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Měsíčník

Krátce z radnice

100 let od přejmenování města

Martin Doležal
starosta města

■ rada města schválila nové
nařízení č. 1/2020 – 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 stále probíhá hodnocení
nabídek;
■ rada města připravuje pravidla pro přidělování bytů pro
osoby v tíživé životní situaci;
■ projektují se opravy ul.
Hromádkova (úsek Kánišova-Erbenova), Šafaříkova
a Pod Vrbou;
■ v rámci stavby horkovodu
mezi Planou nad Lužnicí
a Sídlištěm nad Lužnicí by
měla být v dotčeném úseku kompletně opravena
ul. Hromádkova (vozovka+chodník);
■ k realizaci je připravena rekonstrukce lávky přes Lužnici, na základě poptávkového
řízení byl vybrán zhotovitel
– DUKÁT stavby a půjčovna
s.r.o., Veselí nad Lužnicí, nabídková cena 1,774 mil. Kč
vč. DPH (bližší informace
budou před zahájením prací
zveřejněny v Novinkách).

Martin Doležal
starosta města

D

ne 2. března má naše město
malé, nikoliv však nevýznamné výročí. Právě toho dne přesně
před sto lety se mu navrátil historický název Sezimovo Ústí.
Naše středověké město bylo nejprve nazýváno pouze Ústí (Auczt,
Ausk, Usk). V listině Karla IV. z 22.
8. 1345 se uvádí označení Ústí nad
řekou Lužnicí a název Sezimovo

Ústí (Usk Sazemyj) se poprvé objevuje v roce 1389. Po zániku města
v roce 1420 se až do 16. století užívalo pro toto území označení Ústí
či Sezimovo Ústí, pak je však vytlačilo označení Starý Tábor.
Nově vzniklou obec ve 20. letech 19. století nazývali osadníci
různě, např. Svatošov, úředně
ale nesla název Starý Tábor (Alt
Tabor). V květnu roku 1919 inicioval místní Čtenářsko – ochotnický spolek (zejména z podnětu Josefa Švehly) změnu názvu

na Ústí Sezimovo. Výnosem ministerstva vnitra ze dne 2. března 1920 čís. 10363 pak byla obec
Starý Tábor oficiálně přejmenována na Sezimovo Ústí. „Co růží
jest, ať jmenuje se jakkoliv, vždy
vonět bude stejně jako růže.“ Parafrází Shakespearova citátu bych
si chtěl pomoci k závěru, že ať se
naše město nazývalo různě, mělo,
má a snad bude mít občany, kteří
jsou právem hrdi nejen na bohatou historii města, ale i na jeho
současnost.


Poděkování veliteli dobrovolných hasičů
Ludmila Svatková

místostarostka města

R

adovan Svoboda je od roku
2011 členem Jednotky sboru
dobrovolných hasičů města Sezimovo Ústí a Kovosvit MAS a.s.
Sezimovo Ústí. Od roku 2012 je
jejím velitelem. Na výroční schůzi
jednotky v lednu letošního roku
oznámil své rozhodnutí ve funkci

www.sezimovo-usti.cz

velitele skončit. Dobrovolným hasičem zůstává
nadále.
Za téměř osm let
vedení dobrovolných hasičů v našem městě patří
veliteli Radovanu
Svobodovi velké
poděkování.
Pod
jeho velením zasahovala jednotka v desítkách

případů, pomáhala při hašení požárů, bojovala
s velkou vodou a jejími následky, odstraňovala škody
po silném větru,
poskytovala technickou
pomoc
v případě živelních
událostí.
Veliteli
patří také poděkování
za vyvinutí velkého úsilí

při snaze o vybavení jednotky
technikou, především pořízení
cisternové automobilové stříkačky 25 DENNIS Rapier.
Radovan Svoboda obdržel
v roce 2015 z rukou hejtmana
Jihočeského kraje pamětní list
s poděkováním za nasazení při
hašení požárů v období extrémního sucha.
V dalším čísle Novinek přestavíme nového velitele jednotky.
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Veřejná Wi-Fi na vybraných místech
Petr Klíma

oddělení životního prostředí

M

ěsto Sezimovo Ústí získalo
od Evropské komise poukázku na pořízení bezplatného Wi-Fi připojení na veřejných
místech v hodnotě 15 000 EUR
v rámci iniciativy Evropské komise

■ Husovo náměstí
■ knihovna v budově MěÚ
■ prostory v budově MěÚ.
Wi-Fi připojení je za účelem zajištění kvalitní distribuce signálu
všem uživatelům časově omezené
po dobu 4 hodin za den od jeho
prvního připojení. Tato doba může
být na základě vyhodnocení provozu operativně upravována.

WiFi4EU a pro občany nechalo vybudovat Wi-Fi síť na následujících
8 veřejných místech:
■
■
■
■

park na nám. T. Bati
dětské hřiště v Krátké ulici
park před 1. ZŠ v ul. 9. května
dětské hřiště a park před hvězdárnou
■ dětské hřiště v Šafaříkově ulici

Projekt WiFi4EU Podpora připojení k internetu v místních komunitách spolufinancovala Evropská unie.
(Sdělení vyjadřuje pouze názory autorů a Výkonná agentura pro
inovace a sítě neodpovídá za použití informací, jež toto sdělení obsahuje.)


Příprava rekonstrukce ulice Pod Vrbou
Martin Doležal
starosta města

Oldřich Zimmel

technický náměstek VST

M

ěsto Sezimovo Ústí ve spolupráci s Vodárenskou
společností Táborsko s.r.o. (dále
jen „VST“) v současné době zajišťují projektovou přípravu pro
realizaci opravy komunikace
ulice Pod Vrbou. V rámci akce
by mělo dojít i k rekonstrukci vodovodní a kanalizační sítě
v této lokalitě. Sítě jsou nyní
umístěné převážně na soukromých pozemcích, mezi domy
a zahradami a toto umístění jednak omezuje soukromé
vlastníky pozemků a zároveň
znemožňuje zajistit jejich bezpečný provoz, údržbu a opravy.
Jedním ze záměrů projektu je
proto vymístění páteřních řadů
ze soukromých pozemků do pozemků města tak, aby jejich nové

umístění co nejméně omezovalo
vlastníky soukromých pozemků.
V současné době je zpracována
studie proveditelnosti, která řeší
nové umístění vodovodu a kanalizace. Studie je zveřejněna k nahlédnutí na internetu: www.vstab.
cz nebo v sídle VST na adrese
Kosova 2894, Tábor po dohodě
termínu návštěvy s panem Zemanem zeman@vstab.cz. Další fází

bude zpracování projektové dokumentace, které zpracovává firma
SWECO HYDROPROJEKT a. s.
Pracovníci této firmy budou v dotčené lokalitě provádět průzkum
a zaměření přípojek jednotlivých
rodinných domů, aby mohli navrhnout optimální napojení stávajících přípojek na nové umístění
vodovodu a kanalizace. Přepojení
vyvolá na řadě míst i nutnost sta-
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VST
   
 

vební činnosti na soukromých pozemcích a pro zajištění příslušných
povolení bude nutný i souhlas
vlastníků se stavební činností. Tyto
práce včetně nového přepojení
na Vaše stávající přípojky bude
hradit investor stavby, tedy VST.
V souladu s avizovaným záměrem vymístění vodohospodářských
sítí ze soukromých pozemků bude
postupně město oslovovat vlastníky s návrhem na odprodej pozemků pod některými přístupovými
chodníčky tak, aby v nich mohly
být nově umístěny vodovodní a kanalizační řady a odbočky.
Projekt i jeho realizace bude
z hlediska přípravy, realizace i financování velice náročný a neobejde se bez součinnosti s vlastníky
dotčených nemovitostí, kterými
jsou prakticky všichni obyvatelé
ulice Pod Vrbou. Výsledkem by
měla být nejen nová vozovka,
chodníky a veřejné osvětlení, ale
zejména úplně nová soustava vodovodů a kanalizací, která navíc
umožní její snadnější údržbu. 

www.sezimovo-usti.cz
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Šafaříkova
bude v novém

Přeložka Kozského potoka

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Martin Doležal
starosta města

V

souvislosti s projektovanou
rekonstrukcí ulice Šafaříkova
se na základě připomínek Policie
ČR připravuje úprava dopravního
řešení. Ulice zůstane obousměrná,
v režimu obytné zóny, se zachováním stávajícího chodníku a s vyznačenými parkovacími stáními
střídavě po obou stranách komunikace.
Bližší informace lze nalézt
na webu města www.sezimovo-usti.cz v sekci Investice města,
případně lze do dokumentace
nahlédnout po předchozí dohodě
u Ing. Prokopa, oddělení dopravy
a MH MěÚ, tel. 391201115, e-mail:
j.prokop@sezimovo-usti.cz.


vedoucí technických služeb

V

pondělí 23. 3. 2020 bude zahájeno každoroční blokové
čištění ulic. Příslušné ulice budou
osazeny dopravními značkami 7
dní před zahájením samotného
čištění. Budou instalovány přenosné dopravní značky zákaz stání
a značky IP25a a IP25b (zóna zákazu stání a konec zóny zákazu stání). Tyto značky vymezují oblasti
i přilehlá parkoviště a parkovací
plochy, kde je zákaz stání. V praxi
to znamená, že v okamžiku, kdy
se svým vozidlem projedete kolem
značky IP25a (zóna zákazu stání), tak zákaz stání v oblasti platí
až do místa, kde minete značku
IP25b (konec zóny zákazu stání). Platnost této značky NERUŠÍ
křižovatky a odbočky ani vjezdy
na přilehlá parkoviště. Vyzýváme
majitele vozidel, aby dodržovali
platnost těchto značek. V opačném případě může dojít k odtažení
vozidla.
Harmonogram:
Pondělí 23. března 2020
Táborská, Lužnická, Jana z Ústí,
Husovo náměstí, Kánišova – pouze chodníky, Vaníčkova, Klášterní,
Žižkova, Prokopa Holého

www.sezimovo-usti.cz

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

Koryto Kozského potoka bylo u koupaliště Pohoda dočasně přeloženo v souvislosti
s výstavbou horkovodu mezi Planou nad Lužnicí a Sídlištěm nad Lužnicí.
Foto: Vít Řezáč, Týdeník Táborsko

Informace k blokovému čištění ulic
Karel Homolka

Kontakty

Úřední hodiny

Pátek 27. března 2020
Dukelská – pravá strana směr
Jitřenka, Dukelská – parkoviště
Spektrum, Rudé armády – pouze
chodníky, Budějovická, náměstí
Tomáše Bati, 9. května, náměstí před základní školou 9. května
a přilehlé parkovací plochy

