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Martin Doležal
starosta města

■ Město Sezimovo Ústí opět
uspělo se žádostí o dotaci
na výstavbu nových pečovatelských bytů. Na II. etapu
výstavby Domu s pečovatelskou službou obdrželo dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 13,2 mil. Kč;
■ rada města předkládá zastupitelstvu města zařazení
nových investičních akcí
(t. č. v rozsahu projektové přípravy) do rozpočtu,
konkrétně
Prodloužení
komunikace K Hájence
(nová bytová výstavba sídl.
Nechyba),
Modernizace
komunikace Rudé Armády
(rekonstrukce vozovky a její
příprava na zobousměrnění)
a Rekonstrukce komunikace
(chodník + parkovací stání)
Lipová II (výstavba šikmých
parkovacích stání a nových
chodníků v úseku Táboritů
– Pionýrů);
■ rada města schválila na základě výběrového řízení
uzavření smlouvy na akci
Rekonstrukce parkovacích
ploch a chodníků ulice Dukelská (výstavba šikmých
parkovacích stání a nového
chodníku v úseku Nerudova – Táboritů) se společností
HES stavební s.r.o., Praha,
cena díla 3,448 mil. Kč vč.
DPH;
■ probíhá sloučené územní
a stavební řízení na akce Komunikace Šafaříkova – rekonstrukce a Hromádkova
ulice I – rekonstrukce (úsek
Kánišova – Erbenova).

www.sezimovo-usti.cz

Dva týdny mohli obyvatelé Sezimova Ústí obdivovat rozmanitou přehlídku větroňů, když Aeroklub Tábor pořádal nejvyšší soutěž v bezmotorovém létání. Celkem se sešlo 68 nejlepších pilotů z celé České republiky a světa, aby poměřili své síly a určili ty
nejlepší v letošním roce. 					
Foto: Daniel Lískovec, Aeroklub Tábor

Omezení dopravy v souvislosti s poutí
Jana Aujezdecká

Odbor správní a právní

J

elikož se druhý zářijový víkend
bude v Sezimově Ústí konat
tradiční pouť, nebudou autobusy na linkách 11, 12, 13, 16 a 17
od pátku 11. 9. 2020 od 8:00 hodin do neděle 13. 9. 2020 do 24:00

hodin obsluhovat zastávky Sídliště
nad Lužnicí, Sezimovo Ústí I náměstí a Sezimovo Ústí I rozcestí.
Náhradní zastávka je Sídliště nad
Lužnicí E55. Bude také omezena
osobní doprava, kdy pro objížďku lze využít ulic Bydlinského,
Švehlova, Erbenova a Helsinská.
Příjezd
pouťových
atrakcí na Husovo náměstí a částí

přilehlých ulic bude od středy
9. 9. 2020 od 19:00 hodin a jejich odjezd v pondělí 14. 9. 2020
do 12:00 hodin.
Děkujeme za pochopení a trpělivost všem, kterým způsobí
výše popsaná omezení nepříjemnosti, zejména občanům bydlícím v dotčené lokalitě Sezimova
Ústí I.


Volby do zastupitelstev krajů 2020
Monika Vodehnalová
Odbor správní a právní

S

tejně jako roky předchozí, i tento rok bude rokem volebním.
Ve volebních místnostech se opět
setkáme na podzim letošního
roku, konkrétně ve dnech 2. a 3.
října, na které prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev
krajů a Senátu Parlamentu České
republiky. Volby do Senátu Parlamentu ČR se našeho volebního obvodu netýkají, v našem městě tedy
proběhnout pouze volby krajské.
Volební místnosti budou voličům zpřístupněny v pátek 2. října od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a v sobotu 3. října od 08.00 hod.
do 14.00 hod. Počet a sídla voleb-

ních okrsků zůstávají nezměněny.
Volební lístky budou voličům doručeny do poštovních schránek,
nejpozději v úterý 29. září. V případě, že by volič hlasovací lístek
neobdržel, může si jej vyzvednout
ve volební místnosti v den voleb.
Volič je povinen se volební komisi prokázat platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem
ČR. V případě, že volič nemůže
volit ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu je zapsán, může
požádat městský úřad o vydání
voličského průkazu, nejpozději
(osobně) ve středu 30. září. Volič,
který se do volební místnosti nemůže dostavit např. ze zdravotních
důvodů a přesto chce využít svého
práva volit, má možnost požádat
MěÚ na tel. č. 381 201 135 nebo

ve dnech voleb přímo okrskovou
volební komisi o možnost hlasovat do přenosné volební schránky.
Seznam jednotlivých volebních
okrsků a spádových ulic vč. čísel
popisných domů bude od 17. září
zveřejněn na úřední a informačních deskách MěÚ a na webu www.
sezimovo-usti.cz, popř. je možné
se přímo informovat na MěÚ.
Připravit se rovněž musíme
na omezení z důvodu Covid-19,
avšak ani voliči s tímto onemocněním či v karanténě nebudou
zbaveni svého volebního práva, ale
budou hlasovat zvláštním způsobem. Jelikož je zákon, který toto
řeší zatím ve schvalovací verzi, budeme vás o mimořádných postupech hlasování v důsledku tohoto
onemocnění informovat později. 
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Poděkování
starosty města
Martin Doležal
starosta města

D

ovoluji si poděkovat pracovníkům Správy města,
členům HZS a jednotek sborů
dobrovolných hasičů Tábor,
Planá nad Lužnicí a Sezimovo
Ústí i strážníkům Městské policie za jejich pracovní nasazení při likvidaci následků silné
bouře, která se přehnala naším městem v pátek 14. srpna
ve večerních hodinách.
Objem vody nestíhala přetížená kanalizace pobírat, její
obsah se tak dostal do sklepů
a garáží domů a znečistila
i místní komunikace. S úklidovými pracemi se pokračovalo i v sobotu, kdy se operativně čistily komunikace,
přistavily náhradní kontejnery a prodloužila se provozní
doba sběrného dvora.


Volný byt
k pronájmu

M

ěsto Sezimovo Ústí v zastoupení Správy města Sezimovo Ústí připravuje
výběrové řízení na pronájem
bytu:
Lipová č. p. 602 byt č. 602/19
v 3. NP o velikosti 1+1
■ Minimální základní měsíční nájemné ve výši 1.689 Kč.
■ Délka platebního období je
stanovena na 3 měsíce.
(při podpisu nájemní
smlouvy je skládán trojnásobek nabízeného měsíčního nájemného)
Bližší informace naleznete na www.sezimovo-usti.cz,
na úřední desce a informačních
deskách MěÚ, případně Správě
města Sezimovo Ústí (p. Stejskal
381 200 436, 725 769 860; pí
Podroužková 381 200 437, 725
769 857).


Volby do zastupitelstev krajů – rozvrh okrsků

Okrsek 1
Budova Základní školy, 9. května 489,
Sezimovo Ústí

Okrsek 3
Budova Městského střediska kultury a sportu,
nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí

Šafaříková – 194, 195, 209, 211, 248, 566, 828,
833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842,
843, 844, 852, 879, 895, 1033, 1067 1123

Sezimovo Ústí – 223E
Jiráskova – 441, 443, 444, 446, 448, 449,
450, 488, 1115, 1122, 1131, 1156, 1444, 1445,
1446
Ke Hvězdárně – 474, 475, 476, 477, 478, 479,
480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 1144,
1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480,
1481, 1482, 1483, 1485, 1486, 1487
Komenského 454, 455, 456, 457, 458, 459,
460, 461, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469,
470, 1147, 1454, 1455, 1456, 1458, 1459,
1460, 1461, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467,
1468, 1469, 1470
Okružní – 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270,
271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 302, 315,
318, 350, 352, 354, 376, 378, 379, 380, 381,
382, 384, 385, 386, 388, 402, 403, 404, 405,
406, 40, 409, 413, 439, 440, 442, 447, 451, 452,
453, 462, 699, 700, 1150, 1263, 1264, 1265,
1266, 1267, 1268, 1270, 1271, 1272, 1273,
1277, 1278, 1279, 1280, 1316, 1350, 1352,
1354, 1378, 1380, 1383, 1384, 1385, 1386,
1388, 1405, 1406, 1408, 1409, 1413, 1452,
1453, 1462
Pod Vrbou – 281, 282, 283, 284, 285, 286,
287, 290, 291, 293, 294, 295, 296, 297, 299,
301, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310,
311, 312, 313, 314, 401, 1146, 1282, 1283,
1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1291,
1292, 1293, 1296, 1297, 1299, 1300, 1301,
1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308,1309,
1310, 1311, 1312, 1313, 1314
Švermova – 298, 317, 319, 320, 323, 324, 325,
326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 342, 345,
346, 347, 348, 415, 1298, 1319, 1320, 1321,
1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328,
1329, 1330, 1331, 1332, 1340, 1342, 1343,
1345, 1346, 1347, 1348, 1349
Zahradní – 702, 703, 704, 705, 706, 707, 709,
710, 711, 712, 713, 714, 715, 717, 718, 719,
720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728,
729, 730, 731, 732, 733
1. máje – 353, 355, 356, 357, 358, 359, 362,
372, 373, 374, 377, 1356, 1358 1362, 1372,
1373, 1374, 1377
9. května – 422, 471, 472, 473, 684, 1152,
1471, 1473

