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Měsíčník

Martin Doležal
starosta města

■ zastupitelstvu města bylo 
k  projednání předloženo 
podání žádostí o  dotaci 
MMR a  OPŽP na  rekon-
strukci kuchyně a vzducho-
techniky ZŠ Švehlova;

■ zastupitelstvu města byla 
k projednání dána ke schvá-
lení budoucí směna po-
zemků v  lokalitě Nechyba 
za  účelem dokončení ulice 
Chrpová;

■ rada města schválila nová 
pravidla pro zadávání zaká-
zek malého rozsahu;

■ rada města schválila sníže-
ní počtu parkovacích míst, 
které jsou na  nám. T. Bati 
pronajaty hotelu MAS, čímž 
bude navýšen počet parko-
vacích míst pro veřejnost;

■ probíhá projektová přípra-
va rekonstrukce Pod Vr-
bou, rekonstrukce ul. Rudé 
armády a prodloužení ulice 
K Hájence.                            

Krátce z radnice

Martin Doležal
starosta města

Dvě důležité dopravně-tech-
nické akce ve  městě budou 

v  nejbližších dnech zahájeny. 
Jsou to stavební úpravy části uli-
ce Hromádkova (úsek I  Kánišo-

va-Erbenova) a  ulice Šafaříkova. 
Na spolufinancování obou projek-
tů požádalo město o dotaci minis-
terstvo pro místní rozvoj.

V  rámci rekonstrukce ulice 
Hromádkova I  dojde k  úpravě 
uličního profilu, do kterého budou 
umístěny vozovka, 14 podélných 

parkovacích stání a dva chodníky. 
Bude vyměněno vodorovné vedení 
veřejného osvětlení a osazeny nové 
sloupy VO. Součástí prací bude 
i  oprava stávajícího vodovodního 
řadu, jeho prodloužení a  propo-
jení se stávajícím řadem. Investo-
rem projektu je město Sezimovo 
Ústí. Stavbu provede společnost 
PŠV stavby s.r.o. z  Turovce. Cena 
dle smlouvy o dílo činí 5,3 mil. Kč 
vč. DPH. Staveniště bude předá-
no po  15. 2. 2021, stavební práce 
by mohly být zahájeny v 7. týdnu 
a dokončeny do 31. 8. 2021.

Stavební úpravy ulice Šafaříko-
va budou spočívat v  rekonstrukci 
vodovodu, vodovodních přípojek, 
odboček kanalizace, rušení stá-
vající kanalizace a  v  rekonstrukci 
komunikace, chodníků a parkova-
cích ploch. V  rámci rekonstruk-
ce vodovodu bude osazen nový 
hydrant a  v  rámci rekonstrukce 

Rekonstrukce ulic 
Hromádkova I a Šafaříkova

Upozorňujeme občany, 
kteří provádí úhradu 

místního poplatku za  provoz 
systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívá-
ní a  odstraňování komunál-
ních odpadů prostřednictvím 
převodu z  bankovního účtu, 
aby zadávali správné údaje 
zejména variabilní symbol, 
který se každoročně mění! 
V  případě provedení platby 
pod jiným variabilním sym-
bolem, může být platba ne-
správně přiřazena.                   

Upozornění

Pokračování na str.: 2

Foto: Ema Králíková

ulice Hromádkova
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komunikace, chodníků a  parko-
vacích ploch budou přepojeny 
všechny odbočky splaškové kana-
lizace a  provedena rekonstrukce 
veřejného osvětlení. Po stavebních 
úpravách ulice v  celkové délce 
423,34 m dojde ke  změně této 
místní komunikace na  obytnou 
zónu s  obousměrnou jednopru-
hovou vozovkou. Podél ní budou 
střídavě po  levé nebo pravé stra-
ně parkovací zálivy pro podélné 
parkovací stání. Před restaurací 
U Vily dojde k úpravě stávající par-
kovací plochy na parkovací plochu 
s  celkovou kapacitou 12 kolmých 
parkovacích stání včetně jedno-
ho stání pro vozidlo osoby těžce 
pohybově postižené. Společnými 

investory rekonstrukce ulice Šafa-
říkova jsou Vodárenská společnost 
Táborsko s.r.o. a  město Sezimo-
vo Ústí. Vybraným zhotovitelem 

je společnost HES stavební s.r.o., 
Praha, nabídková cena činí cel-
kem 18,43 mil. Kč vč. DPH, z toho 
nabídková cena části díla investo-

vaného městem Sezimovo Ústí je 
12,06 mil. Kč vč. DPH. Staveniště 
má být předáno po 1. 3. 2021, sta-
vební práce by měly být dokončeny 
do 25. 10. 2021.

Realizace obou akcí bude po-
chopitelně provázet řada ne-
zbytných dopravních opatření 
a omezení, a to v obou lokalitách. 
Dovoluji si Vás, jménem města 
Sezimovo Ústí i obou zhotovitelů, 
požádat o  respektování dopravní-
ho značení a zároveň o pochopení 
a  trpělivost s  omezeními, kterou 
obě akce vyvolají. Výsledkem by 
měly být lepší a bezpečnější komu-
nikace s parkovacími stáními, mo-
dernější veřejné osvětlení a zvýšení 
kvality vodovodní a  kanalizační 
sítě na dalších několik desítek let. 

Karel Homolka
vedoucí technických služeb

Všechny části města budou nej-
déle 7 dní před termínem sa-

motného blokového čištění řádně 
označeny přenosnými dopravními 
značkami. Umístění značek pro-
vádí zaměstnanci naší organizace 
podle rozpisu umístění značek, 
schváleného Odborem dopravy 
MěÚ Tábor po předchozím písem-
ném vyjádření DI Policie ČR KŘ 
Tábor. V průběhu provádění úkli-
du komunikací se setkáte s  pře-
nosnými značkami B28 – zákaz 
zastavení, s dodatkovou tabulkou 
s  vyznačením dne a  hodiny plat-
nosti a  přenosnými dopravními 
značkami IP25a – zóna zákazu 
stání a  IP25b – konec zóny zá-
kazu stání, kde je vyznačena doba 
platnosti značky. 

 
Po zkušenostech z minulých let 

upozorňujeme, že tyto přenosné 
značky vymezují oblast města, kde 
po  dobu vyznačenou na  značce, 
platí zákaz stání. V praxi to zna-
mená, že v okamžiku, kdy se svým 
vozidlem projedete kolem značky 
IP25a – zóna zákazu stání, tak 
zákaz stání platí do doby, než pro-
jedete okolo značky IP25b – konec 
zóny zákazu stání. Platnost této 

značky neruší žádné křižovatky 
a odbočky a platí i na přilehlá par-
koviště v oblasti zóny. 

Vyzýváme majitele vozidel, aby 
dodržovali výše uvedené dopravní 
značení, v opačném případě může 
dojít k odtažení vozidla.

Aktuální informace můžete také 
získat aktivací služby „SMS In-
foKanál“: 
	Přihlášení k  tématu Blokové 

čištění ulic v Sezimově Ústí I – 
Odeslat textovou zprávu ve zně-
ní: REG T4 na  telefonní číslo 
381 201 111; 

 Přihlášení k  tématu Blokové 
čištění ulic v Sezimově Ústí II – 
Odeslat textovou zprávu ve zně-
ní: REG T5 na  telefonní číslo 
381 201 111

Harmonogram blokového 
čištění chodníků, komunikací 
a přilehlých parkovacích ploch

Pondělí 22. března 2021 
Táborská, Lužnická, Jana z Ústí,
Husovo náměstí, 
Kánišova – pouze chodníky, 
Vaníčkova, Klášterní, Žižkova, 
Prokopa Holého

Pátek 26. března 2021 
Dukelská – pravá strana směr 
Jitřenka, Dukelská – parkoviště 
Spektrum, Rudé armády – pouze 

chodníky, parkoviště Rudé 
armády, Budějovická,
náměstí Tomáše Bati, 9. května,
náměstí před Základní školou 
9. května a přilehlé parkovací 
plochy

Pondělí 29. března 2021
Bydlinského, Mlýnská, Šafaříkova,
Dr. E. Beneše – část od Husova 
náměstí k mostu přes Kozský 
potok – chodníky

Pátek 9. dubna 2021
Průmyslová a přilehlé parkovací 
plochy ve vnitroblocích,
Svépomoc, Svépomoc parkoviště 
u DPS, Dukelská – levá strana 
směr Jitřenka 

Pondělí 12. dubna 2021
Hromádkova, Švehlova,
Vítkovecká, Petra Velikého

Pátek 16. dubna 2021
Nerudova, Sokolovská, Krátká,
K Hájence a přilehlé parkovací 

plochy, přístupová komunikace 
a parkoviště DPS

Pondělí 19. dubna 2021
Boženy Němcové, Jungmannova,
K. H. Borovského, Palackého, 
Nad Mýtem / Na Mýtě,
Ke Stadionu

Pátek 23. dubna 2021
Lipová, Táboritů a přilehlé 
parkoviště, Pionýrů,
spojovací ulice Táboritů – Pionýrů

Pondělí 26. dubna 2021
Okružní, Ke Hvězdárně, 
Komenského, Zahradní

Pátek 30. dubna 2021
Kaplického, Erbenova,
Jilemnického, Karenova,
Alšova, Hálkova, Čapkova,
Šrámkova, Čechova, Kollárova,
Vrchlického

Pondělí 3. května 2021
Wolkerova – spojovací 
komunikace Wolkerova – 
Jiráskova (šikmý chodník),
1. Máje, Švermova, Pod Vrbou,
Jiráskova – spojovací komunikace,
Jiráskova – Školní náměstí

Pátek 7. května 2021
K Ozvěně, Nad Ovčínem,
Zvonková, Šípková,
Nad Včelínem, Luční,
Na Tábořišti, A. Sedláčka,
K Oboře, Chrpová, 
Nad Nechybou, K Hájence            

Pokračování ze str.: 1

Blokové čištění ulic v roce 2021
V  pondělí 22. března 2021 zahájí naše organizace každoroční blokové čištění 
komunikací a  chodníků ve  městě. Blokové čištění bude prováděno postupně 
v různých částech města podle stanoveného harmonogramu. 

IP 25a
Zóna s dopravním 

omezením

IP 25b
Konec zóny 
s dopravním 
omezením

Ulice Šafaříkova



2021 březen

www.sezimovo-usti.cz 3

Ondřej Kalivoda
webmaster

Nestihli jste hlášení městského 
rozhlasu nebo jste mu nero-

zuměli? Nyní máte nově možnost 
si na  webu města poslechnout 
i hlášení ze záznamu.

Navštivte webové stránky měs-
ta www.sezimovo-usti.cz a zvolte 
odkaz úřad > rozhlas zvukový 
archiv nebo klikněte na  zelenou 
ikonu se symbolem amplionu 
a  popisem „rozhlas – zvukový 
archiv“.

Následně se vám otevře se-
znam hlášení ve  standardním 

zvukovém formátu MP3, který si 
na svém PC či mobilu už jedno-
duše spustíte.Odkazy na  jednot-
livá hlášení se zobrazují sestup-
ně od nejnovějšího a  textu jejich 
stručného popisu předchází rok 
a datum vyhlášení.

Věříme, že vám tato nová služba 
usnadní přístup k informacím.     

Hana Chotovinská
kronikářka města

Už je tomu tak. Zima pomalu 
končí a sílící sluneční paprsky 

ničí poslední zbytky sněhu scho-
vané ve  stínu stromů a  keřů. Na-
stupuje jaro a zdá se, že ke svému 
příchodu se obléká do  zlatožluté 
barvy. Kolem bublajících potůčků, 
klidných tůní, rybníků, na loukách 
a stráních rozkvétají orseje, blatou-
chy, křivatce, mochny, pryskyřníky 
a pampelišky. Než se ta společnost 
žlutých oznamovatelů jara obje-
ví, podívejme se na zástupce těch, 
jež jsou našimi průvodci přírodou 
v průběhu celého roku. Podívejme 
se na stromy a keře, na jejichž kůře 
nás, zvláště v  zimě a  v  předjaří, 
upoutá červené a žluté zbarvení.

