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Krátce z radnice

Základní školy v době koronavirové

Martin Doležal
starosta města

■ zastupitelstvo města schválilo realizaci a investiční
dotace města pro TJ Spartak
Sezimovo Ústí na vytápění haly házené (850 tis. Kč)
a pro FK Spartak MAS Sezimovo Ústí na rekonstrukci
hřiště s umělým povrchem
v areálu Soukeník (1,35 mil.
Kč) a na opravu střechy přístavku tribuny v areálu Soukeník (200 tis. Kč);
■ zastupitelstvo města zvolilo
přísedícími Okresního soudu v Táboře pí Vladislavu
Čančurovou a pí Mgr. Radku Radošovou, funkční období je 4 roky;
■ zastupitelstvo města schválilo prodej dalších 4 bytů dle
Zásad pro prodeje bytů; jedná se o byty, již dříve schválené k prodeji stávajícím nájemcům či jejich příbuzným;
■ zastupitelstvo města schválilo odkup tzv. Moštárny s pozemky v ul. Zahradní a pozemku v areálu Správy města
od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových
(kupní cena je 2,5 mil. Kč +
0,75 mil. Kč; Pokračování na str. 2

Petra Pychová

učitelka ZŠ Školní nám.

D

en 11. březen 2020 znamenal
v našich životech velký zlom.
Uzavření škol ze dne na den bez
předchozího varování přineslo
pro mnohé nepříjemné komplikace. Ačkoli děti nejdříve přijaly
zprávu o zrušení výuky s nadšením, vzápětí přišly na to, že je
vlastně žádné velké volno nečeká.
Díky tomu, že naše škola drží krok
s dobou a využívá širokou škálu
možností internetu, se pro nás
učitele komunikace s žáky nestala
až zas tak tvrdým oříškem. Pro ty,
kteří doma neměli možnost tyto
dorozumívací cesty využívat, byly

úkoly a zadání distanční výuky vytištěné ve škole a připravené k vyzvednutí.
Zatímco ale lavice zely prázdnotou, ticho bylo tou poslední věcí,
kterou byste na půdě naší školy
hledali. Z prvního poschodí se
ozýval poměrně čilý ruch. ZŠ Školní náměstí, ve spolupráci s městem
Sezimovo Ústí, se rozhodla v průběhu dubna realizovat přestavbu
prvního poschodí, jejíž uskutečnění bylo původně plánováno
na prázdniny. Díky investici města
firma KAPASTAV s.r.o. vybourala
původní sádrokartonové příčky
a vyzdila nové, cihlové. Z původního velkého kabinetu vytvořila dva
menší a útulnější. Jasné barvy pak
rozzářily zdi v celém prvním po-

schodí. Za tuto modernizaci patří
dík všem zástupcům města Sezimovo Ústí.
Zejména druhé pololetí tohoto
netradičního školního roku bylo
velmi pestré, ale mílovými kroky
dospělo ke svému závěru a děti
se dočkaly skutečných prázdnin.
I když to pro nikoho z nás nebyla jednoduchá doba, věříme
v lepší zítřky. Pomyslný boj s distanční výukou jsme zvládli snad
dobře a vše se pomalu dostává
do svých původních kolejí. Až
v září usedneme zpět do lavic,
budeme na tuto dobu vzpomínat
jako na další netradiční zkušenost.
Nyní nás však čekají dva měsíce plné slunce a radosti. Tak si je

všichni příjemně užijme!

Finanční hospodaření města v roce 2019
Město Sezimovo Ústí uzavřelo rozpočtový rok 2019 s kladným saldem příjmů jedním z důležitých faktorů, který
Výdaje města
Celkové výdaje města dosáhly
a výdajů ve výši 20,22 mil. Kč. Výsledky hospodaření potvrdil odpovědný au- se podílí na zlepšeném hospodář149 mil. Kč, což je o 67 mil. Kč
ditor Ing. Danuše Prokůpková a Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí v rámci ském výsledku za r. 2019.
schvalování závěrečného účtu města a účetní závěrky.
Druhý nejvýznamnější zdroj méně než v roce 2018. Pokles
Miroslava Svitáková
tajemnice MěÚ

Vývoj příjmů
Nejdůležitější zdroj financování
města představují daňové příjmy,
které dosáhly částky více než 123

www.sezimovo-usti.cz

mil. Kč. Meziroční nárůst těchto
příjmů činí 5 %, v absolutní částce
o 5,5 mil. Kč. Nejvýraznější nárůst
v rámci daňových příjmů byl zaznamenán u daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob
a daní z příjmů právnických osob.
Zdravý vývoj daňových příjmů je

příjmů v r. 2019 představují nedaňové příjmy zastoupené zejména
příjmy z pronájmů a poskytováním služeb spojených s pronájmem bytových a nebytových prostor.
Kapitálové příjmy se podílely
na celkových příjmech 1 %, přijaté
transfery pak 5 %.

výdajů je odůvodněn zvýšenou
investiční aktivitou města v r.
2018, kdy došlo k realizaci finančně náročných projektů typu
výstavby domu s pečovatelskou
službou (76 mil. Kč) či víceúčelového sportovního hřiště
(17 mil. Kč).
Pokračování na str. 2

červenec–srpen 2020

Krátce z radnice
Pokračování ze str. 1

■ zastupitelstvo města schválilo dotace z programu
Sport a tělovýchova pro
TJ Spartak Sezimovo Ústí
(502.500 Kč) a TJ Sokol Sezimovo Ústí (191.667 Kč);
■ rada města schválila záměr prodloužení nájemní
smlouvy pro ŠUTROŽROUT, z.s., nájemce Wall
Clubu, o 5 let;
■ rada města schválila na základě výběrového řízení
uzavření smlouvy na výměnu sedaček a podlahové
krytiny se společností KINOEXPORT s.r.o., Korytná, cena díla 2,24 mil. Kč
vč. DPH;
■ rada města doporučila
správci poplatku (MěÚ)
prominout poplatníkům
poplatek z pobytu za období od 16.6. do 31.8.2020;
■ rada města schválila pořízení víceúčelového stroje
EGHOLM Správou města. 

Finanční hospodaření města v roce 2019
plánován jako schodkový, a to
z důvodu zvýšených investičních
výdajů. V souvislostí s pandemií
COVID-19 zaznamenalo město Sezimovo Ústí první propady
v daňových příjmech. Protože
daňové příjmy tvoří nejvýznam-

Pokračování ze str. 1

Podrobné výsledky hospodaření města za r. 2019 jsou k dispozici na webových stránkách města
www.sezimovo-usti.cz, sekce ekonomické informace. Jaký bude
r. 2020? Rozpočet na r. 2020 je

Přehled investičních výdajů r. 2019
Popis

Skutečnost (tis. Kč)

Investiční transfer FC MAS Sezimovo Ústí – REKO FOTBALOVÉHO STADIÓNU

1 500,00

Investiční transfer TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí – Softball 2020

450,00

Investiční transfer TJ SOKOL – zahradní traktor

18,30

Investiční transfer ZŠ Školní nám. 628 – server

120,00

Investiční transfer ZŠ Školní nám. 628 – el. zabezpečovací systém

94,64

Investiční transfer MŠ Zahrádka – nový zahradní domek

60,00

Investiční transfer MŠ Zahrádka – kotel na vaření čaje

100,00

Investiční transfer MŠ Lipová – myčka nádobí

52,00

Investiční transfer MŠ Lipová – projekt přírodní zahrada

500,00

Investiční transfer MSKS

210,00

Investiční transfer Správa města SÚ – svozové vozidlo

786,96

Indikátory topných nákladů

60,17

Městský kamerový dohlížecí systém

507,19

Nabídka brigády

Výměna kamerového bodu, ul. Táboritů

íceúčelové sportovní hřiště u ZŠ Školní náměstí by
mělo být více otevřeno veřejnosti. Za tím účelem hledáme
zájemce, kteří by na základě
dohody, vykonávali činnost
správce areálu o prázdninách
a v mimoškolní době během
roku. Vhodné pro aktivní seniory, ideálně bydlící v okolí
či docházkové vzdálenosti.
Úkolem správce bude hřiště
odemknout a zamknout, průběžně dohlížet na dodržování
pravidel užívání hřiště a zabezpečovat úklid hřiště a zázemí. Žadatel musí být plně svéprávný, přiměřeně zdravotně
způsobilý a bezúhonný.
Podepsanou žádost (obsahující jméno a příjmení,
datum narození, adresu trvalého pobytu, čestné prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu
§ 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji
pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb. a telefonní či
e-mailový kontakt) doručte
písemně na podatelnu Městského úřadu Sezimovo Ústí,
Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí, či co nejdříve,
nejlépe do 3.7.2020. Bližší
informace podá pí Králíková,
tel. 381 201 127, e-mail: e.kralikova@sezimovo-usti.cz. 