Pátek 24. dubna 2020
Lipová, Táboritů a přilehlé parkoviště, Pionýrů, spojovací ulice
Táboritů – Pionýrů

Pondělí 30. března 2020
Bydlinského, Mlýnská, Šafaříkova, Dr. E. Beneše – část od Husova
náměstí k mostu přes Kozský potok – chodníky

Pondělí 4. května 2020
Kaplického, Erbenova, Jilemnického, Karenova, Alšova, Hálkova,
Čapkova, Šrámkova, Čechova, Kollárova, Vrchlického

Pátek 3. dubna 2020
Průmyslová a přilehlé parkovací
plochy ve vnitroblocích, Svépomoc, Dukelská - levá strana směr
Jitřenka

Pondělí 11. května 2020
Wolkerova – spojovací komunikace Wolkerova – Jiráskova (šikmý
chodník), 1. máje, Švermova, Pod
Vrbou, Jiráskova – spojovací komunikace Jiráskova – Školní náměstí

Pondělí 27. dubna2020
Okružní, Ke Hvězdárně, Komenského, Zahradní

Pondělí 6. dubna 2020
Hromádkova, Švehlova, Vítkovecká, Petra Velikého

Pátek 15. května 2020
K Ozvěně, Nad Ovčínem, Zvonková, Šípková, Nad Včelínem,
Luční, Na Tábořišti, Sedláčka,
K Oboře, Chrpová, Nad Nechybou, K Hájence


Pátek 17. dubna 2020
Nerudova, Sokolovská, Krátká,
K Hájence a přilehlé parkovací
plochy, přístupová komunikace
a parkoviště u domu s pečovatelskou službou
Pondělí 20. dubna 2020
Boženy Němcové, Jungmannova, K. H. Borovského, Palackého,
Nad Mýtem, Na Mýtě, Ke Stadionu
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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
Denní stacionář
605 359 317
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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Výzva pro zájemce
o funkci přísedícího
Okresního soudu
v Táboře
Michaela Mrázková
vedoucí OSP

Z

astupitelstvo města Sezimovo Ústí bude na svém příštím
zasedání volit nové kandidáty
na funkci přísedícího Okresního
soudu v Táboře.
Přísedícím může být zvolen občan s trvalým pobytem v Sezimově
Ústí. Tento občan musí splňovat
zákonné požadavky, kterými je občanství České republiky, plná svéprávnost, bezúhonnost (nesmí být
pravomocně odsouzen za trestný
čin), životní zkušenosti a morální
vlastnosti dávající záruku řádného zastávání zvolené funkce, věk
nejméně 30 let a udělení souhlasu
s výkonem funkce. Funkční období je čtyřleté.
Zájemci mohou doručit své
údaje (zejména jméno, příjmení,
datum narození, zaměstnání, bydliště a kontaktní telefon) nejpozději do 10. března 2020 na podatelnu
Městského úřadu Sezimovo Ústí,
Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo
Ústí.


Zápisy do ZŠ a MŠ
pro školní rok
2020/2021

Z

ápisy do všech základních
škol zřizovaných městem Sezimovo Ústí proběhnou ve dnech
7.– 8. dubna 2020 v časech:

Kostel v Sezimově Ústí – historie a současnost
12. a 13. dubna 2020. Velikonocům
předchází čtyřicetidenní doba postní. Těch 40 dní odpovídá délce
Ježíšova pobytu na poušti na začátku jeho veřejného působení.
A právě celý měsíc březen 2020
je měsícem postním. Postní doba
začala Popeleční středou 26. února 2020. Na Popeleční středu kněz
označuje věřící popelem, který se
připravuje z ratolestí požehnaných
předchozí rok na Květnou neděli.
Při tomto prvku kajícnosti kněz
každému říká: „Čiňte pokání a věřte evangeliu,“ nebo“Pamatuj, že jsi
prach a v prach se obrátíš:“ Postní
doba je nejen dobou, kdy bychom
se měli omezit v jídle a zábavě, ale
především dobou ztišení, modlitby
a almužny. Proto se také v kostele
Povýšení sv. Kříže před každou
nedělní mší sv. modlí křížová cesta
(14 zastavení připomínajících poslední okamžiky života Ježíše Krista před jeho ukřižováním) a v kostele je umístěna postní kasička

Jitka Vrbová

kronikářka kostela

H

istorie: Rok po vysvěcení
kostela Povýšení sv. Kříže se
v květnu roku 1842 konala první
jarní pouť ve výroční den svěcení
kostela. Slavnou zpívanou mši svatou sloužil táborský děkan P. Josef
Matulka, Odpolední požehnání
měl Velený Pán P. Filip Třebický.
V březnu následujícího roku 1843
učitel Josef Jirmus zasadil před kostelem dvě lípy (v roce 1997 musely
být obě pokáceny, protože narušovaly základy kostela). V roce 1843
zesnul děkan Josef Matulka. Až
30. dubna 1845 se přivezly do Starotáborského kostela varhany
(positiv), na které na jarní pouti
v květnu 1845 poprvé hrál František Baták, varhaník z Tábora.
Současnost: Letošní Velikonoce, které jsou hlavním křesťanským svátkem, připadají na

s možností přispět na potřebné.
V závěru postní doby se na Květnou neděli žehnají ratolesti. Květná neděle připadá až na 5. dubna
2020, takže další podrobnosti uvedu až v dubnových Novinkách.
Bohoslužby v kostele
Povýšení sv. Kříže v době postní:
Neděle		
9:45 hodin
(9:15 křížová cesta)
Úterý 		
18:00 hodin
Čtvrtek
16:30 hodin
Sobota		
8:00 hodin
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



Z činnosti Policie ČR
muž M. H. nejprve odpojil pojistky ze sklepa v bytě sl. A. F.
v ul. Lipová 602 a následně poté,
co sl. A. F. dne 8. 1. sjednala nápravu na Správě města, je v blíže
neurčené době opětovně odpojil, a když je šla dne 8. 1. kolem
15:15 hodin nahodit, čekal na ní
ve sklepě uvedeného domu,
hrubě ji urážel, plival na ni, strčil do ní a vyhrožoval jí újmou
na zdraví.
■ V době od 08:45 hodin do 11:00
hodin dne 7. 1. neznámý pachatel na přesně nezjištěném místě
na trase od domu čp. 662 v ul.
Dukelská do nemocnice Tábor
a zpět si přisvojil peněženku

prap. Jiří Matyš

N

a Obvodním oddělení Policie
ČR v Sezimově Ústí bylo v měsíci lednu šetřeno několik přestupků
a trestných činů na území Sezimova
Ústí. Krátce jen několik případů:
- V době od 05:00 hodin
do 05:10 hodin dne 1. 1. neznámý
pachatel odcizil ve druhém patře
diskotéky Apollo volně odloženou bundu s mikinou, ve které byl
uložen svazek klíčů, čímž způsobil majiteli škodu v celkové výši
3.230 Kč.
■ V době od 22:00 hodin dne 7. 1.
do 01:00 hodin dne 8. 1. mladší

ZŠ a MŠ 9. května
■ 10:00 – 17:00 hodin
ZŠ Školní náměstí
■ 12:00 – 17:00 hodin
ZŠ Švehlova
■ 12:30 – 17:00 hodin
Zápisy do všech mateřských
škol zřizovaných městem Sezimovo Ústí proběhnou ve dnech 5.– 6.
května 2020.
Časy zápisů budou zveřejněny
v příštím čísle.


s OP, kartičkou pojištěnce VZP
a finanční hotovostí v celkové
výši 1.100 Kč, čímž poškozené B.
N. způsobil škodu v celkové výši
1.400 Kč.
■ Dne 18. 1. v době od 01:15 hodin do 01:26 hodin byl vyveden
z důvodu spaní v prostorách
diskotéky Apollo členy ochranky pan M. Z., a to tak, že byl chycen do tzv. kravaty, kdy následně
před výše uvedenou diskotékou členům ochranky nadával
hrubými výrazy.
■ Dne 20. 1. v 09:51 hodin neznámá pachatelka na náměstí
Tomáše Bati 423/4 v prodejně č.
245 Jednota, obchodní družstvo
Tábor, odcizila z prodejního regálu celkem 31 ks 250g Jihočeského másla, zubní kartáček zn.
DentActiv a zubní pastu Sensitivity&Gum 75 ml, čímž poškozené prodejně Jednota, obchodní
družstvo Tábor, způsobil škodu
v celkové výši 1.784 Kč.
Rovněž z měsíce ledna je v šetření několik přestupků proti občanskému soužití, které jsou převážně
ze soukromých bytových jednotek
a veřejných ubytoven.
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Projekt pro předškoláky
Petr Peroutka
ZŠ a MŠ 9. května

L

etos jsme jako v minulých letech připravili pro všechny
děti, které půjdou tento školní rok
k zápisu do první třídy, projekt
s názvem: „NEBOJTE SE VELKÉ
ŠKOLY“.
Setkání předškoláků se budou
konat v odpoledních hodinách,
aby se ho mohli spolu s dětmi zúčastnit i rodiče, aby měli možnost
zažít atmosféru velké školy společně s dětmi. Mohou tak sledovat své
děti při různých činnostech v kolektivu ostatních dětí.
Aktivity jsou zaměřené
na činnosti, na kterých si děti vyzkouší své dovednosti a kreativitu.

Dny
otevřených dveří

Připraveny jsou pohybové aktivity,
výtvarné činnosti, procvičování
jemné a hrubé motoriky – lepení,
tiskání, stříhání, barvení, modelování. Dále se děti hravou formou
seznámí s matematikou, angličtinou, přírodovědou atd.
Rodiče uvidí práci učitelů, mohou se s nimi seznámit a poznat atmosféru školy. Rádi předáme všem
jakékoliv informace týkající se školy a budoucí školní docházky dětí.
Tři nezávislá setkání budou probíhat vždy ve středu od 16.30 hod.,
a to konkrétně 11. 3. 2020, 18. 3.
2020 a 25. 3. 2020.
Tento projekt je završením celoroční přípravy předškoláků,
s kterou jsme začali již na podzim
projektem „Předškolička“, který se
zaměřoval převážně na správnou

Poděkování
výslovnost. V lednu a únoru se
uskutečnila druhá část projektu
s názvem „Grafomotorika“. Jak už
název napovídá, byl projekt zaměřen na správné držení tužky a jemnou motoriku ruky.
Věříme, že tato akce pomůže dětem zbavit se strachu z neznámého
prostředí velké školy, z nových učitelů a plné školy dětí. Naše přání
je, aby se děti těšily k zápisu, aby se
těšily do první třídy.
A pokud se bude dětem a rodičům u nás ve škole líbit, zveme
všechny předškoláky k zápisu
do první třídy, který se uskuteční
v naší škole v úterý
7. dubna a ve středu 8. dubna
2020 vždy od 10.00 do 17.00 hodin.
Budeme se těšit.


