústí.
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PRONÁJEM
■ Stavební bytové družstvo Tábor nabízí pronájem garáže
na stav. p. č. 2023B v ulici
K Hájence č. p. 2080, plocha
18 m2. Elektřina k dispozici.
Nájemné 700 Kč/měsíc.

Společenská kronika
Narození: od 2. 11. do 22. 12.
Blažková Mariana, Formánek
Nicolas, Koranda Daniel,
Kovařík David, Márová Natálie,
Maruna Vojtěch, Melich Oskar,
Peňáz Patrik, Poturaj Marko
Zemřelí: od 5. 11. do 22. 12.
Drdová Marie
Dvořáková Zdeňka
Friesenhengstová Magda
Jůzová Ivana
Křížová Libuše
Mičkalová Jarmila
Neuwirthová Libuše
Nováková Marie
Permedlová Irena
Ranglová Marie
Sílová Marie, Tomeš Karel

únor 2020

Kostel v Sezimově Ústí – historie a současnost
Jitka Vrbová

kronikářka kostela

Z

jara roku 1841 se začalo s přípravami na vysvěcení nového
kostela ve Starém Táboře. Táborský
magistrát dal do Budějovic žádost
na Jeho Biskupskou Milost Arnošta Růžičku o posvěcení Starotáborského kostela. Pan biskup ale kvůli
své nemoci pověřil posvěcením
kostela Vysoce Důstojného jindřichohradeckého pana probošta
Vojtěcha Juhna. Slavnostní svěcení
bylo stanoveno na 23. května 1841
a chystala se velká slavnost. V kronice je průběh svěcení popsán
takto: „Dne 22. května odpoledne
přijel pan probošt do krajského

mešním ornátu z hedvábné látky,
tento ornát darovala paní Alžběta Pillerová, manželka hejtmana
Táborského kraje. Začalo se slavné svěcení a pomazání kostela.
Při slavné mši svaté hrálo na 50
hudebníků z okolí a sešlo se 4–5
tisíc lidí. Den byl krásný a na náměstí byla při kostele vystavena
kazatelna. Po skončení bohoslužby a dozpívání: Tebe Bože chválíme, zazpívali školáci píseň k této
slavnosti složený ctihodným panem Antonínem Svatošem, ředitelem hlavních škol táborských.
Po skončení slavnosti se průvod
opět slavně do města Tábora navrátil a byla hostina u Vysoce Důstojného Velebného pana děkana
Josefa Matulky.“

města Tábora při slavném zvuku
zvonů a střelbě a vítán byl Vysoce
Váženým c. k. guberniálním radou
a krajským hejtmanem Lukášem
Pillerem, stejně jako duchovenstvem. Dne 23. května 1841 okolo
9. hodiny se shromáždilo vážené
měšťanstvo a všecka školní mládež
táborská v průvodu před Velebným duchovenstvem s korouhvemi. Toto shromáždění se vydalo
do Starého Tábora a bylo provázeno městskými řemeslnickými
pořádky s prapory a výsadním
sborem c. k. městských ostrostřelců rovněž s praporem a slavnou
hudbou. Zde byl očekáván příjezd
Vysoce Důstojného pana probošta Vojtěcha Juhna a 24 duchovních. Pan probošt přijel v novém

Vánoce s Nokturnem
členka sboru

O

d prosince až do začátku
ledna si desítky a desítky lidí
přišly v Borotíně, Malšicích, Košicích, Sezimově Ústí, Chotovinách
a Klokotech poslechnout známé
i méně známé duchovní písně,
spirituály, pastorely a koledy v podání sezimoústeckého smíšeného
pěveckého sboru Nokturno, aby si
tak zpříjemnily adventní a později
i sváteční vánoční čas.

Z činnosti Policie České republiky
N

a Obvodním oddělení Policie ČR v Sezimově Ústí bylo
v měsíci prosinci šetřeno několik
přestupků a trestných činů na území Sezimova Ústí.
■ V době od 01:00 hodin dne 3. 12.
do 15:15 hodin dne 4. 12. neznámý pachatel přesně nezjištěným
způsobem vnikl do uzamčeného
rodinného domu čp. 888 v ul.
Lužnická, a zde následně v prostorách neuzamčené samostatné bytové jednotky ve druhém
nadzemním podlaží v obývacím
pokoji odcizil plazmový televizor
zn. LG nezjištěného typu (včet-

Kontakty na kněze:
P. Michal Pulec
– tel.: 731 402 876,
e-mail: faratabor@volny.cz
P. Tomasz Piechnik
– tel: 607 918 518,
e-mail: quatsch@centrum.cz
Mgr. Václav Mikula
(nemocniční kaplan)
– tel. 737 266 125,
e-mail: kaplanstvi@nemta.cz



Série vánočních koncertů byla
již tradičně zakončena v neděli
5. ledna společným vystoupením
Nokturna a dětského sboru Nokturňáček pod vedením sbormistryně Jarmily Hlubinkové v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech. Nokturno a Nokturňáček
z celého srdce děkují všem návštěvníkům za přízeň a skvělou atmosféru, která opanovala všechny
koncerty. Těšíme se na další příjemná hudební setkání a přejeme
hodně radosti v roce 2020! Více na
www.nokturno.estranky.cz