Dukelská – 620, 621, 622, 642, 643, 644,662
K Hájence – 653, 661, 1165, 1500
Krátká – 647
Nerudova – 623, 624, 633
Táboritů – 619

Okrsek 7
Budova Mateřské školy,
Kaplického 1037, Sezimovo Ústí

Okrsek 4
Budova Základní školy,
Školní náměstí 628, Sezimovo Ústí
A. Sedláčka – 1157, 1202, 1203, 1205, 1216,
1365
Červený dvůr – 112, 687
Dukelská – 610, 611, 612, 613, 645
Chrpová – 1168, 1187, 1213, 1221
K Hájence – 674, 675, 1159, 1162, 1178,
1192, 1196, 1200, 1206, 1218, 1226, 1250,
1421
K Oboře – 1169, 1176, 1188 1190, 1212
K Vodárně – 1175, 1208, 1232, 1237, 1242,
1243, 1333
Luční – 1160, 1174, 1184, 1189, 1198, 1214,
1235, 1379
Na Tábořišti – 1171, 1193, 1197, 1228, 1236,
1238
Nad Nechybou – 1170, 1177, 1179, 1204,
1207, 1209, 1210, 1229, 1230, 1401, 1423,
1557
Nad Ovčínem – 1161, 1173
Nad Včelínem – 1276, 1315
Nerudova – 629
Samota – 114, 204, 228
Svépomoc – 656, 657, 658, 659, 660, 676,
677, 691, 692, 693, 694, 1077, 1083
Šípková – 1155, 1166, 1217
Školní náměstí – 627, 628, 688, 689, 698
Táboritů – 609
Zvonková – 1153, 1199, 1233, 1419
Okrsek 5
Budova Správy města, Průmyslová 1095, Sezimovo Ústí
Dukelská – 638, 646, 673
Lipová – 493, 494, 495, 500, 602, 603
Na Vrších – 244E, 3012E, 3015E, 3017E, 3021E
Průmyslová – 651, 1060, 1068, 1069, 1070,
1111, 1112, 1113
Svépomoc – 668, 669, 670, 671, 672, 678, 679
Táboritů – 604, 605, 606, 607, 608,

Okrsek 2
Budova VOŠ, SŠ,
COP Sezimovo Ústí,
Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Okrsek 6
Budova Městského úřadu,
Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí

Budějovická – 334, 367, 393, 399, 1334,
1364, 1366, 1400
Dukelská – 630
Lipová – 490, 491, 492, 497, 498, 616, 618,
1167
náměstí Tomáše Bati – 417, 663
Okružní – 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258,
259, 260, 262, 389, 394, 395, 396, 1252, 1254,
1255, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262,
1394, 1395
Pod Kovosvitem – 1080
Rudé armády – 425, 426, 427, 428, 1141,
1142, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522,
1523, 1524, 1525 Sokolovská – 430, 431,
432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 1526, 1527,
1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534,
1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541,
1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1548, 1549,
1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555
Švermova – 336, 337, 338, 339, 340, 341,
1335, 1337, 1338, 1339, 1341
Táboritů – 601
Wolkerova – 390, 392, 397, 398, 411, 412,
414, 416, 420, 1387, 1397, 1411, 1412, 1420
1. máje – 360, 363, 365, 368, 369, 370, 371,
1360, 1361, 1368, 1369, 1370, 1371

Sezimovo Ústí – 8E, 20E, 83E, 3075E
Boženy Němcové – 106, 244, 530, 531, 536,
544, 549, 555, 558, 564, 569, 570, 571, 572,
875, 1035, 1036, 1050
Bydlinského – 15, 16, 17, 19, 20, 52, 53, 54,
55, 155, 157, 171, 188, 225, 236, 580, 819
Dr. E. Beneše – 105, 191, 208, 210, 223, 237,
242, 247, 249, 521, 553, 567, 568, 829, 845,
846, 847, 848, 849, 850, 851, 1038, 1054,
1056, 1098, 1133, 1186, 1194, 1396, 1516
Jungmannova – 512, 513, 514, 515, 519, 520,
523, 524, 525, 526, 533, 535, 547, 556, 1201,
1512, 1513, 1514
K. H. Borovského – 504, 505, 506, 507, 508,
509, 510, 511, 527, 528, 529, 1504, 1505,
1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511
Na Mýtě – 1034, 1055, 1065, 1148,
Palackého – 122, 501, 502, 503, 517, 518,
522, 538, 539, 541, 545, 559, 560, 561, 562,
563, 565, 573, 574, 575, 1099, 1121, 1501,
1502, 1503
Petra Velikého – 11, 808
Soukeník – 101, 3001E, 3004E, 3009E,
3010E

2

Sezimovo Ústí – 3027E, 3029E, 3034E,
3036E, 3071E, 3073E, 3076E, 3077E, 3078E,
3080E, 3081E, 3083E, 3084E
Alšova – 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920,
950, 951, 952
Bydlinského – 12, 14, 104, 238, 240, 241,
578, 579, 581, 588, 591, 592, 593, 594, 595,
803, 804, 870, 871, 873, 898, 1149, 1249
Čapkova – 943, 944
Čechova – 1006, 1007, 1008, 1009, 1010
Erbenova – 969, 970
Hálkova – 945, 946, 947, 948, 949
Hromádkova – 3, 900, 901, 902, 903, 905,
906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 921,
922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930,
931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939,
940, 941, 942, 999, 1000, 1001, 1002, 1003,
1004, 1005
Jilemnického – 953, 954, 955, 957, 958, 959,
960, 961, 962, 964, 965, 966, 967, 968
Kaplického – 985, 986, 987, 989, 990, 992,
993, 994, 995, 996, 997, 998
Karenova – 971, 972
Kollárova 1021, 1022, 1023, 1024, 1025,
1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032
Mlýnská – 824, 855, 856, 857, 858, 861, 862,
863, 864, 1100
Nad Mýtem – 184, 213, 1041, 1081, 1127,
1130, 1136, 1164, 1172, 1231, 1239
Šrámkova 1011, 1012, 1013, 1014, 1015
1016, 1017, 1019, 1020
Švehlova – 551, 577, 587, 596, 806, 807, 825,
826, 865, 866, 878, 973, 1061
Vrchlického – 974, 975, 976, 977, 978, 979,
980, 981, 982, 983, 984
Okrsek 8
Budova Základní školy, Švehlova 111,
Sezimovo Ústí
Dr. E. Beneše – 21, 126, 137
Erbenova – 1044
Hromádkova – 1, 4, 5, 6, 8, 46, 47, 48, 49,
134, 166, 576, 589, 854
Husovo náměstí – 71, 75, 76, 77, 145,
Jana z Ústí – 79, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 132,
136, 146, 162, 175, 176, 177, 178, 229, 232,
552, 554, 557, 582, 583, 584, 597, 813, 872,
876, 899, 1094, 1125, 1140, 1163, 1224, 1558,
Kánišova – 65, 81, 116, 125, 142, 151, 152,
156, 158, 187, 189, 197, 198, 199, 205, 206,
224, 230, 532, 585
Klášterní – 117, 118, 143, 148, 170
Lužnická – 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887,
888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 1047, 1048
1049
Petra Velikého – 50, 212, 1053, 1092, 1222
Prokopa Holého – 30, 31, 32, 60, 61, 128,
144, 169, 227, 231, 586
Švehlova – 9, 51, 66, 67, 111, 173, 181, 182,
193, 215, 827, 830, 831, 832, 1215
Táborská – 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 62, 63,
64, 72, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 103, 108, 120, 127, 149, 153, 161,
163, 165, 180, 207, 214, 235, 243, 245, 246,
801, 802, 811, 812, 822, 823, 880, 1046, 1124,
1223, 1227
U Komory – 814, 815, 816, 817, 874, 1072,
Vaníčkova – 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 56, 58,
115, 138, 140, 167, 179, 183, 222, 542, 590,
1076, 1088
Vítkovecká – 139, 172, 250, 810, 820, 821,
853, 877, 1043, 1079, 1128, 1129
Žižkova – 68, 69, 110, 124, 135, 150, 220,
233, 548, 897, 1051, 1052, 1234


www.sezimovo-usti.cz
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Výstavba v ulici
Hromádkova