Cihlově červeným nádechem 
na  sebe upozorňuje řasa Tren-

tepohlia. Nemá české jméno, ale 
v  posledních letech si oblíbila 
stromy v  ovocných sadech, za-
hradách i kolem silnic a vybírá si 
místa s čistým ovzduším. To žlutě 
zbarvený terčovník zední je jiný 
kabrňák. Zvykl si na  přítomnost 
lidí i na znečištěné prostředí. Není 
proto divu, že ho najdeme na plo-
tech, na vlhkých zdech domů, ale 

i na kůře stromů a keřů. Při pohle-
du zblízka na  něm můžete vidět 
drobné mističky, které slouží k roz-
množování. Podívejte se.

A  až přijmete pozvání jarního 
sluníčka na  procházku přírodou, 
přeji vám radost nejen z  kvetou-
cích rostlin, ale také se podívejte, 
zda vás na ní náhodou nedoprová-
zí „červená“ se „žlutou“.                  

Telefony
ústředna – 381 201 111

fax – 381 263 179
Starosta

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

Místostarostka
Ludmila Svatková

381 201 136, 733 164 138
Tajemnice MěÚ

Ing. Miroslava Svitáková
381 201 134

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

Kontakty
Úřední hodiny

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

prap. Jiří Matyš

Na  Obvodním oddělení Poli-
cie ČR v Sezimově Ústí bylo 

v měsíci lednu šetřeno několik pře-
stupků a  trestných činů na  území 
Sezimova Ústí. Krátce jen několik 
případů:
 Paní T. T. N. N. od  dosud ne-

zjištěné doby do  10:10 hodin 
dne 4. 1. v ul. Dukelská, na vol-
ně přístupném pozemku č. par. 
199/51, z  otevřeného vozidla 
zn. Fiat Ducato, osobně provo-
zovala stánek s  občerstvením 

„Asijské bistro“, čímž porušila 
usnesení vlády ČR.

 Dne 4. 1. v 11:30 hodin se dosta-
vil osobně na OO PČR Sezimo-
vo Ústí pan P. Š., aby oznámil, že 
mu ustavičně někdo hází hřebí-
ky před vjezd na parkovací mís-
ta před firmou Media.cz na  ul. 
Dr.  E. Beneše 1418. K  tomuto 
jednání došlo v  době od  9:00 
hodin dne 28. 12. do 10:30 ho-
din dne 4. 1., kdy mu neznámý 
pachatel schválně hodil 6 ks za-
hnutých hřebíků na  parkovací 
místa u  spol. Media CZ s.r.o., 
na adrese Dr. E. Beneše čp. 1418 

– bez hmotné škody.
 Dne 15. 1. oznámil osobně pan 

J. K. na  služebně OO PČR Se-
zimovo Ústí, že mu dne 15. 1., 
okolo 18:00 hodin, odcizila jeho 
přítelkyně paní P.  Š. ze skříňky 
jeho mobilní telefon tov. zn. No-
kia v hodnotě 300 Kč a finanční 
hotovost ve  výši 1000 Kč. Nyní 
se má paní P. Š. nacházet v domě 
č.p. 75 na Husově náměstí.
Rovněž z měsíce ledna je v šetře-

ní několik přestupků proti občan-
skému soužití, které jsou převážně 
ze soukromých bytových jednotek 
a veřejných ubytoven.                     

Svoz komunálního odpadu na rok 2021
SÚ I – sudé týdny  SÚ II – liché týdny

Archiv hlášení městského rozhlasu

Poselství na kůrách stromů

Z činnosti Policie České republiky



www.sezimovo-usti.cz

březen 2021

4

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant 
všechny barvy, slepičky Green Shell typu Araukana a Dark Shell

typu Maranska. Stáří 16–20 týdnů, cena 185–229 Kč/ks.            

Při prodeji slepiček –výkup králičích 
kožek – cena dle poptávky.

Prodej: 30. března 2021   Prodej: 30. března 2021   
Sezimovo Ústí – u vlakového Sezimovo Ústí – u vlakového 

nádraží – 9.00 hodinnádraží – 9.00 hodin

Prodej slepičekProdej slepiček

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

Poděkování
	Děkuji velmi panu starostovi 

za blahopřání k mým naroze-
ninám. Jana Čechová

	Děkuji panu Mgr.  Ing.  Mar-
tinu Doležalovi, starostovi 
města, za blahopřání k naro-
zeninám. Lubomír Koudelka

	Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k mým narozeninám. 
Jiří Veselý

	Děkuji panu starostovi 
za milé přání k mým naroze-
ninám. Eva Rajková

	Děkuji panu starostovi 
za milé přání a dárek k naro-
zeninám. Věra Šichová

------------------------------------
Děkujeme vedoucímu skaut-

ského střediska Černá Růže 
za milá a citlivá slova věnovaná 
památce našeho tatínka Otty 
Wagnera, který nás na počátku 
letošního ledna navždy opustil. 
Rodina Koubkova a  Wagne-
rova.

Narození: od 30. 12. do 15. 1.
Špička Vilém

Prvním občánkem města Se-
zimovo Ústí narozeným v roce 
2021 se stal Damián Fuks. Pře-
jeme mu a jeho rodičům hodně 
štěstí a zdraví.

Zemřelí: od 18. 12. do 26. 1.
Bazgier Josef

Bečvářová Anna
Borkovec Jaroslav

Buček Václav
Dziura Andrej

Friesenhengst Zdeněk
Horák Petr

Chytráčková Miluše
Janíček Karel

Jenšíková Alena
Klicman Zbyněk

Kofroňová Helena
Kratochvíl Pavel

Krumr Luděk
Krůček Pavel
Kulhánek Jan

Novotná Danuše
Steklíková Jiřina
Šíma Alexandr

Špitálník Ladislav
Šulista Vlastimil

Wagner Otto
Zedka Jan

Společenská kronika

Jitka Vrbová
kronikářka kostela

Krátce po Novém roce, v pátek 
8. ledna 2021, nás náhle opus-

til ve  svých 70 letech dlouholetý 
varhaník a kostelník zdejšího kos-
tela Povýšení sv. Kříže, Jan Kulhá-
nek. O kostel se staral velmi svědo-
mitě a obětavě. 

Ještě před revolucí v  roce 1989 
byl Jan Kulhánek společně s  dal-
šími farníky iniciátorem sbírky 
na  dva nové zvony do  věže kos-
tela. Nechal je spolu s  tehdejším 
administrátorem farnosti P.  Vác-
lavem Krausem za  pomoci býva-
lého táborského děkana P. Václava 
Žitného ulít ve  zvonařské dílně 
Rudolfa Manouška v Praze. Spolu 
s rodinou Jana Štefana připravil Jan 
Kulhánek slavnostní svěcení zvonů 
na  29. dubna 1990. Zvony Václav 

a  Marie-Anežka vysvětil tehdejší 
českobudějovický biskup Mons. 
Miloslav Vlk.  

Jan Kulhánek v  roce 1993 or-
ganizoval s  ostatními farníky vý-
měnu střešní krytiny na  kostele. 
Na  financování této akce přispěli 
velkou měrou farníci z rakouského 
města Imbach, o jejichž pomoc po-
žádal tehdejší administrátor zdejší 
farnosti Mons. Vladimír Vyhlídka. 
O tři roky později se dělala na kos-
tele nová fasáda.

Se vznikem samostatné farnosti 
Sezimovo Ústí v roce 2000, kdy byl 
administrátorem P. Václav Hes, se 
pustil Jan Kulhánek se svým synem 
Janem a  několika dalšími muži 
do velmi rozsáhlé akce – komplet-
ní výměny původní zastaralé elek-
troinstalace v kostele. Uložení no-
vých kabelů si vyžádalo rozkopání 
podlahy v kostele. Při té příležitosti 
se tedy rovnou měnila i  podlaha. 

Bylo zajištěno osvětlení a ozvučení 
kostela. Zároveň se provedlo i elek-
trické ovládání zvonů.

V roce 2001 Jan Kulhánek spolu 
s  Marií Štefanovou ml. a  dalšími 
farníky zajistil nákup topných těles 
do lavic kostela a výmalbu v kostele. 

Od  roku 2002 Jan Kulhánek 
s  dalšími lidmi z  řad farníků or-
ganizačně zajišťoval rozsáhlou 
rekonstrukci fary. Obnášelo to 
výměnu krovu, novou střešní kry-
tinu, rozvody plynu, elektroinsta-
lace, kanalizace, úpravy podkroví 
pro byt a zasedací místnost, novou 
fasádu na  budově fary a  veškeré 
vybavení nových prostor. Vše bylo 
slavnostně dokončeno v roce 2004. 

Hned v roce 2006 se Jan Kulhá-
nek pustil se svým synem Janem 
za vydatné pomoci Marie Štefano-
vé ml. do výměny varhan v kostele. 
Varhany samozřejmě stavěla od-
borná firma.

V roce 2013 provedl s několika 
dalšími lidmi výkopové práce pro 
uzemnění kostela. Upevnění hro-
mosvodu pak zajistili profesioná-
lové.

V  červnu 2016 se uskutečnila 
výměna lavic v kostele, která si vy-
žádala další organizační úsilí Jana 
Kulhánka. Pomáhali i další farníci. 
Poté následovala v kostele primice 
jeho syna Jana. Této slavnosti se 
zúčastnili kněží, ministranti, věřící 
a známí a vše se přenášelo na vel-
koplošné obrazovky umístěné 
na náměstí před kostelem. Na farní 
zahradě farníci a další dobrovolní-
ci přichystali pohoštění pod širým 
nebem. 

Poslední velká akce Jana Kul-
hánka bylo zajištění nového ná-
bytku do  sakristie v  roce 2019. 
Sakristii před tím spolu s ostatními 
pomocníky vymaloval.

Jan Kulhánek hrál rád na  var-
hany a při bohoslužbách zajišťoval 
celý průběh liturgie. S pomocí dal-
ších farníků se staral i  o  květino-
vou výzdobu v kostele a o údržbu 
farní zahrady. 

Jan Kulhánek nás opustil náh-
le a  já věřím, že odpočívá v  Boží 
náruči a  Bůh jeho pozemské úsilí 
spravedlivě odmění. Odchod Jana 
Kulhánka nás velmi zasáhl, ale bu-
deme se ve  farnosti všichni snažit, 
abychom v jeho práci pokračovali.

Vzpomínka na varhaníka 
a kostelníka Jana Kulhánka

INZERCE
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Poděkování

Inzerce
	Pronajmu zděnou garáž 

s montážní jámou v Sezimo-
vě Ústí II, v ul. Svépomoc. 

Tel.: 792 220 219

	Koupím zahrádku (může 
být i se zahradním domkem, 
chatičkou) v  lokalitě Tábor 
– Vápenná strouha, Klokoty, 
zahrádkářská kolonie Sou-
keník – Ve Stržném, Hilton, 
Planá nad Lužnicí apod. Nej-
sem realitní kancelář, platba 
v  hotovosti, cena dohodou. 
Za nabídky předem děkuji.

Tel.: 605 179 013

Ředitel FC MAS Táborsko 
a.s. pan Josef Holub ne-

zapomíná na  seniory v  Domě 
s pečovatelskou službou v Sezi-
mově Ústí ani v současné složité 
době. Navazuje tak na  spolu-
práci zahájenou v  dubnu roku 
2019 při slavnostním přiví-
tání nových obyvatel domu. 
Klub a  jeho hlavní partner, 
společnost Bohemia Healing 
Marienbad Waters a.s., zaslali 
seniorům dvě palety léčivých 
minerálních vod pro zpestření 
jejich pitného režimu. 

Děkujeme za  milý a  léčivý 
dar. Věříme, že se blíží doba, 
kdy opět budeme fandit fot-
balistům FC MAS Táborsko 
na stadionech v Sezimově Ústí 
a Táboře.