Rekonstrukce stávajících příček kabinetů v budově ZŠ Školní náměstí

V

nější zdroj příjmů města (75 %),
je nezbytné ze strany ekonomického odboru města pravidelně
a důsledně vyhodnocovat hospodaření města a případně předložit zastupitelstvu města podnět
k úpravám rozpočtu.


83,01

Výkonné ponorné čerpadlo pro JSDH (dobrovolní hasiči)

42,86
421,66

Rekonstrukce kuchyně – ZŠ Švehlova – přípravná fáze

324,28

Dům s pečovatelskou službou

5 522,60

Dům s pečovatelskou službou 2. etapa

29,65

Pořízení měřidel do domu s pečovatelskou službou

55,98

Spisová služba – město Sezimovo Ústí

350,90

Elektronická úřední deska

686,27

Víceúčelové sportovní hřiště ul. Nerudova (úhrada pozastávky)

200,00

Stavební úpravy ZŠ – objekt tělocvična – sportovní sál

2 358,86

Stavební úpravy objektu čp. 701 – dodávka a výměna výplní otvorů – Spektrum

1 905,75

Rekonstrukce vytápění objektu – budovy Spektrum, část projektová dokumentace

30,00

Zabezpečení sběrného dvora Sezimovo Ústí

41,69

Pozemky pod komunikacemi – výkup (Lužnická ul.)

13,04

Komunikace Švermova

7 664,13

Komunikace Prokopa Holého, Klášterní

6 193,75

Komunikace Šafaříkova, 1. část (projektová dokumentace)

296,93

Komunikace Pod Vrbou, 1. část (projektová dokumentace)

0,00

Rekonstrukce Hromádkova ulice, 1. část (projektová dokumentace)

114,95

Cesta Soukeník vč. oplocení

418,74

Komunikace Lipová – chodník + parkovací stání

4 098,17

Parkoviště ul. Rudé armády Sezimovo Ústí

260,97

Klimatizace – prostory budovy MěÚ

72,71

Rybník Kozský mlýn, 1. část (projektová dokumentace)

274,00

Protihlukový val Kozí hrádek, 1. část (projektová dokumentace)

1 033,64

SUMA

36 953,80

Vývoj úvěrové zatížení města
stav k 31. 12. 2018
Česká spořitelna a.s., Táborské ulice vč. vodovodu a kanalizace, II. etapa
Česká spořitelna a.s., Výstavba domu s pečovatelskou službou a denním stacionářem
Celkem stav dlouhodobých úvěrů

2

stav k 31. 12. 2019

3 192 000,00

1 596 000,00

35 379 371,10

27 375 371,10

38 571 371,10

28 971 371,10

www.sezimovo-usti.cz
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Kontakty

Úřední hodiny

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Martin Doležal
starosta města

P

o devíti letech nastává změna
ve vedení příspěvkové organizace Městského střediska kultury
a sportu. Ohledně důvodů ukončení působení ředitelky Mgr. Romany Krůčkové se vynořila řada
fám, pomluv, teorií a „zaručených“
pravd. Každý na to může mít různý názor, skutečností je, že se pí
ředitelka obrátila dopisem ze dne
28.3.2020 na radu města se žádostí o vypsání výběrového řízení
na pozici ředitele/-lky organizace
s tím, že se tohoto řízení nezúčastní. Do výběrového řízení se přihlásilo 7 uchazečů, z nichž komise
a následně rada města vybrala jako
novou ředitelku paní Veroniku
Holubovou ze Sezimova Ústí.
Každý nestranný pozorovatel,
občan či návštěvník našeho města
mi snad dá za pravdu, že se kulturní život v našem městě za posledních 9 let nevídaně rozvinul, rozšířila se nabídka, četnost i kvalita
programů pro všechny generace
a s tím, ruku v ruce, stoupla razantně i návštěvnost akcí. Vedle

Telefony

ústředna – 381 201 111
fax – 381 263 179

toho se podařilo proměnit malý
sál Spektra na výstavní galerii, rekonstruovat sociální zázemí Spektra, vybudovat zde infocentrum,
digitalizovat obě kina, přestěhovat
knihovnu a řada dalších vylepšení.
To vše by se samozřejmě nezdařilo bez týmu zaměstnanců MSKS,
ale zejména bez pí ředitelky,
Mgr. Krůčkové. Patří jí po zásluze
velké poděkování a přání úspěchů
v jejím dalším životě.
Končící i budoucí paní ředitelky se již scházejí a společně si

předávají veškerou agendu tak,
aby změna ve vedení MSKS byla
hladká a byla tak zachována vysoká úroveň kulturní nabídky
ve městě.
Úkolem nové ředitelky bude
i doplnit si tým spolupracovníků,
jelikož v návaznosti na avizované
ukončení Mgr. Krůčkové ve funkci
skončily pracovní poměr 2 zaměstnankyně a vedle toho dala výpověď
další zaměstnankyně. Držme tedy
nové ředitelce palce, ať má šťastnou
ruku.


ZŠ
Školní
nám. 628
ZŠ
Švehlova
111

3

5

2

z toho
děti s TP*
v Táboře

děti s TP* v SÚ
ZŠ a MŠ 9. května

16

MŠ Lipová

6

MŠ Kaplického

43

Byli u zápisu
nenastoupí/
nebyli přijati

33

Počet
odkladů
školní
docházky

Počet
zapsaných
žáků do
1. tříd
(odklady
neuvádět)

Školské
zařízení

Výsledky zápisů dětí do ZŠ a MŠ
ZŠ a MŠ
9. května
489

jiná MŠ

2

ZŠ a MŠ 9. května

6

MŠ Lipová

19

MŠ Kaplického

1

jiná MŠ

3

děti s TP*
v Plané n. L.

6

děti s TP*
ostatní

7

2

5

10

1

13

0

0

3

0

ZŠ a MŠ 9. května
MŠ Lipová

30

MŠ Kaplického
jiná MŠ

15

*TP = trvalý pobyt

Školské zařízení
ZŠ a MŠ 9.
května 489

Počet přijatých
dětí do MŠ
celkem

ze Sez. Ústí

z Tábora

z Plané n. L.

ostatní

Počet
nepřijatých dětí
do MŠ celkem

13

11

2

0

0

0

z toho

MŠ Zahrádka

26

14

11

0

1

8

MŠ Lipová

30

25

1

1

3

17
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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
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
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Volné byty
k pronájmu

Správa města informuje
s odpady (sběrné dvory, stanoviště
na separovaný odpad), začaly se
objevovat stále narůstající problémy se zakládáním tzv. „černých
skládek“ přímo u stanovišť na tříděný odpad. Správa města musela

Karel Homolka
Správa města

P

řestože je u nás ve městě zaveden fungující systém nakládání

M

ěsto Sezimovo Ústí v zastoupení Správy města
Sezimovo Ústí vyhlašuje výběrová řízení na pronájmy
bytů:
1) Dukelská č. p. 610 byt č.
610/04 ve 4. NP o velikosti
2+1
■ Minimální základní měsíční nájemné ve výši 4.037 Kč.
■ Délka platebního období je
stanovena na 12 měsíců.
2) Školní nám. č. p. 627 byt
č. 627/28 v přízemí o velikosti 1+1
■ Minimální základní měsíční nájemné ve výši 2.021 Kč.
■ Délka platebního období je
stanovena na 3 měsíce.

Zlomený zmarličník a skládky odpadů

Při podpisu nájemní smlouvy
je skládán dvanáctinásobek,
resp. trojnásobek nabízeného
měsíčního nájemného.
Bližší informace naleznete na www.sezimovo-usti.cz, na úředních deskách
MěÚ, případně Správě města
Sezimovo Ústí (p. Stejskal
381 200 436, 725 769 860; pí
Podroužková 381 200 437,
725 769 857).