První vysvědčení prvňáčků

Základní škola Švehlova 111,
Sezimovo Ústí
Dopoledne pro děti
12. března (9.30 – 10.30 hod.)
dopolední setkání s našimi prvňáčky, děti přivedou paní učitelky z MŠ
Odpoledne pro děti a rodiče
19. března (15.00 – 17.00 hod.)
Karneval - tělocvična školy (přijďte
v maskách)

Společenská kronika

Dopoledne pro děti
26. března (9.30 – 10.30 hod.)
dopolední cvičení v tělocvičně
školy, děti přivedou paní učitelky
z MŠ
Odpoledne pro děti a rodiče
2. dubna (15.00 – 17.00 hod.)
Den otevřených dveří: zpřístupněná bude celá škola,
program pro děti bude připraven
ve třídách všemi vyučujícími
Zápis do první třídy:
úterý 7. dubna
(12.30 – 17.00 hod.)
středa 8. dubna
(12.30 – 17.00 hod.)
K zápisu s sebou přineste: rodný list
dítěte, občanský průkaz, kartu pojištěnce dítěte cizí státní příslušníci:
pas, doklad o povolení k pobytu

(kromě příslušníků zemí EU)

www.sezimovo-usti.cz

■ Děkuji panu starostovi
za přání k mým narozeninám a dárek a paní Máchové, která nás navštívila.
Potěšilo mě to.
Věra Šichová
■ Děkuji panu starostovi
a městskému úřadu za blahopřání k narozeninám.
Eva Málková
■ Děkuji panu starostovi
za blahopřání k mým narozeninám.
Miloslava Chladová
■ Děkujeme panu starostovi
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi za blahopřání k našim
narozeninám.
manželé Doležálkovi
■ Děkuji panu starostovi
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi za blahopřání k narozeninám a paní Evě Veselé
za milou návštěvu.
Jarmila Uhláriková
■ Děkuji panu starostovi
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi za blahopřání k narozeninám.
Alena Hrádková
■ Děkujeme, já a moje žena,
panu starostovi za přání
k narozeninám a paní Bohunce Máchové za předání
dárků a milou návštěvu.
Jaroslav Novotný
a Zdeňka Novotná
■ Manželé Jana a Jan Šťastných děkují panu starostovi
za milá přání k našim narozeninám.

Narození: od 8. 1. do 29. 1.

Po skončení zábavných činností čaroděj zhodnotil půlroční
snažení prvňáčků a rozdal jim
pololetní vysvědčení, na kterých
měli všichni, věřte nevěřte, samé
jedničky.
Kouzelník pak malým žáčkům
k výbornému prospěchu pogratuloval a za jejich dosavadní úsilí
a píli je odměnil dortem.
My přejeme našim prvňáčkům,
aby je učení i nadále bavilo a jejich
rodičům hodně radosti z výsledků
svých dětí.


Jitka Tůmová

ZŠ Švehlova

V

e čtvrtek 30. ledna se prvňáčci
v ZŠ Švehlova konečně dočkali svého prvního vysvědčení.
Tento důležitý den si nenechal
ujít ani čaroděj, kterého děti poznaly už na podzim, když musely
plnit jeho úkoly ze čtení, aby si
zasloužily Slabikář. Tentokrát si
pro ně připravil hry, soutěže a pohádky.
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Prvním občánkem města
Sezimovo Ústí narozeným
v roce 2020 se stal Jakub
Jahelka. Přejeme mu a jeho
rodičům hodně štěstí a zdraví.
Haplová Emma
Krčmářová Veronika
Vokáč Pavel
Zemřelí: od 4. 1. do 29. 1.
Hrdinová Božena
Janoušová Hana
Křemenová Libuše
Kříž Jiří
Menšík Ladislav
Strnad Jaroslav
Švadlena David
Vyhnal Karel

březen 2020

Lyžařský kurz pro pokročilé
Jirka Stoker Topič

učitel ZŠ Školní náměstí

L

etošního roku zavítala naše
škola do atraktivní lokality rakouských Alp, kde nás čekal jeden
z nejkrásnějších alpských ledovců,
Kittsteinhorn, známější pod zlidovělým názvem Kaprun. Zájezd byl
ušit na míru žákům 8. a 9. tříd, kteří se v minulých letech rozjezdili
na šumavském Kramolíně.
Následný den po příjezdu
a ubytování jsme žáky rozdělili
do družstev a hurá! - už můžeme
plánovat program na příští dny.
Místo pro lyžování bylo jasné. Ledovec nad Kaprunem, ráj všech
ryzích lyžařů.
Vydatná snídaně a již stojíme před lanovkou na „Kaprun“.
Po několika minutách a přesedáních se před celým kurzem otevřel úžasný pohled na skutečný
ráj lyžařů. Modré, červené a černé
sluncem zalité svahy, a to vše jen
a jen pro nás. Několik minut trvalo, než jsme se spustili z 3029
metrů nad mořem po modrých
a červených svazích. Sníh za námi
tvořil fantastické závoje, které vypadaly jako duha. Ano, pro tohle

mám rád lyžování, kvůli tomuhle
vozíme děti do hor na lyže. Proto
také věříme, že ony to v dospělosti
předají i svým potomkům. To je
také i jeden z cílů školních lyžařských kurzů.
Následuje oběd v panoramatické restauraci na vrcholu
s úžasnými výhledy a pak už míříme na první černou sjezdovku.
Úspěch a pocit ze zvládnutí nádherného svahu byl takový, že jsme
si ho ten den sjeli sedmkrát. Večer

Malí lyžaři z Lipové
Gabriela Ťoupalíková
ředitelka školy

V

e druhém lednovém týdnu
děti z naší mateřské školy
strávily pět nezapomenutelných
dnů na nedalekém Monínci.
Celkem lyžovalo 21 dětí. Přesto,
že letos sněhová nadílka lyžařům
moc nepřeje, na sjezdovce jsme
měli připravené dobré podmínky.

všechny potěšila opět skvělá a bohatá večeře.
Další slunečný den, dalších
mnoho najetých kilometrů na lanovkách, na lyžích z kopců a zdolaných cca 4300 výškových metrů.
To vše udělalo své. Několik nejmenovaných jedinců usnulo při
krátkých pauzách v podstatě všude, kde se zastavilo, v restauraci či
v hale lanovky. Jemné drcnutí kamarádů a jedeme dál. Nic nás nemohlo zastavit a všichni si užívali

Už i žáci druhé třídy ze
ZŠ Školní náměstí vědí...

MEŠZ I MLOIVPOOÚVS TÁ
S

téhle lyžařské nádhery. Poslední
den jsme si užili poklidným ježděním na Smittehohe, které se s námi
loučilo slunečními paprsky.
A co dodat na závěr? Snad jen
poděkovat kolegům za organizaci, spolupráci a v neposlední řadě
pochopitelně i bezproblémovým a opravdu skvělým žákům
za nádherný kurz. Prožil jsem
jich ve svém kantorském životě
opravdu hodně, ale tenhle patřil
mezi ty nejlepší. Díky všem.


Í

Po celý týden panovala na kopci
dobrá nálada, děti se s velkou chutí zábavnou formou učily základy
lyžování. Ti zkušenější již mohly
vylepšovat svou techniku jízdy
na velké sjezdovce.
Poslední den proběhl tradiční
závod ve slalomu, kde děti vybojovaly zlatou medaili. Velké poděkování patří lyžařské škole Mach
a všem instruktorům za báječný
týden a trpělivost.


Jana Dvořáková

učitelka ZŠ Školní nám.

D

o nového roku si většina
z nás dospělých dává všelijaká předsevzetí, že se budeme víc
hýbat, že budeme zdravěji jíst, že
přestaneme kouřit, že …..
Druháčci jsou na něco takového
ještě asi malí, ale že pestrá strava
a dostatek pohybu jsou pro život
důležité, už vědí. A to i díky paní
Balounové, lektorce zdravého životního stylu z Tábora, která nás
po Vánocích navštívila a vše nám
hezky vysvětlila. Už tedy víme, co
prospívá našemu tělu, aby bylo
zdravé a neonemocnělo.
Známe všechny důležité vitamíny a chápeme, že ovoce a zelenina
na naše talíře patří. Kdo rád baští
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oříšky nebo ryby, dělá moc dobře
pro svůj mozek. A kdo se rád hýbe,
ten zas posiluje srdíčko. A úplně
nejlepší je pobyt a hlavně pohyb
na čerstvém vzduchu. Ptáte se
proč? No přeci aby nám sluníčko
prozářilo naše tváře a vítr zas pohladil naše vlásky.
S pomocí paní Balounové jsme
si sestavili zdravý jídelníček. Už
víme, že je lepší dát si ke svačině
banán místo oblíbených sušenek.
Tak teď jen si na to vzpomenout, až
nás zase bude honit mlsná!
A jelikož hned další měsíc
(únor) jsme si vyzkoušeli „dopoledne s jógou“, při kterém jsme
si prodýchali a protáhli celé tělo,
uvědomili jsme si s radostí, že si
vlastně ani v budoucnu nemusíme
žádná předsevzetí dávat. My je totiž rovnou plníme!


www.sezimovo-usti.cz

 Je zakázáno ukládat do sběrných nádob, zařízení a sběrných míst určených systémem města jiné
odpady, než na které jsou určeny a ukládat komunální odpad mimo ně. To znamená, že je zakázáno
ukládat odpad např. vedle popelnic a kontejnerů (často vidíme pračky, televize a jiný objemnější
odpad vedle kontejnerů nebo popelnic) – není totiž pravda, že tento odpad svozová firma
automaticky uklízí - musí jej uklízet Správa města jako tzv. „černé skládky“. Rovněž to znamená zákaz
ukládat odpad na stanoviště přepravníků mimo přepravník (ať už v době, kdy je přepravník přistaven
nebo v době, kdy přepravník na stanovišti není), nebo ukládat odpad na jakékoliv jiné neurčené
místo (na veřejné prostranství, do přírody, apod.).
 Ukládání odpadu do popelnic a kontejnerů je třeba provádět takovým způsobem, aby bylo možno
tyto nádoby řádně uzavřít a při manipulaci s nimi nedocházelo k jeho vypadávání a znečišťování okolí.
Porušení uvedených ustanovení lze pokutovat podle příslušných právních předpisů.

každá právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná
k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady, je povinna podle zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech zajistit využití a odstraňování svých odpadů v souladu se zákonem.
Podnikatelé, kteří produkují odpad podobný komunálnímu, mohou využít systému nakládání
s komunálním odpadem města Sezimova Ústí pouze na základě písemné dohody s městem a
v rozsahu v ní uvedeném. Dohodu vyřídíte na Správě města, Průmyslová 1095, Sezimovo Ústí (tel.:
381 200 432).