Ludmila Svatková
místostarostka města  

Jitka Vrbová
kronikářka kostela

Dne 1. dubna 1942 se usku-
tečnilo nařízení sloučit Sezi-

movo Ústí s Táborem a vznikl tzv. 
„Velký Tábor“. Dne 21. dubna 1942 
byly dva zvony, Vojtěch (54 kg) 
a  František (83 kg) z  roku 1930, 
nařízením vlády z roku 1941 z věže 
kostela sejmuty zaměstnanci firmy 
Pán a spol. Obecní strážník Anto-
nín Havlíček je odvezl na  obecní 
úřad. Ve věži zůstal jen umíráček. 
Zvony byly použity pro vojenské 
účely. Tehdejší vedoucí úřadovny 
na  obecním úřadu JUDr.  Jaroslav 
Tichý, který byl také právníkem 
firmy MAS Kovosvit Sezimovo 
Ústí, projevil přání, aby se rozlou-
čení zúčastnil také někdo z  věří-
cích. Za farníky směl tedy být pří-
tomný snímání zvonů pan Vojtěch 
Dvořák (*1879) z č.p. 118. Loučení 
bylo smutné a  dojemné. V  letech 
1942 až 1946 hrála na  varhany 

v kostele slečna Emilie Stejskalová 
ze Sezimova Ústí.

V květnu 1945 skončila hrůzná 
II. světová válka a  od  1. červen-
ce 1945 se naše obec vyloučila ze 
svazku „Velkého Tábora“ a Sezimo-
vo Ústí se stává opět samostatným 
celkem. Prezident Edvard Beneš se 
vrátil z exilu a začal dojíždět do své 
vily v Sezimově Ústí, vybudované 
ve 30. letech. V roce 1946 v kostele 
začal hrát na varhany pan František 
Vlček (*12. listopadu 1915 ve Stu-
dénce na  Moravě). Do  Sezimova 
Ústí se dostal jako jeden z mnoha 
zaměstnanců továrny MAS Ko-
vosvit, kterou založil Tomáš Baťa. 
František Vlček zastával svědomitě 
nejen místo varhaníka, ale i kostel-
níka a údržbáře. Dělal zkrátka vše, 
co bylo potřeba. V  roce 1947 se 
stal českobudějovickým biskupem 
P.  Josef Hlouch. Dne 3. září 1948 
ve své vile v Sezimově Ústí zemřel 
prezident Edvard Beneš, II. pre-
zident Československé republiky. 
Po vykonaných státních obřadech 

v Praze byly jeho ostatky převeze-
ny zpět do Sezimova Ústí, kde byl 
10. září 1948 pochován do hrobky 
v areálu své zahrady. Obřad vyko-
nal arcibiskup Dr. Josef Beran spo-
lu s českobudějovickým biskupem 
Dr. Josefem Hlouchem a ostatními 
spolubratřími. 

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         

Ditta Prášková 
Petra Pychová
Učitelky Zš Školní Nám. 628

Každý z  nás zcela určitě ně-
kdy slyšel jméno Josef Lada. 

Jeho ilustrace a  knihy nás pro-
vázely od  raného dětství a  dělají 
nám velkou radost i v  současnos-
ti. Vzpomeňme na  obrázky plné 
rozkvetlých stromů, polních prací, 
barevného podzimu a samozřejmě 
také zasněžené krajiny. A  právě 
poslední z  motivů se nám všem 
naskytl i na přelomu prvních dvou 
měsíců letošního roku. 

Krajina pokrytá bílou peřinou 
nabízela naprosto idylický pohled 
a  mráz i  led mnohdy vykouzlily 
nádherné obrazce nejen na oknech 
domů.

I  když zejména řidičům přiná-
šely rozmary počasí nemalé vrásky 
na čele, těm nejmenším zářily jis-
křičky v očích a nemohli se nabažit 
této chladné pokrývky. 

Také naši prvňáčci využili toho, 
že na nás příroda byla ke konci le-
tošní sezony tak štědrá, a jednoho 
příjemného dopoledne vyrazili 

ven, aby se z nich stali sochaři. Ma-
teriálu měli plnou školní zahradu, 
a  tak pod jejich rukama vznikali 
sněhuláci různých rozměrů a  tva-
rů, kteří byli dozdobeni vším, co 
jim nestihl sníh schovat. Každý 
umělec tak do  svého díla vložil 
i kus sebe. 

Přestože mocná ruka přírody 
zasáhla do  těchto uměleckých děl 
a na naší školní zahradě již k vidě-

ní nejsou, věříme, že i panu Ladovi 
by udělala radost. Podařilo se jim 
totiž vyčarovat úsměv na rtech ne-
jen jejich autorům, ale také všem, 
kteří měli tu čest a tuto skvostnou 
výstavu mohli alespoň přes škol-
ní plot zhlédnout. Nyní mohou 
všichni milovníci hudby na  naší 
zahradě přivítat malé zpěváčky, 
kteří svými zobáčky přivolávají  
další roční období.                            

Kostel v Sezimově Ústí – historie a současnost

I panu Ladovi bychom udělali radost
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Formulář Souhlas se zpracováním osobních údajů je spolu se všemi 
již zveřejněnými formuláři k dispozici na webu města, na podatelně 
a sociálním oddělení MěÚ, u pečovatelek, na Správě města Sezimovo 
Ústí a v Infocentru (Spektrum). V případě potřeby poskytne informa-
ce k Pravidlům a pomoc s vyplňováním formulářů Bc. Veronika Bená-
ková, sociální pracovnice MěÚ, tel: 381 201 114, mobil: 734 265 659, 
e-mail: v.benakova@sezimovo-usti.cz.   

Vzhledem k častým dotazům na tato pravidla doplňujeme, že splně-
ní většiny podmínek je dokládáno až ke dni uzavírání nájemní smlou-
vy, např. příjem, vlastnictví bytu apod. 

Příjem žádostí o  tzv. podporované byty bude probíhat do   
31. března 2021. Poté bude příjem pozastaven a  bude probíhat vý-
běr nájemců všech volných bytů. Nebudou-li vybráni nájemci všech 
volných bytů, resp. nebudou-li uzavřeny nájemní smlouvy na všech-
ny volné byty, bude příjem žádostí obnoven. Pořadník bude násled-
ně, jako doposud, dynamický, průběžně upravovaný o nové žádosti či 
o žádosti stažené.

Výběr nájemců tzv. nepodporovaných bytů bude probíhat na zákla-
dě samostatných výběrových řízení na jednotlivé byty.  

Dále je zveřejněno úplné znění pravidel.  

PRAVIDLA PRO VÝBĚR NÁJEMCŮ BYTŮ 
V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 

A PRO UZAVÍRÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV

Preambule
Byty v  domě s  pečovatelskou službou, Sezimovo Ústí, K  Hájen-

ce 1500, jsou pronajímány zejména seniorům, kteří mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravot-
ního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

V  domě s  pečovatelskou službou budou dva druhy bytů. Prv-
ním jsou byty, jejichž výstavba byla spolufinancována z  dotace, 
tzv. podporované byty. Byty mají regulované nájemné a  mohou 
být obsazovány zájemci, kteří splňují zákonem stanovené podmín-
ky. Těchto bytů je po  dokončení výstavby 44, jsou o  velikosti 1+kk 
a  podlahové ploše 35 m2. Bytů pořízených bez dotace, tzv. ostat-
ních bytů, je 12, z  toho 10 je o  velikosti 2+kk, podlahové ploše  
55 m2 a 2 jsou o velikosti 1+kk a podlahové ploše 35 m2.

Byty v DPS neslouží k řešení bytových problémů občanů. Pečova-
telskými službami se v těchto pravidlech rozumí pečovatelské služby 
a služby denního stacionáře poskytované městem Sez. Ústí.

1. Podporované byty 
(v I. etapě 22 bytů vel. 1+kk, ve II. etapě 
22 bytů vel. 1+kk)

1.1 Podmínky pro přijetí osob do  podpořených pečovatel-
ských bytů 
 osoby v nepříznivé sociální situaci, které nejsou v ekonomicky 

aktivním věku,
 věk nad 65 let a/nebo přiznaný příspěvek na péči,
 průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních mě-

síců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75násobek 
průměrné měsíční mzdy v  případě jednočlenné domácnosti 
nebo 1,0násobek v případě dvoučlenné domácnosti,

 zájemce nemá k  datu uzavření smlouvy ve  vlastnictví ani po-
dílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt, 
a nemá ani družstevní podíl v bytovém družstvu (ani členové 
domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě bydlet).

 zájemce nevyžaduje celodenní péči, musí být částečně soběstač-
ný, schopen pohybu (nesmí se jednat o mentální postižení zá-
jemce, psychiatricky léčeného zájemce a  zájemce s  Alzheime-
rovou chorobou, infekční a parazitární chorobou, bacilonosiče, 
zájemce s toxikomanií a alkoholismem).

1.2 Hodnotící kritéria pro výběr zájemců o uzavření smlouvy

1.2.1 Vzhledem k tomu, že výše nájemného je regulována, nelze pro 
výběr zájemců o uzavření nájemní smlouvy, splňujících pod-
mínky ad bod 1.1, použít kritérium uchazečem nabízené výše 
nájemného. Za tím účelem stanovila Rada města Sezimovo Ústí 
bodový systém: 
a) Trvalý pobyt v Sezimově Ústí – použije se jedno z kritérií 

(i) nebo (ii), které je pro zájemce výhodnější. Jako rok trva-
lého pobytu v Sezimově Ústí se považuje období 12 nepře-
tržitě za sebou jdoucích měsíců trvalého pobytu v Sezimo-
vě Ústí. Jsou-li zájemci manželé (partneři apod.), použije se 
bodové hodnocení toho ze zájemců, které je pro zájemce 
výhodnější.

(i) délka trvalého pobytu zájemce v Sezimově Ústí – u zá-
jemce, který má či měl trvalý pobyt v Sezimově Ústí – 

Žádost o nájem bytu v domě 
s pečovatelskou službou

Martin Doležal, starosta města
Výstavba II. etapy domu s  pečovatelskou službou se chýlí k  závěru. Po  jejím dokončení bude v  tomto domě k  dispozici, vedle 26 bytů z  I. etapy, dalších  
30 nových bytů. Z těch bude 22 opět tzv. podporovaných, 8 bytů ostatních. Rada města projednala a schválila pravidla pro výběr nájemců podporovaných 
a nepodporovaných bytů. Dosud používaná pravidla a podmínky pro výběr nájemců a uzavírání nájemních smluv se osvědčila, proto rada města provedla 
pouze jejich aktualizaci a rozšíření i o nově dokončené byty.          
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započítává se 1 bod za každý celý měsíc trvalého poby-
tu v Sezimově Ústí; to platí i v případě, pokud zájemce 
neměl trvalý pobyt v Sezimově Ústí nepřetržitě, v tom 
případě se sčítají jednotlivé měsíce trvalého pobytu 
v Sezimově Ústí; 

(ii) trvalý pobyt rodinného příslušníka zájemce v Sezimo-
vě Ústí (možnost přiblížení rodin a  usnadnění péče) 
k datu podání žádosti – každý celý měsíc trvalého po-
bytu tohoto příslušníka v Sezimově Ústí se násobí koe-
ficientem 0,25, max. 15 bodů. Rodinným příslušníkem 
se rozumí příbuzný v  řadě přímé, sourozenec, jakož 
i  jejich manželé. Toto kritérium se použije v případě, 
že tento rodinný příslušník má nepřetržitý trvalý pobyt 
v Sezimově Ústí minimálně pět let před datem podání 
žádosti.  

b) Věk žadatele – započítává se 0,8 bodu za každý měsíc věku 
nad 65 let věku žadatele.

c) Uvolnění nájemního bytu ve  vlastnictví města Sezi-
movo Ústí zájemcem, za  podmínky, že zájemce uží-
val byt min. 1 rok před podáním žádosti a  nájemné 
v  tomto bytě bylo stanoveno v  souladu s  usnesením ZM  
č. 75/2019/7 ze dne 18. 12. 2019 (45 Kč/m2) a/nebo činí 
max. 50 Kč/m2 – 120 bodů.

d) Zájemce je stávajícím uživatelem pečovatelské služ-
by a užíval služby min. 1 rok před datem podání žádosti 
(stávající účtované úkony PS v  průměrné minimální výši 
200 Kč, tzn. péče, ne stravné) – 60 bodů.

e) Závislost na pomoci jiné fyzické osoby (zák. č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách, v platném znění) – 30 bodů.

f) Nepříznivá bytová situace žadatele (pouze u žadatelů s tr-
valým pobytem v  Sezimově Ústí; posuzován je byt, resp. 
rodinný dům, na území města Sezimovo Ústí):
(i) chybí výtah (koeficient za  nadzemní podlaží) – 30 bodů 

za každé nadzemní podlaží, 1. NP se nezapočítává;
(ii) fyzicky náročné vytápění – 60 bodů;
(iii) nevyhovující sociální zázemí (např. v  bytě není WC, 

voda, koupelna nebo ji vzhledem k dispozicím nemůže 
žadatel využít) – 60 bodů.