O

byvatelé části ulice Hromádkova již několik měsíců
zažívají nepohodlí v souvislosti
s výstavbou horkovodního potrubí, jejíž investorem je C–Energy.
Město využilo toho, že v rámci
stavebních prací měly být odstraněny všechny konstrukční vrstvy
zhruba poloviny šíře vozovky,
a ve spolupráci se zhotovitelem
nechalo vybudovat zbrusu novou komunikaci, chodníky a zrekonstruovalo veřejné osvětlení.
Souběžně provedl ČEVAK rekonstrukci vodovodního řadu a všech
přípojek. Termín realizace projektu se tím o několik týdnů posunul,
ale výsledek přinese prospěch nejen správcům sítí, ale především
občanům této lokality a uživatelům ulice Hromádkova.


Nové parkoviště v ulici
Rudé armády

oddělení životního prostředí

J

ak jsme již informovali v březnovém čísle Novinek ze Sezimova
Ústí, na osmi veřejných prostranstvích je zdarma pro občany k dispozici Wi-Fi síť, a to na těchto
místech:
■ park na nám. T. Bati
■ dětské hřiště v ulici Krátká
■ park před 1. ZŠ v ul. 9. května

www.sezimovo-usti.cz

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

Telefony

ústředna – 381 201 111
fax – 381 263 179

tě, v maximální možné míře byly
použity zatravňovací dlaždice, pro
zadržení dešťových vod byla vybudována podzemní retenční nádrž.
Parkoviště bude osázeno keřovým
porostem, trvalkovým záhonem,
travním porostem a přírodní zastínění zajistí odborně ošetřené
přesazené platany. Napojení dvěma sjezdy již zohledňuje budoucí
plánované zobousměrnění „zadní“
ulice Rudé armády (t.č. směr Planá n/L) a je vybudováno s novým
veřejným osvětlením i bezbariérovým přístupem.


Martin Doležal
starosta města

J

iž brzy bude otevřeno parkoviště
v ulici Rudé armády. Je určeno
pro osobní automobily, disponuje
46 parkovacími místy a 3 místy
pro vozidla přepravující osobu těžce pohybově postiženou. Parkoviště by mělo odlehčit situaci okolo
domu č.p. 663 („třináctipatrák“),
OD Astra a Jump Arény.
Stavba odpovídá urbanistickým požadavkům v dané lokali-

Veřejná Wi-Fi na vybraných místech
Petr Klíma

Kontakty

Úřední hodiny

■ dětské hřiště a park před hvězdárnou
■ dětské hřiště v ulici Šafaříkova
■ Husovo náměstí
■ knihovna v budově MěÚ
■ prostory v budově MěÚ

veřejných místech. Z venkovních
přístupových bodů je nejvíce využíván prostor u zastávky MHD
v Sezimově Ústí II ve směru do Tábora (cca 160 připojení denně),
dále park před Hotelem MAS
a v části u kina Spektrum (cca
140), dětské hřiště v ulici Krátká
(cca 40), park před 1. ZŠ (cca 40),
Husovo náměstí v SÚ I (cca 40),
dětské hřiště v ulici Šafaříkova (cca
20) a prostor hřiště a parku před
hvězdárnou (cca 12).


Podle statistik bylo za 6 měsíců
provozu Wi-Fi sítě spotřebováno
celkem 520 GB dat (k 01.07.2020).
To odpovídá měsíčnímu datovému
toku cca 100 GB. Wi-Fi připojení
je uživateli využíváno ve všech 8

3

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
pověřená vedením
Vedoucí odboru správního
a právního
Ing. Jana Aujezdecká
381 201 116
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)
Veronika Holubová
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

září 2020

POZVÁNKA

Z činnosti Policie ČR
výši 1.000 Kč. Dále na stejném
místě a ve stejné době překonal
nezjištěným způsobem zámek
vrat řadové garáže číslo 146, poté
vnikl do garáže, kterou prohledal, ale nic neodcizil, přičemž
majiteli způsobil škodu na poškození ve výši 2.000 Kč. Dále
na stejném místě a ve stejné době
překonal nezjištěným způsobem
zámek vrat řadové garáže číslo
168, poté vnikl do garáže, kterou
prohledal a odcizil z ní elektrickou brusku v hodnotě 3.500 Kč
a gola sadu s nářadím v celkové
hodnotě 3.000 Kč. Škoda na poškození vznikla majiteli ve výši
100 Kč.

prap. Jiří Matyš

O
Dovolujeme si Vás pozvat
na pietní akt u příležitosti
72. výročí úmrtí druhého
prezidenta Československé
republiky, Dr. E. Beneše.
Pietní akt se koná v pondělí
3. září od 11:00 hod. u hrobky manželů Benešových.
Účastníci a návštěvníci aktu
by se měli dostavit nejpozději
10 min. před jeho zahájením,
a to ke vstupu do parku.


Společenská kronika
Narození:
od 28. 5. do 28. 7.
Daniel Martin
Dmejchalová Ema
Chaloupka Tobiáš
Chmelař Matyáš
Kalkusová Sára
Kubů Matěj
Langmajer Matouš
Příhodová Sofie
Vandrovec Šimon
Venkrbec Jakub
Zemanová Johanka
Zemřelí: od 29. 5. do 26. 7.
Čuba Josef
Dočekal František
Dolejší Hana
Faflíková Emilie
Frank Zdeněk
Hervířová Danuše
Klímová Zdeňka
Krejčí Vlastimil
Kvěchová Eliška
Lacmanová Zdena
Lidral Josef
Machačová Marie
Mikulanda Pavel
Plzák Petr
Rolínek Jaroslav
Srpová Miluška
Šimandl Václav
Vichtová Božena
Zemanová Zdeňka

bvodním oddělení Policie ČR
v Sezimově Ústí bylo v měsíci
červenci a srpnu šetřeno několik
přestupků a trestných činů na území Sezimova Ústí. Krátce jen několik případů:
■ V době od 02:40 hodin do 02:45
hodin dne 21. 6. neznámý pachatel v chatové osadě Na Soukeníku v areálu fotbalového hřiště po předchozím vzájemném
slovním konfliktu, fyzicky napadl úderem pěstí do pravé tváře
pošk. T. Z.
■ V době od 14:30 hod. do 15:30
hod. dne 24. 6. neznámý pachatel na dětském hřišti u kiosku
Kozí hrádek odcizil na lavičce
volně odložený batoh s osobními doklady, finanční hotovostí,
platebními kartami a klíčem
od OA, čímž byla majiteli způsobena škoda v celkové výši
4.500 Kč.
■ V době od 19:00 hodin dne 20. 6.
do 17:20 hodin dne 21. 6. neznámý pachatel v lokalitě Na Koreji,
překonal nezjištěným způsobem
zámek vrat řadové garáže číslo
164, kterou prohledal a odcizil
z ní sadu šroubováků se stojanem v celkové hodnotě 490 Kč
a gola sadu s nářadím v celkové
hodnotě 5.000 Kč, kdy škoda
na poškození vznikla v celkové

■ Dne 28. 6. v době okolo 03:15
hodin neznámý pachatel nejprve dvakrát udeřil do parapetu
domu čp. 63/9 v ul. Táborská
a poté, co byl napomenut majitelem domu, ať tak činí na svém
okně, nezjištěným způsobem
a předmětem poškodil skleněnou výplň špaletového okna,
resp. její vnější část, čímž způsobil škodu poškozením majiteli
ve výši 500 Kč.
Rovněž je v šetření několik přestupků proti občanskému soužití
a přestupků proti majetku.