Inzerce
KOUPĚ
■ Koupím LP, CD, MC.
Tel.: 604 640 066
■ Koupím známky, mince,
bankovky, obrazy, staré
hodiny, vojenské předměty
– šavli, uniformu a podobně. Můžete nabídnout i jiné
staré předměty nebo celou
sbírku a pozůstalost.
Tel.: 722 777 672

zvýšit frekvenci svozu a tím se jí
komplikují další činnosti spojené
s péčí o město.
Základní povinností každého občana je podle platné právní
úpravy odpady třídit a odkládat je
na místa k tomu určená.
Pokud občané nemají jinou
možnost, jak zlikvidovat svůj
odpad, Správa města nabízí
za mírnou úplatu odvoz odpadu
do sběrných dvorů nebo při větším
objemu přistavení kontejnerů.
Prosíme tímto občany o to,
aby využívali sběrné dvory, které ve městě fungují. Situaci jsme
nuceni řešit a vybraná stanoviště
budou kontrolována a sledována.
Pachatelé těchto přestupků budou
předáni příslušným správním orgánům.
Bližší informace získáte v kanceláři TS nebo na telefonu
725 769 850 – Homolka Karel. 

poblíž venkovní posilovny pro
druhové zpestření zeleně vysazen
jako náhrada za pokácené smrky pichlavé zmarličník japonský
(Cercidiphyllum
japonicum),
nikdo netušil, že jeho kmen v budoucnu někdo půl metru nad
zemí zlomí a výsadba zmarličníku
přijde na zmar. Pachatel byl naštěstí dopaden.

Petr Klíma
oddělení ŽP

K

ukázkovému činu, označovanému jako „vandalský“,
došlo poslední květnový den
v parku nedaleko vstupu do podchodu pod železniční tratí. Když
byl na jaře roku 2018 za lavičkou
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Podobně ukázková je i skládka
odpadů ve svahu pod garážemi
mezi hvězdárnou a železniční tratí. Pneumatiky, elektrospotřebiče,
sklenice, plastové hadice a láhve,
plechovky, igelity, sedačka, lepenky, květináče, stavební suť aj. Je až
s podivem, že černé skládky v podobě vyhazování odpadů do přírody v dnešní době stále ještě
přetrvávají. V minulosti byla příčinou vzniku skládek snaha ušetřit
za popelné, často také nebylo kam
některé druhy odložit – skládky často vznikaly v lesích, kam je
musel dotyčný s námahou odvézt.
Dnešní doba však nabízí sběrné
dvory (v blízkosti je sběrný dvůr
v Zahradní ulici) s širokou škálou
odebíraných odpadů, takže je kam
odpady odložit. Také založením
skládky nelze nic ušetřit na místním poplatku za odpad. Proč se
tedy odpady stále znova a znova
objevují v přírodě – v našem případě ve svahu pod hiltonskými garážemi? Jednoduše proto, že jejich
původci – a je vcelku zřejmé, že se
jedná o majitele garáží – nejsou
ochotni si s odpady naplánovat
cestu do 200 m vzdáleného sběrného dvora a raději tyto odpady
pod rouškou třeba tmy shodí ze
svahu…


www.sezimovo-usti.cz
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Třetí vlna nabídky
kompostérů
Petr Klíma
oddělení ŽP

M

ěsto v rámci projektu Svazu
měst a obcí Jihočeského kraje obdrží dle předpokladu na přelomu roku 2020 a 2021 60 kompostérů o objemu cca 1000 l. Z tohoto
počtu přidělí 16 kompostérů dosud evidovaným náhradníkům,
kteří v minulosti projevili zájem,
ale nedostalo se na ně. O poskytnutí zbylých 44 ks je možné požádat. Předchozí vlny nabídek
kompostérů proběhly v roce 2015
a 2018.
Základní podmínky pro přidělování kompostérů:
■ Kompostéry
jsou
určeny
ke kompostování biologických
odpadů z oplocených zahrad/zahrádek v místě bydliště uživatelů. Tím se rozumí u rodinného či
bytového domu v Sezimově Ústí;
■ Kompostéry budou předány
uživatelům bezplatně formou
smlouvy o výpůjčce, v níž se
uživatelé zaváží o kompostér pečovat, umístit jej na své zahradě
a vzniklý kompost tam i využívat, a to po dobu 5 let. Kompost
z kompostérů tedy nebude městem nikam svážen;
■ Zájemce si rozložený kompostér vyzvedne na základě výzvy
na Správě města v Průmyslové
ulici v Sezimově Ústí proti podpisu smlouvy o výpůjčce;
■ Technická specifikace zatím
není známá.
Pro získání kompostéru je
nutno vyplnit formulář „Žádost
o poskytnutí kompostéru“, který
je k dispozici na stránkách města
www.sezimovo-usti.cz nebo podatelně MěÚ.
Vyplněný formulář zašlete
nebo osobně doručte na podatelnu MěÚ, Dr. E. Beneše 21,
391 01 Sezimovo Ústí nebo oskenujte a zašlete na e-mail: posta@
sezimovo-usti.cz. Bude rozhodovat
pořadí došlých žádostí.


Velkoobjemové kontejnéry
ČERVENEC
SÚ I
9. a 23. 7. Korej
SÚ II
3. 7. Svépomoc
13. 7. Nádraží ČD
SRPEN
SÚ I
6. a 20. 8. Korej
SÚ II
3. 8. Nádraží ČD
7. 8. Svépomoc

www.sezimovo-usti.cz

Tašky na třídění odpadu
k dispozici na MěÚ
(Po, St 8-11:30, 12-17 h, Út, Čt 1315 h, Pá 8-11:30 h) nebo na Správě
města v Průmyslové ulici (Po-Pá
8-11, 12-15 h), a to do vyčerpání
zásob. Město má k dispozici 200
sad větších a 100 sad menších tašek. Zájemce musí prokázat trvalé
bydliště nebo vlastnictví rekreačního objektu v Sezimově Ústí.

Petr Klíma
oddělení ŽP

T

ašky na třídění odpadu představují pohodlné a praktické
řešení separování odpadu v domácnosti. Sada obsahuje modrou
tašku na papír, žlutou na plasty
a zelenou na sklo. Po kratších stranách se dají spojit suchým zipem
a doma je možné si tak vytvořit
uspořádané místo pro třídění odpadu. Tašky jsou vyrobené z omyvatelného polypropylenu a mají
nosnost 10 kg. Objem a velikost je
ve 2 variantách: 20 l (rozměry š/v/h
– 25 x 40 x 25 cm) a 40 l (rozměry
š/v/h – 35 x 50 x 26 cm).
Zájemci si mohou tašky vyzvednout na MěÚ (kanc. č. 210, 2. NP)

Věříme, že tašky usnadní třídění
odpadů a napomohou k jeho zlepšení.


Svolání shromáždění
má svá pravidla
přihlíží). Ve výjimečných, řádně a objektivně odůvodněných
případech může úřad přijmout
oznámení i v kratší lhůtě.
Forma oznámení je uvedena
v ust. § 37 odst. 4 správního
řádu, náležitosti oznámení jsou
definovány v ust. § 5 odst. 3 zákona.
Tomu, kdo svolává nebo pořádá shromáždění, aniž řádně
splnil oznamovací povinnost,
či poruší povinnosti stanovené
zákonem, může být v souladu
s ust. § 14 zákona, resp. § 14a
zákona, uložena pokuta do výše
15.000 Kč, u právnických osob
do výše 30.000 Kč.
V případě, že budou při shromáždění umisťovány na veřejná
prostranství jakékoliv stavby
či zařízení definované v čl. 15
obecně závazné vyhlášky města Sezimovo Ústí č. 4/2019,
o místních poplatcích, musí
svolavatel splnit povinnosti v této vyhlášce stanovené,
tj. zejména splnit ohlašovací
povinnost a uhradit místní
poplatek za užívání veřejného
prostranství.