1.2.2 Při shodném počtu bodů o  pořadí rozhodnou skutečnosti 
zjištěné při místním šetření, při kterém je zjištěna aktuální 
potřebnost péče a  její následná důležitost pro kvalitu života 
zájemce. 

 U zájemce se zohlední zejména:
a)  míra soběstačnosti a schopnost péče o svou osobu v dosa-

vadním prostředí, dále schopnost zajištění péče jinou fy-
zickou nebo právnickou osobou v  dosavadním prostředí 
s  přihlédnutím k  aktuálnímu zdravotnímu stavu, potřeb-
nost sociálních služeb;

b)  sociální, zdravotní a bytové poměry zájemce např. nevhod-
né sociální zázemí, osamělost, rodinné zázemí, domácí 
násilí, psychický nátlak, špatná dostupnost bytu (absence 
výtahu).

1.2.3 Na základě přijatých žádostí a přidělených bodů bude vytvořen 
pořadník. Zájemci budou postupně, podle pořadí, oslovováni 
s návrhem na uzavření nájemní smlouvy s tím, že budou mít 
možnost výběru konkrétního bytu, který již nebyl obsazen zá-
jemcem s vyšším bodovým ohodnocením. 

 Zájemci budou moci:
a) nájemní smlouvu uzavřít nebo
b) nájemní smlouvu neuzavřít a zároveň:
(i) potvrdit zájem zůstat v pořadníku nebo
(ii) projevit zájem být z pořadníku vyřazen.    

1.2.4 Vzhledem k termínu dokončení II. etapy výstavby domu s pe-
čovatelskou službou a  souvisejícím navýšením počtu volných 
bytů, stanovuje se uzávěrka příjmu žádostí o podporované byty 
na 31. 3. 2021. Poté bude proveden výběr nových nájemců, až 
do vyčerpání kapacity. 

1.2.5 Nebudou-li po uzávěrce příjmů žádostí dle čl. 1.2.4 nalezeni ná-
jemci všech bytů, resp. nebudou-li uzavřeny nájemní smlouvy 
na všechny volné byty, bude příjem žádostí obnoven. Pořadník 
bude následně dynamický, průběžně měněný o nové žádosti či 
o žádosti stažené.

1.2.6 Při uvolnění bytu budou opět oslovováni zájemci podle počtu 
získaných bodů (od nejvyššího) s tím, že budou moci:
a) nájemní smlouvu uzavřít nebo
b) nájemní smlouvu neuzavřít a zároveň:
(i) potvrdit zájem zůstat v pořadníku nebo
(ii) projevit zájem být z pořadníku vyřazen.    

1.2.7 Důvody pro vyřazení žádosti z pořadníku:
a) úmrtí žadatele;
b) vlastní žádost žadatele;
c) žadatel uvedl do žádosti či jejích příloh nepravdivé skuteč-

nosti nebo neoznámil změnu skutečností rozhodných pro 
výběr, zejm. změnu zdravotního stavu, změnu bytových 
poměrů, dle čl. 1.4.7;

d) žadatel odmítne sociální šetření;
e) žadatel odvolal souhlas se zpracováním a  uchováváním 

svých osobních a citlivých osobních údajů.

1.2.8 Rada města Sezimovo Ústí si vyhrazuje právo rozhodnout 
o uzavření nájemní smlouvy mimo pořadí stanovené postupem 
dle čl. 1.2.1 až 1.2.7, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele, 
zejm. u osob mladších 65 let, které se ocitly v nepříznivé sociál-
ní situaci a jejichž snížená soběstačnost je způsobená zdravot-
ním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby.

1.3 Podmínky uzavření nájemní smlouvy pro užívání pod-
pořeného pečovatelského bytu

1.3.1 Město uzavře s  vybraným zájemcem nejpozději do  3 měsíců 
ode dne, kdy byla stavba bytů dokončena a  schopna užívání, 
nájemní smlouvu k pečovatelskému bytu na dobu 2 let. Nájem 
se bude automaticky obnovovat, pokud nájemce, tj. uživatel 
bytu, o  to bude mít zájem, resp. pokud neoznámí městu, že 
v nájmu nehodlá pokračovat.  

1.3.2 V  případě ukončení stávající nájemní smlouvy musí být nej-
později do tří měsíců od vyklizení bytu uzavřena nová nájemní 
smlouva s osobou splňující podmínky.

1.3.3 Pro případ přechodu nájmu pečovatelského bytu po úmrtí pů-
vodního nájemce na osobu, která nesplňuje podmínky, bude 
nájemní smlouva obsahovat ujednání, kterým bude vylouče-
no použití ustanovení § 2285 občanského zákoníku o  obno-
vování nájmu. Taková osoba musí vyklidit byt nejdéle do 30 
dnů po uplynutí doby, na kterou byl nájem sjednán. V případě 
přechodu nájmu na osobu, která ke dni přechodu nedosáhla 
osmnácti let, bude nájemní smlouva obsahovat ujednání, že 
nájem skončí nejpozději uplynutím dvou let ode dne, kdy ná-
jem přešel. 

1.3.4 V případě, že nedojde k přechodu nájmu podle § 2279 a násl. 
občanského zákoníku a nájem bytu bude předmětem dědictví, 
bude příjemce dotace postupovat podle § 2283 občanského zá-
koníku. 
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1.3.5 Výše nájemného činí 52 Kč/m2.

1.3.6 Maximální cenu nájemného za  1 m2 může upravit MMR, 
jestliže nárůst měsíčního úhrnného indexu spotřebitelských 
cen od  posledního stanovení limitu překročí 5 %. Upravený 
limit nájemného vyhlašuje a zveřejňuje MMR na svých webo-
vých stránkách. 

1.4 Přijímání žádostí o nájem 

1.4.1 Zájemce podává žádost na  předtištěném formuláři, který je 
povinen vyplnit úplně a pravdivě. Formulář žádosti a Pravidla 
pro přidělování a užívání bytů v DPS lze získat na Oddělení so-
ciálních služeb na  Městském úřadu Sezimovo Ústí nebo jsou 
ke stažení na webových stránkách města.

1.4.2 Žádosti o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou přijí-
má a eviduje Oddělení sociálních služeb Městského úřadu Se-
zimovo Ústí. Evidence přijatých nevyřízených žádostí je vedena 
ve jmenných seznamech, kde jsou seřazeny podle data podání. 
Seznam nemá charakter pořadníku a zaevidováním žádosti ne-
vzniká právní nárok na uzavření nájemní smlouvy.

1.4.3 Oddělení sociálních služeb písemně vyrozumí zájemce o  za-
psání do seznamu zájemců o byt v domě s pečovatelskou služ-
bou, a to nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.

1.4.4 Každému zájemci jsou započteny body podle kritérií v  pod-
mínkách pro podávání žádostí. 

1.4.5 Při rozhodování o umístění nebude přihlíženo k datu podání 
žádosti a  bude vždy upřednostněn zájemce podle aktuálního 
pořadí zájemců dle bodového ohodnocení, popř. zdravotního 
stavu a míry potřebnosti.

1.4.6 Přílohami žádosti budou zejména:
 a) souhlas se zpracováním osobních údajů;
 b) vyjádření lékaře ke způsob. žadatele o přidělení bytu v DPS.

1.4.7 Žadatel je povinen jakoukoli změnu skutečností rozhodných 
pro výběr, zejm. změnu zdravotního stavu, změnu bytových 
poměrů, bez zbytečného odkladu oznámit písemně či e-mai-
lem Oddělení sociálních služeb Městského úřadu Sezimovo 
Ústí.

1.5 Nájemní smlouva – další ujednání

1.5.1 O uzavření nájemní smlouvy rozhoduje Rada města Sezimovo 
Ústí na základě návrhu Komise bytové RM, případně Komise 
sociální a zdravotní RM u postupu dle čl. 1.2.2. 

1.5.2 O přidělení bytu bude zájemce vyrozuměn písemně. Z ozná-
mení se dozví podrobnosti k uzavření nájemní smlouvy, k pře-
vzetí bytu a další související informace.

1.5.3 Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je předchozí uzavření 
smlouvy o poskytování pečovatelských služeb v minimální výši 
200 Kč za měsíc, u manželů (dvojice) alespoň jeden z partnerů. 
Do částky není zahrnuta strava. Pouze v případě, že některou 
z  potřebných služeb pečovatelská služba neprovozuje, bude 
nájemce využívat služeb jiných poskytovatelů. Čerpání služeb 
v  uvedené výši není potřeba v  případě pobytu v  nemocnici 
nebo lázních.

1.5.4 Jestliže se zdravotní stav nájemce bytu zhorší tak, že nebude 
splňovat podmínky pro užívání bytu v DPS, musí se na celo-

denní péči podílet i rodinní příslušníci. Nájemce podá žádost 
o  umístění do  domova pro seniory či jiného zařízení, které 
bude odpovídat jeho potřebám a zdravotnímu stavu.

1.5.5 Byty ani jejich část nesmí být dále podnajímány ani ponechává-
ny k dispozici rodinným příslušníkům nebo jiným osobám.

1.5.6 Je povolen pes nebo jiné domácí zvíře.

1.5.7 Užívání bytu a  společných prostor se řídí provozním řádem, 
nájemní smlouvou, platnými právními předpisy a Pravidly pro 
přidělování a užívání bytů v DPS.

2. Nepodporované byty 
(v I. etapě 4 byty vel. 2+kk, ve II. etapě 6 bytů 
vel. 2+kk a 2 byty o velikosti 1+kk)

2.1 Podmínky pro přijetí osob do nepodpořených pečovatel-
ských bytů 

 věk nad 65 let a/nebo přiznaný příspěvek na péči,
 zájemce nevyžaduje celodenní péči, musí být částečně soběstačný, 

schopen pohybu (nesmí se jednat o mentální postižení zájemce, 
psychiatricky léčeného zájemce a zájemce s Alzheimerovou cho-
robou, infekční a  parazitární chorobou, bacilonosiče, zájemce 
s toxikomanií a alkoholismem).

2.2 Hodnotící kritéria pro výběr zájemců o  uzavření 
smlouvy

Výše nájemného není u  nepodporovaných bytů regulována, pro 
výběr uchazečů o uzavření nájemní smlouvy bude jako výchozí kri-
térium použito uchazečem nabízené nájemné. V dalším se postupuje 
přiměřeně dle pravidel schválených usnesením Rady města Sezimovo 
Ústí č. 471/2016 ze dne 19. 12. 2016 s těmito odchylkami a doplněními:
a) Základní podmínkou pro výběr nájemce je splnění podmínek dle 

bodu 2.1 viz výše, podmínka uvedená v čl. IV odst. 6 pravidel je 
podmínkou další. 

b) Pro případ přechodu nájmu pečovatelského bytu po úmrtí původ-
ního nájemce na osobu, která nesplňuje podmínky, bude nájem-
ní smlouva obsahovat ujednání, kterým bude vyloučeno použití 
ustanovení § 2285 občanského zákoníku o obnovování nájmu. Ta-
ková osoba musí vyklidit byt nejdéle do 30 dnů po uplynutí doby, 
na kterou byl nájem sjednán. V případě, že nedojde k přechodu 
nájmu podle § 2279 a  násl. občanského zákoníku a  nájem bytu 
bude předmětem dědictví, bude pronajímatel postupovat podle  
§ 2283 občanského zákoníku. 

c) Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je předchozí uzavření 
smlouvy o  poskytování pečovatelských služeb v  minimální výši 
200 Kč za měsíc, u manželů (dvojice) alespoň jeden z partnerů. 
Do  částky není zahrnuta strava. Pouze v  případě, že některou 
z  potřebných služeb pečovatelská služba neprovozuje, bude ná-
jemce využívat služeb jiných poskytovatelů. Čerpání služeb v uve-
dené výši není potřeba v případě pobytu v nemocnici.