INFORMACE A POMOC

 pokud nemáte možnost např. objemný odpad (skříň, televizi, postele, lino, koberec) dopravit na
sběrný dvůr, můžete využít placené služby Správy města, která odvoz na sběrný dvůr zajistí. Cena dle
ceníku, velikosti odpadu a vzdálenosti ve většině případů nepřesahuje 200,- Kč (tel.: 381 200 432),
 příručku Jak nakládat s odpadem naleznete na www.sezimovo-usti.cz, záložka Životní prostředí –
Odpady,
 informace kam s odpadem, o obecně závazné vyhlášce č. 5/2019 o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně nakládání se stavebním
odpadem, získáte na odboru stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy
MěÚ v Sezimově Ústí tel.: 381 201 143 nebo na Správě města tel.: 381 200 432,
 informace týkající se výměny či přistavení nové nádoby na odpad nebo placení poplatku za provoz
systému nakládání s komunálním odpadem na Městském úřadě v Sezimově Ústí tel.: 381 201 129,
 při zjištění nedostatků, týkajících se vývozu nádob, se prosím obraťte na Správu města
tel.: 381 200 432.

místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí, není-li ve vyhlášce uvedeno jinak:
a) každá fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo
více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Poplatek je splatný jednorázově do 31. 5. kalendářního roku. Poplatník je povinen oznámit městskému
úřadu (tel.: 381 201 129) skutečnosti, které mají vliv na vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti
do 15 dnů ode dne, kdy nastaly (blíže obecně závazná vyhláška města Sezimova Ústí č. 3/2019).

-

MÍSTNÍ POPLATEK

-

PODNIKATELÉ A ODPADY

Připomenutí několika důležitých ustanovení obecně závazné vyhlášky
Cílem následujícího souhrnu informací je přiblížit jak správně, v souladu s obecně závaznou vyhláškou
č. 5/2019 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
včetně nakládání se stavebním odpadem, nakládat s odpadem tak, aby bylo co nejméně poškozováno životní
prostředí a rovněž náklady na využití a odstraňování odpadů byly co nejnižší. V levém sloupci je uveden druh
odpadu a v pravém sloupci pak místo či zařízení, kam odpad uložit.
SPECIFIKACE ODPADU
NÁDOBY, MÍSTA A ZAŘÍZENÍ, URČENÁ KE
SHROMAŽĎOVÁNÍ ODPADU
PAPÍR, tj. neznečištěný papírový odpad, bez příměsí
jiných materiálů a krabice, rozdělené z prostorových
modré kontejnery na PAPÍR
důvodů na menší části
BÍLÉ SKLO, tj. výrobky z čirého skla bez drátěné vložky,
bílé kontejnery na BÍLÉ SKLO
zbytků obsahu, nebezpečných látek a uzávěrů
BAREVNÉ SKLO, tj. výrobky z barevného skla bez zbytků
zelené kontejnery na BAREVNÉ SKLO
obsahu, nebezpečných látek a uzávěrů
PLASTY a NÁPOJOVÉ KARTONY, tj. plastové výrobky
žluté kontejnery na ODPADNÍ PLASTY
a nápojové kartony bez zbytků obsahu a nebezpečných
(PET láhve a nápojové kartony se ukládají
látek
stlačené do plochého tvaru)
KOVY, tj. kovový odpad bez příměsí jiných materiálů
kontejnery na KOVY
SBĚRNÉ DVORY
TEXTIL, tj. oděvy, bytový textil (záclony, závěsy,
kontejnery na TEXTIL
povlečení, ubrusy), obuv, kabelky a textilní hračky
SBĚRNÉ DVORY
kontejnery
na JEDLÉ OLEJE A TUKY
JEDLÉ OLEJE A TUKY, tj. použité oleje a tuky z domácností
SBĚRNÉ
DVORY
(např. fritovací oleje) a ztužené jedlé tuky
(ukládají se v uzavřených obalech, např. PET
lahvích)
LÉČIVA, která jsou dle údajů na obalu prošlého data
SBĚRNÉ DVORY
použitelnosti nebo jsou nespotřebovaná, dále stříkačky,
LÉKÁRNY
injekční jehly (od aplikace inzulínu, apod.)
(ukládají se včetně svých obalů)
ODPAD S OBSAHEM RTUTI (např. teploměry),
SBĚRNÝ DVŮR NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ
BARVY, LEPIDLA, PRYSKYŘICE, OBALOVÝ A TEXTILNÍ (nachází se vedle domu s pečovatelskou službou,
MATERIÁL ZNEČIŠTĚNÝ ŠKODLIVINAMI, POTRAVINÁŘSKÉ Husovo náměstí č. p. 75 v Sezimově Ústí I)
OLEJE A TUKY, MOTOROVÉ, PŘEVODOVÉ A MAZACÍ
OLEJE, BRZDOVÉ KAPALINY, NEMRZNOUCÍ KAPALINY,
Provozní doba:
FOTOCHEMIKÁLIE, STARÉ NÁTĚROVÉ HMOTY, PESTICIDY,
Út – 8:00-11:00 a 12:00-17:00 hod.
ROZPOUŠTĚDLA, KYSELINY, HYDROXIDY, ODMAŠŤOVACÍ
So – 8:00-11:00 hod. (liché soboty)
PŘÍPRAVKY,
ZRCADLA,
ODPADY
Z DOMÁCÍCH nebo
ELEKTROZAŘÍZENÍ,
SBĚRNÝ DVŮR V ZAHRADNÍ ULICI
OBJEMNÝ ODPAD, který pro své rozměry či hmotnost (nachází se v areálu bývalých Sběrných surovin
nelze uložit do sběrných nádob o objemu 110 l (dále jen v Sezimově Ústí II)
„popelnice“ a 1100 l (dále jen „kontejnery“) (např. skříň,
postel, koberec, lino, pařez),
Provozní doba:
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD (tráva, větve, listí)
St – 8:00-11:00 a 12:00-17:00 hod.
DŘEVO bez nebo s obsahem nebezpečných látek,
So – 8:00-11:00 hod. (liché soboty)
TEXTIL, ODĚVY
OBJEMNÝ ODPAD, který pro své rozměry či hmotnost
SBĚRNÝ DVŮR V PRŮMYSLOVÉ ULICI
nelze uložit do sběrných nádob o objemu 110 l (dále jen (nachází se v areálu Správy města Sezimovo Ústí,
„popelnice“ a 1100 l (dále jen „kontejnery“) (např. skříň, Průmyslová 1095 v Sezimově Ústí II)
postel, koberec, lino, pařez)
TRÁVA, LISTÍ, VĚTVE
Provozní doba:
DŘEVO, KOVY, PAPÍR A LEPENKA
Po – 12:00-17:00 hod.

PŘÍRUČKA PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

SBĚRNÉ DVORY

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD (tráva, větve, listí),
VELKOOBJEMOVÉ PŘEPRAVNÍKY NA
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD
VÁNOČNÍ STROMKY
VEDLE POPELNIC A KONTEJNERŮ nebo do
SBĚRNÝCH DVORŮ
DROBNÝ ODPAD, související s krátkodobým pobytem ODPADKOVÉ KOŠE na veřejných prostranstvích
osob na veřejných prostranstvích
SMĚSNÝ ODPAD, který zůstává po vytřídění všech výše uvedených složek komunálního odpadu:
a) vzniklý v domech, v nichž jsou fyzické osoby
POPELNICE A KONTEJNERY
přihlášené
označené příslušným logem a č.p./č.e.
nemovitostí, pro jejichž obyvatele jsou určeny
POPELNICE A KONTEJNERY
situované na vyhrazených místech, označených
příslušným logem
KONTEJNERY nebo POPELNICE
označené příslušným logem a zkratkou „TP“
b) vzniklý vlastníkům, případně dalším osobám
v souvislosti s užíváním rekreační stavby dle čl. 3 odst.
3 této vyhlášky
c) vzniklý v domech, v nichž jsou fyzické osoby
přihlášené a které se nacházejí v lokalitách obtížně
přístupných pro svozovou techniku
k jehož uložení sběrné nádoby (popelnice
a kontejnery) nepostačují nebo nejsou přiděleny
d)

SBĚRNÉ NÁDOBY A PRAVIDLA PRO JEJICH PŘIDĚLOVÁNÍ

Sběrné nádoby, uplatňující se v systému nakládání s komunálním odpadem jsou majetkem města. Jedná
se o nádoby o objemu 110 l (popelnice) a 1100 l (kontejnery), kontejnery k ukládání využitelných složek
komunálního odpadu a velkoobjemové přepravníky. Město poskytuje tyto nádoby v rámci zajišťování
systému fyzickým osobám ke shromažďování komunálního odpadu umístěním nebo přistavením na
vhodná, městem určená stanoviště na pozemcích města nebo po dohodě s vlastníkem pozemku tak, aby
zejména nebyla narušena plynulost provozu na pozemních komunikacích a vzhled města.
Fyzickým osobám, přihlášeným v obci Sezimovo Ústí, město zajišťuje pro shromažďování směsného
odpadu přidělení dostatečného množství popelnic a kontejnerů, přičemž jejich maximální počet je
stanoven v následující tabulce. Nádoby jsou označeny logem p. o. Správa města Sezimovo Ústí a popisným
či evidenčním číslem nemovitosti, pro jejíž obyvatele jsou určeny. Přihlášené osoby mají možnost si také
pořídit vlastním nákladem popelnice, pokud jim počet přidělených popelnic nepostačuje. Uplatnění
takové sběrné nádoby v systému nakládání s komunálním odpadem dle této vyhlášky je možné za
podmínky, že bude využívána pouze pro osobní potřebu osob a bude označena uvedeným logem.