Kostel v Sezimově Ústí
kronikářka kostela

D

ne 11. dubna 1856 zemřel
Josef Jirmus, učitel Starotáborské školy. Novým učitelem byl
jmenován Václav Matějovský, který začal zastávat i místo varhaníka
v kostele.
V roce 1865, na prosbu učitele Václava Matějovského, daroval
kníže Lobkovic do Starotáborského kostela křížovou cestu. V roce
1866 odkázala paní Anna Koblasová 60 zlatých na zhotovení
kříže před kostel. Kříž zhotovil
a dodal pan Jan Chomout, kamenický mistr v Šebáňovicích.
V roce 1867 daroval pan Josef
Kadoch zdejšímu kostelu sochu
Panny Marie Růžencové s pod-
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– pomoc
pro seniory
a jejich rodiny
Veronika Benáková
sociální pracovnice

D

enní stacionář při Domu
s pečovatelskou službou Sezimovo Ústí Vás zve k návštěvě.
Hlavní náplní služby je rozvíjení
a udržování schopností a dovedností uživatelů. Denní stacionář
nabízí setkávání seniorů, společné čtení, trénování paměti,
pohybové aktivity přizpůsobené
potřebám seniorů, výtvarné tvoření, pečení, návštěvy knihovny,
výstav apod. Uživatelé mají možnost využít přepravu do stacionáře a zpět. Celý prostor stacionáře
je bezbariérový.
Chcete-li získat podrobnější
představu o aktivitách ve stacionáři, přijďte na jeden den
na zkoušku, prohlédněte si galerii
na internetových stránkách města
nebo kontaktujte sociální pracovnici, paní Veroniku Benákovou
na tel.: 734 265 659.
Na návštěvu se těší pracovnice
denního stacionáře, paní Lenka
Borešová a paní Anna Pešková.


historie a současnost

stavcem a p. Josef Neumann,
kaplan táborský, daroval pláštík
na ciborium. V roce 1869 darovali manželé Ťoupalíkovi sochu
sv. Františka a pan Plachý, statkář
ze Lhoty Samoty, daroval lampu
před velký oltář.
V roce 1872 byly nalezeny
v místech, kde stával ve 13. století dominikánský klášter, zvon
a menší zvonky, které se daly přelít a umístily se do věže kostela.
V roce 1876 byla nákladem 10 000
zlatých vystavěna nová školní budova. Kostel byl v tomto roce znovu vybílen a opatřen kostelním
prádlem (černý ornát a obleky pro
ministranty), kadidelnicí a loďkou
na kadidlo. To vše zajistil táborský
děkan p. Josef Lendkamer.
V září 1885 se stal správcem
školy ve Starém Táboře Josef Šveh-

Jitka Vrbová

Denní stacionář

la, který sem byl přeložen z Chýnova. On také vysázel na náměstí
před školou kaštany.
Bohoslužby v kostele
Povýšení sv. Kříže v týdnu:
Neděle
9:45 hodin
Úterý
18:00 hodin
Čtvrtek 16:30 hodin
Sobota
8:00 hodin

Poutní mše sv. bude v neděli
13. září 2020 již v 8:30 hodin.
Kontakty na kněze:
P. Michal Pulec – tel.: 731 402 876,
e-mail: faratabor@volny.cz
P. Tomasz Piechnik – 607 918 518,
e-mail: quatsch@centrum.cz
Mgr. Václav Mikula(nem. kaplan)
tel. 737 266 125,
e-mail: kaplanstvi@nemta.cz


www.sezimovo-usti.cz
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Z historie základního školství v našem městě
Hana Chotovinská
kronikářka města

D

ne 1. září své AHOJ!, ČAU!,
ale také DOBRÝ DEN! budou
moci říci žáci tří základních sezimovoústeckých škol svým spolužákům, kamarádům i vyučujícím
v prostředí, které téměř před půl
rokem opustili z důvodu koronavirové pandemie. Neměli však
prázdniny. Školství pouze změnilo
charakter vyučování. Žáci, učitelé,
ale i rodiče si v této době osvojovali formu distančního vzdělávání,
které nemá v České republice tradici. Sama jsem před časem vytvářela pracovní materiály pro jednu
společnost, která možnost samostatného studia nabízela, a i dnes
se domnívám, že tento typ vzdělávání by měl být nejen alternativou
ke klasickému vyučování, ale i jeho
plnohodnotnou součástí. V uplynulém roce slavilo naše město 80.
výročí založení části Sezimova Ústí
zvané Baťov. V letošním roce je
tomu 80 let, kdy byla v této nové
části města zřízena 2. obecní škola.
Jaké vlastně byly počátky školství v našem městě? Podle kronikářských záznamů začala školní
vzdělávací činnost v roce 1832
v domku číslo 4 u Časenských, kde
byla ke vzdělávání pronajata jedna
místnost. Prvním učitelem byl Josef Jirmus. „Škola“ byla slavnostně
otevřena 24. října 1832.
V roce 1869 byla zákonem zavedena osmiletá školní docházka.
Obecné školy se členily na obyčejné školy obecné a měšťanské, které
připravovaly žáky pro praxi nebo
pro studium na odborných školách
či učitelských ústavech. Na každé
obecné škole se vyučovalo „náboženství, jazyku, počtům, tomu,
čeho nejvíce zapotřebí věděti
z přírodovědy, ze zeměvědy a historie, zvláštní zřetel majíc k vlasti
a ústavě vlastenecké, psaní, nauce
o formách geometrických, zpěvu
a tělocviku“.
V roce 1876 bylo obcí zakoupeno spáleniště číslo 72 od Anny

Fotografie budovy školy z roku 1925. Nad vchodem do budovy byl nápis
„Škola základ blaha“.

Rakové (?), kde byla postavena
a 23. září téhož roku slavnostně vysvěcena budova školy. O dva roky
později měla škola již dvě třídy,
v roce 1902 se stala školou trojtřídní. Od roku 1885 do roku 1925 učil
ve škole archeolog, spisovatel a buditel Josef Švehla.
V roce 1933 bylo ve škole zapsáno 153 žáků, z toho 82 dívek.
K učitelskému sboru patřili Rudolf
Pazdera, Václav Červenka a Milada Štírová. 10. května 1934 zemřel
Josef Švehla a k jeho poctě byla
nazvána stezka kolem Kozského
potoka na Kozí hrádek stezkou
Švehlovou a o rok později bylo
v budově fary zřízeno Švehlovo
muzeum.
V roce 1940 byla zřízena trojtřídní 2. obecní škola v Sezimově
Ústí – Baťově (v budově dnešní COP). Školní rok byl zahájen
2. září. Podle zápisů ve školní
kronice z roku 1940 se v budově
„chvatně upravuje zadní vchod
do školy, aby bylo možno vcházeti
dětem do tříd. Vyzdívá se I. etáž,
kam mají být definitivně umístěny třídy obecné školy, kladou
se potrubí vodovodní i tepelná,
omítá se I. etáž a bílí III. etáž.
8. září chybí již jen k zavěšení dolní třetina oken, nátěr a okování
dveří. Pracuje se i v neděli. Nedostatky se v nejrychlejším tempu
dokončují obzvláště péčí závodu.
Je třeba zabezpečit odpočívadla
na chodbách, zabezpečit prostory, kde ještě není zdivo – učitelský
sbor chce zahájit 9. září pravidelné

vyučování v nové školní budově.
Správně se domnívá, že tím jen
budou rychleji dokončeny práce.
Toho dne ještě škola nemá jediné
pomůcky.“
Ve II. etáži budovy byly třídy
průmyslové školy a ve III. etáži noclehárny mladých mužů.
Vzhledem k tomu, že v tělocvičně
nebylo zřízeno topení, prováděla se tělesná výchova ve třídách,
v případě pěkného počasí venku
před školou. Na jaře roku 1941
onemocněla postupně většina z 93
žáků zarděnkami. Řídícím učitelem byl Václav Ohnútek. V následujícím roce se z názvu 2. obecní
škola odstraňuje číslovka „druhá“.
Pro zajímavost doporučenou četbou pro žáky byla Babička od Boženy Němcové.
Novodobou historii tvoří otevření budovy ZŠ 9. května s devíti
třídami, školní družinou, jídelnou
a hudební školou v roce 1951.
Nově byla zřízena střední škola –
dříve měšťanská. S historií školy je
možné se seznámit na webových
stránkách školy.
V roce 1960 byla v Sezimově
Ústí postavena nová budova –
2. ZŠ Školní náměstí.
Do školního roku 2020/2021
přeji všem učitelům spoustu tvůrčích nápadů, trpělivost a radost
z učení a podporu ze strany rodičů, žákům chuť do učení, touhu
po získávání nových poznatků
a radost z dosažených výsledků,
rodičům spokojenost jak se školou,
tak se svými dětmi.


