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Měsíčník

Martin Doležal
starosta města

■ rada města schválila řadu 
opatření směřujících k na-
plnění podmínek nouzové-
ho, resp. krizového, stavu, 
zabezpečení chodu města, 
poskytování sociálních slu-
žeb a ke zmírnění dopadů 
na občany a podnikatele ve 
městě;

■ probíhá výběrové řízení na 
ředitele/-lku MSKS, do kte-
rého se přihlásilo 7 zájemců;

■ rada města schválila účetní 
závěrky příspěvkových or-
ganizací za r. 2019 a příděly 
do fondů.

Krátce z radnice

Petr Klíma
referent ŽP

V  dubnu letošního roku při 
čištění pomníku padlým 

na  Husově náměstí bylo zjištěno, 
že na památníku chybí tabulka se 
jménem oběti sovětské okupace 
– pana Bohumíra Soukupa. Leš-
těná světlá žulová deska o rozmě-
rech cca 50 x 17 cm byla umístěna 
na  podstavci pomníku. Případem 
se zabývá Policie ČR.  Dovoluje-
me si požádat občany o  sdělení 

jakýchkoliv informací, které by 
mohly pomoci objasnit zmizení 
desky, ke které došlo v období ně-
kolika posledních měsíců.

Bohumír Sou-
kup byl jednou 
z šesti obětí sovětské 
okupace na  území 
Jihočeského kraje. 
Narodil se 5. 11. 

1921 v  Sezimově Ústí a  zemřel  
5. 9. 1968 v  Hrabicích u  Vimper-
ka. Působil jako stavební technik  
n. p.  Kovosvit Sezimovo Ústí.  

5. září jel schválit stavbu podniko-
vého rekreačního střediska. Výfuk 
služebního vozu začal cestou „stří-
let“. Když zvuk uslyšeli sovětští 
vojáci, mysleli si, že po nich někdo 
střílí a  vyhlásili poplach. Hlídka 
vypálila z úkrytu na vozidlo zezadu 
dvě dávky ze samopalů. Automo-
bil zasáhly tři střely, jedna z  nich  
B. Soukupa na místě zabila. Vyšet-
řování bylo pro nedostatek důkazů  
4. října 1968 zastaveno.

(podle údajů Ústavu pro studium 
totalitních režimů zpracoval Petr 
Klíma)                                                

Odcizená tabulka z pomníku na Husově náměstí

Martin Doležal
starosta města

Krizová a mimořádná opatření 
v  souvislosti s  onemocněním 

COVID-19 se postupně zmírňují, 
život se pozvolna vrací do  nor-
málu. Zatím by bylo asi předčasné 
hodnotit a  rekapitulovat, jak jsme 
situaci v  Sezimově Ústí zvládli. 
Čeho není nikdy dost, jsou slova 
díků a uznání. Když bych to vztá-

hl na naše město, tak si obojí, dle 
mého, zasluhují všichni ti, kteří 
přispěli k  zajištění chodu města, 
zabezpečení nezbytných služeb, ti, 
kteří se zapojili do  výroby či dis-
tribuce ochranných prostředků, 
vzdělávání dětí či pomoci dru-
hým a ti, kteří trpělivě respektovali 
a dodržovali vyhlášená opatření.       

Omezeními byly dotčeny všech-
ny oblasti života každého z  nás. 
Mnohé věci se napraví snadno 
a rychle, odstranit ekonomické do-

pady na  zaměstnavatele, zaměst-
nance i OSVČ však bude podstat-
ně složitější a dlouhodobější. 

Ve  snaze zmírnit právě ty eko-
nomické dopady na občany a pod-
nikatele v  Sezimově Ústí přijala 
rada města řadu rozhodnutí, která 
měla okamžitě napomoci ve  sví-
zelné situaci, do  které se dostala 
řada nájemců městských bytů 
a  především podnikatelů – ná-
jemců nebytových prostor města 
 

Zmírnění dopadů mimořádných 
opatření v našem městě

Pokračování na str. 2
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v  důsledku výpadku příjmů. Šlo 
zejména o odklady splátek nájem-
ného a služeb spojených s nájmem 
bytů a nebytových prostor, promi-
nutí nájemného u nebytových pro-
stor, jejichž provoz byl přerušen 
či podstatným způsobem omezen 
v  důsledku nařízených opatření, 
a dále dočasné prominutí poplatků 
za podání žádosti o povolení splát-
kového kalendáře. Odkladu splá-
tek nájemného a služeb spojených 
s nájmem bytů tak mohli a mohou 
využít i  zaměstnanci KOVOSVIT 
MAS Machine Tools, a.s., kterých 
se dotkl snad jen dočasný výpadek 
dubnových příjmů. 

O  některé úlevy lze žádat až 
do konce června t.r., proto je dále 
uveden jejich stručný přehled.  

Byty – možnost rozložení splá-
tek až dvou libovolných plateb ná-
jmů a  záloh na  služby spojených 
s  nájmem za  období březen-čer-
ven r. 2020 tak, že budou splatné 
nejpozději do 31.12.2020 – žádosti 
směřujte na p.o. Správa města Se-
zimovo Ústí, pí Podroužková tel. 
381200437, e-mail: e.podrouzko-
va@sezimovo-usti.cz

Nebytové prostory (určení 
nájemci) – prominutí (úplně či 
částečné) nájemného nájemcům, 
kteří byli přímo dotčeni mimo-
řádnými a  krizovými opatřeními 
a  museli přerušit či podstatným 
způsobem omezit provoz v  pro-
vozovnách (pokud je promíjené 
nájemné u jednoho nájemce vyšší 
než 20.000 Kč, bude předloženo 
ke schválení zastupitelstvu města). 
Uvedená úleva závisí i na rozhod-
nutí vlády příp. sněmovny o pod-
poře nájemců či pronajímatelů 
(k 14.5.2020 ještě nerozhodnuto) 

Nebytové prostory (mimo ná-
jemců garáží z  řad nepodnika-
jících fyzických osob) – odklad 
splátek nájemného a za služby spo-
jené s nájmem za období do srpna 
r. 2020 (včetně), po dobu až tří mě-
síců, a to nejvýše o tři měsíce

Pozemky pod prodejními 
stánky a parkovací místa prona-
jatá k  podnikatelským účelům 
(určení nájemci) – odklad splá-
tek nájemného a na  služby spoje-
né s  nájmem za  období do  srpna  
r. 2020 (včetně), po dobu až tří mě-
síců, a to nejvýše o tři měsíce

Byty, nebytové prostory, po-
zemky – prominutí poplatku 
za podání žádosti o povolení splát-
kového kalendáře od  21. 4. 2020 
do 30. 6. 2020.                                      

Martin Doležal
starosta města

Rada města schválila rozdělení 
většiny prostředků, které jsou 

v  rozpočtu na  rok 2020 vyčleně-
ny na  dotace subjektům v  oblasti 
sportu a  tělovýchovy, sociálních 
služeb, životního prostředí, kul-
tury a  zájmové činnosti. O  dvou 
dotacích přesahujících 50 tis. Kč 
bude rozhodováno na červnovém 
zasedání zastupitelstva.

Pro rok 2020 bylo v  rozpočtu 
města v  uvedené položce vy-
členěno 1,367 mil. Kč. Snížení 
oproti předchozímu roku bylo 
provedeno v  návaznosti na  mi-
mořádnou investiční dotaci pro 
FK Spartak MAS schválenou v r. 
2019. Řada pravidelně podpo-
rovaných aktivit základních škol 
(Nokturňáček, Koťata, Dubínek, 
mažoretky, roztleskávačky, Pa-
prsek) a  MSKS (Loutkaři) byla 
nadto již zohledněna v  rám-
ci příspěvků školám a  MSKS 

(příspěvky na  tyto aktivity činí  
117 tis. Kč).

K  datu uzávěrky Novinek bylo 
v rámci dotačních programů města 
i mimo tyto programy k rozdělení 
schváleno 568.000 Kč. Zastupitel-
stvo města bude v  červnu rozho-
dovat o  žádostech pro TJ Spartak 
MAS (502.500 Kč) a pro TJ Sokol 
(191.667 Kč). 

Přehled jednotlivých dosud 
podpořených žadatelů s uvedením 
účelu dotace a její výše je v násle-
dujícím přehledu.                             