Michaela Mrázková

vedoucí odboru správního
a právního

K

aždý má právo se pokojně
shromažďovat a vykonávat tak právo sloužící k využívání svobody projevu a dalších práv a svobod (zejména
výměně informací, názorů,
vyjádření postojů apod.). Při
svolání shromáždění je však
potřeba dodržet pravidla, která stanovuje zákon č. 84/1990
Sb., o právu shromažďovacím,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“).
Osobou, která svolává shromáždění, může být občan starší
18 let, právnická osoba se sídlem na území ČR, případně skupina osob. Shromáždění, které
se má konat na území města Sezimovo Ústí, musí být oznámeno Městskému úřadu Sezimovo
Ústí tak, aby byla splněna podmínka doručení oznámení alespoň 5 dnů předem (k podání
oznámení dříve než 6 měsíců
přede dnem jeho konání se ne-
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Poděkování
■ Děkuji panu starostovi
za blahopřání k mým narozeninám.
Stanislav Permedla
■ Děkuji panu starostovi
Martinu Doležalovi za milé
blahopřání k mým narozeninám.
Ladislav Ludvík
■ Děkuji panu starostovi
za blahopřání k mému životnímu jubileu.
Ladislav Rauch
■ Děkuji panu starostovi
Martinu Doležalovi za blahopřání k mým narozeninám a paní Věře Bažantové
za milou návštěvu a předání
dárku. Zdenka Michálková
■ Děkuji panu starostovi
za blahopřání a paní Evě
Veselé za návštěvu a předání
dárku.
Květa Malátová
■ Děkuji panu starostovi
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi za milé blahopřání
k mým narozeninám.
Hana Ševčíková
■ Děkujeme panu starostovi
za blahopřání k našim narozeninám.
manželé Pěknicovi
■ Děkuji panu starostovi
za blahopřání k mým narozeninám a paní Hlubinkové
za návštěvu a předání dárku.
Jaroslav Nygrýn
■ Děkujeme panu starostovi
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi za blahopřání k našim
narozeninám a paní Evičce
Veselé za milou návštěvu.
manželé Pešatovi
■ Děkuji všem, kteří se postarali o příjemnou pohodu dne
12. června u příležitosti akce
„Noc kostelů“.
Marie Pilátová

Společenská kronika
Narození: od 15. 4. do 22. 5.
Dvořák Lukáš
Dvořák Šimon
Marhounová Magdaléna
Zemřelí: od 28. 4. do 7. 5.
Chytráček Bohumil
Sedláček Jaroslav
Strnad Jan
Žít Miroslav

červenec–srpen 2020

Z činnosti Policie ČR
prap. Jiří Matyš

N

a Obvodním oddělení Policie ČR Sezimovo Ústí bylo v měsíci
květnu šetřeno několik přestupků
a trestných činů na území Sezimova Ústí. Krátce jen několik případů:
■ V době od 18:00 hodin dne
11. 5. do 09:00 hodin dne 12.
5. neznámý pachatel vnikl bez
použití násilí na částečně oplocené softballové hřiště v ul.
Nad Mýtem, kde značkovacím
sprejem zastříkal snímací čočku
bezpečnostní kamery umístěné
v altánku u parkoviště a poté bez
použití násilí odcizil z nezajištěné garáže (bez vrat) za hřištěm
zde zaparkovaný zahradní traktor zn. SNAPER ELT 2040 RD,
plastový 10 l kanystr s benzinem
Natural, 2 sady aku vrtaček
v plastovém kufříku a svářecí
kuklu, čímž měla být poškozenému softballovému klubu
Tělovýchovné jednoty Spartak
MAS způsobena škoda ve výši
64.850 Kč.
■ Dne 14. 5. v době od 11:39 hodin do 11:49 hodin si neznámý
pachatel v autobuse č. 11 na trase ze zastávky sídl. Nad Lužnicí
(Tábor) do zastávky Kovosvit
(Sezimovo Ústí II) přisvojil nálezem mobilní tel. zn. Xiomi Redmi 7, barvy Comet Blue, s vloženou SIM kartou spol. O2, který
se do jeho moci dostal bez přivolení oprávněné osoby majitele T.
H., kterému tak způsobil škodu
na majetku ve výši 2.000 Kč.
■ Dne 17. 5. v době okolo 03:00 hodin neznámý pachatel na adrese
nám. Tomáše Bati 683 poškodil
neznámým způsobem skleněnou výplň u vstupních zabezpečených dveří do trafiky, kdy se
do objektu nepokusil vniknout.
Svým jednáním způsobil na poškozené skleněné výplni předběžnou škodu ve výši 10.000 Kč.
■ V době od 10:00 hodin dne 15.
5. do 14:00 hodin dne 21. 5. neznámý pachatel za použití násilí
blíže nezjištěným předmětem
rozbil displej elektronické úřední informační desky umístěné
u vchodu do budovy České pošty na nám. Tomáše Bati č. p. 664,
čímž měl způsobit poškozenému Městu Sezimovo Ústí škodu
ve výši 72.838 Kč.


Viktor Kristian: sbormistr a pedagog
Letos v červnu uplyne 105 let od narození Viktora Kristiana, sbormistra a hudebního pedagoga ze Slezska, který krátce, ale zato výrazně, spojil svůj život
se Sezimovým Ústím. V letech 1947-50 byl prvním ředitelem místní Hudební
školy.
Hudbě se Viktor Kristian mohl
naplno věnovat až po válce. Už
v červnu 1945 se stal členem souboru Velké opery 5. května, kde se
jako sbormistr podílel na inscenacích oper Kunálovy oči, Carmen,
Piková dáma, Madame Butterfly,
Faust a Markétka. Patrně kvůli
nejisté budoucnosti divadla se rozhodl ucházet o místo mimo Prahu.
Tím zahájil dráhu úspěšného pedagoga a organizátora hudebního
života na různých místech Čech.
Nejprve se usadil v Sezimově Ústí
a v září 1947 stal prvním ředitelem
veřejné Hudební školy, kterou zde
zřídil národní podnik Svit. Školu
začal agilně budovat, takže ji v roce
1948 navštěvovalo již sedm desítek
žáků; nabízela výuku hry na klavír,
housle, violoncello a dechové nástroje. Osobně vedl pěvecký sbor,
vyučoval hru na klavír a housle.

Jiří Knapík

Opava

K

ristianovy osudy
se klikatily
jako celé 20.
století a seznam jeho
působišť tak
připomíná
bláznivý klarinet. Pocházel z Opavy, kde se roku 1915 narodil v česky cítící rodině Viktora Kristiana,
ošetřovatele v zemském ústavu pro
choromyslné. Jeho bratr Rudolf
(1911–38) byl nadaný výtvarník
a publicista. Viktor Kristian zase
od mládí projevoval zájem o hudbu. V roce 1926 začal studovat
gymnázium, které však nedokončil a maturoval až na opavské vyšší hospodářské škole (1935). Své
umělecké ambice prezentoval už
dříve publikováním dvou krátkých
skladeb ve Studentském časopise,
významné meziválečné platformě
českých středoškoláků. Svou Suitu,
fantazii pro orchestr, pak nastudoval se studentským orchestrem pro
školní akademii. Tehdy napsal i nápěv pro jednu z písní avantgardní
divadelní hry „Kaolin a Majolika“,
kterou napsal jeho bratr Rudolf
s přítelem Josefem Hellerem (pozdějším spisovatelem Zdeňkem Jermanem). Hra, kterou inspirovala
poetika Osvobozeného divadla,
měla opavskou premiéru v září
1933. Po maturitě Viktor Kristian
krátce působil jako účetní na velkostatku v Konárovicích u Kolína,
kde mohl navázat na své hudební
nadání – v tamním kostele Povýšení sv. Kříže vedl chrámový sbor.
Po návratu do Opavy složil doplňovací maturitní zkoušky, aby v říjnu
1937 zahájil studium Teologické
fakulty Univerzity Karlovy. Školu
však po jejím uzavření nacisty v listopadu 1939 nedokončil. Zůstal
v Praze, kde do roku 1941 pracoval
jako úředník firmy Bratři Zikmundové, pak v pražském zastoupení
koncernu Siemens. V roce 1941 se
v Praze-Bubenči oženil. Do rodné
Opavy se již nevrátil.