Radka Vanišová

prap. Jiří Matyš

Bohoslužby v kostele
Povýšení sv. Kříže v týdnu:
Neděle		
9:45 hodin
Úterý 		
18:00 hodin
Čtvrtek
16:30 hodin
Sobota		
8:00 hodin

■ V dosud přesně nezjištěné době
na nezjištěném místě a nezjištěným způsobem neznámý pachatel objednal v e-shopu 4SEX.
CZ zboží, které bylo následně
doručováno na dobírku v částce
1.620 Kč pí. N. R. na adresu ul.
Průmyslová 1113.
■ V rozmezí od 5. 12. do 20. 12.
v blíže nezjištěné době neznámý
pachatel opakovaně počmáral
vulgárními vzkazy vnitřní stranu zavíracích dveří výtahu a pravou vnitřní stěnu výtahu v domě
č. p. 1060 na ul. Průmyslová,
čímž způsobil škodu na majetku
SVJ Průmyslová 1060 v minimální hodnotě 1.000 Kč.
■ Dne 25. 12. v 01:20 hodin řídil

ně dálkového ovladače) a také
svépomocně sestavenou PC jednotku (stolní počítač) blíže nespecifikované značky a typu. Odcizením uvedených věcí vznikla
poškozenému škoda zjevně převyšující částku 5.000 Kč.
■ V době od 08:00 do 13:00 hodin dne 4. 12. neznámý pachatel
z nezajištěné šatny ve Sportovní
hale na adrese ul. Na Házené
696 odcizil ku škodě J. P. zde
uloženou pánskou sportovní
mikinu zn. Nike černé barvy
s červeno-bílým logem, na kterém je vyobrazen basketbalista a nápis Nike Air v hodnotě
1.699 Kč a s touto odešel na neznámé místo.

6

muž osobní motorové vozidlo
tov. zn. VW TOURAN, označené jako TAXI, po pozemní
komunikaci E55 ve směru z Plané nad Lužnicí na Tábor, ačkoli
před jízdou požil alkoholické
nápoje. Na úrovni BČS MOL
kontrolován v rámci DBA hlídkou OO PČR Sezimovo Ústí,
provedeny 3 dechové zkoušky
Alcotestem DRÄGER, při kterých mu byly naměřeny hodnoty okolo 1,5 promile.
■ Dne 27. 12. ve 14:33 oznámil
p. B. B., že mu již po několikáté
někdo zalepil lepidlem zámek
jeho garážových vrat v ul. Lužnická, čímž mu byla způsobena
škoda ve výši 3.450 Kč.
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Sezimák zpívá gospel
Do školy s úsměvem
rozezpíval vyprodané Spektrum T

Jana Kovaříková

T

řetí adventní neděli v podvečer se sešli fanoušci projektu
Sezimák zpívá gospel a zaplnili
celé Spektrum v Sezimově Ústí.
Výtěžek energií sršícího koncertu, do kterého byli vtaženi i diváci, poputuje Kristýnce a Nele
z Kaňky.
Projekt Sezimák zpívá gospel
završil letošní koncertní šňůru celovečerním koncertem ve Spektru,
koncertů bylo celkem deset. Přesně
úderem páté se Spektrem rozezněl
první gospel Faith a naladil diváky
na rytmickou vlnu, ve které se nesl
celý koncert. Diváci si mohli užít
písně anglické i české a nechyběly

Děti z „Lipové“
rozdávaly radost
Lenka Vocílková
učitelka MŠ

J

ako malí koledníčci zazpívaly děti
z mateřské školy LiMŠ LIPOVÁ
pová v předvánočním čase seniorům v Domě s pečovatelskou službou v Sezimově
Ústí. Pod vedením učitelek si
připravily veselé písničky a básničky s vánoční tematikou, kterými rozehřály srdce a rozzářily
oči mnoha seniorům. Na závěr
příjemně strávené společné chvíle senioři děti překvapili sladkou
odměnou. Potěšit se a podělit
o příjemné adventní chvíle přišli za dětmi i jejich nejbližší.
Ve školce si společně vyrobili
vánoční svícny, ozdoby, zazpívali
koledy a už zbývalo jenom se těšit na Ježíška.