ZUŠ SEZIMOVO ÚSTÍ – Informace pro uchazeče o studium
Pro školní rok 2020/2021 se ještě stále mohou přihlásit zájemci o studium v tanečním a literárně-dramatickém oboru. V hudebním oboru zbývá několik volných míst ve hře na tyto
nástroje: zobcová flétna, klarinet, saxofon, trombon, elektrická kytara a baskytara. Bližší informace k vyplnění přihlášky najdete na webu www.zussu.cz (přijímání nových žáků – přihláška ke studiu).


www.sezimovo-usti.cz
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Poděkování
■ Děkuji panu starostovi
za milé blahopřání přání
k mým narozeninám.
Stanislav Matyš
■ Děkuji panu starostovi
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi za přání a paní Dvořákové za předání dárku k mým
narozeninám.
František Vácha
■ Děkuji panu starostovi
za blahopřání k mému životnímu jubileu.
Josef Slunečko
■ Děkuji panu starostovi
za blahopřání k mým narozeninám. Stanislav Šenkýř
■ Děkujeme panu starostovi
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi za milé blahopřání
k našim narozeninám.
manželé Kubovských
■ Děkuji panu starostovi
za blahopřání k mým narozeninám. Jan Kloboučník
■ Děkuji panu starostovi
za blahopřání k mým narozeninám a paní Věrce
Bažantové za předání dárku. Vlasta Chaloupková
■ Děkuji panu starostovi za blahopřání k narozeninám mé
mamince.
Smrčková
■ Děkuji panu starostovi
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi za blahopřání k narozeninám a paní Vocílkové
za předání dárku a příjemné
posezení. Libuše Lejsková
■ Děkuji panu starostovi Martinu Doležalovi za přání
a paní Hlubinkové za předání dárku k mým narozeninám.
Anna Míková

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.: 722777672

září 2020

Baťův pohár o ševcovské kopyto Letní tábor s rodinou Smolíkových
Martin Doležal
vedoucí oddílu

L
Alena Kalinová
trenérka

B

ěhem posledního
červencového víkendu se v Sezimově
Ústí odehrál další ročník tradičního Baťova poháru „O ševcovské
kopyto“. Letos se na hřištích v Sezimově Ústí a Táboře sešlo celkem
10 týmů z celé republiky a opět
šlo o nezapomenutelný zážitek se
spoustou krásného softballu.
První den, již tradičně, patřil
především místním. O první výhru v turnaji se mezi sebou poprali Hladoví Hroši a Old Stars
Hladoví Hroši. Převahu potvrdil
mladší z týmů, který ihned po derby sehrál zápas proti ostravskému
Seitl. Také v tomto utkání potvrdili
mladíci od Kozského potoka roli
letošního favorita turnaje. Během
prvních dvou utkání se do Sezimova Ústí sjela většina týmů a na řadu
po dlouhé době přišla příjemná setkání s kamarády.
V sobotu se na hřištích představily všechny týmy. Ve skupině
„B“, která úřadovala na Komoře,
si velmi dobře vedl pražský tým
Spectrum, ze čtyř zápasů si odnesl
celkově tři výhry. Nestačili pouze
na vítěze skupiny, tým Bandits SC.
Ve druhé „A“ skupině šlo skutečně o bodíky! Vzájemnou remízou
skončil zápas Seitl Ostrava – Amasoma Příbram. Oba tyto týmy
byly zároveň poraženy místními
a o nasazení do boje o třetí místo
tak rozhodoval rozdíl dovezených
a inkasovaných bodů ze všech zápasů v základní části. Příznivěji
hovořilo skóre pro Příbram (26:20)

etní prázdniny se chýlí k závěru a stejně jako pro většinu
dětí ze skautských oddílů s sebou
přinesly i vyvrcholení celoroční
oddílové činnosti – letní tábor.
Jarní činnost sice byla dočasně
omezena kvůli krizovým opat-

a ostravští borci (26:27) se tak museli spokojit s bojem o místo páté.
První nedělní zápasy patřily
dohrávkám ve skupinách. Pak již
nastoupil boj o pořadí. V rozstřelu o 9. místo se v Táboře potkali
Old Stars Hladoví Hroši a SK
Sever Brno. Výhru 15:10 slavili
přátelé z Moravy. Sedmé místo si
po smírném výsledku 7:7 rozdělili
Kangaroos Holice a Pikes Praha.
Páté místo si nad Piraněmi z Karlových Varů vybojovala Ostrava.
V zápase o bronz na sebe narazil
příbramský tým Amasoma a pražský tým Spectrum. Po sedmdesáti
minutách bylo již jasno a diplom
za třetí místo zamířil do Příbrami
(13:3).
Na finále se těšili vítězové obou
skupin – Bandits SC Kacéřov
a Hladoví Hroši Sezimovo Ústí.
Oba dva týmy na pálce silně tlačily.
Na obou stranách bylo vidět hromadu krásných odpalů a skvělých
her v obraně. Ševcovské kopyto ale
zůstalo tentokrát v Sezimově Ústí!
Za zmínku stojí také letošní první
homerun Ondřeje Kouby. Pozoruhodný je také věkový průměr
letošních vítězů a vítězek Baťova
poháru, který tvoří přibližně 19 let.
Věříme, že letošní ročník si
všichni řádně užili stejně jako ty
předchozí a těšíme se již příští rok!
Srpen proběhl v duchu startu
mládežnických soutěží a nadstavby Extraligy mužů, ti budou až
do konce září bojovat o udržení
v nejvyšší soutěži.
Věříme, že příměstský tábor
žáků nalákal nové příznivce a že se
s nimi budeme setkávat v novém
školním roce u Kozského potoka.


řením, možná o to víc si děvčata
a kluci z 3. oddílu Bílý Měsíc užili
poslední dva červencové týdny
na svém tábořišti na Jižné u Červené Lhoty. Letošní tábor byl
ve znamení legendárního seriálu
Podivuhodné prázdniny rodiny
Smolíkovy, nechyběly však ani
obvyklé táborové aktivity, lovy
bobříků, velké lesní hry, výlety,
koupání, táborové práce či noční
hlídky.
V září znovu začínají pravidelné
schůzky v klubovně ve skautském
areálu u Kozského potoka, výpravy a další oddílová činnost. O ní
a o připravovaných akcích se můžete dozvědět na webových stránkách www.bilymesic.cz.


Výměna sedadel a podlahové
krytiny v sále Spektrum
Veronika Holubová
ředitelka msks

V

e dnech od 12. srpna až
18. září probíhá v Městském
středisku kultury a sportu výměna
podlahové krytiny a sedadel. Ze
čtyř firem přihlášených do výběrového řízení nejvíce zaujala komisi
cenou i kvalitou firma Kinoexport
s.r.o. z Vlčnova. Na rekonstrukci
se podařilo získat podporu ve výši
250 000 Kč ze Státního fondu kinematografie. Celková částka za výměnu všech sedel tak dosáhne výše

2 237 026 Kč. Nová sedadla byla
vybrána tak, aby posezení v nich
bylo příjemnější a pohodlnější pro
diváky kina, přednášek, koncertu
i divadla. Sedadla jsou o něco širší,
což se projeví i na celkové kapacitě sálu. Ta byla původně 301 míst,
po výměně to bude 293 míst. Vybrána byla tmavě červená barva
čalounění, která bude elegantně
ladit se stejně barevnou oponou
a světlý koberec pak celkový dojem
podtrhne.
První
představení,
které
v nově vybaveném sále shlédneme, bude 23. září divadelní hra
Žena Vlčí mák, kde hlavní roli
představuje charismatická Hana
Maciuchová.
Pevně věříme a těšíme se, že
si diváci nové prostředí sálu oblíbí a prožijí tu hezké kulturní
chvíle.