Sport a tělovýchova
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí činnost + opravy a údržba (návrh) 502 500
TJ Sokol Sezimovo Ústí činnost + opravy a údržba (návrh) 191 667
FK Spartak MAS Sezimovo Ústí činnost + opravy a údržba 50 000
Tenisový klub MAS Sezimovo Ústí činnost + opravy a údržba 43 000
SK Sezimovo Ústí činnost klubu 30 000
Letecko modelářský klub Sezimovo Ústí činnost klubu 14 000
SK Kotnov Tábor, Sezimovo Ústí činnost klubu 5 000
SKI TEAM MONÍNEC, Sezimovo Ústí činnost sdružení 5 000
TJ Magla, Sezimovo Ústí projekt Sezi Run 5 000
CELKEM SPORT A TĚLOVÝCHOVA 846 167

Sociální služby
Diakonie ČCE – středisko Rolnička, Soběslav činnost sociálně terapeutické dílny v Táboře a Soběslavi 49 000
ZŠ a MŠ a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka, Tábor provoz centra 45 000
Farní charita Tábor projekt Auritus 30 000
Domácí hospic Jordán, Tábor léky a zdrav. materiál 20 000
FOKUS Tábor činnost – komunitní tým a činnost sociálně terap. dílny 15 000

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

15 000

APLA - Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, Tábor sociálně aktivizační služby 15 000
SONS-Sjednocená organiz. nevid. a slabozrakých v Táboře činnost – provozní náklady 12 000
SOANZ, Tábor podpora přepravy klientů – propagace, PHM 8 000
I MY, Soběslav provozní náklady – terénní služby rané péče 8 000
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory činnost – provozní náklady 4 000
RC Radost, Tábor provozní náklady 3 000
ČČK – Oblastní spolek Tábor činnost – provozní náklady 2 000
Asociace rodičů a přátel postižených dětí - Klub Naděje, Tábor provozní náklady 1 000
Klub KARDIO Tábor pronájem sportovišť 1 000
Svaz diabetiků, ÚO Tábor provozní náklady 1 000
CELKEM SOCIÁLNÍ SLUŽBY 229 000

Životní prostředí
ČSOP, ZO SÚ podpora hnízdních možností ptáků 6 000
Český svaz chovatelů, ZO SÚ činnost spolku - propagace, registrace zvířat 5 000
Český svaz včelařů, ZO Planá n/L nákup léčiva, včelích matek apod. 5 000
Český svaz včelařů, ZO Tábor provoz ZO 4 000
CELKEM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 20 000

Kultura
Jarmila Hlubinková činnost souboru Nokturno 24 000
Josef Králík činnost Divadelního spolku Spektrum 15 000
Mgr. Hana Hrazánková činnost Klubovny III. věku 15 000

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

10 000

CELKEM KULTURA 64 000
Zájmová činnost

Hvězdárna Františka Pešty, Sezimovo Ústí provozní náklady 13 000
Junák – středisko Černá růže Sezimovo Ústí pravidelná činnost oddílů a střediska (doprava, ubytování) 12 000
Český kynologický svaz, ZKO Sezimovo Ústí činnost spolku - provoz kynologického cvičiště 8 000
Korálkářky Tábor činnost spolku 5 000
CELKEM ZÁJMOVÁ ČINNOST 38 000

Podpora talentovaných dětí a mládeže
Klára Vaňková Podpora sportovce - kanoistika na divoké vodě 2 500
Matěj Vaněk Podpora sportovce - kanoistika na divoké vodě 2 500
CELKEM DOTACE MIMO PROGRAMY 5 000

Ostatní
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje nákup průmyslové pračky 30 000
Junák – středisko Černá růže Sezimovo Ústí údržba Skautského areálu 30 000
CELKEM DOTACE MIMO PROGRAMY 60 000
CELKEM ROZDĚLENO DOTACÍ 1 262 167

Rozdělení dotací v roce 2020Pokračování ze str. 1
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Telefony
ústředna – 381 201 111

fax – 381 263 179
Starosta

Mgr. Ing. Martin Doležal
381 201 128, 731 608 365

Místostarostka
Ludmila Svatková

381 201 136, 733 164 138
Tajemnice MěÚ

Ing. Miroslava Svitáková
381 201 134

Vedoucí odboru správního 
a právního

Mgr. Michaela Mrázková
381 201 124

Sekretariát
381 201 127
Matrika

Petra Pelcová
381 201 112

Oddělení sociálních služeb
Bc. Veronika Benáková

381 201 114
Pečovatelská služba

777 794 874
Denní stacionář

605 359 317
Pověřená řízením Staveb. úř. 

Bc. Hana Ebertová
381 201 140

Životní prostředí
Bc. Petr Klíma

381 201 143
Poplatky

Jana Koubová
381 201 129 

(komunální odpad, výměna popelnic)
Jana Komárková
381 201 121 (psi)

Ing. Helena Krejčí
381 211 137 (rybářské lístky)

Městská policie
723 149 972, 381 276 003

Ředitelka MSKS (kultura)
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

Kontakty
Úřední hodiny

Pondělí 8.00–11.30 | 12.30–17.00
Úterý  13.00–15.00
Středa 8.00–11.30 | 12.30–17.00
Čtvrtek  13.00–15.00
Pátek  8.00–11.30

Martin Doležal
starosta města

V  březnu t.r. byla dokončena 
přestavba přístavku tělocvič-

ny ZŠ 9. května. Z bývalé prádelny 
tak vznikl sportovní sál se sociál-
ním zázemím, který budou moci 
užívat jak žáci školy, tak sportovní 
oddíly či další zájemci. Práce pro-
vedla společnost FIMAX stavební 
firma s.r.o., Chotoviny, celkové 
stavební náklady byly 5,8 mil. Kč 
vč. DPH.

Byla zahájena II. etapa výstavby 
domu s  pečovatelskou službou, 
v  rámci které by zde do  března 
2021 mělo vzniknout 30 nových 
bytů, z  toho 24 bytů o  velikos-
ti 1+kk a 6 bytů o velikosti 2+kk. 

Práce provádí společnost ACG – 
Real s.r.o., cena stavebních prací 
dle smlouvy o dílo činí 49,4 mil. Kč 
vč. DPH.  

Výstavbou provizorní lávky 
zahájila společnost Dukát stavby 

a  půjčovna s.r.o., Veselí nad Luž-
nicí, komplexní rekonstrukci 
mostu přes řeku Lužnicí. Cena 
dle smlouvy o dílo činí 1,78 mil. Kč 
vč. DPH, termín pro dokončení je 
31. 10. 2020.                                        

Stavební práce v našem městě

Petr Klíma
referent ŽP

První červnový týden, respek-
tive ve  dnech pondělí 1. 6., 

středa 3. 6. a pátek 5. 6. se z hlási-
čů městského rozhlasu ozve vždy 
v 10, 15 a 17 h kontrolní hlášení. 
Toto hlášení má za cíl ověřit sly-
šitelnost a  srozumitelnost měst-
ského rozhlasu. 

Žádáme tímto občany, aby pří-
padné nedostatky sdělili jakou-
koliv cestou městskému úřadu, 
a to nejpozději do 10. 6. 2020. 

Prosíme zjištěnou závadu co 
nejlépe popsat, uvést číslo po-
pisné domu a  umístění problé-
mového sloupu s  hlásiči. Na-
shromážděnými připomínkami 
se bude zabývat společnost, pro-
vádějící servis městského roz-
hlasu.                                             

Vyhrazená parkovací místa
Martina Machálková
zástupce velitele městské policie

Pokud je člověk zdravý, na mno-
há místa zvládne dojít pěšky, 

dojet na  kole či docestovat měst-
skou hromadnou dopravou. Po-
kud někam přijede autem, nemusí 
si lámat hlavu nad tím, zda zapar-
kuje o  pár metrů blíž či dále. Tě-
lesně handicapovaný člověk však 
využívá auto pro přepravu daleko 
častěji a  potřebuje zaparkovat co 
nejblíž objektům, které se chystá 
navštívit.

Vyhrazené parkovací místo pro 
držitele průkazu ZTP či ZTP/P se 
považuje za  jednu z  forem zvlášt-
ního užívání pozemní komunikace 
a silniční úřad jej může zřídit, ale 
není to jeho povinností. U  kaž-
dé žádosti se přihlíží k  potřebě 
konkrétního žadatele a  též záleží 
na skutečnosti, jak velký je v dané 
lokalitě tlak na  parkovací místa. 
Současně v  místě požadovaného 
parkování nesmí být zákaz stá-

ní, zastavení a  musí zůstat volný 
alespoň jeden jízdní pruh široký 
nejméně 3 m pro každý směr jízdy 
apod.

Rozhodnutí se vztahuje na kon-
krétní registrační značku vozidla 
a  držitele průkazu ZTP či ZTP/P, 
který má v  místě požadovaného 
vyhrazení parkovacího stání trvalé 
bydliště.

Povinností držitele vyhrazené-
ho parkování je parkovat pouze 
na daném označeném místě.