SEZIMOVO ÚSTÍ
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ak je to tady! Opět se sešel rok
s rokem a ZŠ Školní náměstí si
pro budoucí prvňáčky připravila
čtyři lekce společného setkávání.
První setkání už s úspěchem proběhlo v lednu, dvě lekce nás ještě
čekají právě teď 11. a 25. února,
poslední se chystá na 10. březen.
Všechny hodinové lekce začínají
od 18 hodin (vždy úterý).
A co děti na společném setkání čeká? Seznámí se s prostředím
školy, budou si moci prohlédnout
všechny kouty naší školy, zjistí,

ani tradiční české koledy. V průběhu koncertu si diváci mohli zpívat
společně s celým sborem, a dokonce se i jeden gospel naučili, byla to
notoricky známá píseň O happy
day. Celý sbor tak čítal kolem 350
lidí, a Spektrem se tak nesla neopakovatelná pozitivní atmosféra. Výtěžek z koncertu poputuje
Kristýnce a Nele z Kaňky. Peníze
využijí na kompenzační a rehabilitační pomůcky. Dívky si rozdělí
kolem 17 000,-. Pěvecký projekt
SZG, jehož třetí ročník byl úspěšně zakončen právě ve Spektru, čítá
kolem 60 zpěváků ve věku od 5
do 75 let. Diváci se tak přesvědčili, že zpívat může opravdu každý
a že v dalším ročníku je místo i pro
další zpěváky.


jaké zájmové kroužky škola nabízí,
zahrají si různé hry, pochopí, že
i učit se dá zábavnou formou. Zopakují si a procvičí si znalosti a dovednosti, které se jim budou hodit
při zápisu. A to vše pod vedením
zkušených učitelů 1. a 2. stupně.
Už se na další setkání moc těšíme, budoucí prvňáčky prosíme,
aby si nezapomněli vzít s sebou
sportovní oblečení, přezůvky
a dobrou náladu.
Hezké únorové dny přejí učitelé
ZŠ Školní náměstí


INZERCE

tel.: 774 292 056

Hvězdárna Františka Pešty
k jihu ve 22 hod a v této době se
naklání nad západ. Nad severovýchodem stoupá skupina hvězd
Velkého vozu.

Soňa Trostová

Hvězdárna Fr. Pešty

Ú

nor je měsíc zimy, klidu, čekání na jaro a prodlužujících
se dní. Zimní obloha je nejbohatší
na jasné hvězdy, kdy jejich jiskření je působivou protiváhou jiskření sněhových vloček. Na západě
klesá pod obzor skupina podzimních souhvězdí, na východě
už vystrkuje jarní Rak klepítka
a Hydra svou drobnou hlavu. Přímo nad námi, v zenitu, najdeme
souhvězdí Vozky s jednou z nejjasnějších hvězd oblohy Capellou,
ve směru hodinových ručiček
dojdeme k oranžovému Aldebaranu v Býku, poté spatříme obrazec hvězd Oriona s nejjasnější
bílou hvězdou Rigel a červenavou
Betelgeuse, na jihu září měnivý
Sírius ze souhvězdí Velkého psa.
Mléčná dráha prochází od severu

Pozorování planet
Merkur V první polovině února
je vidět večer nad jihozápadním
obzorem.
Venuše Na noční obloze bude
zářit jako večernice vysoko nad západo-jihozápadním obzorem.
Mars Na obloze se bude nacházet pouze ráno na jihovýchodě.
Jupiter Na ranní obloze se začne
objevovat ve druhé polovině února
nízko nad jihovýchodním obzorem společně s Marsem.
Saturn V únoru je nepozorovatelný.
Uran Na začátku roku je pozorovatelný po většinu noci nad jihovýchodním obzorem v souhvězdí
Berana.
Neptun se objeví v první polovi-
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ně noci v souhvězdí Vodnáře nad
jižním obzorem.
Slunce vstupuje do znamení
Ryb 19. února v 5 h 57 min SEČ.
Měsíc Nejblíže Zemi v tzv. přízemí se ocitne 10. 2. (360 tis. km),
nejdále od Země bude 26. 2. (406
tis. km).
Délka dne a noci: Délky dne
přibývá o 1 hod 42 min.
Zajímavé akce najdete také
na našich stránkách
http://www.hvezdarna-fp.eu/
nebo aktuálně přímo ve hvězdárně.
Pozorování oblohy probíhá
pouze za jasného počasí. Za nepřízně počasí nabízíme náhradní
audiovizuální program a besedy
o vesmíru.
Kontakt:
Zdeněk Soldát tel: 731 329 451
Vlastislav Feik tel: 602 422 166 
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MASOPUST
25. února 10 hod.
náměstí Tomáše Bati

AKCE

ŘEDITELKA MSKS
737 254 683
r.kruckova@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

STŘEDEČNÍ HRANÍ
12. února 15–17 hod.
Knihovna Městský úřad
V knihovně se děje něco
podivného! V okolí skříněk
byly spatřeny děsivé stíny…
Příšerky ze skříně se představují!
V této hře si procvičíme paměť
a můžeme si i vybrat, jestli
chceme s ostatními hráči
spolupracovat, nebo hrát proti
nim. Také poškádlíme svůj
postřeh ve hře Hravé kroužky
a na závěr si zahrajeme klasické
hry s večerníčkovými postavami
ze Souboru mini her.
vstupné: zdarma

Tradiční sezimoústecký
masopust ve spolupráci se ZŠ
a MŠ 9. května Sezimovo Ústí.
Průvod masek vyjde v 10 hodin
od ZŠ 9. května, projde ulicí
9. května na náměstí Tomáše
Bati, kde se uskuteční
představení masek.
vstupné: zdarma

KARNEVAL MYŠ A MAŠ
15. února 15 hod.