Vybírat i vkládat peníze beze slov
Česká spořitelna nahradí přepážkovou pokladnu bankomatem
Sezimovo Ústí se
od začátku října
připojí k rychle rostoucí skupině měst a obcí,
ve kterých obyvatelé vybírají
a vkládají hotovost již jen prostřednictvím bankomatu. Stane se
tak poté, co Česká spořitelna od 1.
října 2020 zruší pokladnu ve své
pobočce Sezimovo Ústí. Zaměst-
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nanci v pobočce budou v případě
potřeby připraveni poradit klientům, jak lze bankomat využívat.
Kromě možnosti provádět výběry a vklady hotovosti nepřetržitě
24 denně, včetně víkendů, umožňují spořitelní bankomaty uskutečňovat také například rychlé převody peněz, které se připíšou na účet
příjemce v tuzemské bance do několika vteřin. Česká spořitelna
je první bankou na domácím trhu,

www.sezimovo-usti.cz
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která rychlé platby skrze své bankomaty nabízí.
V případě, že klienti i tak budou
potřebovat využít pokladní přepážku s obsluhou, veškeré vklady
i výběry peněz, včetně vkladních
knížek, budou moci vyřizovat
v Táboře (9. května 518/10), kde je
pobočka České spořitelny s klasickou pokladnou.
Služby v pobočce v Sezimově
Ústí se zaměří zejména na poskytování finančního poradenství
a správu financí klientů. Přehled

nad rodinnými rozpočty a jejich
správou mají klienti České spořitelny nepřetržitý také díky modernímu internetovému a mobilnímu bankovnictví George,
které spořitelna klientům nabízí
a které je mezi svými uživateli
stále populárnější. Kromě možnosti provádět platby, investovat,
či spravovat svůj penzijní účet
George dokáže analyzovat i příjmy a výdaje a umožňuje tak domácnostem optimalizovat jejich
hospodaření.


INZERCE

Nově otevřeNá KaNcelář

v sezimově ústí
vám Nabízí
•
•
•
•
•
•

pojištění osob – životní, úrazové
pojištění majetku – domácnost, bydlení
pojištění motorových vozidel
cestovní pojištění
pojištění odpovědnosti
doplňkové penzijní spoření a jiné

Přijďte se k nám nezávazně poradit.
Sezimovo Ústí, Náměstí Tomáše Bati 417
Alexandra Bezděková, Konzultant, M 724 121 743
alexandra.bezdekova@generaliceska.cz
Generali Česká Distribuce a.s., dceřiná společnost Generali České pojištovny a.s.

INZERCE

www.sezimovo-usti.cz
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AKCE

ŘEDITELKA MSKS
737 254 683
vedenimexus@sezimovo-usti.cz

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
NA POHODU(Ě)
1. září 15 hod.
areál Pohoda Sezimovo Ústí

Podaří se myškám sníst sýr,
nebo nakonec samy skončí jako
Karlin oběd? To se dozvíme
v postřehové hře Kočka Karla.
Poté se pustíme do hry Osadníků
z Katanu junior, kterou nás
provede papoušek Kato, věrný
přítel slavného pirátského
kapitána Rudovouse. Na závěr se
pokusíme v karetní hře Střelené
kachny zachránit své kachničky
před potrhlými myslivci, kteří
se snaží naše kačenky za každou
cenu sestřelit.
vstupné: zdarma

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
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

9–11:30
–
9–11:30
–
9–11:30

13–17
13–15
13–17
13–15
–

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

8–12
8–12
–
8–12
8–12

13–16
13–16
13–18
13–16
–

Zábavné odpoledne spojené
s prezentací místních spolků
a sportovních klubů. O zábavu se
postarají Český animační team,
Jump and Kids Arena s parkour
show a workshopem, připraveno
je malování na obličej, tetování,
fotokoutek i skákací hrad. Přijďte
si zpříjemnit začátek školního
roku. V případě nepříznivého
počasí se akce přesouvá do
budovy Spektrum.
vstupné: zdarma

UZAMYKANÍ KOZÍHO HRÁDKU
27. září 15–18, 20–21 hod.
NKP Kozí hrádek
Národní kulturní památka
Kozí hrádek děkuje svým
návštěvníkům za přízeň a i letos
vás zve na tradiční ukončení
turistické sezony. Na odpoledne
připravili Táborští kupci skvělou
středověkou zábavu, oblékání
do zbroje, středověké ležení,
lukostřelba, obří dračí puzzle,
nebo rytířské souboje. Večer
věnujeme noční komentované
prohlídce Kozího Hrádku
a ohňové show. Počet míst
prohlídky je omezen a je třeba
si ji předem rezervovat na tel.
736 523 288.
vstupné: zdarma

ZPĚT DO ŠKOLY
V NOVÉM OBALU
1. a 2. září

Knihovna Školní náměstí
Mají vaše učebnice atypický
rozměr, na který nemůžete
sehnat obal? Chcete kvalitnější
obal, který se jen tak
nerozpadne? Nebo byste radši
měli obal, který si sami vyrobíte
na míru? V knihovně Školní
náměstí pořádáme již tradiční
obalování učebnic a sešitů.
Pro zájemce, kteří pomůžou
paní knihovnici s obalováním,
bude snížena cena materiálu
o polovinu.
vstupné: zdarma

Michalův miláček a vy ho dobře
znáte? Napovíme, že má žlutou
barvu...
vstupné: 190 Kč

PŘEDNÁŠKY
DOBROBĚŽNÍK V AFRICE
14. září 18 hod.
malý sál Spektrum

Marek Jelínek, dokumentarista
a fotograf, procestoval Afriku.
Jeho cesta vedla z Kapského
města do Ugandy. Přes čtvrt roku
vedl rozhovory s Jihoafričany,
Mosambičany a na vlastní kůži
zažil, jaké to je být nevítaným
hostem. „Afrika bylo jedno velké
překvapení. Díky koloběžce jsem
se dostal k místním a ptal se, co
si myslí o nás z Evropy a jestli
tam opravdu mají hladové děti.“
Dozvěděl se hodně zajímavých
věcí a udělal si obrázek o tom,
jak to s Afrikou vlastně je,
s pomáháním, hodnotami,
politikou.
vstupné: 120 Kč

DIVADLO

MICHALOVI MAZLÍČCI
30. září 17 hod.
sál Spektrum
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

DESKOVÉ HRY
14. září 16-18 hod.
Knihovna Školní náměstí
Lidé odešli do práce a myšky
mají pré – našli totiž kousek
sýra. Jenže zapomněly, že
domov hlídá bystrá kočka Karla.
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ŽENA VLČÍ MÁK
23. září 19 hod.
sál Spektrum

Herecký koncert Hany
Maciuchové. Hra je monologem

www.sezimovo-usti.cz
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starší dámy, která prožívá
ve věku, kdy se většina jejích
vrstevnic už dávno smířila s šedí,
jednotvárností a osamělostí
zbytku života, nečekané citové
vzplanutí, neuvěřitelnou,
ostýchavou, dychtivou a stejně
intenzivně opětovanou lásku
k muži ještě o deset let staršímu,
než je ona sama. I „starý“ člověk
ještě žije a možná vás překvapí
jak!
vstupné: 330 Kč
CRY BABY CRY
7. října 19 hod.
sál Spektrum

Pět žen se v kurzu life coachingu
pokusí zjistit, jak by měly
změnit svůj život. Může nás
ale vůbec někdo naučit, jak žít
a jak být šťastný? Divadelně
zrychlený kurz pod vedením
kouče Michala Dlouhého se o to
pokusí. Upozorňujeme diváky, že
se při představení na jevišti kouří
– cigarety jsou v tomto případě
rekvizitami.
Hrají: Michal Dlouhý, Klára
Cibulková, Kristýna Frejová,
Petra Hřebíčková / Bohdana
Pavlíková, Blanka Popková, Réka
Derzsi / Eva Vrbková
vstupné: 460 Kč

KONCERTY
NEZMAŘI
1. října 19 hod.

sál Spektrum
Speciální koncert skupiny
NEZMAŘI, které v roce 2020
vyjde velký zpěvník. Ten
obsahuje všechny písničky, které
během svého čtyřicetiletého
působení kapela vydala. 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.
vstupné: vyprodáno

koníčkem takzvaně načichla. Ze
začátku zkoušela malovat podle
předloh a později už čerpala
náměty z okolí. Malování jí
otevřelo oči. Každý námět maluje
jen jednou. Maluje akrylovými
barvami na sololit nebo plátno.
vstupné: 20 Kč

KNIHOVNY

VÝLETY
OLOMOUC – OD ROMÁNSKÝCH
ZÁKLADŮ PO BAROKO
5. září
odjezd: 6.00 Spektrum,
6.05 Husovo nám SÚ I,
6.15 Tábor ČD
Poprvé do našeho programu
zařazujeme zájezd do perly
Moravy – Olomouce. V rámci
výletu nás čeká prohlídka
Arcidiecézního muzea, jehož
součástí je také hrad, kde byl
zabit český král Václav III.

o jednu z nejnavštěvovanějších
památek na Vysočině. Vranov
nad Dyjí je pak další slavná
památka České republiky. Poloha
na kopci dodává zámku majestát
a i tady je to vrcholné baroko.
A abychom krásně pochopili
historický vývoj zdejšího kraje,
tak navštívíme jeho centrum
– město Znojmo. Projdeme si
ho s průvodcem a uvidíme to
nejzásadnější a nejkrásnější, co
toto vinařské centrum nabízí.
Cena: 1 200 Kč (v částce jsou
zahrnuty vstupy)
Platba hotově nebo kartou
v Informačním centru Sezimovo
Ústí nebo po předešlé rezervaci
převodem na účet 705 978 359 /
0800, var. symbol 0310.