Ve  městě Se-
zimovo Ústí byla  
k  31. 12. 2019 plat-
nost vyhrazených 
parkovacích míst 
zrušena vyjma těch, 
které byly povole-

ny, zřízeny a  prodlouženy právě  
držitelům Parkovacího průkazu 
pro osoby se zdravotním postiže-
ním. Dosavadní dopravní znače-
ní doplněná registrační značkou 
umístěná v  různých ulicích jsou 
platná a  žádáme řidiče o  jejich  
respektování.                                    

Kontrola 
slyšitelnosti 
městského rozhlasu

P
MÍSTO 

PRO SPZ 
NEBO 

JINÝ TEXT
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Zdeněk Havlůj
ředitel Správy města

Opravy bytových 
a nebytových prostor 
v roce 2019
V  roce 2019 se Správa města 

zabývala zejména špatným stavem 
kanalizačních přípojek u  domů 
ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. 
Počátkem roku bylo nutné řešit 
závažnou havárii v domě čp. 619, 
kdy bylo nutné vyměnit potrubí 
nejen mimo objekt mezi šachta-
mi, ale i uvnitř objektu. Akce byla 
poměrně náročná, neboť se neprů-
chodné potrubní vedení nacházelo 
cca 2 m pod podlahou ve  skle-
pě.  Tímto děkujeme obyvatelům 
předmětného domu za pochopení 
a součinnost. Na základě této zku-
šenosti a v souvislosti i s obdobnou 
havárií v MŠ Lipová, ke které došlo 
na podzim roku 2018, byl následně 
proveden monitoring všech přípo-
jek a na základě jeho výsledku vy-
měněny obě přípojky k domu čp. 
627, jejichž stav byl nejhorší. Zde 
bych si dovolil doporučit všem SVJ 
a  dalším majitelům objektů, aby 
si preventivně nechali své kanali-
zační přípojky prověřit. Obecně 
je kanalizace v horní části našeho 

města ve špatném stavu (stáří cca 
60 let, minimální spády, přesahy 
a propady potrubí) a řešení havárií 
je velice nepříjemné. 

Dále bylo sanováno 16 ks balkó-
nů v čp. 627 včetně výměny zábra-
dlí a vyměněno několik ks bočních 
vchodových dveří. Z akcí menšího 
rozsahu uvedu realizaci nového 
elektropřívodu v  domě čp. 602, 
opravu střechy a  podhledu u  ob-
chodu čp. 1113 a výměnu střešních 

oken u  jednoho z  bytů v  čp. 627. 
Rekonstrukcí před novým proná-
jmem pak prošlo více než 20 bytů 
(byty jsou uváděny na základě roz-
hodnutí Rady města do tzv. „Stan-
dardního stavu“).  

Opravy bytových 
a nebytových prostor 
v roce 2020
Na základě schválení plánu pro 

rok 2020 a  plánu oprav bytových 
a nebytových prostor radou města 
bude v letošním roce naše organi-
zace disponovat celkovou částkou 
ve výši 4,3 mil. Kč. Tato je určena 
na opravy menšího rozsahu, větší-
ho rozsahu, uvádění bytů do stan-
dardního stavu před novým pro-
nájmem a  na  opravy dlouhodobě 
pronajatých bytů při minimální 
době pronájmu 35 let aniž by v této 
době proběhla oprava či rekon-
strukce zásadnějšího charakteru ze 
strany pronajímatele. 

V návaznosti na provedený mo-
nitoring bude vyměněno potrubí 
kanalizační přípojky k  domu čp. 
494 a  potrubí odvodňující plo-
chu před objektem sauny.  Dále 
jsou v  plánu výmalby společných 
prostor v některých domech a ná-
těry kovových střešních prvků 
na domech čp. 609 – 613. Rovněž 

budou vyměněny ležaté rozvody 
vody v  čp. 490, rozvaděč v  domě 
čp. 75 a dojde i na doplnění hyd-
rantových skříní a jejich porevizní 
opravy. V  neposlední řadě opra-
víme i  zbývající komíny na  bloku 
domů čp. 609 – 613 a  vyměníme 
nevyhovující střešní okna u jedno-
ho bytu v čp. 627 a jednoho v čp. 
602. Na neočekávané nutné opravy 
a  havárie je pak vyčleněna částka 
300 tis. Kč.   

Přírodní koupaliště Pohoda
S  blížícím se létem proběhly 

přípravy na zahájení letošní kou-
pací sezóny. Kromě běžné údržby 
zeleně, repase a  instalace oběho-
vých čerpadel a údržby dětského 
hřiště a sportovišť, byl odstraněn 
kal z  koupací nádrže a  vyčištěn 
vrt, ze kterého čerpáme vodu. 
Dále byly provedeny zásahy 
v  biotopní části pro zlepšení její 
provozní funkce. V  neposlední 
řadě nám odborná firma opra-
vila praskliny v  kompozitním 
povrchu v  okolí hlavního bazé-
nu, v  jeho vstupu a  v  dětském 
brouzdališti. Zařízení je pro naše 
zákazníky připraveno a  čeká-
me na vyšší teploty, abychom jej 
mohli otevřít. O  tom, za  jakých 
podmínek se budete koupat 
a  slunit, rozhodneme operativně 
na  základě aktuální pandemické 
situace. Sledujte, prosím, webové 
stránky města.  

Nové svozové vozidlo 
zametací vůz
V  souladu s  naším dlouhodo-

bým záměrem obnovy vozového 
parku a  techniky byl pořízem 
nový vůz na svoz odpadu. Zasta-
ralý typ AVIE D90L byl nahrazen 
moderním strojem značky ISU-
ZU. Jedná se o  nosič kontejnerů 
vybavený hydraulickou rukou, 
který bude používán zejména pro 
svoz separovaného odpadu. Dále 
pak pro vyvážení kontejnerů ze 
sběrných dvorů a pro poskytování 
služeb třetím osobám. Na poříze-
ní této techniky se podařilo vy-
bavit dotaci z  fondu soudržnosti, 
operačního programu pro životní 
prostředí ve  výši cca 25%, když 
tato činila cca 600 tis. Kč při po-
řizovací ceně (včetně 5 ks kontej-
nerů) 2,4 mil. Kč vč. DPH. Věřím, 
že touto nezbytnou investicí dojde 
k  zlepšení obslužnosti odpado-
vého hospodářství. V  minulém 
roce disponovala Správa města 
po dobu dlouhých cca devíti mě-
síců pouze jedním vozidlem pro 
výše uvedené účely (zastaralý 
nákladní vůz AVIE D90L byl z ti-
tulu zásadní závady dlouhodobě 
v  opravě) a  musela si vypomoci 
externími dodavateli, přičemž ne 
vždy se dařilo řešit separovaný 
odpad dle našich představ. Rovněž 
jsme byli nuceni odmítat některé 
zakázky.                                            

Informace ze Správy města

Ludmila Svatková
místostarostka

Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů v Sezimově Ústí má 
od března letošního roku nového 
velitele. Na základě doporučení 
členů jednotky a se souhlasem 
Hasičského záchranného sboru 
JčK byl do této funkce jmenován 
Tomáš Novák.

Nový velitel nebude mno-
hým občanům našeho 

města neznámý, protože se 
v  Sezimově Ústí před třiceti 
devíti lety narodil, chodil zde 
do základní školy, byl členem 
a později vedoucím ve skaut-
ském středisku Černá růže. 
Od  roku 2002 pracuje jako 
voják z povolání u 42. mecha-
nizovaného praporu v Táboře.

Tomáš Novák v  roce 2017 
složil státní zkoušku v  oboru 
„technik požární ochrany“ 
a to ovlivnilo jeho rozhodnutí 
stát se členem jednotky dob-
rovolných hasičů. Od  roku 
2018 aktivně působí v  jed-
notce na  pozici strojníka, 
především řídí a  obsluhuje 
požární techniku. Na otázku, 
jaké má plány do  budoucna, 
nový velitel odpovídá: „Mezi 
moje hlavní plány patří udržet 
nastavený vysoký standard, 
obnovit a  doplnit vybavení 
pro jednotlivce a  jednotku 
a především rozšířit členskou 
základnu.“

Přejeme novému veliteli 
dobrovolných hasičů, aby se 
mu plány dařilo naplňovat 
a celá jednotka byla pod jeho 
vedením dobře připravena pl-
nit své úkoly.                            

Představujeme 
nového velitele 
SDH
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■ Mám ráda naše město 
i  jeho krásné okolí. Žiji zde 
od roku 1951 a je mi tu dob-
ře. Děkuji panu starostovi 
a sociálnímu odboru za milé 
přání a dárek k mým 90. na-
rozeninám. 

Marie Sedláčková
■ Děkuji panu starostovi 

za blahopřání k mým naro-
zeninám.               Jiří Brabec

■ Děkuji panu starostovi 
za  přání k  mým naroze-
ninám a  paní Evě Veselé 
za předání dárku. 