PŘEDČÍTÁNÍ PRO NEJMENŠÍ
26. února 10–11 hod.
Knihovna Školní náměstí
Zveme všechny malé příznivce
koček, kocourů a koťat a jejich
doprovod! V předčítání pro
nejmenší pro vás připravíme
dětské knížky, jejichž hlavní
hrdinové jsou právě kočky!
Knížky si společně prohlédneme
a přečteme si některé kočičí
příběhy. Během čtení můžou
malí posluchači namalovat třeba
právě tu kočku, o které budeme
číst. Na závěr si vyrobíme
origami kočičku.
vstupné: zdarma

POKLADNA
736 523 288
Online prodej vstupenek:
www.kultura.sezimovo-usti.cz
GALERIE SPEKTRUM
Výstavy jsou přístupné
v otevírací době informačního
centra nebo kina a v době
konání kulturních akcí MSKS.
KNIHOVNA MĚSTSKÝ ÚŘAD
381 201 145
mk1@sezimovo-usti.cz
OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ
13–17
ÚTERÝ
9–11:30
STŘEDA
9–11:30 | 13–17
ČTVRTEK
9–11:30
PÁTEK
9–11:30
KNIHOVNA ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ
603 257 500
mk2@sezimovo-usti.cz
OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ
8–12
ÚTERÝ
8–12 | 13–18
STŘEDA
13–16
ČTVRTEK
8–12 | 13–18
PÁTEK
8–12 | 13–16

Spektrum
Nechte se vtáhnout
do karnevalového reje se
skupinou Myš a Maš. Zažijete
spoustu zábavy, soutěží, nebude
chybět tanec ani přehlídka
masek – zkrátka karneval, jak
se patří! Myš a Maš mají pro vás
připravený zábavný program
a veselé písničky – nikdo se
nebude nudit!
vstupné: 50 Kč

MASOPUSTNÍ TANEČNÍ VEČER

HYPNOTIZÉR JAKUB KROULÍK
17. února 18 hod.
sál Spektrum
Ovládne vaši mysl lusknutím
prstů a bez jakéhokoliv doteku
hýbe vaším tělem. Takovou moc
nad vámi může mít hypnotizér.
Člověk, který se díky svým
trikům umí ostatním lidem
dostat pod kůži. Součástí
programu jsou také praktické
ukázky sugesce a hypnózy.
vstupné: 190/220 Kč

28. února 19–22 hod.
Spektrum
K tanci i poslechu opět zahraje
osvědčené duo Bedaband.
Ladislav Rauch (zpěv a kytara)
a Jiří Kolář (zpěv a klávesy) mají
v repertoáru písně různých stylů
z 60. až 90. let. Oba hudebníci
jsou bývalými členy kapely
TOKS.
vstupné: 80 Kč
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POHÁDKY
O BUDULÍNKOVI
19. a 26. února 16.30 hod.
loutkový sál
Žila jednou jedna babička
a dědeček a ti měli svého
Budulínka. Každý den chodívali
do práce a Budulínek zůstával
doma sám. Protože byl
Budulínek neposlušný, odnesla
ho do své nory liška. Kdo
ho zachrání? Jak to všechno
dopadne se dozvíte ve známé,
klasické pohádce.
vstupné: 20 Kč

DIVADLA
LÁSKA A PÁREČKY
10. února 19 hod.
sál Spektrum
VIP ART COMPANY

Margot, mladá atraktivní žena
nemající příliš dobré zkušenosti
se svými bývalými vztahy, si
pozve na chalupu na grilování
své tři ex–partnery, kteří o sobě
vzájemně nikdy nevěděli
a neznají se.
Hrají: Simona Postlerová, Jan
Révai, Jarmil Škvrna, Karel Zima,
Ernesto Čekan, Libor Jeník, Juraj
Bernáth
Vstupné: 380 Kč
ŽIVOT S KRAJTOU
11. února 19 hod.
sál Spektrum
DIVADLO VERZE
Navštěvuje vykřičené domy,
platonicky miluje kolegyni,
kterou potkává den, co den
ve výtahu ale zdráhá se ji oslovit

www.sezimovo-usti.cz
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a doma chová exotického hada.
Takový je život osamoceného,
zdánlivě nezajímavého úředníka.
Klaunská one-man show
v podání Davida Prachaře se
nevyhýbá humoru a nadsázce,
když popisuje všední dny
v Paříži.
Hrají: David Prachař, Jakub
Prachař, Pavel Fajt
Vstupné: 300 Kč
VELETOČ
21. února 19 hod.
sál Spektrum
DIVADLO KALICH
Herecká legenda Iva Janžurová
přichází se svou autorskou
komedií, napsanou na námět
další oblíbené herečky Jany
Paulové.