Petr Kristian, v pozadí Viktor Kristian

Jeho působení se neomezovalo
pouze na školu, ale (jak dokládají
dobové reflexe) pozvedl hudební
život ve městě. Vedl mužský pěvecký sbor a z jeho iniciativy dále
vznikl čtyřicetičlenný amatérský
symfonický orchestr Dělnická
filharmonie pracujících SVIT,
v němž působili zaměstnanci závodu, hudebníci z Tábora a Plané nad
Lužnicí. Soubor vystupoval s hodnotným repertoárem také v Táboře
či Soběslavi.
V roce 1950 se Kristian přestěhoval do Hořovic, kde se stal prvním ředitelem Městského hudebního ústavu o 250 žácích. Čtyři
léta se zde podílel na rozvoji hu-
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debního života. Kromě výuky hry
na klavír a sborového zpěvu řídil
pěvecký sbor místního gymnázia, s nímž se v roce 1951 zúčastnil nahrávání v plzeňské redakci
Čs. rozhlasu. Byl i uměleckým
vedoucím orchestrálního spolku
Slavík, v roce 1950 sloučeného
s dalším tradičním hořovickým
pěveckým spolkem Smetana,
do většího tělesa. Jeho vystoupení
Kristian i poté dirigoval. V roce
1953 se podílel na hudebním
nastudování opery Strakonický
dudák pro hořovické Městské oblastní divadlo. Dalším Kristianovým působištěm se stal Litvínov;
v letech 1956–62 zastával místo
ředitele městské Hudební školy
a rovněž zde zanechal výraznou
stopu, neboť se mu ústav podařilo vybavit novými nástroji, zlepšit materiální zázemí a zejména
upozornit na školu uměleckými
úspěchy. Založil dětský pěvecký
sbor „Litvínovské vlaštovičky“,
který se mimo jiné v červnu 1958
zúčastnil Ústředního kola Soutěže tvořivosti mládeže v Bratislavě; pod jeho vedením soubor
postoupil do Ústředního kola
STM ještě dvakrát, natáčel pro
Čs. rozhlas v Praze. S cílem udržet vysokou úroveň a kontinuitu
souboru (soubor „Vlaštovky“ časem tvořily studentky místního
gymnázia) inicioval vznik sboru
menších dětí „Vrabčáci“, který též
vedl. V dubnu 1961 se ujal funkce kapelníka podobně úspěšného
dechového orchestru při závodním klubu Chemických závodů
v Záluží a působil ve vedení nově
založeného Klubu severočeských
skladatelů. V září 1962 Viktor
Kristian přešel na místo ředitele
Lidové školy umění v Mostě, kde
působil rovněž několik let. Posledním známým Kristianovým
působištěm se od roku 1967 stal
Horní Jiřetín, sídlo pobočky litvínovské LŠU.
Viktor Kristian předával lásku k hudbě nejen stovkám žáků,
z nichž řada na něj dodnes vzpomíná, ale své nadání předal také
svému nejmladšímu synovi. Petr
Kristian (1950–2001) už od dětství
projevoval značný hudební talent
a od počátku 70. let hrál řadu let
ve skupině prvních houslí České
filharmonie, s níž absolvoval i různá světová turné.


www.sezimovo-usti.cz
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Kostel v Sezimově Ústí

„Zahrádka“ má
novou logotřídu historie a současnost – 9. část
Ivana Jirmusová
MŠ Zahrádka

M

Š Zahrádka byla, tak jako
ostatní MŠ v Sezimově
Ústí, v souvislosti s onemocněním Covid 19 uzavřena. Tento
čas, kdy děti nemohly docházet
do MŠ, se ale zaměstnanci snažili
smysluplně využít. Paní uklízečky řádně uklidily a vydezinfikovaly celou budovu, na zahradě
provedly nátěry všech dřevěných
dětských prvků. Paní učitelky
se zaměřily na samostudium,
shlédly několik on-line seminářů. Na webové stránky vkládaly
různé návrhy činností, aby se
děti doma nenudily a zároveň se
mohly hravou formou vzdělávat,
ať už procvičováním říkadel, vyplňováním pracovních listů nebo
omalovánek.
Nakonec si pro děti připravily překvapení – zrekonstruovaly
v suterénu MŠ malou třídičku,
která se bude využívat k výuce
angličtiny a logopedie. Místnost
je vybavena zrcadly (aby si děti
mohly zkontrolovat správné tvoření hlásek ústy), stolky s barevnými židličkami. Příjemnou atmosféru dotváří závěs s dětským
motivem a pohádkové obrázky
na stěnách.
Když bylo vše zařízeno, zbývalo už jen čekat a těšit se, až se opět
celá Zahrádka rozezní dětskými

hlásky.

Od starotáborských občanů se zachoval děkovný list tohoto znění:
„Hned od vzniku nově založeného Starého Tábora bylo obyvatelstvo k ranní, polední a večerní
modlitbě malým zvonkem povzbuzováno. Ale pro slabý hlas

Jitka Vrbová

kronikářka kostela

V

roce 1852 věnoval pan František Lis 200 zlatých na zhotovení většího zvonu do velké věže.

INZERCE

Prášková lakovna WACE s.r.o.
Přijmeme zaměstnance
do práškové lakovny.

Mzda až 26 000 Kč
+ výkonnostní prémie

Náplní práce
je odmašťování, příprava
před lakováním a balení
nalakovaných dílů.
Nástupní mzda 23 000 Kč
po zaučení 26 000 Kč
+ výkonnostní prémie.

Kontaktní osoba: Ladislav Kubeš, tel.: 777 274 004, lakovna.soukenik@seznam.cz

www.lakovnasoukenik.cz
www.sezimovo-usti.cz
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tohoto zvonku a pro rozsáhlost
obce nemohl zvonek - hlavně
v poli pracujícím občanům - vždy
čas k modlení ohlásiti. Pročež se
stávalo, že mnozí, když hlas zvonků neslyšeli, na modlitbu docela
zapomněli, a tak se na cti a slávě
Boží újma činila. Tu se vynasnažil
sám od svého nábožného popudu
hnut, František Lis ze Starého Tábora tomuto nábožnému nedostatku odpomoci, neb jsa věkem sešlý,
odřeknuv se v jeho starosti všeliké
posily a obětoval na větší zvon
do velké věže Starotáborského
chrámu Páně ze svého jmění dvě
stě zlatých. Veliká zajisté oběť v nynějším čase! Protož díky Vám, velkodušný dárce, za tento skvostný
dar! Bůh Vás zachovej mezi námi
ještě dlouhá léta, byste se z hlasu
tohoto zvonu, když nábožné křesťany k modlení a k službám Božím
svolávati bude, těšil. Žehnej Vám
Bůh, byste nikdy neměl příčinu
tohoto zbožného darování litovati,
nýbrž by Vám Bůh vždy tolik udělil, byste s Vaší manželkou na ničem nedostatku netrpěl. Pak ale
někdy, když tuto pozemskou pouť
dokonáte a Bůh Vás k sobě povolá
a tento od Vás darovaný zvon Vaše
mrtvé tělo do chladného lůžka
smutným hlasem bude provázeti
a s Vámi se loučiti, tenkráte každý zavolá: Zanechal nám krásnou
památku, dejž mu Bůh lehké odpočinutí a světlo věčné ať mu svítí
až na věky! To jest naše děkování
a srdečné přání všech. V Starém
Táboře dne 17. září 1852“
Bohoslužby v kostele
Povýšení sv. Kříže v týdnu:
Neděle
9:45 hodin
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
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Čtvrtý ročník běžeckého závodu
na 6 a 12 km pro širokou
veřejnost, připravena je i kratší
dětská trasa se startem v 15.30
hod. Občerstvení a malá
odpočinková zóna zajištěna.
Vyhlášení vítězů se uskuteční
po skončení závodu v místě
startu a cíle. Všichni účastníci
registrovaní předem mají
jistotu účastnického daru. Více
informací na www.sezirun.cz.
vstupné: 100 Kč (do 12 let
zdarma)

AKCE

ŘEDITELKA MSKS
737 254 683
r.kruckova@sezimovo-usti.cz
INFORMAČNÍ CENTRUM
(SPEKTRUM)
736 523 288
(předprodej vstupenek)

infocentrum@sezimovo-usti.cz
OTEVÍRACÍ DOBA IC
PONDĚLÍ
8-12 | 13-16
ÚTERÝ
8-12 | 13-17
STŘEDA
8-12 | 13-16
ČTVRTEK
8-12 | 13-17
PÁTEK
8-12
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
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

9–11:30
–
9–11:30
–
9–11:30

13–17
13–15
13–17
13–15
–

BOHOSLUŽBA
NA KOZÍM HRÁDKU
6. července 10 hod.
Kozí hrádek
Tradiční ekumenické setkání
k výročí mučednické smrti
M. Jana Husa, letos věnované
také výročí 100 let založení
církve Československé husitské
a 600 let založení města Tábora.
Po bohoslužbě budou 2 menší
koncerty – Caine-Mi a Malé
Zuby.
vstupné: zdarma

8–12
8–12
–
8–12
8–12

HRAVÉ DOPOLEDNE
S MEDVÍDKEM PÚ
29. července 10-12 hod.
Knihovna Školní náměstí

DESKOVÉ HRY II
15. července 9:30-11:30 hod.
Knihovna Městský úřad

DESKOVÉ HRY I
8. července 10-12 hod.
Knihovna Školní náměstí
Během středečního hraní
zavítáme do džungle s novou
postřehovou karetní hrou
Jungle Speed. A stejně jako
přežití v džungli se i tato hra
řídí jediným pravidlem – zvítězí
ten nejrychlejší! Své znalosti