Alexandr Šíma
■ Děkuji panu starostovi  

za blahopřání k mým naro-
zeninám.      Ladislav Štiller

■ Děkujeme za  milou ná-
vštěvu z  městského úřadu  
na  naší diamantové svatbě. 
Děkujeme panu starostovi 
Martinu Doležalovi za přá-
ní a  paní místostarostce 
Ludmile Svatkové za  dárek 
a  dojemná slova k  tomuto 
výročí. Byli jsme mile pře-
kvapeni a děkujeme. 

manželé Stuparičovi
■ Děkuji panu starostovi  

Mgr.  Ing.  Martinu Doleža-
lovi za  blahopřání k  mým 
narozeninám  a paní Vocíl-
kové za předání dárku a mi-
lou návštěvu.

Zdeňka Jírová
■ Děkuji panu starostovi 

za milé přání k mým naroze-
ninám.   Miluše Smetanová

■ Děkuji panu starostovi  
Mgr.  Ing. Martinu Doleža-
lovi, v zastoupení městského 
úřadu, za  milé blahopřání 
k mým narozeninám. 

Josef Strouhal
■ Děkuji panu starostovi 

za blahopřání k mým naro-
zeninám.            Jan Devera

■ Děkuji panu starostovi 
za blahopřání k mým naro-
zeninám. 

Marie Přívozníková
■ Děkuji panu starostovi  

Mgr.  Ing. Martinu Doleža-
lovi za přání a paní učitelce 
Hlubinkové za předání dár-
ku k mým narozeninám.

Miloslava Kalinová
■ Děkujeme slečně Alence Ba-

lášové za to, jak nám, starším 
lidem, v této těžké době po-
máhá.             Věra Kučerová 

a Vlastimil Kučera

Poděkování

prap. Jiří Matyš

Na Obvodním oddělení Policie 
ČR Sezimovo Ústí bylo v mě-

síci dubnu šetřeno několik pře-
stupků a  trestných činů na území 
Sezimova Ústí. Krátce jen několik 
případů:

■ V době od 8:00 hodin do 12:00 
hodin dne 21. 4. neznámý pa-

chatel odcizil z  peněženky 
na lednici v kuchyni bytu v by-
tovém domě čp. 494 ul. Lipo-
vá  finanční hotovost ve  výši 
1.500 Kč.

■ Dne 26. 4. ve 22:10 hodin nezná-
mý pachatel nezjištěným způso-
bem poškodil z  vnější strany 
skleněnou výplň kuchyňského 
okna bytu ve zvýšeném přízemí 
na  adrese Lipová čp. 490, čímž 

poškozené V. F. způsobil škodu 
v předběžné výši 1.000 Kč.
Vzhledem k  současné situaci 

(nouzový stav) v  důsledku výsky-
tu koronaviru (označovaný jako 
SARS CoV-2) a  tím omezených 
aktivit obyvatel je z měsíce dubna 
na  území Sezimova Ústí v  šetře-
ní zvýšený počet deliktů zejména 
na úseku proti občanskému soužití 
a proti veřejnému pořádku.



Z činnosti Policie ČR

Lenka Hrušková
ředitelka VOŠ, SŠ, 
COP Sezimovo Ústí

Vážení přátelé,
v letošním roce si připomínáme 
80. výročí založení naší odborné 
školy v Sezimově Ústí. V sobotu 
6. června 2020 měly proběhnout 
k tomuto výročí oslavy absolventů, 
učitelů a široké veřejnosti ve všech 
prostorách VOŠ, SŠ, COP Sezimovo 
Ústí. Z objektivních důvodů jsme však 
museli hromadnou oslavu zrušit 
a ponechat pouze oslavy v on-line 
podobě na webových stránkách 
školy (https://www.copsu.cz/cs/o-
skole/1940-2020-80-let-copky.html). 

Abyste se mohli zadívat na vir-
tuální vernisáž historických 

fotografií školy, abyste pochopili 
souvislosti historického on-line fil-
mu a  vnímali virtuální prohlídku 
školy, dovolte mi malý historický 
exkurz do vývoje školy.

V průběhu celé historie „COP-
ky“ docházelo k  velkému množ-
ství změn v organizaci výukového 
procesu i  vyučovaných oborech. 
Školou prošlo několik tisíc absol-
ventů, kteří nacházeli uplatnění 
v podnicích nejen táborského re-
gionu a širokého okolí. Idea zalo-
žení Baťovy školy práce, která byla 
výsledkem snah o využití nejefek-
tivnějšího věku lidského života 
spojeného s  vlivem podnikových 
hodnot na  vyvíjejícího se jedin-
ce, se stala inspirací pro všechny 
nastupující generace. Vychovat 
si vlastní „dorost“ bylo plně při-
rozeným vyústěním dlouhodobé 
koncepce a snah ovlivnit pracovní 
i osobní kvality budoucích absol-

ventů školy, tedy i  zaměstnanců 
podniku.

To, co bylo nadčasové, byly 
snahy o  naplnění pedagogického 
reformismu, tedy alternativního 
vzdělávacího systému, který byl 
založen na přímé možnosti aplika-
ce získaných poznatků a  minima 
„nepotřebných“ encyklopedických 
znalostí. Cílem byla implementace 
teorie do  praxe. V  průběhu exis-
tence školy se pracovníci i  jejich 
předchůdci snažili vést mladé lidi 
k  tomu, aby získávali vědomosti 
a  řemeslné, odborné, technické 
dovednosti ve  svém oboru na  co 
nejvyšší úrovni s cílem uplatnit se 
v aplikační sféře. Naprostou samo-
zřejmostí byla možnost nadále se 
vzdělávat ve  svém oboru, popř. si 
i rozšiřovat svoji kvalifikaci.

Současná edukace se může 
nechat inspirovat „baťovským“ 
motivačním systémem, který byl 
ve  své době (a  možná i  dnes je) 
nepřekonaný a nenacházel mnoho 
příležitostí ke srovnání. Vynikající, 
loajální pracovník se skvělou pra-
covní morálkou je i v současnosti 
snem každého zaměstnavatele. 
Současnost se nechává inspirovat 
minulostí, navazuje na  změny, 

které v osmdesátileté historii školy 
musely samozřejmě přijít. Nejvý-
znamnější změnou posledních de-
setiletí byl v roce 2001 vznik VOŠ, 
SŠ, COP jako samostatné příspěv-
kové organizace, která je součástí 
výchovně vzdělávací soustavy Čes-
ké republiky. Výuka je zaměřena 
na strojírenské obory, elektroobo-
ry, programování, energetiku, au-
tomatizaci, na obory zabývající se 
informačními a  komunikačními 
technologiemi. Nedílnou součástí 
jsou učební obory v  oblasti stro-
jírenství a  elektrotechniky, včetně 
nástavbového studia. Nejmladšími 
obory jsou obory ekonomické se 
specializací na informatiku a říze-
ní sportu. Po  maturitě je možné 
na škole získati  titul diplomovaný 
specialista. To je umožněno absol-
ventům VOŠ.

Jaká bude škola v budoucnosti?
Individualita a týmovost, koope-

race a soutěžení, akcent na propo-
jenost teorie a praxe. To jsou hlavní 
znaky edukace na naší škole. A de-
centralizace jako funkční pomůcka 
ke  zvýšení efektivity podpořená 
kvalitní výukou kvalifikovaných 
odborníků a  pedagogů směřující 
k uplatnění absolventů v praxi.     

80. výročí založení COP
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ČERVEN
SU I 11. a 25. 6. Korej
SU II 1. 6. Nádraží ČD
 5. 6. Svépomoc

ČERVENEC
SU I 9. a 23. 7. Korej
SU II 3. 7. Svépomoc
 13. 7. Nádraží ČD

SRPEN
SU I 6. a 20. 8. Korej
SU II 3. 8. Nádraží ČD
 7. 8. Svépomoc

ZÁŘÍ
SU I 3. a 17. 9. Korej
SU II 4. 9. Svépomoc
 7. 9. Nádraží ČD

Rozpis přistavování  
velkoobjemových 
kontejnérů

Minimální úsilí – maximální účinnost 
a vzájemný prospěch. To je filozofie 
juda vycházející ze schopnosti využít 
co nejúčinněji svou sílu k poražení 
i fyzicky silnějšího soupeře. Judo také 
učí vzájemnému respektu mezi lidmi.