Hrají: Iva Janžurová, Eva
Holubová, Marian Roden, Sabina
Remundová, Aleš Bilík / Přemysl
Pálek
Vyprodáno

VÝSTAVY
PIN – UP …. A JIŘÍ ZIMČÍK
– KOMIKSY
VERNISÁŽ – 8. února 16 hod.
Výstava je přístupná
do 13. března
galerie Spektrum
Charakteristickým znakem Pin
Up ilustrací je určitá narativnost
naznačující děj, či příběh. Pin-up
styl známe i dnes, je to totiž styl,
který sluší každé dámě, má ale

www.sezimovo-usti.cz

svá přísná pravidla, která by se
měla dodržovat.
Jiří Zimčík je český komiksový
autor. Je vyučený truhlář,
ale tomuto řemeslu se moc
dlouho nevěnoval. Delší dobu
se pohyboval v Brněnských
knihkupectvích. Od roku
2000 se po večerech věnuje
kresbě komiksů, výrobě koláží
z barevných papírů a ilustracím.
Vernisáž hudebně doprovodí
klarinetové duo Karel Biško a Jan
Perník.

SEZIMOVO ÚSTÍ
27. února 14 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
Historií vzniku novodobé části
Sezimova Ústí nás obrazem
i slovem provede pan Luděk
Zyka.

KNIHOVNY
Knihovna Školní náměstí
– knižní novinky
Pro dospělé
Robert Bryndza: Noční lov
Detektivka
Iva Pekárková: Třísky
Román o lásce s prvky
investigativní reportáže
Michaela Klevisová:
Sněžný měsíc
Detektivka
Marta Kučíková:
Po italsku do hubky
Recepty a laskavé drby
z italského podhůří
Ken Follet: Klíč k Rebece
Špionážní, 2. světová válka

HELENA ŠANDOVÁ – OBRAZY
MARCELA SVATON – SOCHY
Výstava je přístupná
do 13. března
galerie Spektrum

Helena Šandová pochází
z Chýnova. Kresbu a malířské
techniky studovala pod vedením
malířky Evy Wernerové –
Malkovské. Marcela Svaton
je Češka žijící ve Francii a je
absolventkou Accademia di
Belle Arti v Carraře. Výstava je
prodejní.

Pro děti
Oldřich Sirovátka: Větře černý
větře ty máš sílu nad mraky?
Moderní pohádky
Papírové skládání: Origami
zvířátka
Alexandra Niklíčková:
Staré pověsti české
Převyprávěné pro snadné čtení
Věra Borská: Pohádky
a legendy z Walesu
Alena Mornštajnová:
Strašidýlko Stráša

KLUBOVNA III. VĚKU
CVIČENÍ PAMĚTI
10. února 14 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
S paní Danou Průchovou
pokračujeme v trénování paměti.

KINO SPEKTRUM
3D brýle jsou dostupné
v dospělé i dětské velikosti
a zakoupíte je na pokladně kina.

QUILLING
17. února 14 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
Quilling, neboli papírové
filigrány, je technika, která
využívá proužků papíru.
Ty jsou stáčeny, tvarovány
a lepeny do různých obrazců
a tvarů. Quillinové umění nám
do klubovny přijde přiblížit paní
Eva Tomášková.

so 1. únor 15:00 hod.
čt 6. únor 15:00 hod.
TLAPKOVÁ PATROLA:
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VŽDY VE STŘEHU
animovaný, rodinný
Kanada, 2019, 70 min.,
přístupný, dabing
režie: Charles E. Bastien
Neohrožené tlapky znovu míří
do kin, tentokrát v úplně novém
a speciálním závodnickém filmu.
vstupné: 120 Kč
so 1. únor 17:30 hod.
st 5. únor 20:00 hod.
st 12. únor 20:00 hod. – 120 Kč

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
komedie
ČR, SR, 2020, 107 min, 15 let
režie: Marta Ferencová
vstupné: 130 Kč
so 1. únor 20:00 hod.
ne 2. únor 17:30 hod
DARIA

thriller, mysteriózní
ČR, 2019, 89 min., 15 let
režie: Matěj Pichler
Mysteriózní, výtvarně
stylizovaný thriller o tenké
hranici mezi realitou a fabulací,
šílenstvím a normálností, sugescí
a manipulací, ale také o strachu
a odvaze.
vstupné: 120 Kč
ne 2. únor 15:00 hod.
CESTA ZA ŽIVOU VODOU
fantasy pohádka
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režie: Jitka Rudolfová
Nová filmová pohádka
Hodinářův učeň přináší zábavu
i klasický pohádkový příběh
o boji dobra a lásky se zlem,
lakotou a podlostí.
vstupné: 60 Kč

út 4. únor 17:30 hod.
so 29. únor 15:00 hod.
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
Norsko, 2019, 99 min., přístupný,
dabing
režie: Mikkel Brænne Sandemose
Fantasy pohádka Cesta
za živou vodou volně navazuje
na předchozí snímek Cesta
za králem trollů, v němž jsme
poprvé potkali dobrosrdečného
Espena, jeho dva bratry, krásnou
a odvážnou princeznu Kristin.
vstupné: 130 Kč
ne 2. únor 20:00 hod.
MALÉ ŽENY

drama, romantický
USA, 2019, 135 min, titulky
přístupný
režie: Greta Gerwig
Autorka a režisérka Greta
Gerwigová (Lady Bird)
vytvořila Malé ženy, které
čerpají z klasického románu
a díla Louisy May Alcottové,
a zároveň se v autorčině alter egu
Jo Marchové odráží její fiktivní
život.
vstupné: 120 Kč