Počet členů s trvalým
pobytem v Sezimově Ústí
1-2
3-4
5-6
7 a více

Město zajistí přistavení sběrných nádob na směsný komunální odpad v maximálním počtu takto:
a) pro sběrné nádoby o objemu 110 l (popelnice) pro domácnosti
v rodinných domech
Počet popelnic (ks)
1
2
3
4

Počet kontejnerů
(ks)

do 42
43-84
85-126
127-169
170-211

Počet obyvatel s trvalým
pobytem v Sezimově Ústí

6
7
8
9
10

Počet kontejnerů
(ks)

212-253
254-296
297-338
339-380
381-423

Počet obyvatel s trvalým
pobytem v Sezimově Ústí

b) pro sběrné nádoby o objemu 1100 l (kontejnery) pro obyvatele v bytových domech

1
2
3
4
5

uvedeného rozpisu. Přepravníky jsou na stanovištích umístěny od 15:00-18:00 hod. Ukládání do
přepravníků probíhá za přítomnosti pověřeného pracovníka, jehož pokynů je nutno dbát.

PÁTEK (první pátek v měsících duben – listopad)

ČTVRTEK (v sudé týdny v měsících duben - říjen)

PONDĚLÍ (první pondělí v měsících duben - listopad)

Velkoobjemové přepravníky na BIOODPAD jsou přistavovány na následující stanoviště dle rozpisu:
STANOVIŠTĚ
DEN PŘISTAVENÍ
u nádraží Českých drah a.s.
Palackého ulice (sídliště „Na Koreji“)

ul. Svépomoc – u tenisových kurtů u čp. 656

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

STAVEBNÍ ODPAD

- stavební odpad není komunálním odpadem. I přesto město Sezimovo Ústí zajišťuje v níže uvedeném
omezeném rozsahu možnost jeho shromažďování:
DO 100 kg/osoba/rok:
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob v množství nepřesahujícím
100 kg/osoba/rok může být, po předložení dokladu totožnosti, shromažďován do sběrných dvorů.
Do sběrných dvorů bude přijat pouze drobný inertní odpad vznikající stavební činností (při stavebních a
demoličních pracích), tzn. stavební suť, zbytky stavebních hmot
a vytěžená zemina, které jsou v Katalogu odpadů označeny takto:
a) 170 101 Beton
b) 170 102 Cihla
c) 170 103 Tašky a keramické výrobky
d) 170 504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
e) 170 904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03.
Do sběrného dvora nebudou přijaty: umělohmotné materiály,
kovy, papír, nátěrové hmoty, izolační materiál, okenní rámy, ropné
výrobky, azbest, eternit, sádrokarton a jiné tekuté hmoty.

NAD 100 kg/osoba/rok:
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob v množství, přesahujícím limit
100 kg/osoba/rok, může být na základě dohody s příspěvkovou organizací Správa města Sezimovo Ústí
shromažďován do určené sběrné nádoby na sběrném dvoře nebo do sběrné nádoby přistavěné na
dohodnuté místo.

Přistavení, odvoz sběrné nádoby a předání stavebního odpadu k využití či odstranění bude provedeno na
náklady fyzických osob, při jejichž činnosti stavební odpad vznikl. Tímto se nevylučuje možnost fyzických
osob zajistit si odvoz stavebního odpadu a jeho využití či odstranění vlastními prostředky v souladu se
zákonem o odpadech.

-

odstraňuje veterinární asanační ústav, výjimečně je lze asanovat zakopáním zvířete na vlastním
pozemku do hmotnosti 30 kg do hloubky min. 80 cm.

UHYNULÁ ZVÍŘATA

-

DOMÁCÍ SPALOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A PLASTICKÝCH HMOT

spalování těchto odpadů a hmot doma je nepřípustné! Při jejich spalování za poměrně nízké teploty
v domácích topeništích, na zahradách, apod. unikají do ovzduší nebezpečné látky, například
karcinogenní dioxiny. Spalování zakazuje zákon na ochranu ovzduší.

v případě jejich vyhození s běžným odpadem mohou způsobit škody na
životním prostředí, zejména kontaminovat podzemní vody. Baterie (monočlánky) se proto ukládají ve
sběrných dvorech nebo do kontejnerů na elektrozařízení, vybavených vlastním vyhazovacím otvorem
pro baterie. Akumulátory se ukládají do sběrných dvorů.

ke sběru celé řady různých, zejména nebezpečných a objemných složek komunálního odpadu jsou
určeny sběrné dvory.

odevzdávají se zpět do lékárny nebo do sběrných dvorů.

větve, tráva a listí se ukládají zvlášť do k tomu určených přepravníků na
bioodpad. Odpad musí být prostorově upraven tak, aby žádný z jeho
rozměrů nepřesahoval 1 m. Do přepravníků nepatří jiné příměsi, např.
igelitové pytle s listím apod., rovněž nelze do nich ukládat pařezy. Takové
příměsi obsah znehodnotí a popřou smysl třídění odpadu ze zeleně.
Přepravníky na bioodpad jsou jak ve sběrných dvorech s celoročním
provozem, tak jsou přistavovány i na 3 stanoviště ve městě, dle dále

-

BIOODPAD

-

LÉČIVA

Co vše lze do nich odnést, je uvedeno ve výše uvedené tabulce. Při shromažďování odpadů do sběrných
dvorů se postupuje podle jejich provozních řádů. Je proto nutno respektovat pokynů obsluhy. Před
uložením odpadu je nutné prokázat trvalé bydliště v Sezimově Ústí nebo vlastnictví rekreačního objektu
na území města.

3. Sběrný dvůr v areálu Správy města v ul. Průmyslová
Provozní doba:
Po – 12:00-17:00 hod.

2. Sběrný dvůr na Husově náměstí vedle domu čp. 75
Provozní doba:
Út – 8:00-11:00 a 12:00-17:00 hod.
So – 8:00-11:00 hod. (liché soboty)

1. Sběrný dvůr v ul. Zahradní v areálu bývalých sběrných surovin
Provozní doba:
St – 8:00-11:00 a 12:00-17:00 hod.
So – 8:00-11:00 hod. (sudé soboty)

-

NEBEZPEČNÉ A OSTATNÍ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU

-

BATERIE (monočlánky) A AKUMULÁTORY

Elektrozařízení obsahují velké množství materiálů, které lze opětovně
použít. Nejvíce jsou zastoupeny kovy (téměř 57 % z celkové hmotnosti
přístroje), sklo (16 %), plasty (12 %) a další materiály. Moderní elektronika
však také obsahuje vzácné kovy (zejména v mobilních telefonech). Aby se
tyto cenné materiály, vyrobené z neobnovitelných surovinových zdrojů,
mohly znovu použít a nepřišly nazmar, odevzdávají se ke zpětnému odběru.
Vysloužilá elektrozařízení se ukládají do míst jejich zpětného odběru.
Pro sběr drobných výrobků jsou určeny 6 malých kontejnerů na
elektrozařízení, pro sběr ostatních výrobků jsou určeny sběrné dvory na
Husově náměstí a v Zahradní ulici.

VYSLOUŽILÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ

březen – listopad
(1 x za týden)
prosinec – únor
(1 x za měsíc)
březen – listopad
(1 x 14 dní)
prosinec – únor
(1 x za měsíc)

ČETNOST SVOZŮ

-

2
3
4
5

ul. Švehlova
ul. Švehlova
ul. Kaplického
ul. Švehlova

1 ul. Šafaříkova

SEZIMOVO ÚSTÍ I
dětské hřiště u
penzionu "U vily"
naproti ZŠ
u čp. 832
parkoviště
pěší cesta k E 55















Plasty Papír

























Elektro
Bílé Barevné
+
Potravinářské
sklo
sklo Kovy Textil baterie
oleje

k sběru těchto odpadů jsou určeny separační kontejnery barevně odlišené podle komodity, k jejímuž
sběru jsou určeny. Jsou uskupeny ve skupinách na stanovištích:

BÍLÉ A BAREVNÉ SKLO, PAPÍR, PLASTY, NÁPOJOVÉ KARTONY A KOVY

V Sezimově Ústí občané odděleně shromažďují:
a) papír, plasty, bílé a barevné sklo, nápojové kartony a kovy,
b) textil,
c) potravinářské oleje a tuky,
d) vysloužilá elektrozařízení,
e) baterie (monočlánky),
f) nebezpečné a ostatní složky komunálního odpadu,
g) léčiva,
h) bioodpad (větve, tráva a listí),
i) stavební odpad.

TŘÍDĚNÍ ODPADU

 proti sběrnému dvoru v Zahradní ulici
 u jezu na Soukeníku
 zahradní kolonie v ulici Lužnická
 lokalita Nad Mýtem – u vjezdu na silnici I/3
 na začátku rekreační oblasti Soukeník pod Fierlingerovou vilou
(1 x za týden)
Do popelnic a kontejnerů se ukládá zbytkový odpad, tedy ten, co zbyde po vytřídění využitelných
a nebezpečných složek. Odpad z popelnic je svážen jednou za 14 dní, z kontejnerů jednou za týden.
Nepatří do nich odpady, k jejichž shromažďování jsou určeny jiné, v tabulce uvedené odpadové nádoby a
místa. Rovněž do nich nepatří žhavý popel, odpad od hospodářských zvířat, uzavřené nádoby s tekutým
obsahem a vánoční stromky.

 před lávkou přes Kozský potok u zahradní kolonie u Ozvěny
 u lávky přes Kozský potok u zahradních kolonií pod letištěm
 pod viaduktem u sjezdu od rekreační oblasti nad softbalovým hřištěm

POPIS STANOVIŠTĚ

Přehled vyhrazených míst se sběrnými nádobami, přidělenými městem ke shromažďování směsného
odpadu, vzniklého v souvislosti s užíváním rekreačních staveb:

Vlastníkům, případně dalším osobám, kteří užívají stavby, určené k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, město zajišťuje pro shromažďování směsného
komunálního odpadu, vzniklého v souvislosti s užíváním těchto staveb, přidělení dostatečného počtu
kontejnerů na vyhrazená místa, stanovená v následující tabulce. Nádoby jsou označeny příslušným logem.

Fyzickým osobám, hlášeným k trvalému pobytu v rekreačních objektech, se přidělují popelnice podle
písm. a).