Zváni jsou všichni příznivci
a nadšení majitelé koček!
Zahrajeme si totiž hru Kočičí
klub. Cílem hry je nasbírat nejvíc
vítězných bodů. Ale nebude to
lehké. Pokud svou kočku dobře
nenakrmíš a nepostaráš se o ni,
uteče ti k protihráči. V další
hře se podíváme na obtížnější
verzi hry Duch – Hodina
duchů. Pravidla jsou stejná, ale
předměty se nám rozšířili o další
čtyři kousky. Na závěr si dáme
večerníčkovskou verzi Souboru
miniher – Putování k Pařezové
chaloupce a Člověče, nezlob se.
vstupné: zdarma

z různých oblastí si ověříme
v kvízové hře Desítka a pro
nejmenší bude přichystaná hra
Pojď si hrát – varianta Člověče
nezlob se pro děti, které ještě
neumí přečíst čísla na hrací
kostce.
vstupné: zdarma

ROZTANČENÉ LÉTO
V RYTMU STREET DANCE
22. července 16 hod.
park před Spektrem
Taneční odpoledne ve stylu
Street dance s FreshDance SK
Viktoria Tábor, a to pro celou
rodinu. Přijď si zatančit v rytmu

SEZI RUN
11. července 17 hod.
hájovna Nechyba

KNIHOVNA ŠKOLNÍ NÁM.
603 257 500
mk2@sezimovo-usti.cz
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

tanečních stylů jako je HIP
HOP, HOUSE DANCE, POPIN,
WACKING, AFRO DANCE,
DANCEHALL a mnoho
dalších. Čekají vás také taneční
workshopy. Pro nejmenší
děti jsou připravené taneční
a pohybové hrátky.
vstupné: 50 Kč

13–16
13–16
13–18
13–16
–
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Podnikneme dobrodružství,
jaké zažil Kryštůfek Robin
a navštívíme les, ve kterém
žije Medvídek Pú. Budeme
tvořit na téma Pú a Prasátko,
protáhneme si tělo s Tygrem
a klokánkem Rooem, zahrajeme
si hry s Ijáčkem a Zajícem
a přečteme si Púovy příběhy
s moudrou Sovou. Vhodné pro
předškoláky – 2. třída (věk 5-8 let).
Nutné přihlásit se dopředu!
vstupné: zdarma
JAZYKOVÉ DESKOVÉ HRY
12. srpna 10-12 hod.
Knihovna Školní náměstí

Hry budou zaměřeny především
na naše vyjadřovací schopnosti.
Ty a náš malířský um budeme
moct předvést ve hře Time’s up.
Představíme vám logopedickou
karetní hru Logorelo, která
je zaměřená na procvičování
písmen L, R a Ř a zároveň také
trénuje paměť. Na závěr si
zahrajeme hru Ominoes – kostky
bohů. Zde si sice odpočine jazyk,
ale mozek bude muset pracovat
dál.
vstupné: zdarma

www.sezimovo-usti.cz
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HRAVÉ DOPOLEDNE
– LUŠTÍM, LUŠTÍŠ, LUŠTÍME!
19. srpna 10-12 hod.
Knihovna Školní náměstí

Přijďte si hrát, bavit se a smát!
Michal si myslí, že už je moc
velký na to, aby si hrál s dětmi.
Jeho plyšáci ho ale přesvědčí
o tom, že z malého kluka
ještě nevyrostl a hrát si s nimi
může klidně dál. A víte, kdo je
Michalův miláček a vy ho dobře
znáte? Napovíme, že má žlutou
barvu...
vstupné: 190 Kč

O TŘECH NEPOSLUŠNÝCH
KŮZLÁTKÁCH
PRUHOVANÉ PANENKY
12. srpna 16 hod.
park před Spektrem

POHÁDKY

Podíváme se na různé kódy
a šifry a zkusíme si napsat
zašifrovaný vzkaz a rozluštit
tajemný dopis. Naučíme se
vytvořit křížovky a hádanky
a zjistíme, jak projít bludištěm.
Také nahlédneme do dětských
dobrodružných knih, které
jsou založeny na záhadách
a tajemstvích. Vhodné pro
3.-6. třídu (9-12 let).
Nutné přihlásit se dopředu!
vstupné: zdarma
KDO TANČÍ, TEN NEZLOBÍ
ANEB POKUS O TANEČNÍ
REKORD
26. srpna 16 hod.
park před Spektrem
Další taneční odpoledne
s FreshDance SK Viktoria
Tábor. Program vhodný pro
nejmenší, děti školou povinné,
mládež i dospěláky. Připraveny
budou opět taneční workshopy
s úžasnými lektory nebo nácvik
jednoduché sestavy. Na závěr
si společně zatančíme a třeba
padne i rekord.
vstupné: 50 Kč
MICHALOVI MAZLÍČCI
30. září 17 hod.
sál Spektrum

www.sezimovo-usti.cz

Veršované loutkoherecké
představení vycházející z klasické
pohádky „O třech neposlušných
kůzlátkách.“ Můžete se těšit
na krásné loutky, vyrobené
z ovčího rouna. Veselé písničky,
které si společně děti zazpívají
provázejí celé představení
za doprovodu flétny a kytary.
vstupné: 50 Kč

NA STŘÍBRNÝCH HORÁCH
A O KRÁSNÉ JANIČCE
TÉMĚŘ DIVADELNÍ SPOLEČNOST
15. července 16 hod.
park před Spektrem

VÝLETY
CYKLUS J. B. SANTINI: ŽĎÁR
NAD SÁZAVOU – ZELENÁ
HORA, ŽELIV
11. července
odjezd 8.00 Spektrum,
8.15 hod. Tábor ČD

Loutkové představení na motivy
pohádky Josefa Košína o Jiříkovi,
kopě zvědavosti a troše štěstí.
Druhá pohádka pochází
z Francie a je o princi, který
zachránil krásnou Janičku,
a o krásné Janičce, která
zachránila prince.
vstupné: 50 Kč
PRINCEZNA ČOKOLÁDA
DOBŘE NALADĚNÉ DIVADLO
29. července 16 hod.
park před Spektrem

S Lenkou Želivskou opakujeme
pro velký zájem výlet na TOP
památku naší republiky zapsanou
do seznamu světového dědictví
UNESCO: poutní kostel sv.
Jana Nepomuckého ve Žďáru
nad Sázavou. Pak se zastavíme
v klášteře v Želivi. Výlet
završíme prohlídkou bývalého
kláštera (nyní zámku Kinských)
a návštěvou úžasného Muzea
nové generace.
cena: 990 Kč
(v částce jsou zahrnuty vstupy)
č. účtu: 705 978 359 / 0800,
var. symbol 1107

Půvabná, výchovná pohádka
o princezně, která má ráda jen
sladkosti, bonbony a hlavně
čokoládu. Bolí jí z toho bříško,
zoubky a je bledá. Naštěstí je tu
jeden moudrý čaroděj, který si
se vším ví rady. Naučí princeznu
jíst zdravě a díky tomu bude
krásnější než kdykoliv jindy.
vstupné: 50 Kč

BRÁNOU ŠUMAVY
18. července
odjezd 6.00 Spektrum,
6.15 hod. Tábor ČD
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S Ing. Josefem Jahelkou
navštívíme Sušici a její Muzeum
Šumavy se stálou expozicí
sirek, cínového nádobí, skla
a porcelánu. Další zastávkou
bude státní hrad Velhartice.
Projdeme si jeho románsko –
gotickou část. Poslední zastávka
nás zavede do poutního kostela
v Nicově.
cena: 990 Kč
(v částce jsou zahrnuty vstupy)
č. účtu: 705 978 359 / 0800,
var. symbol 1807
CYKLUS J. B. SANTINI:
MAGICKÁ NOC V KUTNÉ HOŘE
A SEDLCI
19. srpna
odjezd 17.00 Spektrum,
17.15 hod. Tábor ČD
Netradiční a jedinečný výlet
s magickou večerní atmosférou.