čt 6. únor 17:30 hod.
pá 7. únor 20:00 hod.
ne 9. únor 17:30 hod.
st 12. únor 17:30 hod.
MODELÁŘ

animovaný, muzikál, fantasy,
dobrodružný, komedie, rodinný
USA, 2019, 103 min., přístupný,
dabing
vstupné: 100 Kč / 130 Kč
út 4. únor 20:00 hod.
BÍDNÍCI
krimi, drama
Francie, 2019, 102 min., 12 let,
titulky
Film inspirovaný pařížskými
nepokoji z roku 2005 se
odehrává na půdě současného
Montfermeilu – stejného místa,
kde se bouřili slavní Bídníci
Victora Huga.
vstupné: 110 Kč

psychologický, thriller
ČR, 2020, 109 min., 12 let
režie: Petr Zelenka
Příběh dvou kamarádů, kteří
provozují prosperující půjčovnu
dronů, se odehrává v současné
Praze.
vstupné: 130 Kč

st 5. únor 16:00 hod.
POHÁDKY Z HOR
krátké pásmo pohádek
ČR, 72 min., přístupný
vstupné: 30 Kč

čt 6. únor 20:00 hod.
PÍSEŇ JMEN
thriller, drama
Kanada, Maďarsko, 2020,
113 min., 12 let, titulky
režie: Francois Girard
Vynikající Clive Owen
(nominace na Oscara za film
Na dotek) a Tim Roth (nominace
na Oscara za film Rob Roy)
excelují v poutavém detektivním
příběhu, jehož vrcholem je právě
Píseň jmen.
vstupné: 120 Kč

st 5. únor 17:30 hod.
JUMANJI: DALŠÍ LEVEL

út 4. únor 15:00 hod.
MEDVÍDCI BOONIE:
CESTA DO PRAVĚKU

animovaný, rodinný
Čína, 2019, 90 min., přístupný,
dabing
režie: Leon Ding
Vick a jeho medvědí bráchové
se dostali do pravěku a nemůžou
zpátky! Všude kolem nich
jsou obrovská zvířata, která mají
v hlavě jediné – OBĚD!
vstupné: 110 Kč

akční, dobrodružný, komedie
USA, 2019, 114 min., přístupný,
dabing
režie: Jake Kasdan
Martha, Bethany a Fridge se
vracejí zpět do hry, aby našli
Spencera, který záhadně zmizel.
Zjistí však, že se hra změnila,
a že přežít ve světě Jumanji bude
mnohem náročnější.
vstupné: 130 Kč
čt 6. únor 10:00 hod.
HODINÁŘŮV UČEŇ
pohádka
ČR, 2019, 100 min., přístupný
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která se vydá do světa vysvobodit
zakletého prince.
vstupné: 120 Kč
pá 7. únor 17:30 hod.
so 8. únor 20:00 hod.
ATTILA
dokument
SR, 2020, 90 min., 12 let
režie: Petr Větrovský
vstupné: 120 Kč
so 8. únor 17:30 hod.
ne 9. únor 15:00 hod.
so 15. únor 17:30 hod.
SUPER MAZLÍČCI
animovaný, rodinný
Německo, 2019, 89 min.,
přístupný, dabing
režie: Reinhard Klooss
vstupné: 120 Kč
ne 9. únor 20:00 hod.
so 22. únor 20:00 hod.
ne 23. únor 17:30 hod.
MŮJ PŘÍBĚH

drama, romantický
ČR, 2020, 90 min., 12 let
režie: Libor Adam a Hana
Hendrychová
Film Můj příběh vzniká
na motivy bestselleru Zory
Castillo Calaway, inspirovaného
skutečným životním osudem.
vstupné: 100 Kč

pá 7. únor 15:00 hod.
ne 16. únor 15:00 hod.
út 25. únor 17:30 hod.
ZAKLETÉ PÍRKO

st 12. únor 16:00 hod.
DVANÁCT MĚSÍČKŮ II
krátké pásmo pohádek
ČR, 69 min., přístupný
vstupné: 30 Kč

pohádka
ČR, 2019, 94 min.,přístupný
režie: Zdeněk Troška
Nová pohádka Zdeňka Trošky
vypráví příběh odvážné dívky,