6 ul. Kánišova
7 ul. Táborská
8 ul. Dr. E. Beneše
9 ul. Palackého
10 ul. Palackého

křižovatka s ulicí
Jana z Ústí u čp. 81
naproti pekařství
Ševčík
křižovatka s ul.
Jungmannova
za čp. 537
park u ul. Palackého
a B. Němcové



























































































































































































































25 ul. Krátká
























SEZIMOVO ÚSTÍ II
11 ul. 9. května
u čp. 1057
12 ul. 9. května
u školní jídelny ZŠ
za prodejnou
13 ul. 9. května
Flosman
park za dětským
14 ul. Ke Hvězdárně
hřištěm
šikmý chodník u čp.
15 ul. Švermova
323
16 ul. Zahradní
cesta k moštárně
17 ul. Budějovická
pod hotelem MAS
18 ul. Okružní
cesta k nádraží ČD
19 ul. Svépomoc
před čp. 691
20 ul. K Hájence
u výměníku čp. 734
prostor mezi čp. 604
21 ul. Táboritů
a čp. 609
22 ul. Lipová
před čp. 491
23 ul. Lipová
před čp. 494
24 ul. Nerudova
u OD Astra čp. 423
křižovatka ulic
Krátká a Nerudova














u školní jídelny ZŠ
26 ul. Nerudova
Školní náměstí
křižovatka ulic
27 ul. Dukelská
Dukelská a Pionýrů
parkoviště před čp.
28 ul. Průmyslová
651 - Jitřenka
parkoviště před čp.
29 ul. Průmyslová
1060
30 ul. Svépomoc
u garáží
ul. Nad
křižovatka s ulicí K
31
Nechybou
Hájence
32 ul. Rudé armády před prodejnou J+K
křiž. Svépomoc a
33
proti čp. 1487
9. května
před sběrným
34 ul. Zahradní
dvorem
35 ul. Pod Vrbou
u šikmého chodníku
před Klubem
36 ul. Jiráskova
seniorů
37 ul. Jungmannova před čp. 525
travnatá plocha od
38 ul. Nad Mýtem
cesty od I/3
vedle domu s peč.
službou
39 ul. Svépomoc






























NÁPOJOVÉ KARTONY jsou obaly od nápojů a říkáme jim většinou krabice. Tekuté
potraviny jako mléčné výrobky, džusy, vína apod. mají v těchto obalech delší
trvanlivost. K jejich sběru jsou určeny kontejnery na plasty. Před vhozením obalu
do kontejneru je vypláchněte prosím trochou vody, rozložte rohy a stlačte, abyste
zmenšili jejich objem.

Do separačních kontejnerů nepatří:
SKLO
lepená skla – autoskla, drátosklo, zrcadla, televizní obrazovky, zářivky, výbojky
a žárovky, porcelán, keramika, kamenina, sklo znečištěné chemickými látkami aj.
PAPÍR
vícevrstvé materiály (nápojové kartony – mléko, džusy), voskový a pauzovací papír,
papíry znečištěné od olejů a potravin, hygienicky závadný papír (kapesníky, pleny,
obvazy) aj.
PLASTY +
výrobky z měkčeného PVC (nafukovací míče, dětské bazény, podlahové krytiny,
NÁPOJOVÉ
trubky), molitan, pryž, elektrické kabely, plastové díly s kovovými částmi, nádoby
KARTONY
kontaminované ropnými a chemickými látkami, nápojové kartony nevypláchnuté od
zbytků nápojů, pleny, aj. PET láhve je třeba před vhozením do kontejneru stlačit!
Objem PET láhve se po stlačení zmenší až 4x.
plechovky se zbytkem obsahu, kovové výrobky s plast. částmi (hračky, žehličky) aj.
KOVY

Nežádoucí příměsi jako dětské pleny, sklenice od barvy, nádoby od oleje, igelitové pytle znečištěné
blátem, cementem či zeminou, kelímky od másla, jogurtů nebo také nádoby od aviváže se zbytkem
obsahu, noviny s vápnem nebo třeba slupky od brambor, květináče, zrcadla, plastové hračky
s neoddělenými kovovými částmi, nevypláchnuté nápojové kartony nebo boty znehodnocují sběr jako
surovinu, výrazně zvyšují náklady na následné dotřídění a tím je popírán vlastní princip a smysl třídění.

-

TEXTIL



Kontejnery jsou určeny ke sběru veškerých oděvů, bytového textilu (záclon, závěsů,
povlečení, ubrusů), ale také obuvi, kabelek a textilních hraček. Není možné ukládat:
koberce, molitan, matrace, znečištěný textil a tašky. Sebrané textilní materiály se
používají jako surovina pro výrobu čistících hadrů, koberců a izolačních materiálů. Část
ošacení, vhodná k dalšímu nošení (cca 10% z celkového množství) se využije k přímému prodeji ve
firemních obchodech nebo k pomoci lidem z třetího světa.

-

POTRAVINÁŘSKÉ OLEJE A TUKY

starý textil se ukládá jak ve sběrných dvorech v Zahradní ulici a na Husově náměstí,
tak i do 9 speciálních kontejnerů, rozmístěných po městě.





tuky a oleje po smažení ucpávají a snižují životnost odpadních potrubních systémů
jak v domácnostech, tak i ve veřejných sítích. Neměly by se již vylévat do dřezů ani
do WC, ale v nádobách (PET láhve nebo v jiném obalu) ukládat do separačních
nádob k tomu určených, odkud budou dále odborně zlikvidovány či zrecyklovány
pro použití v různých průmyslových odvětvích (např. automobilový, energetický
průmysl). Pro sběr olejů jsou určeny jak sběrné dvory, tak
i 11 speciálních kontejnerů, rozmístěných po městě.

Do těchto separačních nádob patří:
- použité oleje a tuky z domácností (např. fritovací oleje),
- ztužené jedlé tuky.
Oleje a tuky se ukládají vždy v uzavřených obalech, např. PET lahvích, aby nedošlo k vylití a znehodnocení
obsahu.
Není možné ukládat:
- technické oleje a maziva (motorové, převodové apod.).
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Hvězdárna Františka Pešty Sezimovo Ústí
Zajímavosti:
Známá pranostika „Březen
za kamna vlezem, duben ještě tam
budem“, nás trošku nutí k opatrnosti na předjarních procházkách,
nicméně datum 29. března nám
oznamuje, že v noci z 29. na 30. 3.
posuneme čas o hodinu napřed.
Tzn. z 02:00 na 03:00 hod. Po jarní rovnodennosti se tak den prodlužuje a v jarním slunci můžeme
najít první posly jara – bledule
a sněženky.

Soňa Trostová

Hvězdárna Fr. Pešty

A

čkoli je jarní obloha oproti zimní poměrně chudá
na takové objekty, jako jsou kulové hvězdokupy a mlhoviny,
a nezdobí ji výrazný stříbřitý
pás Mléčné dráhy ani bezpočet
jasných hvězd, přesto dokáže
nabídnout velmi zajímavou podívanou. Prodloužením oje Velkého vozu nalezneme souhvězdí
Pastýře s velmi jasnou hvězdou
Arcturus. Jižně od Pastýře leží
souhvězdí Panny s nejjasnější
hvězdou Spica. Nejvýraznějším
souhvězdím této roční doby je
Lev s nejjasnější hvězdou Regulus. Hvězdy Regulus, Spica a Arcturus tvoří společně jarní trojúhelník, sloužící k orientaci. Pod
celým trojúhelníkem se táhne
nejdelší souhvězdí oblohy Hydra. Mléčná dráha klesá během
noci k severnímu obzoru.
Pozorování planet
Merkur je v březnu nepozorovatelný.
Venuše bude na noční obloze
zářit jako večernice vysoko na západě a jihozápadě v souhvězdí Berana.
Mars spolu s Jupiterem a Saturnem budou vytvářet pěkná seskupení ráno nad jihovýchodním
obzorem.
Uran Jeho viditelnost se během
března omezí pouze na večer. Najdeme jej nedaleko Venuše na západě a jihozápadě v souhvězdí
Berana.

V rámci cyklu Vesmírný Tábor doporučujeme přednášku Prof. RNDr. Petra Heinzela,
DrSc., Pozorování sluneční koróny
z kosmu – účast ČR na nových
misích ESA.“ Přednáška se koná
prostorách Městské knihovny
Tábor ve středu 18. 3. od 18 hod.
Prof. Petr Heinzel je český astronom, který se zabývá studiem
Slunce. V letech 2004–2012 byl
ředitelem Astronomického ústavu
Akademie věd ČR. Od 2. dubna
2017 je předsedou České astronomické společnosti.

Prof. RNDr. Petra Heinzela, DrSc.

Foto: Facebook

Neptun je v březnu nepozorovatelný. Nejdále od Země se ocitne 9.
3. v 10 hod (30,924 Au).
Slunce vstupuje do znamení
Berana 20. března v 4 h 50 min
SEČ. Den a noc jsou stejně dlouhé,
nastává jarní rovnodennost. Je to
okamžik, kdy Slunce prochází světovým rovníkem z jižní polokoule

na severní. Začíná astronomické
jaro.
Měsíc Jeho úplněk připadá na 9.
3. v 19 h. Nejblíže Zemi, v tzv. přízemí, se ocitne 10. 3. (357 117 km),
nejdále od Země bude 24. 3. (406
694 km).
Délka dne a noci: Délky dne
přibývá o 1 hod 57 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 

INZERCE

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant
všechny barvy, slepičky Green Shell typu Araukana a Dark Shell
typu Maranska. Stáří 15–19 týdnů, cena 169–219 Kč/ks.

Prodej: 31. března a 20. května 2020
Sezimovo Ústí – u vlakového
nádraží – 9.00 hodin
Při prodeji slepiček –výkup králičích
kožek – cena dle poptávky.

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

tel.: 774 292 056

www.sezimovo-usti.cz
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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
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

AKCE

KONCERTY

STŘEDEČNÍ HRANÍ
4. března 16–18 hod.
Knihovna Školní náměstí
Při středečním hraní se vydáme
na divokou pirátskou výpravu
s hrou Memoarrr. Budeme
při tom napínat paměť až
k prasknutí, abychom dokázali
najít rubíny z pokladu. Dále
nás bude čekat Kingdomino,
ve kterém opustíme pirátský
svět a proměníme se v mocné
krále, kteří hledají nová území
pro svá království, a na závěr si
střihneme Cut the rope společně
s příšerkou Om Nomem, který
má moc rád bonbony a potřebuje
naši pomoc, aby je získal.

NEZMAŘI
16. března 19 hod.
sál Spektrum
Speciální koncert skupiny
NEZMAŘI, které v roce 2020
vyjde velký zpěvník obsahující
všechny písničky čtyřicetiletého
působení kapely. Během
koncertu zazní písně od počátku
skupiny až po současnost.