Společně s průvodcem si
prohlédneme Kostnici v záři
svíček a pak se přesuneme
do druhého největšího chrámu
u nás, do katedrály v Sedlci.
Čeká Vás také malé překvapení
na závěr.
cena: 990 Kč
(v částce jsou zahrnuty vstupy)
č. účtu: 705 978 359 / 0800,
var. symbol 1908

KNIHOVNY
Knihovna Školní náměstí
Knižní novinky
Pro dospělé
Vlastimil Vondruška:
Křišťálový klíč 2 – Vídeňský sen
Historický román
Julie Caplin: Cukrárna v Paříži
Pro ženy
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LETNÍ KINO
Radka Třeštíková:
Foukneš do pěny
Pro ženy
Anne Jacobsová:
Kavárna u Anděla
Pro ženy
Shari Lapena: Jeden z nás
Krimi příběh
Pro děti a mládež
Iva Gecková: Liška šiška ve školce
Pro nejmladší čtenáře
Nicky Thornton: Hotel poslední
naděje
Detektivní příběh pro děti
Marcela Kotová:
Letem světem s Vášou
Dobrodružný příběh pro mladé
čtenáře
Jitka Komendová:
Lilly – prázdniny na koni
Pro slečny
Michal Belšán: Nové příběhy se
šťastným koncem – Poraněný
sokol
Pro nejmladší čtenáře
Knihovna Městský úřad
Knižní novinky
Pro dospělé
Jiří Hájíček: Plachetnice
na vinětách
Český román
Kerry Fisher: Žena, kterou jsem
byla
Pro ženy
Diana Gabaldon: Vepsáno krví
vlastního srdce
Historický román
Aleš Palán: Návrat do divočiny
Fejetony
Jennifer Probst: Miluj mě jakkoli
Pro ženy
Pro děti a mládež
Zuzana Pospíšilová:
Dědečkovy povídačky
pro nejmenší
D. H. Butler: Strašidelná
knihovna
Fantasy pro děti
Marissa Meyer: Renegáti
Fantasy pro mládež
Iva Procházková:
Uzly a pomeranče
Dívčí román
R. S. Berner: Noc
Pro nejmenší

st 1. 7. od 21:30 hod.
út 28. 7. od 21:15 hod.
V SÍTI
dokumentární
ČR, 2019, 100 min., 15 let
režie: Barbora Chalupová, Vít
Klusák
hrají: Tereza Těžká, Anežka
Pithartová, Sabina Dlouhá
čt 2. 7. od 21:30 hod.
út 14. 7. od 21:15 hod.
so 18. 7. od 21:15 hod.
st 22. 7. od 21:15 hod.
3BOBULE
komedie
ČR, 2019, 100 min., přístupný
režie: Martin Kopp
hrají: Tereza Ramba, Kryštof
Hádek, Lukáš Langmajer,
Marián Roden, Miroslav Táborský
so 4. 7. od 21:30 hod.
so 11. 7. od 21:30 hod.
LEDOVÁ SEZÓNA:
ZTRACENÝ POKLAD
animovaný, dobrodružný,
komedie
USA, Indie, Jižní Korea, Čína,
2019, 90 min., přístupný, dabing
režie: Tim Maltby, Richard Finn
út 7. 7. od 21:30 hod.
1917
válečný, drama
USA, VB, 2019, 119 min., 15 let,
titulky
režie: Sam Mendes
hrají: George MacKay, DeanCharles Chapman, Colin Firth,
Benedict Cumberbatch, Mark
Strong

Marková, Kristýna Boková, Jiří
Macháček, Kateřina Winterová

hrají: Tereza Těžká, Anežka
Pithartová, Sabina Dlouhá

čt 9. 7. od 21:30 hod.
MEKY
dokumentární
ČR, SR, 2020, 80 min., přístupný
režie: Šimon Šafránek

pá 24. 7. od 21.15 hod.
VZHŮRU ZA SNY

pá 10. 7. od 21:30 hod.
NEŽ SKONČÍ LÉTO
komedie, drama
Austrálie, 2019, 118 min., 12 let,
titulky
režie: Shannon Murphy
hrají: Eliza Scanlen, Toby
Wallace, Emily Barclay, Essie
Davis, Ben Mendelsohn

rodinný, animovaný
Dánsko, 2020, 81 min., přístupný,
dabing
režie: Kim Hagen Jensen
hrají: Emilie Koppel, Rasmus
Botoft, Martin Buch, Ditte
Hansen, Stig Hoffmeyer

st 15. 7. od 21.15 hod.
LASSIE SE VRACÍ
dobrodružný, drama, rodinný,
přístupný

so 25. 7. od 21:15 hod.
NEDĚLE V KLUBU
Dokument z roku 1976 o kulturní
a zájmové činnosti v Sezimově
Ústí.

Německo, 2020, 100 min., dabing
režie: Hanno Olderdissen
hrají: Nico Marischka, Sebastian
Bezzel, Anna Maria Mühe, Bella
Bading, Matthias Habich

st 29. 7. od 21:15 hod.
MULAN
dobrodružný, drama, rodinný
USA, 2020, 106 min., přístupný,
dabing
režie: Niki Caro
hrají: Yifei Liu, Donnie Yen, Jet Li,
Li Gong, Jason Scott Lee, Rosalind
Chao, Utkarsh Ambudkar, Tzi
Ma, Yoson An

čt 16. 7. od 21:15 hod.
CHLAP NA STŘÍDAČKU

st 8. 7. od 21:30 hod.
út 21. 7. od 21:15 hod.
BOURÁK
komedie
ČR, 2020, 110 min., 12 let
režie: Ondřej Trojan
hrají: Ivan Trojan, Veronika

komedie
ČR, 2020, 112 min., 12 let
režie: Petr Zahrádka
hrají: Jiří Langmajer, Ivana
Chýlková, Iva Janžurová, Lucie
Žáčková

čt 30. 7. od 21:15 hod.
K2 VLASTNÍ CESTOU
dokumentární
ČR, 2020, 93 min., přístupný
režie: Jana Počtová
hrají: Klára Kolouchová
pá 31. 7. od 21:15 hod.
PROXIMA
akční, drama
Francie, Německo, 2019,
107 min., 12 let, titulky
režie: Alice Winocour
hrají: Eva Green, Matt Dillon,

pá 17. 7. od 21:15 hod.
V SÍTI: ZA ŠKOLOU
dokumentární
ČR, 2020, 64 min., 12 let
režie: Barbora Chalupová,
Vít Klusák
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Lars Eidinger, Alexej Fatějev,
Sandra Hüller, Nancy Tate, Jan
Oliver Schroeder, Zélie Boulant
so 1. 8. od 21:15 hod.
3BOBULE
komedie
ČR, 2019, 100 min., přístupný
režie: Martin Kopp
hrají: Tereza Ramba, Kryštof
Hádek, Lukáš Langmajer,
Marián Roden, Miroslav Táborský
út 4. 8. od 21:00 hod.
BOURÁK
komedie
ČR, 2020, 110 min., 12 let
režie: Ondřej Trojan
hrají: Ivan Trojan, Veronika
Marková, Kristýna Boková, Jiří
Macháček, Kateřina Winterová
st 5. 8. od 21:00 hod.
MŮJ PŘÍBĚH
drama, romantický
ČR, 2020, 90 min., 12 let
režie: Libor Adam a Hana
Hendrychová
hrají: Vlastina Svátková, Saša
Rašilov, Vilma Cibulková, Tereza
Kostková, Nela Boudová
čt 6. 8. od 21:00 hod.
CASTING NA LÁSKU

komedie
ČR, 2020, min.,
režie: Eva Toulová
hrají: Tereza Petrášková, Martin
Sitta, Jan Řezníček, Igor Bareš,
Milan Šteindler, Václav Vydra

titulky
režie: Ludovic Colbeau-Justin
hrají: Dany Boon, Philippe
Katerine, Anne Serra, Samuel
Jouy, Sophie Verbeeck

hrají: Gal Gadot, Chris Pine,
Kristen Wiig, Pedro Pascal,
Natasha Rothwell, Robin Wright,
Connie Nielsen, Gabriella Wilde,
Ravi Patel, Kristoffer Polaha

so 8. 8. od 21:00 hod.
st 19. 8. od 20:30 hod.
SPONGEBOB VE FILMU:
HOUBA NA ÚTĚKU

pá 14. 8. od 20:45 hod.
IVAN JE JEN JEDEN
animovaný, komedie,rodinný
USA, 2020, přístupný, dabing
režie: Thea Sharrock
Hrají: Angelina Jolie, Bryan
Cranston, Sam Rockwell, Helen
Mirren, Danny DeVito, Ariana
Greenblatt, Eleanor Matsuura,
Brooklynn Prince, Ramon
Rodriguez, Betsy Graver

animovaná komedie
USA, 2020, 90 min., přístupný,
dabing
režie: Tim Hill
hlasy: Jan Maxián, Tomáš Racek,
Bedřich Šetena, Ivo Novák

so 15. 8. od 20:45 hod.
V SÍTI
dokumentární

út 11. 8. od 20:45 hod.
V SÍTI: ZA ŠKOLOU
dokumentární
ČR, 2020, 64 min., 12 let
režie: Barbora Chalupová,
Vít Klusák
hrají: Tereza Těžká, Anežka
Pithartová, Sabina Dlouhá

ČR, 2019, 100 min., 15 let
režie: Barbora Chalupová, Vít
Klusák
hrají: Tereza Těžká, Anežka
Pithartová, Sabina Dlouhá

st 12. 8. od 20:45 hod.
SLADKÝ KONEC DNE
drama
Polsko, Itálie, 2019, 92 min.,
12 let, titulky
režie: Jacek Borcuch
hrají: Krystyna Janda, Kasia
Smutniak, Vincent Riotta,
Antonio Catania