Hrad má krásně dochované
románské prvky. Poté si společně
s průvodcem projdeme celé
historické centrum v rámci
2hodinové procházky. A nakonec
nás čeká jedno milé oddechové
překvapení.
Cena: 1 300 Kč (v částce jsou
zahrnuty vstupy)
Platba hotově nebo kartou
v Informačním centru Sezimovo
Ústí nebo po předešlé rezervaci
převodem na účet 705 978 359 /
0800, var. symbol 0509.

GALERIE
VÝSTAVA OBRAZŮ JANY
BŘEZINOVÉ
3. – 30. září
malý sál Spektrum

BAROKNÍ SKVOSTY MORAVY:
JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU
A VRANOV NAD DYJÍ
3. října
odjezd: 6.45 Spektrum,
6.50 Husovo nám. SÚ I,
7.00 Tábor ČD
Jaroměřice jsou považovány
za moravské Versailles. Jedná se

www.sezimovo-usti.cz

Jana Březinová žije v malém
městě Přibyslav na Vysočině,
ze které čerpá většinu svých
námětů. Je samouk, umělecké
vzdělání nemá, ale od dětství
pozorovala svého otce, který
maloval krásné obrázky, a tímto
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Knihovna Městský úřad
Knižní novinky
Pro dospělé
Catherine Shepherd – Vražda
na blatech
Thriller
Jojo Moyes – Schovej mě v dešti
Román
Fredrik Backman – Úzkosti
a jejich lidé
Humoristický román
Táňa Keleová-Vasilková – Sítě
z pavučin
Čtení pro ženy
Romy Hausmann – Milé dítě
Thriller
Pro děti a mládež
Emilia Dziubaková –
Neobyčejná přátelství
v přírodě
Pro nejmenší
D. H. Butler – Ztracený duch
Napínavé čtení
R. S. Berner
– Děti vaří celý rok
Kuchařka pro děti
Pohádky z lesa
Pro nejmenší
O kohoutkovi a slepičce
Leporelo
Knihovna Školní náměstí
Knižní novinky
Pro dospělé
Gabriel Tallent – Absolutní
miláček
Román
Helen Fieldsová – Dokonalá
kořist
Detektivka
Camila Läckberg – Andělíčkářka
Detektivka
Markéta Harasimová – Vůně
noci
detektivka z lékařského
prostředí
Dominik Dán – Nevíš dne,
nevíš hodiny
Románový thriller
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Pro děti a mládež
Marissa Meyerová
– Renegáti
Young adult
Jan Machač – Kobylka
Karolínka
První čtení
Zuzanka a psíček Flíček
Příběhy pro děti
Zofia Staniszewska – Netiketa:
Dobré mravy na internetu
Průvodce dětí po internetu
Jan Susa – Autoškola
Zásady správného chování
v dopravě pro děti

KLUBOVNA III. VĚKU
OPĚT V KLUBOVNĚ
7. září 14 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
Těšíme se na setkání a věříme,
že po tak dlouhé době zcela
vyplníme společně strávený čas
milým popovídáním.
ZPÍVÁNÍ
14. září 14 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
Společně zazpíváme známé
písničky s kytarou a zpěvem
pana Ladislava Raucha.
CVIČENÍ PAMĚTI
21. září 14 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
S paní Danou Průchovou
navážeme na praktický seriál
trénování paměti.

komedie
ČR, 2020, 85 min., 12 let
vstupné: 120 Kč

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

út 15. září 20:00 hod.
NOVÍ MUTANTI

so 5. září 20:15 hod.
TENET
thriller, akce, drama
USA, Velká Británie, 2020,
150 min., 12 let, titulky
vstupné: 140 Kč
út 8. září 20:00 hod.
ŽENY V BĚHU

legrace, pak ale začnou chodit
zprávy, které se svými partnery či
přáteli raději nesdílíte.
vstupné: 100 Kč
komedie
ČR, 2019, 93 min., přístupný
scénář a režie Martin Horský
vstupné: 100 Kč

st 2. září 20:15 hod.
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC

st 9. září 20:00 hod.
AVA: BEZ SOUCITU
akční, thriller
USA, 96 min., 15 let, titulky
vstupné: 110 Kč

komedie
ČR, 99 min., 2020, přístupný
Výhra balíku peněz v loterii
člověku rozhodně změní život.
vstupné: 130 Kč

st 16. září 20:00 hod.
V SÍTI: 18+

ČR, 2019, 100 min., 18 let
režie: Barbora Chalupová,
Vít Klusák
vstupné: 100 Kč
čt 17. září 20:00 hod.
KRAJINA VE STÍNU

čt 10. září 20:00 hod.
AFTER: PŘIZNÁNÍ

čt 3. září 20:15 hod.
K2 VLASTNÍ CESTOU

historické drama
ČR, 2020, 135 min.
vstupné: 130 Kč

LETNÍ KINO
út 1. září 20:15 hod.
TÉMĚŘ DOKONALÁ
TAJEMSTVÍ
komedie
Německo, 2019, 111 min., 15 let,
dabing
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

akční horor, sci-fi
USA, 2020, 95 min., 12 let,
dabing
vstupné: 120 Kč

romantický
USA, 2020, titulky
vstupné: 130 Kč

dokumentární
ČR, 2020, 93 min., přístupný
vstupné: 110 Kč

pá 18. září 20:00 hod.
3BOBULE

pá 11. září 20:00 hod.
CASTING NA LÁSKU

pá 4. září 20:15 hod.
so 12. září 20:00 hod.
ŠARLATÁN
životopisný, drama
ČR, Irsko, Polsko, SR, 2020,
118 min., 12 let
vstupné: 130 Kč

komedie
ČR, 2019, 100 min., přístupný
režie: Martin Kopp
vstupné: 110 Kč
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2020 září

Kulturní program na měsíc září
ne 27. září 17:30 hod.
NEDĚLE V KLUBU
Dokument z roku 1976
o kulturní a zájmové činnosti
v Sezimově Ústí.
vstupné: 60 Kč

so 19. září 20:00 hod.
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
režie: Tate Taylor
Hollywoodská hvězda Jessica
Chastain jako elitní nájemná
vražedkyně Ava.
vstupné: 110 Kč
fantasy pohádka
ČR, 2020, 115 min., přístupný
režie: Petr Kubík
vstupné: 130 Kč

režie: Petr Kubík
Princeznu Ellenu od narození
provází příslib mocné kletby,
kterou na ni uvrhla čarodějnice
Murien. Kletba se má naplnit
v den Elleniných dvacátých
narozenin, jakmile zapadne
slunce. Avšak ve chvíli, kdy zajde
poslední sluneční paprsek a vše se
zdá ztraceno, princezna zjišťuje,
že zůstala uvězněná v čase.
vstupné: 130 Kč

pá 25. září 17:30 hod.
HAVEL

KINO SPEKTRUM
čt 24. září 10:00 hod.
CHLAP NA STŘÍDAČKU

komedie
ČR, 2020, 112 min., 12 let
režie: Petr Zahrádka
vstupné: 60 Kč
čt 24. září 17:30 hod.
KRAJINA VE STÍNU

historické drama
ČR, 2020, 135 min.
Historické drama režiséra
Bohdana Slámy, držitele několika
Českých lvů.
vstupné: 130 Kč
čt 24. září 20:00 hod.
AVA: BEZ SOUCITU
akční, thriller
USA, 96 min., 15 let, titulky
Novinky ze Sezimova Ústí:
Periodický tisk územního
samosprávního celku
– města Sezimovo Ústí.
Náklad: 3400 ks