Hana Chotovinská
kronikářka města

Honza Mašek, student oktávy 
Gymnázia Pierra de Couber-

tina v  Táboře, obě dvě podstatné 
myšlenky juda splňuje. Již po  ně-
kolika minutách rozhovoru s ním 
zjistíte, že je to mladý muž citlivý, 
ohleduplný s  příkladným kava-
lírským chováním a  jak sám říká, 
judista je spíše silový než technic-
ký. K tomuto sportovnímu odvětví 
ho přivedla maminka. Trénovat 
začal v 8 letech a jeho první trenér-
kou byla paní Anděla Holubová. 
K tomu, aby se stal mistrem České 
republiky v kategorii starších žáků, 
mu stačilo 5 let učení se techniky 
boje. A další úspěchy následovaly: 
rok 2016 – 2. místo na  Mistrov-
ství České republiky v  kategorii 
dorostenců a  v  témže roce získal 
3. místo na mezinárodním turnaji 
Masters Bremen,  2017 – 1. místo 
na  Mistrovství České republiky 
v  kategorii dorostenců a  2. místo 
v kategorii juniorů, 2018 – 1. mís-
to na Mistrovství České republiky 
v kategorii juniorů, 2019 – 1. mís-

to na Mistrovství České republiky 
v kategorii juniorů, 2018 – 4. místo 
a v roce 2019 5. místo na Mistrov-
ství České republiky v  kategorii 
mužů. V  lednu roku 2020 získal 
zlatou medaili v  kategorii junio-
rů a  stříbrnou v  kategorii mužů 
na  mezinárodním turnaji Danish 
open.  Pravidelně vyhrává Český 
pohár v judu. V roce 2016 vyměnil 
TJ Sokol Tábor za klub Sport judo 
Litoměřice. Soutěží v  kategorii 
+100 kg a pravidelně trénuje s mi-
strem světa Lukášem Krpálkem. 
Zápas proti Lukášovi v  roce 2019 
ve finále extraligy patří k jednomu 

z  největších sportovních zážitků 
Honzy. Mistrovi světa sice v  boji 

podlehl, ale stalo se tak až 3 vteřiny 
před ukončením zápasu. Trénuje 
každý den. V Táboře pod vedením 
Davida Voráčka, ale na  tréninky 
jezdí i  do  Prahy a  do  Litoměřic. 
Jeho vzorem je francouzský judista 
a osminásobný mistr světa v těžké 
váze Teddy Riner, který stejně jako 
on využívá v soupeření především 
svou sílu.

Honza se však může pochlubit 
i úspěchy v jiném sportu. V letech 
2015, 2016 a 2017 byl juniorským 
reprezentantem České republi-
ky ve vodním pólu. A v současné 
době splnil i přání svého dědečka, 
dlouholetého hráče házené, aby se 
jeho vnuk věnoval stejnému sportu 
jako on. 

A  jaké jsou plány tohoto na-
dějného sportovce do  budoucna? 
Vzhledem k tomu, že je v posled-
ním ročníku střední školy, čeká 
ho v  dubnu a  v  květnu maturitní 
zkouška. Následně pak přijíma-
cí řízení na  Univerzitu obrany 
do  Brna. Po  sportovní stránce 
touží vyhrát Mistrovství republiky 
mužů a  případně získat i  nějaké 
medaile v zahraničí.   
Když se můj rozhovor s  Honzou 
chýlil ke  konci, poprosil mě, zda 
bych nemohla uvést poděkování 
jeho mamince. Podle jeho slov, 
kdyby nebylo jí, úspěchu na spor-
tovním poli by nikdy nedosáhl. 
Prosbu plním a Vám, Honzo, přeji 
hodně úspěchů.                                

Ve školním roce 2020/2021 na-
bízíme studium v těchto umě-

leckých oborech:
HUDEBNÍ OBOR
Která studijní zaměření si u nás 

můžete vybrat?
Hra na  klavír, housle, violon-

cello, kytaru, akordeon, klávesové 
nástroje, zobcovou a příčnou flét-
nu, klarinet, trubku, lesní roh, po-
zoun a bicí nástroje, sborový zpěv, 
sólový zpěv klasický i  populární 
a  nově i  elektronické zpracování 
hudby a zvuková tvorba.

TANEČNÍ OBOR
Co u nás najdete: Základní ryt-

mickou a  pohybovou průpravu, 
scénický tanec s tvorbou vlastních 

pódiových vystoupení všech taneč-
ních stylů. Od září se výuky ujme 
Markéta Švecová (TS CODA).

VÝTVARNÝ OBOR
Své schopnosti můžete rozvíjet 

zejména v těchto výtvarných obo-
rech: Malba, kresba, grafika, kera-
mika, prostorová tvorba a mnoho 
dalších výtvarných technik.

DRAMATICKÝ OBOR
Literárně-dramatický obor na-

bízí žákům rozvoj v  oblasti dra-
matického a  slovesného umění. 
Završením je tvorba divadelního 
představení, či sólový a skupinový 
přednes, prezentování na veřejnos-
ti a přehlídkách, případně i přípra-

va na  studium specializovaných 
středních a vysokých škol.

Přijímací pohovory do  všech 
oborů včetně zájemců o  studium 
v Plané nad Lužnicí (hra na klavír, 
keyboard, housle, zobcovou flétnu, 
klarinet a  saxofon, místo studia 
uveďte v  přihlášce) proběhnou 
ve středu 10. června a ve čtvrtek 11. 
června od 16 do 18 hodin v budově 
školy, Nerudova 648.

Mimo tyto termíny po individu-
ální domluvě kdykoli v  odpoled-
ních hodinách.

K  přijímacím pohovorům je 
nutné elektronicky vyplnit přihláš-
ku, kterou najdete na  webu naší 
školy (www.zussu.cz).                     

Jan Mašek – reprezentant České republiky v judu

Honza v utkání s mistrem světa Lukášem Krpálkem

Fotografie z Mistrovství republiky 
v judu 2019

ZUŠ Sezimovo Ústí přijímá nové žáky
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Inzerce
KOUPĚ

Koupím LP, CD, MC. 
Tel.: 604 640 066

PRONÁJEM
Sháním zahradu/zahrádku 
k dlouhodobému pronájmu 

nejlépe v lokalitě SÚ2, ale 
může být i SÚ1.

simona.veisova@gmail.com,
Tel.: 723 931 004

Společenská kronika
Narození: od 28. 1. do 19. 4.

Hořejší Barbora
Hrbek Petr

Chrtová Simona
Kopecký Matěj

Kovář Alex
Kratochvíl Roman

Malátek Matěj
Mátl Lukáš

Plachý Richard
Salayová Martina
Sedláček Marek
Strnad Tobiáš

Šebková Natálie
Tomandl Kryštof

Vacek Karel
Vokáč Pavel

Zemřelí: od 29. 1. do 29. 4.
Baborová Zdeňka
Bejček Bohuslav
Borský Roman
Brožová Marie

Červenková Hana
Dvořák Pavel

Henych Antonín
Klimš Vladislav

Kubů Věra
Kupsa Tomáš
Malát Jaroslav

Mrzenová Marie
Němcová Božena
Novotný Jaroslav

Novotný Jiří
Pátek Vladimír
Pešula Antonín

Souchová Helena
Strnad Jaroslav
Šedivá Vlasta

Tousek Jiří
Veselá Marie

Vobinuška Zdeněk
Vyskočilová Milena

Zámostný Pavel

Václav Mikula

První zpráva o  městě Ústí je 
z roku 1250, kdy generální ka-

pitula dominikánského řádu sou-
hlasila, aby klášterní kostel v  Ústí 
byl zasvěcen sv. Dominikovi. Až 
do roku 1420 zde byl klášter, farní 
kostel, špitál a rezidence Vítkovců, 
městské opevnění, brány, množství 
domů (většinou dřevěných), tři 
předměstí. Na ploše asi 10 ha bylo 
obyvatelstvo převážně řemeslného 
zaměření. 

Farní kostel nebyl moc vel-
ký, stával o  něco severněji, než 
dnešní kostel, asi v místech mezi 
ulicemi Hromádkovou a  Švehlo-
vou. Zasvěcen byl Panně Marii, 
délka byla 36 metrů, z jižní a vý-
chodní strany byl hřbitov. Z kos-
tela nezůstalo skoro nic, ale ještě 
v první polovině 19. století, když 
se stavělo dnešní město, popisu-
je Josef Švehla: „občan Kadoch, 
nežli si postavil domek, přiklonil 
si ke  zbytkům zdí kostela prk-
na, a pod takto improvizovaným 
přístřeškem žila celá rodina ně-
kolik neděl“. Náhodou známe 
jména několika farářů: 1379 Jošt, 
o  kterém víme jen to, že dlužil 
vladykovi Filipovi ze Želče 70 
kop grošů. Roku 1380 byl uveden 
v  úřad farář Jindřich, 1390 sem 
přišel z  Klokot farář Bolech, bý-
valý správce špitálu v Příběnicích. 
Pomáhal mu kazatel Lipko, vikář 
Mikuláš a oltářník Mikuláš. Roku 
1407 nastoupil Václav z Lún, který 
po  dvou letech si vyměnil místo 
s  Janem, rektorem špitálu v Ústí. 
V roce 1419 je zmiňován farář Jan 
Přažcovec.