Závěrečná ustanovení
Těmito Pravidly pro výběr nájemců bytů v  domě s  pečovatel-

skou službou a  podmínek pro uzavření nájemních smluv se ke  dni  
31. 1. 2021 ruší a s účinností od 1. 2. 2021 nahrazují Pravidla pro výběr 
nájemců bytů v domě s pečovatelskou službou a podmínek pro uzavře-
ní nájemních smluv, schválená usnesením rady města Sezimovo Ústí 
č. 190/2018 ze dne 16. 5. 2018, ve znění úpravy schválené usnesením 
Rady města Sezimovo Ústí č. 143/2020 ze dne 4. 5. 2020.

Tato Pravidla pro výběr nájemců bytů v  domě s  pečovatelskou 
službou a  podmínek pro uzavření nájemních smluv byla schvá-
lena usnesením Rady města Sezimovo Ústí č. 55/2020 ze dne  
25. 1. 2021.                                                                                                    



2021 březen

www.sezimovo-usti.cz 9

Ivan Dvořák 
Předseda Zo Čzs

Všichni občané města, ná-
vštěvníci knihovny, se mohou 

jak v SÚ I  tak v SÚ II, v knihov-
ně seznámit s  obsahem časopisu 
Zahrádkář, přečíst si v něm, co je 
zajímá. V nabídce knihovny je již 
více let, a tak si můžete v rejstříku 
v prosincových číslech najít, o čem 
se v celém ročníku – v jednotlivých 
číslech daného ročníku – psalo. 
A  přečíst si to, popřípadě i  ofotit 
(prakticky každý má už telefon 
s fotoaparátem).      

Rád bych upozornil na  číslo, 
které vyšlo v květnu 2019, které se 
více věnovalo kompostování, užití 
kompostu, výrobě vermikompo-
stu. Možná v něm najdete inspiraci 
pro svou zahradu nebo dokonce 
pro domácnost. Protože jak se 
v tomto Zahrádkáři dozvíte, kom-
postovat se dá i doma, na balkoně.       

Každý, kdo má zahrádku, prav-
děpodobně prakticky celý objem 
organické hmoty, která vyroste 
na  zahradě, zkompostuje. Listí, 

zbytky trvalek a  letniček (třeba 
těch, co jsou přes léto za okny), ze-
leniny, ovoce, plevele před květem, 
nadrcené větvičky keřů, stromů, 
slupky z brambor, odkrojky zeleni-
ny z domova.

Dá se pochopit, že kompostovat 
nechceme a nebudeme komposto-

vat vytrvalé plevele, oddenky pýru, 
bršlice nebo třeba pcháče a dalších 
dobře se množících plevelů, které 
se rozrostou z jednoho kousku od-
denku do velkých ploch. Nebo kve-
toucí a na plody semena nasazující 
plevele jednoleté, letničky, které se 
množí samovýsevem. Náš malý 

kompost je nezničí. Kompostování 
v zahrádce, v malém objemu kom-
postu, nepřinese ten avizovaný 
efekt, že se střed kompostu zahřeje 
na  více než 80°C a  zničí semena 
plevelů, spóry hub, oddenky či jiné 
orgány vytrvalých plevelů, jimiž 
se množí. To je možné dosáhnout 
v  objemu větším než 1 kubický 
metr. Menší komposty, navíc po-
stupně přisypávané, to nedokáží. 
Jednou možností, jak si i v malém 
objemu můžeme pomoct, je použi-
tí dusíkatého vápna při posledním 
přehazování kompostu před jeho 
rozvozem do zahrady. 

Pokud dusíkaté vápno nemá-
me, nepoužíváme ho, stojíme před 
otázkou, kam s  touto organickou 
hmotou. Zahrádce neprospěje, 
do  popelnic nebo kontejnerů ne-
patří. 

Když však tento materiál dáme 
na  shromaždiště kompostova-
telného odpadu, jeho zpracová-
ní v  kompostárně už proběhne 
ve  větších množstvích a  teploty 
vznikající ve velké mase organické 
hmoty je zničí a rozloží na použi-
telný kompost.                                  

Zahrádkáři městu  

Přemysl Špaček
TK Spartak Mas

Pokud bychom se měli ohléd-
nout za  uplynulou tenisovou 

sezónou loňského roku, je nutno 
říci, že jsme byli schopni i přes ne-
ustálé komplikace zcela jistě napl-
nit sportovního ducha tenisového 
klubu. Ale jak se říká, všechno zlé 
je k  něčemu dobré. Když se tedy 
zrovna nehrál nebo nemohl hrát 
ať už rekreační či závodní tenis, 
tak se naše úsilí přesunulo do ob-
lasti oprav, zvelebování, plánová-
ní či administrativy. A stejně jako 
ostatní sportovní kluby, i  provoz 
tenisových dvorců má své bolístky. 
Člověk si nechce stěžovat, ale zná-
te to. Když je ten či onen rok vody 
málo, je sucho a víří se nám antu-
ka. No a loni bylo na jaře vody až, 
až. A v souvislosti s nedostatečným 
materiálovým vybavením bylo tro-
jí válcování podmáčených kurtů 
téměř nadlidský úkon. Ale sezónu 
jsme rozjeli.

V  loňském roce jsme navázali 
důležité klubové partnerství s  fir-
mou HEAD, jejíž sponzoring se 
téměř okamžitě projevil nejen 
na  úhlednosti našeho areálu, ale 
i na kvalitě našeho sportovního ná-

činí. A podařily se i další akce, kte-
ré našim členům, ale i široké veřej-
nosti, zpříjemní sportovní aktivity. 
Každoroční příspěvek z  rozpočtu 
našeho města pomohl například 
s  úhradou vynaložených energií 

a pořízením spotřebního materiá-
lu. Obdržená dotace z Jihočeského 
kraje pokryla část nákladů na zvý-
šení kvalifikace našich trenérů 
a financovala také náklady spojené 
s  pořádáním několika mládežnic-
kých celostátních turnajů, včetně 
příspěvku na věcné ceny těm nej-
úspěšnějším. To, že je tenis v dneš-
ní době dosti finančně náročným 
sportem, zvláště pokud máte doma 
i dva malé tenisty, o tom není po-
chyb. Pokud by byly i další žádosti 
o  dotace nebo i  sponzorské dary 
vyslyšeny, chtěli bychom našim 
členům a  zvláště dětem některé 
služby zlevnit. Otestován byl také 
nový online rezervační systém 
dvorců, který již v  této sezóně 
umožní zamluvit si volný kurt tře-
ba i z pohodlí domova. 

Pevně věříme, že jakmile nám 
letos počasí dovolí a doufejme, že 
to bude záležet jen na tom počasí, 
všichni se zase rádi proběhneme 
po  kurtech na  čerstvém vzduchu 
a  změříme síly, kterých máme 
z loňska našetřeno dost a dost.      

Tak trochu jiná sezóna a přece se hrálo
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Jana Mikulenková
Učitelka Zš Švehlova

Ve  čtvrtek 28. ledna zakončili 
prvňáci pololetí svým prvním 

vysvědčením. Cesta k  němu byla 
náročná, ale i  dobrodružná. Nej-
dříve vypočítali zašifrované pří-
klady, vyluštili křížovku s řešením 
„vysvědčení“. Chodbou školy došli 
po stopách ke kouzelníkovi Didak-
tisovi, u kterého podepsali listinu, 
a  vysvědčení mohlo být rozdáno. 
Všichni si samé jedničky opravdu 
zasloužili.                                           

Ahoj, mohli byste se nám 
krátce představit?

Monča: Je mi sedmnáct let, stu-
duji v 3. ročníku OA a VOŠe Tá-
bor. Samozřejmě mým největším 
koníčkem je soft, po něm bych pak 
řekla posilování a sledování filmů/
seriálů. To jsou asi moje top 3.

Terka: Ahoj, jmenuji se Tere-
za Koubová, je mi 13 let a studuji 
víceleté gymnázium v  Soběslavi. 
Kromě softballu jsem se věnovala 
roztleskávačkám, ale teď spíše pre-
feruji cvičení doma.

Adam: Ahoj, jmenuji se Adam 
Bočánek, je mi 20 let, studuji ná-
stavbu – obor provozní elektro-
technika.

Jste členy reprezentačních 
týmů. Mohli byste nám sdě-
lit, jak dlouho v reprezentaci 
působíte a  v  jaké kategorii? 
(Případně v jakých jste půso-
bili)

Monča: V  reprezentaci celkově 
jsem úplný nováček, do U18 jsem 
byla nominována v říjnu 2020.

Terka: V  roce 2019 jsem byla 
v  reprezentaci U12 MIX a  byla 
na MS na Taiwanu. V tomto roce 
působím v  reprezentaci U15 (ka-
detky).

Adam: V  17 letech jsem byl 
vybrán do  reprezentace U18, kde 
jsem strávil 2 krásné roky, pak jsem 
se zranil a teď jsem zpátky v kate-
gorii U23.

Mohli byste nám přiblížit, jak 
probíhá vaše příprava v  rámci 
reprezentace v  době, kdy se 
nemůžeme potkávat?

Monča: Snažím se pracovat jak 
na silové, tak kondiční stránce tré-
ninku. Takže skoro denně posiluji, 
do  toho běhám nebo skáču přes 

švihadlo. S  novým rokem bych 
chtěla začít zase pořádně drilovat, 
co se týče softballové stránky, ale 
aktuální situace to jemně kom-
plikuje. Takže až se trochu oteplí, 
všechen trénink znovu přesunu 
ven!

Terka: Každý měsíc minimál-
ně jednou máme online schůzku, 
na  které probíráme teorii a  jak si 
cvičit doma a co je důležité při tom 
dodržovat.

Adam: Od  reprezentačních 
koučů dostáváme plno úkolů, 
např: kondice, posilování, trénink, 
který každý může dělat doma.

Co jiného děláte pro to, abys-
te se udrželi v kondici?

Monča: S  druhou vlnou jsem 
začala pořádně běhat, nikdy jsem 
totiž běhání neměla moc ráda. Ji-
nak asi nic výjimečného nedělám, 
maximálně bych mohla zmínit pří-
ležitostné otužování.

Terka: Když bylo lepší počasí, 
tak jsem se snažila běhat, a  nyní 
pouze cvičím posilovací cviky 
doma.

Adam: Snažím se využívat 
zimního období k  provozování 
různých kondičních příprav, např. 
bruslení, běžkování.

Čeho byste chtěli dosáh-
nout? Jaké máte do budoucna 
ambice?

Monča: Tak určitě se udržet 
v  repre a  dostat se nejlépe do  zá-
kladní sestavy! No a  do  budouc-
na? Pořád se zlepšovat a pracovat 
na sobě. Co se školy týče, tak příští 
rok odmaturovat, haha.

Terka: Mé ambice jsou vysoké. 
Dosáhnout bych chtěla dalších 
ročníků v reprezentaci.

Adam: Rád bych se dostal 
na  mistrovství světa v  Argentině, 
kde už jsem jednou byl s reprezen-
tací U18 na soustředění a rád bych 
se tam podíval znovu, při jiné pří-
ležitosti.

Moje další hlavní ambice je do-
stat náš tým Hladoví Hroši do boje 
o nejvyšší příčky v extralize.

Komu nejvíce za své úspěchy 
vděčíš a  kdo ti předal nejvíce 
zkušeností?

Monča: Nejvíc ze všech tátovi 
– pro většinu Devča. Díky němu 
jsem se vlastně k  softu dostala, 
do  toho mě táta neustále podpo-

FK Spartak MAS Sezimovo 
Ústí využil uzavření vnitřních 

sportovišť z  důvodu covidové 
pandemie ke  zlepšení vybave-
ní ve  sportovním areálu Yanfeng 
tréninkového centra Soukeník. 
Kondiční trenér klubu Petr Hejný 
ve spolupráci s panem Navrátilem 
(tatínkem kapitána A týmu) vytvo-
řili crosfitovou arénu, která byla 
umístěna do  tělocvičny v  tribuně. 
„Mládežníkům a hráčům A týmu 
jsme tak vytvořili další podmín-
ky pro rozvoj kondice. Na  cestě 
je i  vybavení v  podobě rotopedu, 
overbaly či power bandy,“ uvedl 
ředitel klubu, Josef Holub.

Náklady celé akce se vyšplhají 
do výše 20 tisíc korun.                    