ČR, 2020, 97 min., 12 let
režie: Rudolf Havlík
Film Bábovky natočený podle
knižního bestselleru spisovatelky
Radky Třeštíkové vypráví o tom,
že všichni jsme propojení a díky
tomu i malé věci dokážou někdy
otřást světem.
vstupné: 130 Kč

pá 25. září 20:00 hod.
3BOBULE

komedie
ČR, 2019, 100 min., přístupný
režie: Martin Kopp
Volné pokračování letní komedie
z prostředí prosluněných
moravských vinic.
vstupné: 100 Kč

so 26. září 20:00 hod.
ŽENSKÁ POMSTA

so 26. září 15:00 hod.
út 29. září 17:30 hod.
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
fantasy pohádka
ČR, 2020, 115 min., přístupný

Vydává: MěÚ Sezimovo Ústí
Red. číslo: MK ČR E 13167
Adresa: Dr. E. Beneše 21,
391 01 Sezimovo Ústí
sazba a tisk: RUDI, a .s.

www.sezimovo-usti.cz

so 26. září 17:30 hod.
BÁBOVKY

drama, životopisný
ČR, 2020, 100 min., 12 let
Režie: Slávek Horák
Celovečerní film Havel přináší
příběh jedné z nejvýraznějších
osob naší historie Václava Havla
z časů disentu, kdy ještě nebyl
slavnou osobností.
vstupné: 110 Kč

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

komedie
ČR, 2020, 88 min., 12 let
režie: Dušan Rapoš
vstupné: 130 Kč

Příjem inzerce:
recepce@rudi.cz, tel.: 381 256 621
Vychází: 11 x ročně
Číslo a den vydání:
9/1. 9. 2020
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Redakční rada:
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MUDr. Jaroslava Králová,
Mgr. Romana Krůčková,
Bc. Zdeněk Slabý

ne 27.září 20:00 hod.
ŽALUJI!

historické drama
Francie, Itálie, 2019, 132 min.,
titulky
režie: Roman Polanski
vstupné: 100 Kč
út 29. září 20:00 hod.
SVATÝ PETR A PAPEŽSKÉ
BAZILIKY ŘÍMA

dokument
Itálie, 90 min., dabing, přístupný
vstupné: 130 Kč
st 30. září 20:00 hod.
TENET
thriller, akce, drama
USA, Velká Británie, 2020,
150 min., titulky, 12 let

Hlavní zbraní hrdiny nového
akčního sci-fi spektáklu
filmového vizionáře Christophera
Nolana je jediné slovo – TENET.
vstupné: 140 Kč
Město Sezimovo Ústí neručí za správnost
dodaných příspěvků, ani za kvalitu
a účinnost jakéhokoliv výrobku nebo
služby nabízených v reklamě nebu jiném
materiálu komerční povahy.

září 2020

Rekonstrukce hřiště Soukeník

zavlažování, kde původní systém
o 38 tryskách nahradilo zavlažování se 48 tryskami pro obě hřiště. Ke změně došlo z praktických
důvodů, kdy je tento systém snáze
opravitelný správcem a kropení
na hřišti se lépe překrývá a nedochází k problémům spálení trávy.
Oplocení hřiště bylo přebudováno na základě využitelnosti
při každodenním používání. Poslední změnou oproti původně
plánované realizaci bylo přesunutí opěrné zdi, která nyní slouží
pro vjezd techniky s kontejnerem
na biologický odpad (posekaná
tráva). Slavnostní otevírání Soukeníku se chystá na 12. 9. 2020.
Všichni jste srdečně zváni.


Josef Holub

předseda spolku fk spartak
mas sezimovo ústí, z.s.

V

průběhu srpna 2019 byla
vítěznou firmou výběrového
řízení SPORT Construction a.s.
postupně zahájena rekonstrukce
hlavního travnatého hřiště v Sezimově Ústí, kdy z původního
hřiště s parametry pro profesionální soutěž vznikla dvě travnatá hřiště pro mládežníky. Nově
vzniklá hřiště splňují nejpřísnější
parametry pro vrcholná utkání
mládeže.
V průběhu realizace došlo jen
k malým úpravám. Projektované

Novinka v Infocentru – Nálepka Husitské kulturní stezky
Ludmila Svatková, místostarostka

V

infocentru ve Spektru je pro všechny sběratele a zájemce o putování
po stopách historie připravena novinka
– turistická nálepka Husitské kulturní

stezky města Sezimovo Ústí. Celkem se
jedná o kolekci sedmnácti turistických
nálepek s motivy českých a německých
měst – členů společenství. Nálepky vydalo Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí, kterého je naše město
členem. Autorem obrázků je pan Utz

Gennermann z členského města Bernau. Nálepky je možné zakoupit jen
v členských městech společenství.
Více informací k husitské kulturní
stezce najdete na webových stránkách
www.husitska-kulturni-stezka.com
a www.husitskamesta.net


Otevření hřiště u ZŠ Školní nám. pro veřejnost
Martin Doležal
starosta města

R

ada města schválila s účinností od 17.08.2020 základní
pravidla pro otevření hřiště u ZŠ
Školní nám. pro veřejnost. Hřiště
se nachází v areálu Základní školy
Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628
(dále jen „hřiště“). Z nich vyjímáme:
■ Pro školy a školní družiny, zřizované městem Sezimovo Ústí, je
hřiště k dispozici ve dnech školního vyučování do 16:00 hod.
bezúplatně.
■ Každá škola, zřizovaná městem
Sezimovo Ústí, si může bezúplatně zarezervovat hřiště (popř. část
sportoviště) i v jiný čas.
■ Rezervovat a pronajmout si hřiště za úplatu mohou i další subjekty, zejména sportovní kluby
se sídlem v Sezimově Ústí a fyzické osoby s trvalým pobytem
v Sezimově Ústí.
■ Užívání hřiště veřejností, mimo
rezervace, je bezúplatné.

■ Obsazenost hřiště a rezervace
spravuje škola.
■ Hřiště otevírá a zavírá školou určený správce.

jsou usazeny branky, které jsou
zabezpečeny závažím proti převrhnutí. Nikdo nesmí s kůly ani
brankami manipulovat.

Obecná pravidla provozu hřiště
■ Na sportovní plochu lze vstoupit
pouze ve sportovní obuvi bez
špuntů, hřebů a podpatků.
■ Hřiště lze využít na tenis, basketbal, volejbal, nohejbal, vybíjenou, malý fotbal, házenou,
floorbal, atletické disciplíny.
■ Během sezóny jsou na hřišti usazeny kůly na upevnění sítí na volejbal, nohejbal apod. Na hřišti

Je zakázáno
- vstupovat mimo vyhrazený prostor hřiště – areál hřiště končí
valem, oddělujícím školní zahradu;
- vstupovat na hřiště mimo provozní dobu, při dešti, sněhu,
náledí, v podnapilém stavu a se
zvířaty;
- kouřit, konzumovat alkoholické
nápoje a sladké nápoje, užívat

od

do

ve dnech školního vyučování

16:00

19:00

víkend, svátky, mimo dny vyučování

10:00

19:00

ve dnech školního vyučování

16:00

19:00

víkend, svátky, mimo dny vyučování

10:00

19:00

červenec – srpen

letní prázdniny

10:00

20:00

září
(popř. polovina října
v případě teplého počasí)

ve dnech školního vyučování

16:00

19:00

víkend, svátky, mimo dny vyučování

10:00

19:00

červen
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-

-

-

Základní provozní hodiny hřiště pro veřejnost:
květen
(popř. polovina dubna
v případě teplého počasí)

-

■
■

omamné látky, manipulovat
s ohněm, zbraněmi a zábavnou
pyrotechnikou;
poškozovat a znečišťovat zařízení hřiště a užívat zařízení a nářadí se zjevným poškozením;
pohybovat se po sportovní ploše
v obuvi s ostrými hroty (tretry
– lze využívat jen na dráze), kopačkách se špunty;
manipulovat s ostrými předměty, jezdit na kole, koloběžce,
skateboardu, kolečkových bruslích apod.;
odhazovat odpadky a žvýkačky
na hrací plochu a mimo místa
k tomu určená;
úmyslné, prudké odrážení míče
o plot a hrazení z bezprostřední
blízkosti;
ohrožovat zdraví jiných uživatelů a obtěžovat lidi v nejbližším
okolí.
Toalety jsou určeny pouze pro
školy a nájemce s rezervací, nikoli pro veřejnost.
Kontakt pro informace a rezervace: tel.: 381 275 188, e-mail:
info@zs2su.cz


www.sezimovo-usti.cz