Fara stávala jižně od  kostela, 
a  byla (dle J. Švehly) skrovných 

rozměrů. Nalezly se zde keramické 
nádoby, mezi nimi tzv. Husův hr-
neček s českým a latinským textem 
písně.

Na  jaře 1420 skončilo město 
v plamenech. Pánem města byl Ol-
dřich, z rodu Vítkovců, který před-
tím nevpustil do města přívržence 
Jana Husa. Ti si počkali na konec 
masopustních oslav, kdy byli oby-
vatelé „opilí a  po  tancích a  jiném 
veselí bezpečně spali“ a  na  pope-
leční středu 21. února 1420 město 
dobyli. Hned všechny protivníky 
„laiky i  duchovní zajali a  někte-
ří z  nich utekli přes zeď. Některé 
z  města vyhnali“ (jak píše kroni-

kář Vavřinec z Březové). Útok or-
ganizoval kněz táborský Vanček, 
zvoník Hromádka z Jistebnice, Jan 
Bydlín a  Jan Smolín. Krátce poté 
obsadili Hradiště (dnešní tábor-
ské staré město), kde využili skoro 
opuštěného města, ale obehnané-
ho hradbami.

V  sobotu před květnou nedělí, 
30. března 1420 husité město za-
pálili, a protože většina staveb byla 
dřevěná, shořelo rychle. Kostely 
byly sice kamenné stavby, ale když 
spadla střecha, začaly se rozpadat. 
Středověkému Ústí se pro jeho 
rychlý zánik také někdy říká české 
Pompeje.                                           

KKoosstteell  PPoovvýýššeenníí  ssvv..  KKřříížžee    
vv  SSeezziimmoovvěě  ÚÚssttíí  

 

pátek 12. 6. 2020 

 

 

 program: 

      19:00  koncert  
 

      19:30  výstava Duchovní toulky po Táborsku 
       (slovem provází L. Mikulová)                     
       

20:00 – 22:00   volná prohlídka kostela a výstavy 
                           (sakristie, varhany, věž, zvony, kronika)  
 

vstup zdarma 

Dr. E. Beneše 1091
391 01  Sezimovo Ústí I               
mob.: 728 078 603, 720 285 237
Facebook: Bufet1948 
E-mail: bufet1948@seznam.cz
IČO: 87170621, 08382549 
DIČ: CZ8701261547, CZ8402071722

Nabízíme 
denní nabídku hotových 
jídel a Fast Food u nás 
v Bufetu v Sezimově Ústí 
a také rozvoz obědů.

Letos je tomu 600 let, kdy zaniklo 
středověké město Ústí

BUFET
1948

INZERCE
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DIVADLA

Představení v  rámci předplatné-
ho Jaro 2020 (Plnou parou, Vel-
ké lásky v malém hotelu, Dokud 
nás milenky nerozdělí a Benátky 
pod sněhem) jsou s  konečnou 
platností zrušena. Po  předložení 
zakoupené permanentky bude 
všem hotově vrácena poměrná 
částka ve  výši 660 Kč. Nejzazší 
termín pro vrácení permanentek/
vstupenek je 31. 8. 2020. Perma-
nentky bude možné vracet pou-
ze v  infocentru Sezimovo Ústí. 
Vstupenky zakoupené na jednot-
livá představení se vrací běžným 
způsobem: 
■ vstupenky zakoupené online 

stačí poslat ve  formátu PDF 
na  email infocentrum@se-
zimovo-usti.cz. Částka bude 
odeslána na účet.

■ vstupenky zakoupené v  info-
centru nebo na  pokladně lze 
vrátit pouze v infocentru. Část-
ka bude proplacena hotově.

Na  podzim vás čekají divadelní 
představení pouze ve  volném 
prodeji.

CRY BABY CRY
ŠVANDOVO DIVADLO
7. října 19 hod.
Pět žen se v dnes populárním 
kurzu life coachingu pokusí 
zjistit, jak by měly změnit 
svůj život. Může nás ale vůbec 
někdo naučit, jak žít a jak být 
šťastný? To je otázka. Divadelně 
zrychlený kurz pod vedením 
kouče Michala Dlouhého se o to 
pokusí. 

Hrají: Michal Dlouhý, Klára 
Cibulková, Kristýna Frejová, 
Petra Hřebíčková / Bohdana 
Pavlíková, Blanka Popková, Réka 
Derzsi / Eva Vrbková
vstupné: 460 Kč

ROŠÁDA
DIVADELNÍ SPOLEK FRÍDA
15. října 19 hod.
Laura žije se svým manželem 
Viktorem ve šťastném vztahu. 
Viktor má dobrou práci, vždy se 
o všechno postará, ale poslední 
dny se začíná chovat divně. 
Laura pochopí, že jejich společný 
život potřebuje změnu. Vymyslí 
na první pohled šílený záchranný 
plán. Musí vzít situaci pevně 
do svých rukou, aby všechno 
bylo tak, jako dřív... 

Hrají: Barbora Munzarová, 
Martin Trnavský, Marika 
Procházková, Radim Novák
vstupné: 360 Kč

FANTASTICKÁ ŽENA
AGENTURA FAMILIE
4. listopadu 19 hod.

Příběh dvou kamarádů 
ve středním věku, jejichž životy 
pořádně zamíchá tajuplná 
seznamka a doslova fantastická 
žena, která se jim zčistajasna 
objeví v bytě. Jak to spolu může 
souviset? Nechte se překvapit! 
A dejte si dobrý pozor na to, co 
si přejete...
Hrají: Patricie Pagáčová / Diana 
Šoltýsová, Václav Krátký / Ondřej 
Volejník, Adrian Jastraban / 
Jarmil Škvrna
vstupné: 340 Kč

SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ
KOMORNÍ DIVADLO KALICH
11. prosince 19 hod.
Jednoho letního dne se do vily, 
ukryté v idylických lesích, sjede 
nesourodá společnost. Poněkud 
potřeštěný vynálezce Andrew, 
řešící svou sexuální frustraci 

vymýšlením prapodivných 
vynálezů, jeho půvabná 
manželka Adriana, úzkoprsý 
filozof Leopold s nastávající 
manželkou Ariel, záletný 
a bezuzdně milující lékař 
Maxwell a jeho skutečně v ničem 
nekomplikovaná přítelkyně 
Dulcy... 
Hrají: Václav Kopta, Máša 
Málková, Radek Zima, Sandra 
Černodrinská / Sarah Haváčová, 
Barbora Munzarová, Jaromír 
Meduna
vstupné: 360 Kč

GALERIE 

V červnu se do galerie Spektrum 
přestěhovaly stálé expozice při-
bližující historii města Sezimovo 
Ústí.

SEZIMOVO ÚSTÍ VÁS VÍTÁ
Málo míst v Čechách se může 
pochlubit tak dramatickou 
minulostí jako Sezimovo Ústí. 
Město vymezeno lesy a řekou 
Lužnicí láká k neustálým 
návratům a je přitažlivým 
místem v každé roční době.

BAŤOV OD ZAČÁTKU
Jak vypadaly první roky výstavby 
průmyslové části Sezimova Ústí 
zvané Baťov, ukazuje výstava 
fotek z let 1939-1945.

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

červen – srpen

Kulturní program na měsíc červen

PO 9–11:30 13–17
ÚT – 13–15
ST 9–11:30 13–17
ČT – 13–15
PÁ 9–11:30 –

KNIHOVNA ŠKOLNÍ NÁM.
603 257 500

mk2@sezimovo-usti.cz

PO 8–12 13–16
ÚT 8–12 13–16
ST – 13–18
ČT 8–12 13–16
PÁ 8–12 –
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EDVARD BENEŠ A ZDENĚK 
FIERLINGER: 
PŘÍBĚHY DOMŮ A ZRADY

Nad řekou Lužnicí stojí 
od třicátých let 20. století tři vily. 
Patřily vrcholovým diplomatům 
a na začátku našeho příběhu ještě 
přátelům – Edvardu Benešovi, 
Ludvíku Strimplovi a Zdeňku 
Fierlingerovi.