NA KUS ŘEČI
S MIROSLAVEM DONUTILEM
20. března 19 hod.
sál Spektrum

Uslyšíte například písničky Ráno
bylo stejný, Bodláky ve vlasech,
Musíš jít dál, Písek, Růže a další.
Samozřejmě nebudou chybět
ani další písně ze všech 14 CD
kapely.
vstupné: 220 Kč

PŘEDNÁŠKY
NEJLEPŠÍ PŘÍBĚHY Z HOR
VIKTORKA HLAVÁČKOVÁ
9. března 18 hod.
sál Spektrum
Rok a půl pěšího putování
divokými horami od Zlína
až po Baku. Nalehko,
nízkonákladově a sólo. Proč
ji o půlnoci zamkli rumunští
lesníci v kadibudce? Jak se
bránila, když ji chtěli Turci
provdat nebo jak na Ukrajině
vyhrála ve střelbě brokovnicí?

Skvělé historky, nové příběhy
a zážitky o tom, co vše se může
přihodit na cestách. Vtipné
komentáře, které mají nadhled
i osobitý humor a často se
dotýkají Donutilových přátel
či kolegů. Umělec bude nejen
vyprávět své zážitky z natáčení,
cest a ze svého života, ale také
bude odpovídat na dotazy
diváků.
vstupné: 420 Kč
HRAVÉ ODPOLEDNE
26. března 14–17 hodin
Knihovna Školní náměstí
Během tohoto hravého
odpoledne se připravíme
na nadcházející velikonoční
svátky. Dozvíme se něco
zajímavého o těchto svátcích,
prohlédneme si knihy
s velikonoční tematikou a bude
přichystaná i tvořivá dílnička pro
šikovné ruce.

Viktorka Hlaváčková povypráví
nejlepší příběhy z hor, které se jí
za dobu cestování přihodily.
vstupné: 50 Kč
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POHODÁŘI: KANADA,
MULTIKULTURNÍ ZEMĚ
LEDNÍHO HOKEJE
2. dubna 18 hod.
sál Spektrum

Pořad je o druhé největší
zemi světa, kterou Pohodáři
procestovali od západu
na východ. Už podle názvu
pořadu nemohli vynechat lední
hokej, protože právě v této
zemi tato hra vznikla a kanadští
hráči patří k nejlepším na světě.
Ne nadarmo se Kanadě říká
kolébka ledního hokeje. To
a ještě mnohem více s živým
komentářem Michala Poulíčka.
vstupné: 50 Kč

DIVADLA
MŮŽEM I S MUŽEM
VIP ART COMPANY
2. března 19 hod.
sál Spektrum

Co vše se odkryje a kolik
slupek oloupe během jedné
narozeninové party. A po čem
všichni touží, no přece po lásce,
po tom nádherném stavu milovat
a být milován…. Co ženy dělají,
když si myslí, že je nikdo nevidí.
Hrají: Kateřina Kaira
Hrachovcová, Vanda Hybnerová,
Jitka Sedláčková, Dáša
Zázvůrková
vyprodáno
BENÁTKY POD SNĚHEM
PANTHEON PRODUCTION
10. března 19 hod.
sál Spektrum
Brilantní situační komedie
vypráví příběh jedné „večeře
s přáteli“, která konfrontuje

www.sezimovo-usti.cz
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se do sebe mechanickým
namáháním zaplétají, a tím
se plstí – tedy z nadýchaného
chomáčku vznikne tvrdý pevný
materiál. Umění plstění nám
do klubovny přijde přiblížit paní
Mgr. Ivana Piskorová.

starší dámy, která prožívá
ve věku, kdy se většina jejích
vrstevnic už dávno smířila s šedí,
jednotvárností a osamělostí
zbytku života, nečekané citové
vzplanutí, neuvěřitelnou,
ostýchavou, dychtivou a stejně
intenzivně opětovanou lásku
k muži ještě o deset let staršímu,
než je ona sama.
vstupné: 330 Kč
dva mladé páry s opravdovostí
a falší jejich lásky. Jedni mají
před svatbou, druzí možná před
rozchodem. Společné setkání
může ale všechno převrátit.
Jedno malé nedorozumění vede
až k absurdním situacím...
Hrají: Lucie Štěpánková, Filip
Cíl, Veronika Arichteva, Jaromír
Nosek
Vyprodáno
DOKUD NÁS MILENKY
NEROZDĚLÍ
PANTHEON PRODUCTION
25. března 19 hod.
sál Spektrum

Brilantní situační komedie
plná zvratů a záměn o tom,
kolik milenek je zapotřebí
ke zkáze jednoho dlouholetého
manželství.
Hrají: Vladimír Kratina,
Veronika Freimanová, Jana
Bernášková, Kateřina Lojdová,
Luděk Nešleha
vstupné: 380 Kč
ŽENA VLČÍ MÁK
VIP ART COMPANY
30. března 19 hod.
sál Spektrum
Herecký koncert Hany
Maciuchové. Hra je monologem

www.sezimovo-usti.cz

POHÁDKY
O ZLOBIVÉM SKŘÍTKOVI
18. a 25. března 16.30 hod.
loutkový sál
V jednom království se objeví
zlý skřítek Šťoura Boura, který
si chce vzít za ženu princeznu
Alenku. Když ho princezna
odmítne, všechno, co kdo
pochválí, zničí. Na zámku si už
neví rady. Až Kašpárek s hodným
skřítkem Nápravníčkem přijdou
na to, jak zlého trpaslíka zničit.
vstupné: 20 Kč
KAŠPÁRKOVY ČERTOVINY
DHS RUBIKON TÁBOR
22. března 15 hod.
sál Spektrum

Výtvarníci VSUČMS většinou
nemají akademické tituly,
přesto získávají uznání
od profesionálních kolegů.
Vernisáž hudebně doprovodí
akustické duo Lenka Stejskalová
a Marek Havelka.

CVIČENÍ PAMĚTI
16. března 14 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
S paní Danou Průchovou
pokračujeme v pravidelném
trénování paměti.

PIN-UP …
A JIŘÍ ZIMČÍK – KOMIKSY
Výstava je přístupná
do 13. března
galerie Spektrum
Výstava Pin-up ilustrací, stylu,
který sluší každé dámě, má ale
svá přísná pravidla, jež by se
měla dodržovat. Komiksy Jiřího
Zimčíka, českého komiksového
autora, který se po večerech
věnuje kresbě komiksů, výrobě
koláží z barevných papírů
a ilustracím.

SOBOTNÍ VYCHÁZKA
21. března 13.05 hod.
Před hotelem MAS
S pí Hanou Kazatelovou se
vydáme Hraběcí pěšinkou.
Odjezd do Plané MHD č. 13
ve 13.14.

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.

Veselá pohádka o tom, že
strachem utéci před svou
ženou je možné i do čertova
mlýna. Když s ním jdou takoví
pomocníci, jako je Kašpárek
a Honza, nemělo by se nic stát,
ale když se do toho zamotají dva,
ne zrovna nejchytřejší čerti, je
hned o pár problémů navíc.
vstupné: 50 Kč

KLUBOVNA III. VĚKU
POSEZENÍ S HARMONIKOU
2. března 14 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
Odpoledne s milými, srdci
blízkými písničkami.

VÝSTAVY
VSUČMS – OPĚT SPOLU!
Vernisáž 14. března
Výstava je přístupná
do 17. dubna
galerie Spektrum
Josef Pepíno Balek sdružuje
více než 700 výtvarných
umělců různých žánrů.

PLSTĚNÍ
9. března 14 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
Plstění je zpracovávání zvířecí
srsti (vlny), jejíž vlákna
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DESKOVÉ A JINÉ
SPOLEČENSKÉ HRY
23. března 14 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
Zábava, při které také procvičíme
paměť a svou kreativitu.
VELIKONOCE
30. března 14 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
Duchovní poselství Velikonoc
s kazatelem Církve bratrské
v Táboře Ing. Milanem Letem.

KNIHOVNY
Knihovna Školní náměstí
– knižní novinky
Pro dospělé
Tereza Říčanová:
To je Istanbul
Výtvarné zpracování návštěvy
Turecka
Stefan Ahnhem:
Osmnáct pod nulou
Detektivní příběh
Jaroslav Kuťák:
Sklepy architekta Hellera
Česká detektivka
Liza Marklundová:
Studio 6
Kriminální román
Petr Jirounek:
Šestý smysl Dáši Koulové
Česká detektivka

březen 2020
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Pro děti
Jules Verne: Cesta do středu
země/Journey to the Centre of
the Earth
Česko-anglické čtení
Božena Němcová: Národní
pohádky
Aneta Františka Holasová:
Kde domov můj
Příběh české hymny
Arnošt Goldflam:
Hledání ztraceného tatínka
Dobrodružný příběh
Renáta Fučíková: Dobrých 100
Nejlepší okamžiky sta let
republiky

KINO SPEKTRUM
Kino Spektrum promítá ve 3D!
CENA 3D BRÝLÍ = 25 Kč
(Po zakoupení vám brýle
zůstávají a lze je nosit i na další
3D představení.)
ne 1. březen 15:00 hod.
ne 15. březen 15:00 hod.
TLAPKOVÁ PATROLA:
VŽDY VE STŘEHU

animovaný, rodinný
Kanada, 2019, 70 min.,
přístupný, dabing
režie: Charles E. Bastien
vstupné: 110 Kč
ne 1. březen 17:30 hod.
ne 8. březen 20:00 hod.
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

komedie
ČR, SR, 2020, 107 min., 15 let
režie: Marta Ferencová
vstupné: 100 Kč

dabing
režie: Cathy Yan
vstupné: 120 Kč

ne 1. březen 20:00 hod.
so 7. březen 20:00 hod.
st 18. březen 17:30 hod.
so 21. březen 20:00 hod.
CHLAP NA STŘÍDAČKU

st 4. březen 20:00 hod.
ne 22. březen 20:00 hod.
JUDY

USA, 2020, 112 min., přístupný,
dabing
vstupné: 140 Kč
pá 6. březen 20:00 hod.
MODELÁŘ

komedie
ČR, 2020, 112 min., 12 let
režie: Petr Zahrádka
vstupné: 120 Kč

VB, 2019, 118 min., 12 let, titulky
režie:Rupert Goold
vstupné: 100 Kč

út 3. březen 17:30 hod.
V SÍTI
dokumentární
ČR, 2019, 100 min., 15 let
vstupné: 100 Kč

čt 5. březen 10:00 hod.
KAREL SVOBODA:
ŠŤASTNÁ LÉTA
dokument
ČR, 2020, 90 min., přístupný
režie: Petr Klein Svoboda
vstupné: 60 Kč