Pololetní 
vysvědčení

Crosfitová aréna 
v areálu Soukeník

Softballová želízka v ohni

Mezi nové i staronové členy reprezentačních výběrů ČR softballu pro nadchá-
zející sezónu byli zařazeni tito hráči Hladových Hrochů – U18 (juniorky) Mo-
nika Deverová, U15 (kadetky) Tereza Koubová, U23 (junioři) Adam Bočánek. 
Na podzim se připojí do U23 i Pavel Švec, který položil svým vrstevníkům pár 
otázek.

Adam Bočánek

Monika Deverová
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ruje a popohání, když třeba zrovna 
nemám motivaci. Určitě klukům 
od nás z týmu, s kterými jsem sko-
ro od začátku trénovala. No a v ne-
poslední řadě úplně všem trené-
rům, kterým jsem „prošla rukama“ 
za tu dobu, protože bez nich bych 
nebyla tam, kde jsem!

Terka: Za  své úspěchy vděčím 
svému bratrovi a  Václavu Petří-
kovi. Nejvíce zkušeností jsem asi 
získala sama ze hry a od některých 
členů mužského týmu, se kterými 
trénuji.

Adam: Nerad bych na  někoho 
zapomněl, musím poděkovat ka-
ždému, kdo mi pomohl k  mým 
úspěchům v  softballu, ale hlavní 
dovednosti mě naučila Alena Ka-

linová, Tomáš Trojna, Bary Řízek 
a Václav Kalina.

Jak jste se dostali k  našemu 
krásnému sportu?

Monča: Vlastně dost náhodou. 
Tátu pozvali, aby si přišel v  létě 
zahrát interpohár, myslím rok 
2013(?). Tak mě vzal s sebou, abych 
se šla podívat a ten sport se mi ne-
skutečně zalíbil. Na konci léta jsem 
pak začala chodit na tréninky a zů-
stala jsem u softballu do teď.

Terka: K softballu jsem se dosta-
la díky bráchovi, který jej už něja-
kou dobu hrál.

Adam: K  tomuto báječnému 
sportu jsem se dostal přes svého 
bráchu, který mi tento sport uká-

zal, když jsem skončil s  fotbalem, 
a tak mě to zaujalo, že jsem u toho 
sportu zůstal a hraju ho už více jak 
9 let.

Co považujete za svůj největ-
ší softballový úspěch?

Monča: Určitě nominaci do re-
prezentace!

Terka: Pro mě je to určitě  
3. místo na  MS v  kategorii U12-
MIX na Tchaj-wanu v roce 2019.

Adam: Tím, že tento sport je tý-
mový sport, tak určitě to, že jsme 
se s  Hladovými Hrochy dostali 
do  nejvyšší soutěže v  ČR a  určitě 
i to, že jsem se mohl účastnit mis-
trovství Evropy v roce 2017 a urči-
tě nesmím zapomenout na  to, že 
jsem byl vybrán mezi 14 nejlepších 
kluků, kteří měli letět na Mistrov-
ství světa v Kanadě, nakonec však 
kvůli mému zranění tenkrát letěl 
Pája Švec.                                           

Zdeněk Soldát
Hvězdárna Fr. Pešty

Zimní obloha ještě v  březnu 
za jasné oblohy nad jihem na-

bízí nápadná souhvězdí ve  tvaru 
obrovského šestiúhelníku. Jeho 
nejjasnější hvězdy vidíme kruhu 
od  nadhlavníku Capellu (Vozka), 
vlevo k  východu Castor a  Pollux 
(Blíženci) – bratři spojeni neroz-
lučnou láskou, pod nimi je Pro-
kyon (Malý pes). Nad obzorem 
v  dalekohledu září duhová dvoj-
hvězda Sírius (Velký pes), nejjas-
nější hvězda celoroční oblohy, kdy 
při východu v Egyptě ohlašoval zá-
plavy, toliko drahocené  pro úrodu 
kolem Nilu. Vpravo na jihu září Ri-
gel (Orion) a vzhůru nad západem 
oranžový Aldebaran (hlava Býka). 
V  pozadí se nachází hvězdokupa 
Hyády, původně víly, které vycho-
valy boha vína, Dionýsa. 

Nejvýraznější Orion byl v  my-
tologii lovec a pletichář. Pro svoji 
schopnost pohybovat se v  moři, 
dobíral si vodní nymfy Plejády. 
Ty uprosily boha Dia, aby je pro-
měnil ve  zvířata. Zeus se slitoval, 
proměnil je v  holubice a  vzal je 
na  oblohu. Roztomilá skupinka 
bílých hvězd tvarem Malého vozu 
se nachází na  „hřbetě“ Býka. Vy-
práví o  nich jeden z  nejlepších 
českých sci-fi filmů „Akce Bororo“  
s  V. Brodským, B. Turzonovovou 
a  S. Matyášem. Nejnápadnější 
u Orionu je pás tří hvězd, na kte-
rém je zavěšen meč s krásnou tzv. 

Velkou mlhovinou M42. Světlo, 
které vidíme, ji opustilo před 1600 
lety. Obloha je tak jeden z pohledů 
do minulosti.

POZOROVÁNÍ PLANET 
Mars je nápadný červený objekt 

vysoko nad jihozápadem v  sou-
hvězdí Býka.

Uran západně nedaleko 
od Marsu v souhvězdí Berana.

Ostatní planety nepozorovatel-
né.

Slunce 20. 3. v 10.38 hod. vstu-
puje do znamení Berana. Jarní rov-
nodennost. Slunce vychází a zapa-
dá na  rovníku kolmo a  přechází 
k nám na severní polokouli. 

21. 3. v 00 hod. je kalendářní za-
čátek jara.

Měsíc
Poslední čtvrť 6. 3. nad výcho-

dem. Nov 13. 3. nachází se mezi 
Sluncem a Zemí. Za  jasné oblohy 
nejlepší sledování oblohy. 

První čtvrť 21. 3. nad jihozá-
padem. Úplněk 28. 3. Nejvhod-
nější pozorování Měsíce je mimo 
úplněk, neboť vlivem bočního 
svitu Slunce vyniká nádherná 
plastika měsíční krajiny. Nejhor-
ší je však pro sledování oblohy. 
Nejblíže k  Zemi se ocitne 2. 3. 

(365 400 km). Nejdále 18. 3. (405 
285 km).

ÚKAZY
4. 3. Mars v přiblížení s hvězdo-

kupou Plejády po setmění vysoko 
nad západem.

19. 3. Večerní seskupení Měsíc, 
Mars, Aldebaran a Plejády.

V březnu a v dubnu se v ideální 
poloze nachází planetka Vesta – 
římská bohyně, ochránkyně ctnos-
ti, čistoty a domácího krbu. Je čtvr-
tou největší planetkou o průměru 
525 km. Pohybuje se v  souhvězdí 
Lva. 

DÉLKA DNE A NOCI
V  březnu se den prodlouží 

o dalších 1hod. 57 min. 
28. 3. začátek letního času, 

vhodný pro zahrádkáře, turisty aj. 
kvůli delším dnům večer.

VÝROČÍ V BŘEZNU
1. 3. 1966 – 55 let od  prvního 

dopadu sondy Veněra 3 na povrch 
Venuše.

5. 3. 1986 – 35 let od  průle-
tu sondy Suisei a  Vega 1 kolem 
Halleyovy komety.

Orion
Byli jsme mladí a nevěřili nikomu, 
zemi jsme chtěli vzlétnout k černé 
obloze, černé jako noc, až tam kde 
zářil Orion. 
Jsme mladí, věříme všemu dobré-
mu a  věříme své zemi a  na  tiché 
obloze bliká velký Orion. 
Budeme mladí a sotva kdy nás 
někdo s naší zemí rozpojí. A na dně 
kosmu ve  věčné síti hvězd bude 
plát zase věčný Orion.

                                    …1983
www.hvezdarna-fp.eu

a www.astro.cz


Tereza Koubová

Hvězdárna Františka Pešty Sezimovo Ústí
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AKCE

Vzhledem k současné situaci 
a  mimořádným opatřením 
sledujte naši webovou a  FB 
stránku, kde přinášíme ak-
tuální informace o  změnách 
termínů či zrušení akcí.

Změna programu a termínů 
vyhrazena. 

NA KUS ŘEČI 
S MIROSLAVEM DONUTILEM
1. března 19 hod.
NÁHRADNÍ TERMÍN 
BUDE UPŘESNĚN
sál Spektrum

Populární herec, bavič, vypravěč 
Miroslav Donutil nás navštíví se 
svojí one man show Na kus řeči. 
Skvělé historky, nové příběhy 
a  zážitky nám připomenou, co 
vše se může přihodit na cestách. 
Vtipné komentáře, které mají 
nadhled i osobitý humor a  často 
se dotýkají Donutilových přátel 
či kolegů.  
vstupné: 420 Kč 
(Již zakoupené vstupenky na pů-
vodní termín zůstávají v  plat-
nosti.)

DESKOVÉ HRY
11. března 16-18 hod.
Knihovna Školní náměstí

Při čtvrtečních deskových hrách 
si nejdříve potrápíme paměť s ka-
retní hrou Na drátě. Naším cílem 
bude získat karty určitého hejna 

ptáčků, přičemž se ale pozice ka-
ret bude měnit. Dále si otestuje-
me naše vědomosti o  naší zemi 
ve hře Česko junior a na závěr si 
každý sám bude moct vyzkoušet 
svou obrázkovou představivost 
s hrou IQ fitness Tangram.
vstupné: zdarma

VELIKONOCE V KNIHOVNĚ
31. března 14-17 hod.
Knihovna Školní náměstí

V knihovně se připravíme na Ve-
likonoce. Dozvíme se zajímavá 
fakta o Velikonocích, prohlédne-
me si knihy zaměřené na veliko-
noční a  jarní tvoření a  pro děti 
bude připraven tvořivý koutek, 
ve  kterém si společně vyrobíme 
velikonoční výtvory. A když bude 
dobré počasí, možná nás v  kni-
hovní zahradě navštíví i  veliko-
noční zajíc!
vstupné: zdarma

DIVADLA

ČARODĚJKY V KUCHYNI
13. března 19 hod. 
sál Spektrum

Co se stane, když osud svede dvě 
zralé ženy, které se dlouhá léta 
nenávidí, do  televizní kuchařské 
show? Urážky jsou pikantnější 
než připravované pokrmy, výpa-
dy ostřejší než chilli paprika, at-
mosféra hustější než bešamelová 
omáčka… Kuchařky Dolly Bid-
dleová a  Isabel Lomaxová mají 
každá svou televizní kuchařskou 
show. Každá se orientuje na jinou 
kuchyni a  příšerně na  sebe žárlí. 
Doslova se nesnáší, a  to je slabé 
slovo. Nejenom kvůli konkuren-

ci i  taky kvůli dávnému hříchu 
z  mládí. Je nebezpečné vyskyto-
vat se v jejich blízkosti, pokud se 
ty dvě dostanou k  sobě. A  právě 
těmto dvěma rivalkám je nabíd-
nuta nová společná cooking show 
Čarodějky v  kuchyni. Dokáží 
potlačit své antipatie? Dokáží 
se během živého vysílání neza-
bít? A dokáží si odpustit? Diváci 
v  hledišti jsou vtažení do  „ja-
koby“ živého vysílání a  reagují 
spontánně na  moderátora Steve-
na, který sehraje v osudech obou 
kuchařek klíčovou roli. 
Hrají: Veronika Žilková, Michaela 
Dolinová, Vincent Navrátil, Ladi-
slav Ondřej, Milan Duchek
vstupné: 360 Kč

POHÁDKY

PRINCEZNA KONVALINKA
A KRÁLOVSKÉ HÁDANKY
DIVADLO POHÁDKA
14. března 15 hod.
sál Spektrum

Princezna Konvalinka se má 
vdávat, ale rozhodně se jí nelíbí 
princ, který se uchází o její ruku. 
Proto přesvědčí svého tatínka – 
pana krále, aby princ splnil krá-
lovské hádanky a úkoly… A jak to 
celé dopadne? Kdo získá přízeň 
princezny a stane se králem? 
vstupné: 90 Kč 
(Již zakoupené vstupenky na pů-
vodní termín zůstávají v  plat-
nosti.)