čt 13. únor 17:30 hod.
pá 14. únor 20:00 hod.
ne 16. únor 17:30 hod.
st 19. únor 17:30 hod.
čt 25. únor 20:00 hod.
CHLAP NA STŘÍDAČKU
komedie
ČR, 2020, 112 min., 12 let
režie: Petr Zahrádka
Patnáct let vdaná Zuzana

www.sezimovo-usti.cz

2020 únor

Kulturní program na měsíc únor
jednoho dne zjistí, že má její
manžel Jiří delší dobu poměr
s jinou ženou.
vstupné: 130 Kč
čt 13. únor 20:00 hod.
FANTASY ISLAND

horor, dobrodružný, mysteriózní
USA, 2020, 109 min., 15 let,
titulky
režie: Jeff Wadlow
vstupné: 120 Kč
pá 14. únor 10:00 hod.
ŠPINDL 2
komedie
ČR, 2019, 107 min, 12 let
režie: Radek Balaš
Silvie je úspěšná lékařka a věří, že
konečně našla recept i na šťastný
vztah.
vstupné: 60 Kč
pá 14. únor 17:30 hod.
so 15. únor 20:00 hod.
JUDY
VB, 2019, 118 min., 12 let, titulky
režie: Rupert Goold
vstupné: 120 Kč
ne 16. únor 20:00 hod.
NENÁVIST
horor
USA, 2020, 95 min, 15 let, titulky
režie: Nicolas Pesce
vstupné: 100 Kč

Novinky ze Sezimova Ústí:
Periodický tisk územního
samosprávního celku
– města Sezimovo Ústí.
Náklad: 3400 ks

út 18. únor 17:30 hod.
PSI NENOSÍ KALHOTY
černá komedie
Finsko, 2019, 105 min., 15 let,
titulky
vstupné: 100 Kč
út 18. únor 20:00 hod.
STAR WARS:
VZESTUP SKYWALKERA
akční, sci-fi
USA, 2019, 155 min., přístupný,
dabing
vstupné: 130 Kč

thriller
Slovensko, ČR, 2019, 98 min.,
15 let
režie: Mariana Čengel Solčanská
Nezabiješ, nesesmilníš,
nepokradeš. Film Sviňa byl
natočený podle stejnojmenného
knižního bestselleru spisovatele
Arpáda Soltésze. Odehrává se
ve světě vysoké politiky, mafie
bílých límečků, organizovaného
zločinu, obchodu s bílým masem
a velkých financí.
vstupné: 120 Kč

st 19. únor 20:00 hod.
CH. GOUNOD: ROMEO A JULIE
záznam opery
Rakousko, 2017, 163 min., titulky
režie: Jürgen Flimm
vstupné: 190 Kč
čt 20. únor 10:00 hod.
BITVA U MIDWAY
akční, drama, historický
USA, Čína, 2019, 138 min.,
12 let, titulky

so 22. únor 15:00 hod.
ne 23. únor 15:00 hod.
MOSLEY
animovaný
Nový Zéland, Čína, 2020,
97 min., přístupný, dabing
režie: Kirby Atkins
vstupné: 120 Kč
so 22. únor 17:30 hod.
st 26. únor 20:00 hod.
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
komedie
ČR, 2020, 95 min., přístupný
režie: Miloslav Šmídmajer
vstupné: 100 Kč

Velkorysá podívaná s hvězdným
obsazením, plná atraktivních
bitevních scén a pyrotechnických
kouzel, doplněná řadou
vedlejších motivů.
vstupné: 60 Kč
čt 20. únor 17:30 hod.
JEŽEK SONIC
komedie, dobrodružný
USA, 2020, přístupný, dabing
Superrychlý ježek Sonic z jiné
planety se spojí s výrazně
pomalejším venkovským
poldou, aby zhatili plány děsivě
vynalézavého Dr. Robotnika,
který chce s pomocí Sonicových
schopností ovládnout svět
a nejbližší okolí.
vstupné: 130 Kč

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.

www.sezimovo-usti.cz

čt 20. únor 20:00 hod.
SVIŇA

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

ne 23. únor 20:00 hod.
CHVĚNÍ

drama
Francie, Lucembursko, 2019,
107 min., 15 let, titulky
vstupné: 100 Kč

Příjem inzerce:
recepce@rudi.cz, tel.: 381 256 621
Vychází: 11 x ročně
Číslo a den vydání:
3/1. 3. 2019
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Redakční rada:
Mgr. Ing. Martin Doležal,
MUDr. Jaroslava Králová,
Mgr. Romana Krůčková,
Bc. Zdeněk Slabý

st 26. únor 17:30 hod.
GENTLEMANI
akční komedie
USA, 2020, 15 let 113 min.,
titulky
režie: Guye Ritchieho
vstupné: 130 Kč
čt 27. únor 10:00 hod.
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
komedie, romantický
ČR, 2019, 90 min., 12 let
režie: Jakub Kroner
vstupné: 60 Kč
čt 27. únor 17:30 hod.
VLASTNÍCI

komedie, drama
ČR, SR, 2019, 96 min., 12 let
režie: Jiří Havelka
vstupné: 120 Kč
čt 27. únor 20:00 hod.
so 29. únor 20:00 hod.
1917

válečný, drama
USA, VB, 2019, 119 min., 15 let,
titulky
režie: Sam Mendes
vstupné: 130 Kč
so 29. únor 17:30 hod.
V SÍTI
dokumentární
ČR, 2019, 100 min.,
režie: Barbora Chalupová,
Vít Klusák
vstupné: 100 Kč
Město Sezimovo Ústí neručí za správnost
dodaných příspěvků, ani za kvalitu
a účinnost jakéhokoliv výrobku nebo
služby nabízených v reklamě nebu jiném
materiálu komerční povahy.