út 3. březen 20:00 hod.
út 17. březen 20:00 hod.
1917

čt 5. březen 17:30 hod.
VOLÁNÍ DIVOČINY

válečný, drama
USA, VB, 2019, 119 min., 15 let,
titulky
režie: Sam Mendes
vstupné: 130 Kč

rodinný, dobrodružný
USA, 2020, 104 min.,
přístupný, dabing
vstupné: 130 Kč

st 4. březen 16:00 hod.
KROPÁČEK MÁ ANGÍNU
ČR, 73 min., přístupný
krátké pásmo pohádek pro
nejmenší. Hrnečku vař, Jak jeli
k vodě, Štaflík a Špagetka –
Rybáři, Kropáček má angínu,
Dorotka a ježibaba, Kocour
Mikeš – Co vyprávěl strýček
Malinovský, Krtek a zelená
hvězda
vstupné: 30 Kč

čt 5. březen 20:00 hod.
NEVIDITELNÝ

thriller
USA, 2020, 124 min., 15 let,
titulky
vstupné: 130 Kč

st 4. březen 17:30 hod.
so 7. březen 17:30 hod.
pá 13. březen 17:30 hod.
BIRDS OF PREY
(PODIVUHODNÁ PROMĚNA
HARLEY QUINN)
akční, dobrodružný,kriminální
USA, 2020, 109 min., 15 let,

pá 6. březen 17:30 hod.
so 7. březen 15:00 hod.
ne 8. březen 15:00 hod.
FRČÍME
animovaný, rodinný
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psychologický, thriller
ČR, 2020, 109 min., 12 let
režie: Petr Zelenka
vstupné: 100 Kč
ne 8. březen 17:30 hod.
DOLITTLE
dobrodružný
USA, 2020, 106 min., přístupný,
dabing
vstupné: 130 Kč
st 11. březen 16:00 hod.
ČARODĚJNÉ POHÁDKY
ČR, 69 min., přístupný
Krátké pásmo pohádek pro
nejmenší.
Mikeš u cirkusu, Čarodějné
pohádky – Zálesák, Král
a skřítek, Zasadil dědek řepu,
Čarodějné pohádky – Jablka,
Rohatá princezna, Jak Žofka
odhalila zloděje, Krtek
a žvýkačka
vstupné: 30 Kč
st 11. březen 17:30 hod.
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
komedie, romantický
ČR, 2019, 90 min., 12 let
režie: Jakub Kroner
vstupné: 100 Kč
st 11. březen 19:30 hod.
ANDRÉ RIEU: 70 LET MLÁD
hudební
Nizozemsko, 2020, 154 min.,
přístupný, titulky
vstupné: 160 Kč

www.sezimovo-usti.cz

2020 březen

Kulturní program na měsíc březen
o kulturní a zájmové činnosti
v Sezimově Ústí.
vstupné: 60 Kč
čt 12. březen 10:00 hod.
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA

komedie
ČR, 2020, 95 min., přístupný
režie: Miloslav Šmídmajer
vstupné: 60 Kč
čt 12. březen 17:30 hod.
pá 13. březen 20:00 hod.
so 14. březen 17:30 hod.
st 18. březen 20:00 hod.
3BOBULE

komedie
ČR, 2019, 100 min., přístupný
vstupné: 130 Kč
čt 12. březen 20:00 hod.
DOKONALÝ PACIENT
drama, thriller
Švédsko, 2019, 122 min., 12 let,
titulky
vstupné: 110 Kč
so 14. březen 20:00 hod.
ne 15. březen 20:00 hod.
BLOODSHOT
akční, drama, fantasy
USA, 2020, 110 min., 12 let,
titulky
vstupné: 120 Kč
ne 15. březen 17:30 hod.
ne 29. březen 17:30 hod.
NEDĚLE V KLUBU
Dokument z roku 1976
Novinky ze Sezimova Ústí:
Periodický tisk územního
samosprávního celku
– města Sezimovo Ústí.
Náklad: 3400 ks

út 17. březen 17:30 hod.
SUPER MAZLÍČCI
animovaný, rodinný

thriller, horor
USA, 2020, 12 let, titulky
režie: John Krasinski
vstupné: 130 Kč
Německo, 2019, 89 min.,
přístupný, dabing
vstupné: 100 Kč

so 21. březen 17:30 hod.
ne 22. březen 17:30 hod.
út 24. březen 17:30 hod.
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

čt 19. 3. 10:00 hod.
MŮJ PŘÍBĚH

rodinný, dobrodružný
USA, 2020, 106 min.,
přístupný, dabing
režie: Niki Caro
vstupné: 140 Kč

fantasy pohádka
ČR, 2020, 100 min., přístupný
režie: Petr Kubík
vstupné: 120 Kč
út 24. březen 20:00 hod.
PROXIMA

čt 19. březen 17:30 hod.
so 21. březen 15:00 hod.
so 28. březen 15:00 hod.
út 31. březen 17:30 hod.
LEDOVÁ SEZÓNA:
ZTRACENÝ POKLAD

drama
Francie, Německo, 2019,
107 min., 15 let, titulky
režie: Alice Winocour
vstupné: 100 Kč
čt 18. březen 10:00 hod.
ZAKLETÉ PÍRKO
pohádka
ČR, 2019, 94 min., přístupný
režie: Zdeněk Troška
vstupné: 60 Kč

animovaný, komedie
USA, Indie, Jižní Korea, Čína,
2019, 90 min., přístupný, dabing
vstupné: 120 Kč
Příjem příspěvků
a řádkové inzerce:
Petra Pelcová
tel.: 381 201 112
p.pelcova@sezimovo-usti.cz

čt 26. březen 17:30 hod.
pá 27. březen 17:30 hod.
so 28. březen 17:30 hod.
ne 29. březen 15:00 hod.
MULAN

čt 26. březen 20:00 hod.
pá 27. březen 20:00 hod.
ne 29. březen 20:00 hod.
ŠARLATÁN

drama, romantický
ČR, 2020, 90 min., 12 let
režie: Libor Adam a Hana
Hendrychová
vstupné: 60 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 19. březen 20:00 hod.
TICHÉ MÍSTO: ČÁST II

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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životopisný, drama
ČR, Irsko, Polsko, SR, 2020,
118 min., 12 let
vstupné: 130 Kč
ne 28. březen 20:00 hod.
TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ
komedie
Německo, 2019, 111 min.,
15 let, dabing
režie: Bora Dagtekin
vstupné: 120 Kč
ne 31. březen 20:00 hod.
PRO SAMU
dokument
Velká Británie, Sýrie, 2019,
95 min., 12 let, titulky
vstupné: 90 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.

březen 2020

Švehlova publikace
Ústí Sezimovo
a výstava

J

osef Švehla (1861-1934), jemuž
největší proslulost vynesly jeho
výzkumy předhusitského Sezimova Ústí a Kozího hrádku, byl
renesančním člověkem mnoha talentů. Byl řídící učitel místní školy,
spisovatel, amatérský archeolog,
divadelník, včelař, člen ústeckého
hasičského sboru, kronikář města
i starosta města (1924 až 1928).
Svoje badatelské a archeologické
výzkumy města, kde čtyři desítky
let působil, shrnul Švehla do útlé
brožury Ústí Sezimovo, vydané
v roce 1907. Tuto jeho práci vydává
Městské středisko kultury a sportu
ve druhém vydání u příležitosti
100. jubilea přejmenování města
a bude k zakoupení v informačním
centru. Od března také můžete navštívit stálou výstavu s názvem Sezimovo Ústí, která je součástí stálé
expozice v administrativní části
budovy Spektrum.


Městská knihovna Sezimovo Ústí
Msks

D

ne
23.1.2020
proběhlo
v knihovně Školní náměstí vyhlášení čtenářských soutěží
a odměňování soutěžících.
Lovců perel se v roce 2019
účastnilo 23 soutěžících – 14 dívek

a 9 chlapců. Nejmladšímu soutěžícímu bylo 5 let, nejstaršímu 12 let.
Lovci za rok přečetli celkem 273
knih, průměrně tedy každý lovec
přečetl 1 knihu za měsíc. Vítězka
soutěže, Klárka Dlouhá, přečetla
za rok 48 soutěžních knih.
Tři nejúspěšnější lovci získali jako
odměnu dort a knihu. Všichni lovci

obdrželi účastnický list a poukázku
na čtenářský průkaz do knihovny na rok zdarma a za Moriony si
mohli nakoupit na Morionovém
trhu (zde vybírali mezi knihami,
plakáty, hračkami, deskovými hrami a dalšími odměnami).
Čtenářská soutěž pro dospělé se
jmenuje Čtenářská výzva a je s dovolením autora převzata z webové
stránky databazeknih.cz. Cílem
této soutěže je přečíst 20 knih
podle předem určených kritérii.
Do knihovny byla pravidla dále
podmíněna tím, že knihy musí být
z naší knihovny. Soutěže se účastnilo šest čtenářek (dvě z nich soutěžily už předešlý rok) a všechny
výzvu úspěšně splnily, nejrychlejší
čtenářka – paní Soňa Peterková
-výzvu úspěšně dokončila na začátku letních prázdnin.
Všech šest čtenářek získalo
za odměnu knihu a poukázku
na čtenářský průkaz do knihovny
na rok zdarma. Všem soutěžícím
gratulujeme!


Jako každý rok vyhlásila Městská knihovna Sezimovo Ústí soutěž Lovci perel. Představujeme Vám vítěze za rok 2019. Soutěžící
si odnesli věcné ceny.

Film „Neděle
v klubu“

V

Sezimovo Ústí-náměstí, dům kde působil 1885–1925 pedagog a archeolog
Josef Švehla
Foto: wikipedie

rámci připomenutí si 100 let
od změny názvu města bude
promítán dokumentární film
z roku 1976 o kulturní a zájmové
činnosti v Sezimově Ústí.
V roce 1976 Československá
televize odvysílala téměř hodinový snímek o lidech, kteří se tehdy
věnovali kultuře a zájmové činnosti v Sezimově Ústí. Od té doby už
pořad s názvem „Neděle v klubu“
nebyl v televizi reprízován. Díky
projektu Filmová historie města
Sezimovo Ústí tento pořad uvede
Městské středisko kultury a sportu v obnovené premiéře v neděli
15. března a v neděli 29. března
od 17.30 hodin v kině Spektrum.
Součástí akce bude setkání některých účastníků pořadu, kteří byli
v době natáčení o 44 let mladší.
Diváci uvidí záznamy vystoupení souborů Taneční orchestr
Kovosvit a Silon (TOKS), Orion,
Samotáři, Velký dechový orchestr
a dalších protagonistů kulturního života města. Dozvědí se také
o práci zájmových kroužků, které
fungovaly v prostorách nynějšího
Hotelu MAS.
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