út 18. 8. od 20:30 hod.
CESTA KOLEM SVĚTA
dokumentární, road movie
ČR, 2020, 94 min., přístupný
režie: Dan Svátek
hrají: Ondřej Sokol, Lukáš
Pavlásek, Dan Svátek, Jakub
Šimůnek

čt 13. 8. od 20:45 hod.
WONDER WOMAN 1984
akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi
USA, 2020, dabing, přístupný

čt 20. 8. od 20:30 hod.
st 26. 8. od 20:15 hod.
so 29. 8. od 20:15 hod.
ŠARLATÁN
životopisný, drama
ČR, Irsko, Polsko, SR, 2020,
118 min., 12 let
režie: Agnieszka Holland
Hrají: Ivan Trojan, Josef Trojan,

pá 7. 8. od 21:00 hod.
KRYCÍ JMÉNO LEV
akční komedie
Francie, 2020, 95 min., přístupný,
Novinky ze Sezimova Ústí:
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Juraj Loj, Jaroslava Pokorná,
Martin Myšička, Miroslav Hanuš,
Jiří Černý
so 22. 8. od 20:30 hod.
HURÁ DO DŽUNGLE
animovaný, rodinný
Mauricius, 2020, 84 min.
přístupný, dabing
režie: Brent Dawes
út 25. 8. od 20:15 hod.
JESKYNĚ
dobrodružný, drama, thriller
Thajsko, Irsko, 2019, 104 min.,
12 let, titulky
režie: Tom Waller
hrají: Ron Smoorenburg, Eoin
O'Brien, Arpa Pawilai, Gigi
Velicitat, Ross W. Clarkson
čt 27. 8. od 20:15 hod.
LET HIM GO
drama, krimi, thriller
USA, 2020, titulky
režie: Thomas Bezucha
hrají: Kevin Costner, Diane Lane,
Jeffrey Donovan, Booboo Stewart,
Lesley Manville, Bradley Stryker
pá 28. 8. od 20:15 hod.
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ

animovaný, dobrodružný,
komedie, rodinný, fantasy, muzikál
USA, 2020, 91 min. přístupný,
dabing
režie: Walt Dohrn
hrají: Anna Kendrick, Justin
Timberlake, Sam Rockwell
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.

červenec–srpen 2020

Extraligová sezona začala, připsali jsme si první výhru
Alena Kalinová
Trenérka

O

víkendu se rozběhla nejvyšší
soutěž mužů. My jsme měli
víkend na soupeřových hřištích,
v sobotu v Břeclavi, v neděli v pražském Radotíně. A jak to vypadalo?
Locos Břeclav – Hladoví Hroši
10:3, 11:1
Po slavnostním úvodu spojeném
s potleskem pro IZS do nás domácí hned začali tlačit a po dvou
směnách to bylo 0:3. Ve třetí
srovnáváme, Bočánek nejlepšímu nadhazovači juniorského MS
Osičkovi odpálí nadhoz až daleko
za HR plot a je srovnáno. Bohužel
je to z naší strany vše a utkání končí rozdílem v šesté směně.
Do druhého zápasu jdeme v lehce obměněné sestavě, kdy Malovaného na nadhozu střídá Bočánek.
Ve třetí směně za stavu 0:7 máme
plné mety bez autu, ale bohužel nebodujeme. Čestný úspěch si připíšeme až v páté směně po odpalech
Bočánka, Kouby a Švece.
Určitě jsme si vybrali nováčkovskou daň, když jsme před zcela
zaplněnou tribunou předvedli až
moc chyb v obraně a ani pálka nebyla to pravé.
Radotín Tunnellers – Hladoví
Hroši 9:3, 6:8
Do už tak zraněními zdecimované sestavy (Řízek, Sokol, Hudeček, dlouhodobě Čech) přichází

tentokrát pro změnu střevní potíže, které nedovolí odjet hrát Pavolkovi.
V prvním zápase jdeme hned
v úvodu do vedení. Stejně jako
v sobotním druhém startu, pálí
Bočánek opět HR a vedeme 3:1.
Soupeř ale otočí, a tak končíme
poraženi.
Před čtvrtým zápasem přicházíme o dalšího hráče ‒ Tomeček, úraz
ruky. Navíc Bočánek na nadhozu
s oteklými prsty. Ale čtvrté zápasy
víkendu jsou o morálu. Za stavu 0:0 ve druhé směně pálíme 6
hitů, body postupně stahují Kalina J., Bočánek a Švec. 5:0. Soupeř
v páté směně snižuje na rozdíl tří
bodů, my ale v téže směně přidáme 3 body po odpalech Kaliny V.,
Hanzala a Štroufa a jsme blizoučko
výhře rozdílem. Ta nepřichází, na-

opak ještě v poslední směně je tu
drama. Tři chyby v obraně, několik
odpalů ‒ a je to jen o dva body. Nakonec přece jen přichází poslední
aut po odpalu do středního pole.
Sestava prvního hracího víkendu: Malovaný, Bočánek, Pavolka,
Kouba, Štrouf, Tomeček, Hanzal,
bratři Kalinové, Bajer, Švec, Šeda.
Cílem víkendu bylo uspět v neděli
alespoň jednou, což se podařilo.
Jako první odstartovala softballovou sezonu Extraliga mužů

6.-7. 6. 2020. Následující víkend,
v sobotu 13. 6. 2020, se v Přípravném turnaji U16 MIX představili
v Sezimově Ústí naši kadeti. Jednodenní turnaj uvítal týmy Pigs
Trhové Sviny, pořádající Hladové
Hrochy, Pegas Sedlčany a Amasomu Příbram. Nejlépe uspěl mix
z Trhovek, který měl v kádru superligové hráčky a v rozhodujícím
zápase porazil Hladové Hrochy 8:7,
ti sice těžili celý turnaj ze zkušeností, ale na Pigs to nakonec nestačilo.
O třetí příčku se utkal Pegas
s Amasomou, bednu obhájil ve vyrovnaném zápase, kdy v dohrávce
protivník tvrdě stahoval, ale skóre
se zastavilo na výsledku 14:12 pro
Sedlčany.
Další program, který by mohl
zajímat fanoušky, jsou i kola Extraligy mužů hraná na domácím hřišti. Takže, kdy můžete přijít fandit
softballu ke Kozskému potoku?
Extraliga muži 4. 7. 2020
15:00 a 17:00
Extraliga muži 5. 7. 2020
11:00 a 13:00
Extraliga muži 6. 7. 2020
15:00 a 17:00
Baťův pohár
24. a 26. 7. 2020
Příměstský tábor – Softballový
camp pro děti 17. - 22. 8. 2020
Softballové dění můžete sledovat
na fb Hungry Hippos a na webu
http://www.hladovihrosi.cz/


První závody v kanoistice po nouzovém stavu
Klára Vaňková

P

o zimní přestávce, která se letos
protáhla až do konce května,
proběhly počátkem června první
čtyři závody ve sjezdu na divoké
vodě, kterých se zúčastnili sourozenci Matěj a Klára Vaňkovi. Výsledky se započítávají do nominace na mistroství Evropy. První dva
sprinty proběhly v Roudnici nad
Labem a další se konaly v Postřelmově, kde se závodilo v dlouhém
sjezdu.
Na Roudnické sprintové trati se
v sobotu oba závodníci probojovali z kvalifikace do A-finále, kam se
dostane osm nejlepších sportovců

z každé kategorie. Matěj v něm
obsadil 5. místo mezi dospělými
a 1. místo v kategorii juniorů na singlovém typu lodi. Poté závodil
na debl kánoi s parťákem Karlem
Rašnerem, kde vybojovali 2. místo v juniorech. Klára se umístila
na celkovém 5. místě na kajaku.
V neděli Matěj bral také cenné kovy.
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O týden později se konalo mistroství České republiky juniorů
a U23 v dlouhém sjezdu v Postřelmově, kde se Matěj umístil
na 4. místě, a také se stal mistrem České republiky společně se
svým deblovým parťákem. Klára
si dojela pro 5. místo v kategorii
do 23 let. V nedělním závodě Ma-

těj dosáhl 3. místa na singlkanoi
a 1. místa v deblkanoi. Klára skončila na bramborovém 4. místě v kategorii do 23 let.
Mistroství Evropy juniorů a závodníků do 23 let se mělo konat
v srpnu ve slovinském Solkanu, ale
prozatím není jistý ani náhradní
listopadový termín.
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