PRINCEZNA A HVĚZDA
DIVADÝLKO NA SCHODECH
24. a 31. března 16.30 hod.
loutkový sál

ŘEDITELKA MSKS
737 254 683

vedenimexus@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

Kulturní program na měsíc březen

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

KNIHOVNA ŠKOLNÍ NÁM.
603 257 500

mk2@sezimovo-usti.cz

PO 8–12 13–16
ÚT 8–12 13–16
ST – 13–18
ČT 8–12 13–16
PÁ 8–12 –
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Kulturní program na měsíc březen

Rozmazlená princezna má všech-
no, co si přála. Chybí ji jen hvěz-
da z oblohy. Čaroděj hvězdu při-
čaruje, ale hvězda princeznu pálí. 
Ta utíká a utíkala by takto navždy, 
kdyby nebylo chytrých skřítků, 
kteří pomohou hvězdu dostat 
zpátky na nebe.
vstupné: 20 Kč 

PŘEDNÁŠKY

NAPŘÍČ USA
DENY & CAROL
23. března 18 hod.
sál Spektrum

Na  přednášce se dozvíte o  ces-
tách dvou mladých dam, a to na-
příč USA – doslova. Cestu začaly 
v  Chicagu, pokračovaly do  Las 
Vegas, Los Angeles, San Francisca 
a  na  Havajské ostrovy. Společně 
se s  nimi podíváme na  filmová 
místa, projedeme se kajakem 
po řece, také si ukážeme nejzná-
mější americké zábavní parky 
a mnoho dalšího.
Přednáší: Denisa Zmeškalová 
a Karolína Kilhofová
vstupné: 100 Kč

GALERIE

VÝSTAVA OBRAZŮ 
JAROSLAVA KUČERY
Výstava je prodloužena 
do 12. března
malý výstavní sál Spektrum

Výstava je věnována životnímu 
jubileu Jaroslava Kučery, který 
studoval na katedře výtvarné vý-
chovy Univerzity Karlovy v  Pra-
ze. Pedagogickou praxi získal 
na gymnáziích v Praze a od roku 
1985 působil na  Výtvarné ško-
le Václava Hollara. Tam se také 
později v  letech 1996–2007 stal 
ředitelem. Poté působil na  Troj-
ském gymnáziu jako výtvarný 
pedagog. Dětství a  většinu času 
prožil v Praze – Troji, a tak často 
navštěvoval botanickou zahradu 
a  ZOO. Jeho dědeček, Svatopluk 
Mocker, byl ředitelem Pomolo-
gického ústavu v  Praze – Troji. 
Jeho dílo je inspirováno přírodou 
Jižních Čech.
vstupné: 10 Kč

VÝSTAVA KATEŘINY 
KAIRY HRACHOVCOVÉ
Vernisáž 13. března 17 hod.
Výstava je přístupná 
do 16. dubna
foyer Spektrum

Kateřina Hrachovcová je známá 
především jako herečka, která 
své soukromí moc neotvírá. Ušla 
kus vnitřní cesty, aby poznala 
sama sebe. Před pár lety se vydala 
na  uměleckou a  duchovní dráhu 
– malování pomocí tzv. autokres-
by. Sama o sobě říká: „Chuť ma-
lovat přichází se silným vjemem. 
Ať už jsem nahoře, nebo dole. 
Přichází ze silných, nebo zdánli-
vě silných zážitků. Někdo druhý 
na mně mnohdy ani nerozpozná, 
že jsem něco silného zachytila.“ 
Vernisáž hudebně doprovodí děti 
ze ZUŠ Sezimovo Ústí.
vstupné: zdarma

JARNÍ VÝSTAVA
Vernisáž 19. března 18 hod.
Výstava je přístupná 
do 6. dubna
malý výstavní sál Spektrum

Tradiční prodejní jarní výstava, 
která vás naladí na slunečné dny. 
Můžete si prohlédnout klasickou 
velikonoční výzdobu, ruční prá-
ce, svíce s jarní energií a háčkova-
né a paličkované výrobky. Verni-
sáž zahájí děti ze ZUŠ Sezimovo 
Ústí. 
vstupné: zdarma

PŘIPRAVUJEME

50 MUZIKANTSKEJCH LET 
TOMÁŠE LINKY
12. dubna 19 hod.
sál Spektrum

Tomáš Linka je legendou české 
country scény a  hráč na  foukací 
harmoniku. Nyní připravil klu-
bový pořad k  50. výročí svého 
působení na profesionální scéně. 
Prošel skupinami Greenhorns, 
Fešáci, Kanafas, Cadillac PB 
a  od  roku 1999 má i  svou do-
provodnou skupinu Přímá linka. 
Repertoár je sestaven z  nejzná-
mějších a  nejslavnějších písní ze 
všech těchto kapel, kterými za 50 
let prošel, a vzpomene i na svého 
přítele a kolegu Michala Tučného.
vstupné: 240 Kč

SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ
KOMORNÍ DIVADLO KALICH
14. dubna 19 hod.
sál Spektrum
Jednoho letního dne se do  vily, 
ukryté v  idylických lesích, sje-
de nesourodá společnost. Po-

někud potřeštěný vynálezce 
Andrew, řešící svou sexuální 
frustraci vymýšlením prapodiv-
ných vynálezů, a  jeho půvabná 
manželka Adriana zde přivíta-
jí zdánlivě úzkoprsého filozofa 
Leopolda a jeho nastávající man-
želku, ve všech směrech okouzlu-
jící Ariel. Již tak dosti třaskavou 
směs doplní ještě záletný a  be-
zuzdně milující lékař Maxwell 
a jeho skutečně v ničem nekom-
plikovaná přítelkyně Dulcy. 
Hrají: Václav Kopta, Máša Mál-
ková, Radek Zima, Sandra Černo-
drinská, Sarah Haváčová, Barbora 
Munzarová, Jaromír Meduna
vstupné: 360 Kč
(Již zakoupené vstupenky na pů-
vodní termín zůstávají v  plat-
nosti.)

KLUBOVNA III. VĚKU

Program klubovny vzhledem 
k  současné situaci pozastaven. 
Sledujte, prosím, aktuální infor-
mace vyvěšené v  okně městské 
klubovny v  Jiráskově ulici. Tým 
K3.

KNIHOVNY

Knihovna Městský úřad
Knižní novinky
Pro dospělé:
Conn Iggulden: Drak
Pokračování ságy Válka růží
Peter May: Nezvratné alibi
Detektivka
Katarína Gillerová: 
Život plný iluzí
Román pro ženy
Martin Úbl: 
Neuvěřitelně uvěřitelné 
příhody z hor
Cestopis
Jakuba Katalpa: 
Zuzanin dech
Román z Holašovic
Angela Marson: Otevřený hrob
Detektivka
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Nina Špitálníková: 
Svědectví o životě v KLDR
Dokument o  dění v  Severní Ko-
reji

Pro děti:
Tlapková patrola
Sedm pohádkových příběhů
Soukupová Petra: 
Klub divných dětí
Román pro děti
Beatrix Potter: 
Příběhy králíčka Petra
Pro nejmenší

Knihovna Školní náměstí 
Knižní novinky
Pro dospělé:
Wim Hof: Ledový muž
Jediná autorizovaná kniha Wima 
Hofa o možnostech lidského těla
Martin Hilský: 
Shakespearova Anglie
Celostní pohled na Anglii v době 
života Williama Shakespeara
Wilbur Smith: 
Tajemný oheň
Dobrodružný román
František Niedl: Cesty rytířů
Osmý díl ságy Rytířů z Vřesova
Viktorie Hanišová: Dlouhá trať
Sbírka povídek

Pro děti:
Daniela Krolupperová: 
Tady straší naši
Kouzelný příběh pro začínající 
čtenáře
Zuzana Pospíšilová: 
Kouzelný pelíšek
Dobrodružný příběh o  záchraně 
malého mopsíka
Dori Hillestad Butlerová: 
Strašidelná knihovna 
– Poplach u hasičů
Pokračování příběhů ducha Kaze 
a jeho lidské kamarádky Klárky
Cube Kid: 
Deník malého 
minecrafťáka - Kotě z podsvětí 
Dobrodružná cesta kotěte za  zá-
chranou Minecraftie
Nancy Springerová: 
Enola Holmesová 
– Případ pohřešovaného 
markýze 
Dobrodružný příběh sestry sa-
motného Sherlocka Holmese

KINO SPEKTRUM

Vzhledem k současné situaci 
a  mimořádným opatřením 
sledujte naši webovou a  FB 
stránku, kde přinášíme ak-
tuální informace o  změnách 
termínů či zrušení akcí.

Změna programu a termínů 
vyhrazena.

út 2. března 17:30 hod.
KRÁLÍČEK PETR BERE 
DO ZAJEČÍCH
animovaný 
USA, 2021, 85 min., 12 let, titulky
Ve filmu Králíček Petr bere do za-
ječích se vrací roztomilý a všemi 
oblíbený králičí lump Petr. Bea, 
Thomas a  králíci jsou teď něco 
jako rodina. Ale ať se Petr snaží 

sebevíc, stále má reputaci ne-
napravitelného rošťáka. A  tak 
králíček Petr vezme do  zaječích 
do  světa, kde mu jeho lumpár-
ny nikdo nevyčítá. Když se však 
jeho rodina rozhodne dát všech-
no v sázku, aby ho ve světě našla, 
musí se Petr rozhodnout, jaký 
králíček chce vlastně být.

út     2. března 20:00 hod.
st    3. března 20:00 hod.
ne 14. března 17:30 hod.
DUŠE  
animovaný
USA, 2020, 100 min., dabing  

st  3. března 16:00 hod.
PÁSMO ANIMOVANÝCH 
FILMŮ 1
ČR, 59 min., přístupný
Veselý cirkus; Uzel na kapesníku; 
Švec a čert; Pan Prokouk akroba-
tem; Poplach na hradě

st  3. března 17:30 hod.
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
pohádka
ČR, 2020, 115 min., přístupný

čt  4. března 17:30 hod.
pá  5. března 20:00 hod.
so  6. března 20:00 hod.
VEČÍREK
komedie
ČR, 2020, 90 min., 12 let
Na  večírku se postupně scházejí 
bývalí spolužáci. Toto setkání by 
se pravděpodobně neslo v duchu 
lehkého škorpení a nostalgických 
vzpomínek, jenže místo dalšího 
spolužáka zazvoní u dveří podo-
mní prodavač a  přinese nečeka-
nou zprávu o  kamarádovi, který 
už nikdy nedorazí. Účastníci ve-
čírku se za ním společně vydávají 
autobusem. Během cesty se uká-
že, že mluvit o  skutečných poci-
tech je mnohem složitější, než se 
zdá.

čt  4. března 20:00 hod.
NOVÁ ŠICHTA
dokument
ČR, 2020, 91 minut
25 let strávil Tomáš Hisem pod 
zemí jako horník na  Ostravsku. 
Trh práce se ale prudce mění, doly 
zavírají, havíři se rekvalifikují. To-
máš si navzdory nevěřícím pohle-
dům svých kamarádů volí speci-
alizaci, která má k  jeho původní 
profesi opravdu na  hony daleko. 
Hodlá vyměnit šachtu za digitální 
prostor a stát se programátorem. 
Intimní a zároveň lehce humorný 
časosběrný portrét režiséra sledu-
je komorní, ale epickou odyseu 

obyčejného člověka. Svým nevtí-
ravým humanismem evokuje díla 
klasiků britského sociálního rea-
lismu, její řízný ostravský akcent 
si však s ničím nespletete.

pá     5. března 17:30 hod.
so     6. března 17:30 hod.
ne     7. března 17:30 hod.
st  31. března 20:00 hod.
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
komedie
ČR, 2021

O  partě českých a  slovenských 
přátel, kteří se sejdou v pražském 
bytě, aby oslavili příchod Nového 
roku. Znají se už dlouho, a i toto 
setkání by se neslo v  duchu kla-

sické silvestrovské oslavy, kdyby 
se nenarodil zdánlivě nevinný ná-
pad: dát všechny mobilní telefony 
na stůl a nahlas sdílet každou do-
ručenou zprávu a  dát na  hlasitý 
odposlech každý příchozí hovor. 
Kolik toho o sobě nesmíme vědět, 
abychom mohli zůstat přáteli, mi-
lenci, manželi, rodiči? Stačí jeden 
večer a z dobrých známých se sta-
nou neznámí. 

so     6. 3. 15:00 hod.
ne     7. 3. 15:00 hod.
so  20. 3. 15:00 hod.
RAYA A DRAK  
animovaný
USA, 2021, dabing

ne     7. března 20:00 hod.
út  16. března 17:30 hod.
út  30. března 20:00 hod.
BOŽE, TY SEŠ HAJZL
komedie, drama
NSR, 2020, 89 min., 12 let, titulky

út     9. března 17:30 hod.
st  10. března 20:00 hod.
čt  25. března 20:00 hod.
TAXIKÁŘ – Z OBĚTI VRAHEM 
drama
ČR, 2020
Scénář filmu vznikl na  motivy 
skutečné události, která se stala 
před několika lety na Náchodsku, 
kdy řidiče taxislužby klient při 
cestě napadl nožem a  několikrát 
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ho bodl. Řidič se proti útočníkovi 
bránil střelnou zbraní, kterou měl 
v autě. I přesto, že se taxikář brá-
nil, byl vyšetřován jako vrah.