NÁHRADNÍ TERMÍNY 
PŘESUNUTÝCH AKCÍ

ŽENA VLČÍ MÁK
VIP ART COMPANY
sál Spektrum
23. září 19 hod.
Herecký koncert Hany 
Maciuchové. Hra je monologem 
starší dámy, která prožívá 
nečekané citové vzplanutí, 
neuvěřitelnou, ostýchavou, 
dychtivou a stejně intenzivně 
opětovanou lásku k muži ještě 
o deset let staršímu, než je ona 
sama. 
Hrají: Hana Maciuchová
vstupné: 330 Kč

NEZMAŘI
1. října 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. 
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 

NA KUS ŘEČI 
S MIROSLAVEM DONUTILEM
6. listopadu 19 hod.
sál Spektrum
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

DOMINIKA NA CESTĚ 
JAPONSKEM
DOMINIKA GAWLICZKOVÁ 
18. listopadu 19 hod.
sál Spektrum
Otřes mozku, natáčení pro Fuji 
TV i rozhovory pro největší 
noviny světa, ukradené kalhotky, 
horké prameny, tajfuny, lesy, 
rakety, automaty, kravaty, 
krabi, králíci, karaoke i rybí 
sperma. Nebude to o chrámech 
a japonských zahradách, bude to 

o lidech, přátelství i pokrytectví. 
9 531 kilometrů, 7 měsíců a 4 
dny, 8 ostrovů a 1 motorka.
vstupné: 170 Kč v předprodeji, 
200 Kč na místě

KDYŽ SE ZHASNE
VIP ART COMPANY
17. února 19 hod.
sál Spektrum
Trevor a Nina jsou manželský pár 
z vyšší newyorské společnosti. 
On je prominentní gynekolog, 
ona majitelka a šéfkuchařka 
vyhlášené italské restaurace. 
Jejich manželství však nelze 

pokládat za ideální. Může za to 
předmanželská smlouva, drsnější 
než pravidla amerického fotbalu: 
ten z manželů, který podá návrh 
na rozvod, přijde o veškerý 
majetek, který tak automaticky 
připadne tomu druhému.
Hrají: Lukáš Langmajer, Miluše 
Bittnerová, Michaela Kuklová, Ivo 
Šmoldas
vstupné: 380 Kč

Zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti. Za ostatní zrušené 
pořady vracíme po předložení 
vstupenek plné vstupné.

KNIHOVNY

Knihovna Školní náměstí 
Knižní novinky

Pro dospělé
Daniel Cole: Konec hry
Krimi

Věra Fojtová: 
Zbav nás od zlého
Český román

Pavel Carbol: 
Poslední dny Jana Masaryka 
Životopis

Karin Lednická: Šikmý kostel
Románová kronika z oblasti 
Karviné

Dominik W. Rettinger: 
Elizino tajemství
Příběh z Osvětimi 

Národní kulturní památka Kozí 
hrádek se 12. května otevřela 

pro veřejnost, a  to kromě pondělí 
každý den až do  konce turistické 
sezony, tj. do konce září. Návštěv-
níkům nabízí nejen prohlídku his-
torického areálu, ale také komik-
sovou naučnou stezku pro malé 
i velké, která vede v blízkém okolí. 
Na trase se nachází 10 panelů vě-
novaných historii Kozího hrádku 
a  životu i  dílu mistra Jana Husa. 
Součástí panelů jsou také interak-
tivní prvky pro nejmenší.

Národní kulturní památku 
s oblibou využívají nejrůznější or-
ganizace pro své výlety, Husitské 
muzeum v Táboře zde má pro ško-
ly připravený lektorský program, 
konají se tu bohoslužby pod širým 
nebem a  v  neposlední řadě i  sva-
tební obřady. 

Společně s  nedalekou lesní re-
staurací s venkovním dětským hři-
štěm představuje areál příjemnou 
turistickou zastávku. Bližší infor-
mace zájemci najdou na: http://
www.kozi-hradek.cz.                       

Kozí hrádek se opět otevřel veřejnosti
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Pro děti a mládež
Frank Tashlin: 
Medvěd, který nebyl 
Obrázkový příběh pro děti

David Walliams: 
Nejhorší děti na světě 2 
Humorný příběh pro děti

Zuzana Pospíšilová: 
Dědečkovy povídačky 
Pro začínající čtenáře

Mike Reiss: 
Springfieldské tajemství
Historie, fakta a úplné lži 
o Spriengfieldu – pro mládež 
a fanoušky, kteří chtějí 
poznat zákulisní dění seriálu 
Simpsonovi

Kouzelná kuchařka pro děti

Knihovna Městský úřad 
Knižní novinky 

Pro dospělé
Heather Morrisová: Cilčina cesta
Příběh z Osvětimi

Marcela Mlynářová: 
Dvakrát dole, jednou nahoře
Humorné příběhy

Lesley Kara: Fáma
Thriller

Táňa Keleová–Vasilková: Slib
Pro ženy

Mel Sherratt: Pššt
Detektivka

LETNÍ KINO 

pá     5. červen 21:00 hod.
so  13. červen 21:00 hod.
V SÍTI 
dokumentární
ČR, 2019, 100 min., 15 let
režie: Barbora Chalupová, Vít 
Klusák
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní 
a 2458 sexuálních predátorů. 
Experiment, který naléhavým 
způsobem otevírá tabuizované 
téma zneužívání dětí 

na internetu. Tři zletilé herečky 
s dětskými rysy dostávají za úkol 
prostřednictvím falešných profilů 
na sociálních sítích předstírat, že 
je jim 12 let. Ve věrných kopiích 
dětských pokojíků, postavených 
ve filmovém ateliéru, chatují 
a skypují s muži všech věkových 
kategorií, kteří je na netu 
vyhledali a oslovili.
vstupné: 100 Kč

so 6. červen 21:00 hod.
CHLAP NA STŘÍDAČKU 
komedie
ČR, 2020, 112 min., 12 let
režie: Petr Zahrádka
hrají: Jiří Langmajer, Ivana 
Chýlková, Iva Janžurová, Lucie 
Žáčková
Patnáct let vdaná Zuzana 
jednoho dne zjistí, že má její 
manžel Jiří delší dobu poměr      

s jinou ženou. Zuzana neváhá, 
rozhodne se svou sokyni Lenku 
navštívit a učinit jí tak trochu 
netradiční návrh. Její plán je 
přímo skandální. Navrhne jí, aby 
si péči o Jirku rozdělily a udělaly 
z něj tak chlapa na střídačku. 
Lenka po prvotním šoku souhlasí 
a obě ženy představí tento nový 
způsob života Jirkovi. Tedy spíše 
ho postaví před hotovou věc.
vstupné: 110 Kč

pá  12. červen 21:00 hod.
so  27. červen 21:15 hod.
BOURÁK
komedie
ČR, 2020, 110 min., 12 let
režie: Ondřej Trojan
hrají: Ivan Trojan, Veronika 
Marková, Kristýna Boková, Jiří 
Macháček, Kateřina Winterová, 
Jiří Šimek, Petra Nesvačilová, 
Alena Pajtinková, Kryštof Hádek, 
Jaromír Dulava, Ady Hajdu, Petra 
Polnišová, Milan Ondrík, Jaroslav 
Róna, Aleš Najbrt
Černá komedie Ondřeje 
Trojana s Ivanem Trojanem 
v roli Bouráka, věčného 
frajera, kterému teče do baráku 
i do života a rodina už ho má 
plný zuby. Ale i srdce.
Příběh se odehrává ve Šlukdorfu, 
imaginárním městě na severu 
Čech, kde po revoluci zavřeli 
všechny fabriky a místo nich 
se vyrojily nonstop herny, 
kasina a šlapky. V jednom 
z těch nonstopů s automaty 
pro zoufalce pracuje i Kamila, 
osmnáctka, která už má života 
ve městě, kde chcípnul pes, plné 
zuby. A ještě víc ji štve vlastní 
rodina. Odevzdaná matka 
a otec, který kšeftuje s vraky aut 
a říká si BOURÁK. Zastydlý 
puberťák s otřískaným růžovým 
Cadillacem, který chodí trsat 
rock and roll s holkou, co vypadá 
jako ze starého amerického 
katalogu na podprsenky.
vstupné: 130 Kč

pá  19. červen 21:15 hod.
LEDOVÁ SEZÓNA: 
ZTRACENÝ POKLAD 
animovaný, dobrodružný, 
komedie
USA, Indie, Jižní Korea, Čína, 