únor 2020

Sportovní gymnastika
Zdeňka Kašíková
trenérka

D

ne 16. 12. 2019 se konal vánoční závod sportovní gymnastiky mužů v tělocvičně Základní školy v Sezimově Ústí I, Švehlova
111. Jen taktak jsme se tam vešli
spolu s diváky (rodiče a prarodiče
dětí). Celkem se zúčastnilo 44 závodníků od 4 do 12 let.
nejml. kategorie (nar. 2015-14)
1. Jakub Marek 2. Martin Šonka,
3. Adam Svatek
mini přípravka (nar. 2014-13)
1. Šimon Strnad, 2. Tomáš Tichý,
3. Juda Dračka
přípravka (2013-2012)
1. Lukáš Kollmann, 2. Jan Uhlíř, 3.
Bořivoj Samec

nejml. žáci (2012-2011)
1. Vojtěch Strnad, 2. Filip Laštovička, 3. Josef Šonka
nejml. žáci 2 (2011-2010)
1. Dalibor Jech, 2. Vít Kvasnička,
3. - 4. místo Mikuláš Zvěřina a Jakub Pekarovič
ml. žáci (2010-2008)

1. Radim Donát, 2. Matyáš Straka,
3. Gabriel Mairych
Všichni závodníci jsou z TJ
Spartak MAS Sezimovo Ústí, kromě perníkových medailí dostali
všichni i drobné ceny a na konci
tradičně mlsali nanukové dorty.

Závod byl hezkým zakončením letošního roku.
V neděli 15. 12. jsme vyjížděli
na Předvánoční pohár v Plzni, kde
František Vaněček v kategorii dorostenců získal stříbrnou medaili,
v mladších žácích Radek Kümmel
rovněž stříbrnou a Matyáš Straka
bronzovou medaili.
V nejmladších žácích zvítězil
a zlato si odnesl Radim Donát
a na 3. místě a bronz získal Gabriel
Mairych.
A na Mistrovství České republiky v Brně se naši borci také
neztratili a František Vaněček
v kategorii dorostenců obsadil
13. místo.
Nejúspěšnější z nejmladších
žáků byl Radim Donát, který ve velké konkurenci obsadil
40. místo (celkem 81 účastníků). 

Rok 2019 v duchu příprav na ME U18 a U16 2020
Alena Kalinová
trenérka

V

roce 2011
bylo
otevřeno nové hřiště u Kozkého
potoka,
svým
umístěním jedno
z nejkrásnějších v České republice.
Začala se rýsovat nová éra Hladových hrochů. Velkou ranou pro nás
byla povodeň v červnu 2013, která zcela zdevastovala nové hřiště,
a následný požár, který zničil střídačku hostů. Klub to však nepoložilo a za pomoci města, sponzorů,
rodičů a hlavně hráčů klubu začal
koncepčně budovat areál a hráčskou základnu. V zimě 2013 si vedení klubu stanovilo cíle do roku
2020. Postup A týmu mužů do Extraligy, pořádání Evropského

šampionátu mládeže a postupné
budování areálu na Komoře. Rok
2020 je před námi a Hroši mají
splněno. Díky dotační podpoře Jihočeského kraje, města Sezimovo
Ústí a sponzorů se podařilo investicí 2.000.000,- vybudovat umělé
zavlažování hřiště spolu s novým
trávníkem a antukovými rozběhy.
Dále byla postavena nová šatna
a garáž na techniku a nářadí. Střecha této přístavby bude sloužit jako
tribuna pro diváky. Byl kompletně
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zrekonstruován backstop a postavena pergola u vodárny pro občerstvení diváků a hráčů. Na táborské
Komoře s podporou TZMT vzniklo druhé hřiště, které letos prošlo
zatěžkávací zkouškou při Baťově
poháru a na podzim díky ligovým
zápasům.
Hladoví Hroši extraligoví
Po sportovní stránce byli Hroši
také úspěšní, Tereza Koubová byla
členkou bronzového týmu na MS

U12, ženy po 16 letech obsadily
2. celostátní soutěž, junioři bojovali v Extralize a mužům se po dvou
finálových účastech ve 2.lize podařilo vybojovat postup do Extraligy
v roce 2020. Nutno podotknout, že
tým mužů je z 90 % složen z vlastních odchovanců.
Vrcholem všeho bude pořádání dvou evropských šampionátů
v roce 2020. Nejprve v červnu budeme spolu s Ledenicemi pořádat
ME mužů a následně v červenci
budeme pořádat ME U18 a U16
v areálech na Komoře a u Kozkého potoka. V roce 2020 na nás
čeká od jara spousta práce s krásným vrcholem v letních měsících.
Chceme touto cestou poděkovat
všem, kteří se na budování a sportovní činnosti podílejí, zvláště pak
sponzorům, městu a správě města
Sezimovo Ústí, TZMT Tábor a Jihočeskému kraji.


www.sezimovo-usti.cz