út     9. března 20:00 hod.
st  10. března 17:30 hod.
čt  11. března 20:00 hod.
so  27. března 20:00 hod.
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
komedie
ČR, 2021
Hrají: Jiří Mádl, Tereza Ramba, 
Pavla Tomicová, Ondřej Malý
Když se Nataša a Dominik neplá-
novaně stanou rodiči, domluví se, 
že Nataša jako úspěšná designér-

ka hraček pro děti, dokáže rodinu 
lépe finančně zabezpečit, a  tak 
hlavní část péče o  novorozence 
převezme jako otec na  mateřské 
dovolené Dominik.

st  10. března 16:00 hod.
PÁSMO ANIMOVANÝCH FILMŮ 2
ČR, 45 min., přístupný
O zlaté rybce; Pohádka na šňůře; 
Zvířátka a  petrovští; Autíčková 
romance; Zasadil dědek řepu

čt  11. března 10:00 hod.
HAVEL 
životopisný
ČR, 2020, 100 min., 12 let

čt  11. března 17:30 hod.
pá  12. března 17:30 hod.
ne  21. března 17:30 hod.
čt  25. března 20:00 hod.
GREENLAND: 
POSLEDNÍ ÚKRYT
akční
USA, VB, 2020, 119 min., 12 let
John Garrity (Gerard Butler) 
s  manželkou Allison (Morena 
Baccarin) a malým synem Natha-
nem se vydávají na nebezpečnou 
cestu, aby našli útočiště, před 

obrovskou kometou rychle se blí-
žící k  Zemi. Uprostřed děsivých 
zpráv o  tom, že města po  celém 
světě jsou ničena úlomky komety, 
naši protagonisté bojují s rostou-
cí panikou a  bezprávím, které je 
obklopuje. Budeme svědky zbě-
silého útěku do  bezpečí. Podaří 
se jim najít poslední úkryt před 
globální apokalypsou a najít nový 
bezpečny domov?

pá  12. března 20:00 hod.
út  16. března 20:00 hod.
st  24. března 17:30 hod.
ne  28. března 17:30 hod.
SLEČNA BESTIE
komedie, horor
USA, 2020, 102 min.

ne  14. března 20:00 hod.
út  16. března 17:30 hod.
st  18. března 20:00 hod.
st  31. března 17:30 hod.
KINGSMAN: PRVNÍ MISE
akční
USA, VB, 2021, 131 min., titulky

Zatímco se sebranka nejhorších 
tyranů a geniálních zločinců při-
pravuje rozpoutat válku, jež má 
zahubit miliony lidí, jeden muž 
musí vyhrát závod s časem a za-
stavit je. Ve  snímku Kingsman: 
První mise se stanete svědky zro-
du první nezávislé tajné služby.

st  17. března 15:00 hod.
YAKARI 
– VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
animovaný 
F, N, B, 2020, 82 min., dabing
Malý Yakari z kmene Siuxů se vy-

dává na vlastní pěst hledat divo-
kého mustanga, kterého prý není 
možné skrotit. Na  cestě potká 
velkého orla, svoje totemové zví-
ře. Ten ho obdaruje neobyčejným 
pírkem a schopností povídat si se 
zvířaty.

st  17. března 17:30 hod.
čt  18. března 17:30 hod.
MAXINOŽKA 2
animovaný
BG, F, 2020, 89 min., přístupný, 
dabing
Další dobrodružství Maxinož-
ky je opět tady! Adamův tatínek 
je teď velmi slavný a chce využít 
svou slávu ke změně světa. Kon-
taktuje ho nevládní organizace, 
aby pomohl chránit největší pří-
rodní rezervaci před znečiště-
ním ropnou společností. Když 
táta zmizí, jeho syn, Maxinožka 
a přátelé udělají vše, co je v jejich 
silách, aby ho našli a zachránili...

čt  18. března 10:00 hod.
CASTING NA LÁSKU
komedie
ČR, 2020, 85 min., 12 let

čt  18. března 20:00 hod.
pá  19. března 20:00 hod.
so  20. března 17:30 hod.
ne  21. března 20:00 hod.
MATKY
komedie
ČR, 2020, 12 let

ne  21. března 15:00 hod.
DRAČÍ PRINCEZNA
pohádka
NOR, 2020, dabing
Pohádkový příběh inspirovaný 
fantasticko-dobrodružnými fil-
my Stevena Spielberga nebo ma-
gickými snímky Guillerma del 
Tora stírá hranice mezi klasickou 
pohádkou a  moderním každo-
denním životem. Jedním z  jeho 
hlavních témat filmu je dosažení 
nedosažitelného a  víra v  ty, kte-
ré máme kolem sebe. Opuštěná 
jedenáctiletá Sara se ve  snímku 
pokouší zachránit vyděšené a tro-
chu neohrabané dračí mládě spo-
lečně se svým nově objeveným 
kamarádem Mortimerem. Mož-
ná, že právě tohle dobrodružství 
změní Saře celý život…

st  24. března 20:00 hod.
pá  26. března 20:00 hod.
ŽENA
dokument
F, 2019, 104 min., 12 let, titulky

čt  25. března 17:30 hod.
pá  26. března 17:30 hod.
so  27. března 17:30 hod.
ne  28. března 20:00 hod.
GODZILLA VS. KONG  
akční, sci-fi
USA, 2021

Legendy se střetnou ve  filmu 
Godzilla vs. Kong, kde se tito mý-
tičtí protivníci setkávají ve  vel-
kolepé bitvě věků a  osud světa 
tak visí na  vlásku. Kong a  jeho 
ochránci podniknou nebezpeč-
nou cestu, aby našli svůj skuteč-
ný domov, a  spolu s  nimi je Jia, 
mladá osiřelá dívka, s níž si Kong 
vytvořil jedinečné a  silné pouto. 
Neočekávaně se ocitli na  cestě 
rozzuřené Godzilly, která postup-
ně ničí celou planetu. Epický střet 
mezi dvěma titány je pouze začát-
kem tajemství, které leží hluboko 
v jádru Země.

sobota  27. března 15:00 hod.
neděle  28. března 15:00 hod.
úterý  30. března 17:30 hod.
CROODSOVI: NOVÝ VĚK  
animovaný
USA, 2020, přístupný, dabing

Croodsovi přežili pořádnou por-
ci různých nebezpečí a katastrof, 
od  ozubených prehistorických 
zvířat až po naprostý konec světa, 
ale teď budou čelit největší výzvě 
ze všech: další rodině. Vydávají 
se totiž hledat bezpečnější místo, 
které by mohli nazývat domovem. 
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Vychází: 11 x ročně
Číslo a den vydání: 
3/1. 3. 2021

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.

V  minulém vydání Novinek jsme 
vám přislíbili více informací o před-
platném divadla Spektrum. 

Divadelní podzim bude zahr-
novat jedinou předplatitel-

skou skupinu, ve které uvedeme 4 
představení. Předplatním lístkem 
si rezervujete svoje stálé místo 
v hledišti a  lístek zůstává i nadále 
přenosný. V  případě, že neuvede-
me představení (vládní opatření 
PES) v plánovaném termínu, před-
platitelský lístek zůstává v  plat-
nosti a představení bude uvedeno 
v  náhradním termínu, o  kterém 

budeme návštěvníky informovat 
emailem nebo SMS zprávou. Veš-
keré změny budou rovněž uvedeny 
na  našich webových a  FB strán-
kách. 

Podmínky prodeje 
Předplatného podzim 2021:

Místo prodeje: 
Infocentrum Sezimovo Ústí, nám. 
T. Bati 701, Sezimovo Ústí

Způsob prodeje: 
pouze na místě, platba v hotovosti 
nebo kartou

Rezervace: 
zamluvení divadelní permanentky 
není možné

Termín prodeje: 
3. května – 30. června 2021 během 
otevírací doby infocentra

Cena: 990 Kč

A jaká představení 
jsme pro vás připravili?
17. září 
VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU 
Divadelní společnost Háta

11. října 
PODAŘENÉ PANSTVO 
Spolek divadelních ochotníků 
Miličín

3. listopadu 
BENÁTKY POD SNĚHEM 
Pantheon production

8. prosince 
LASKONKY 
Divadlo na Maninách 

Těšíme se na  společné kulturní 
zážitky v  nových divadelních se-
dačkách.                                              

Předplatné podzim 2021

Veronika Holubová
ředitelka Městského střediska 
kultury a sportu

Denní stacionář je sociální 
službou v našem městě a  je 

poskytován lidem, kteří se kvůli 
věku nebo ze zdravotních důvo-
dů neobejdou bez pomoci jiné 

osoby. Klienti mohou docházet 
denně nebo pouze ve  vybra-
né dny a  věnují se jim zde dvě 
pracovnice s  dlouholetou pra-
xí, které plánují denní program 
stacionáře, sociálně terapeutické 
činnosti a také pomáhají s osob-
ní hygienou.

Kromě programu, který za-
jišťují pro stacionář knihovnice 

v  městské knihovně, jsme rozší-
řili spolupráci o pravidelnou pří-
pravu kulturních a  vzdělávacích 
činností formou zábavných kvízů 
na  rozmanitá témata (příroda, 
společnost, sport, kultura, známé 
osobnosti, kulturní památky), je-
jichž cílem je procvičení paměti 
i  motoriky a  oživení znalostí. 
Klienti si kvízy vyplní, se zaměst-

nancem Městského střediska kul-
tury a  sportu projdou odpovědi 
a  o  zajímavých tématech si spo-
lečně popovídají. Připraveny jsou 
i drobné pohybové aktivity, hry se 
slovy, společenské hry nebo na-
příklad pečení. Pokud není mož-
ný běžný osobní kontakt s klienty, 
probíhá spolupráce a vyhodnoco-
vání kvízů elektronicky.               

Spolupráce Městského střediska kultury a sportu 
s Denním stacionářem města Sezimovo Ústí

Kino Spektrum Sezimovo Ústí se 
připojilo k dalšímu projektu, který 
nabízí online projekci filmů. Vše 
probíhá pod hlavičkou společnosti 
Film Europe. Promítáme dva filmy 
denně: v 18:30 a ve 20:30 hodin. 
Nabídka filmů je stejná pro celou 
Českou republiku.

Jak to celé funguje?
V  programové nabídce kina 

na  webu www.kultura.sezimo-
vo-usti.cz si zvolte film s  ikonou 
#kinaspolu a klikněte na „Koupit“. 
Cena vstupenky je vždy 100 Kč. 
Následně budete přesměrováni 
na prodejní systém, kde provedete 
nákup. Na  výběr je platba kartou 
nebo bankovním převodem.

Po  zaplacení vám na  zadaný 
e-mail přijdou zakoupené vstu-
penky a jednorázový kód, který je 
možné použít na  jeden konkrétní 
film na jednom zařízení. V e-mai-
lu najdete také instrukce pro online 
sledování.

Vstupenky lze zakoupit nej-
později 15 minut před zaháje-
ním představení a  do  virtuální-
ho kinosálu je možné vstoupit 15 
minut před začátkem promítání. 
Film si můžete pustit na  svém 
počítači, notebooku, tabletu 
nebo mobilu. Děkujeme, že jste 
s námi online!                               

Spustili jsme 
online kino!