V síti

Chlap na stídačku

Bourák
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2019, 90 min, přístupný, dabing 
režie: Tim Maltby, Richard Finn
Norm má na první pohled 
vše, co takový král ledového 
severu potřebuje. Je velký, 
správně chlupatý, má velké zuby 
i milovanou medvědici po boku. 
S jeho královským majestátem 
a medvědí hrůzostrašností už 
je to ovšem trochu horší. Norm 
má rád hlavně zábavu, pohodu, 
kámoše, o jeho roztržitosti ani 
nemluvě. Zato mu nechybí 
odvaha a dobré srdce a obojí 
bude znovu potřebovat. Na jeho 
pól se totiž přenese honička 
za ztraceným pokladem a dávná 
starobylá památka se shodou 
náhod ocitne právě v těch jeho 
nejméně povolaných tlapkách. 
Norm se pochlapí a slavnostně 
slíbí, že vzácný artefakt vrátí 
na místo, odkud byl ukraden. 
Vyzbrojí se trojicí nezničitelných 
polárních lumíků a vydá se najít 
pradávný chrám ležící uprostřed 
džungle kdesi na jiném konci 
zeměkoule. Hádanky, nástrahy 
a pasti překoná s odzbrojující 
bezstarostností a všichni noví 
kamarádi se nestačí divit, jak 
velká je Normova schopnost 
šlápnout vždy vedle. Pokud se 
mu podaří vrátit poklad včas, 
zabrání katastrofě. Džungle už 
ale po jeho návštěvě nebude jako 
dřív!
vstupné: 120 Kč

so 20. červen 21:15 hod.
NEDĚLE V KLUBU
Dokument 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 uvede tento pořad 
v obnovené premiéře letní kino 
Sezimovo Ústí v sobotu  
20. června od 21.15 hodin. Diváci 
zhlédnou 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.
vstupné: 60 Kč

pá  26. červen 21:15 hod.
TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ
komedie
Německo, 2019, 111 min., 15 let, 
dabing 
režie: Bora Dagtekin
hrají: Elyas M´Barek, Florian 
David Fitz, Jella Haase, Karoline 
Herfurth, Frederick Lau, Jessica 
Schwarz, Wotan Wilke Möhring
7 PŘÁTEL – 7 TELEFONŮ  
– 1 NEVINNÁ HRA
Režisér bláznivých komedií 
„Fakjů pane učiteli“ a jejich tři 

hlavní tváře včetně představitele 
učitele se znovu sešli u jednoho 
filmu a natočili spolu jiskřivou 
komedii Téměř dokonalá 
tajemství. Na společné večeři 
se sejde několik párů a po pár 
sklenkách se rozhodnou, že 
svoje telefony položí na stůl 
a všechny zprávy, vzkazy 
i telefonáty budou ten večer 
sdílet. Zprávy se přečtou nahlas, 
hovory budou nahlas. Vždyť 
o nic nejde, bude zábava. Jenže 
právě naši chytří a mobilní 
kamarádi o nás vědí úplně 
všechno, znají naše tajnosti, 
druhé životy, drobné lži, 
milenky i milence. Nevinná hra 
se nejdříve vyvíjí jako báječná 
legrace, pak ale začnou chodit 
zprávy, které se svými partnery 
či přáteli raději nesdílíte. 
Rozjede se série šílených situací 
a trapasů, někomu u stolu bude 
nepříjemně horko a brzo bude 
horko úplně všem. Odejdou 
domů partnerské páry, které 
přišly, nebo budou v jiném 
složení nebo budou po večeři 
všichni single?
vstupné: 120 Kč

Změna programu vyhrazena.

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

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.

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

Příjem inzerce:
recepce@rudi.cz, tel.: 381 256 621
Vychází: 11 x ročně
Číslo a den vydání: 
3/1. 3. 2019

Redakční rada: 
Mgr. Ing. Martin Doležal, 
MUDr. Jaroslava Králová, 
Mgr. Romana Krůčková, 
Bc. Zdeněk Slabý

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.

Ledová sezóna

Letní kino zahajuje provoz již 5. června 2020.
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Výkonný výbor FK Spartak
MAS Sezimovo Ústí z.s.

Dne 2.3. 2020 se konala Vo-
lební valná hromada spolku 

FK Spartak MAS Sezimovo Ústí 
z. s., který sdružuje především 
fotbalovou mládež a  je jedním 
z  akcionářů FC MAS Táborsko 
a.s. Současnému vedení spolku vy-
pršel mandát a bylo potřebné, aby 
členové klubu zvolili nové vedení. 
Valná hromada dala znovu důvě-
ru  Josefu Holubovi, který poprvé 
stanul v čele spolku již v roce 2017, 
po odchodu Jiřího Smrže. Novými 
dvěma místopředsedy klubu se sta-
li Jiří Kolář, který byl dlouholetým 
hráčem Spartaku a  po  ukončení 
hráčské kariéry trénuje již několik 
let mládež. Druhým místopředse-
dou se stal Ing.  Karel Chotovin-

ský, který je odchovancem klubu 
a  nyní i  trenérem mládežnického 
celku.  Hlavním úkolem výboru je 
pokračovat v  dokončení sportov-

ního areálu Soukeník, kde vznikají 
dvě plnohodnotná travnatá hřiště, 
a v tribuně pro diváky bude vybu-
dována regenerační místnost pro 

hráče včetně sociálního příslušen-
ství. Spolek byl navíc v  polovině 
března vyrozuměn, že uspěl se 
žádostí o dotaci na rok 2020 na vý-
měnu stávajícího umělého povrchu 
sportovního areálu Soukeník, kdy 
Ministerstvo školství mládeže a tě-
lovýchovy garantuje 70% podporu 
pro investiční náklady. Nastolena 
je však otázka, zda se podaří za-
jistit zbylých 30 % nákladů na  její 
realizaci, v době, kdy se ekonomic-
ká situace bude vyvíjet nepříznivě 
po pandemii způsobené koronavi-
rem. Tato plocha je po dobu celého 
roku využívána nejen FK MAS, ale 
i řada klubů z blízkého okolí.  

Nové volební období trvá čtyři 
roky a  věříme, že se práci spolku 
s  mládeží bude dařit. Otevření 
travnatého hřiště se předpokládá 
v  červnu letošního roku mládež-
nickým turnajem.                            

Alena Kalinová
trenérka

Na vyhlášení ankety Sportovec 
roku 2019 okresu Tábor, které 

se konalo v  pátek 28. února 2020 
na Plese sportovců v Hotelu Palcát, 
opět nechyběly tváře, které znáte 
od Kozského potoka.

Muži svým postupem do Extra-
ligy 2020 získali druhé místo v ka-
tegorii kolektivů. 

V kategorii Talent roku si cenu 
za svou píli převzala Terezka Kou-
bová. Terka se kromě svých klubo-
vých povinností zařadila do kádru 
reprezentace U12 MIX a  z  MS 
na  Tchajwanu si přivezla bronzo-
vou medaili! Na  otázku „Kam až 
bys to chtěla ve  sportovní kariéře 
dotáhnout?“ Zněla jednoznačná 
odpověď "Jednou bych si ráda za-
hrála profesionální ligu v USA."

Ve stínu těchto týmových úspě-
chů nesmí zůstat úžasný výsledek 
juniorů České republiky, kteří 
poprvé v  historii světových šam-
pionátů dosáhli na medaili. V no-
vozélandském Palmerston North 
v  utkání o  třetí místo porazili 2:0 
Argentinu a získali bronz. 

A  pak se svět zastavil. V  břez-
nu jakoby mávnutím proutku vše 
ustrnulo. Epidemie, pandemie, co-
rona. Ale ne docela, Hladoví Hroši 
s vidinou Evropských šampionátů, 
na  kterých by přivítali přímo u nás 
v  Sezimově Ústí a  v  Táboře řadu 
skvělých softballových hráčů se 
pečlivě připravují na pořadatelství. 
Hlavně aby bylo vše včas hotové. 2. 

4.2020 však padl verdikt ESF –  veš-
keré mezinárodní turnaje jsou zru-
šeny a ME, která jsou kvalifikační 

jsou odložena, znamená to, že ME 
U16 kadetů a  U18 juniorů nebu-
de a ME mužů bylo přeloženo na  
21.–26. 6. 2021.

Počasí, jako naschvál celý duben 
láká hráče ven. V této těžké době je 
třeba připravit hřiště, aby až bude 
možnost, bylo, kde hrát. Pracu-
jeme v  malých skupinkách, trvá 
to déle, ale hřiště po rekonstrukci 
může přivítat sezonu v novém ka-
bátě. 

Květen – STK ČSA potvrdila 
start sezony. Termínové listiny jsou 
upravené a v červnu startuje Extra-
liga mužů a ligy juniorů.

V  srpnu se předpokládá vý-
znamné uvolnění pravidel pro po-
řádání sportovních akcí mládeže, 
takže jsou vypsány soutěže kadetů, 
žáků i coachballistů. Konečně, je to 
tu, (snad).

Koho už to doma opravdu neba-
ví, může začít zase sportovat. 

Od  poloviny května by v  ob-
vyklou dobu každé odpoledne měl 
někdo na hřišti být. 

Softballové hřiště u  Kozského 
potoka je připravené, díky všem.

Přijďte to zkusit. Zase začínáme. 
To dáme.



Soukeník především pro mládež

Jak obstál softball v anketě sportovec roku 2019
okresu tábor, bude se letos hrát?


