
červenec–srpen 2022V tomto vydání
2
2
3
5
6

9–12

www.sezimovo-usti.cz

Měsíčník

Martin Doležal
starosta města

■ ZM schválilo memorand-
um o  společném postupu 
se společností C-Energy 
Planá s.r.o. při nakládání 
s komunálními odpady;

■ RM vybrala zhotovitele 
oprav komunikace Pod 
Kovosvitem, kterým je 
společnost Vialit Soběslav 
spol. s r.o., nabídková cena 
činí 732.872,65 Kč vč. 21 % 
DPH.

Krátce z radnice

Přezkoumání hospodaření města
Výsledky zápisů MŠ a ZŠ
Tašky na třídění odpadu
Atletický přebor Táborska
Ptačí rubrika Václava Gabriela
Kulturní program

Sezimáčtí sourozenci Klára a Matěj Vaňkovi mají za sebou vydařený světový šampionát ve sjezdu na divoké vodě. Více na str. 7.
Foto: Aleš Berka/Kanoe.cz.

Miroslava Svitáková
tajemnice MěÚ

Zastupitelstvo města Sezimovo 
Ústí projednalo na svém červ-

novém zasedání účetní závěrku 

a  závěrečný účet města Sezimovo 
Ústí za  rok 2021 a  vyslovilo sou-
hlas s  celoročním hospodaře-
ním za rok 2021, a to bez výhrad.  
Součástí schvalovaného materiálu 
byla i Zpráva o výsledku přezkou-
mání hospodaření za  rok 2021 

zpracovaná Krajským úřadem pro 
Jihočeský kraj. Podrobné výsled-
ky hospodaření jsou k  dispozici 
na  webu  www.sezimovo-usti.cz, 
sekce ekonomické informace.

Úvěrové zatížení města
Stav dlouhodobých úvěrů  

k  31. 12. 2021 činil 11,37 mil. Kč 
(19,37 mil. Kč k 31. 12. 2020).

Účel: Úvěr na  výstavbu domu 
s pečovatelskou službou a denním 
stacionářem – 1. etapa                      

Výsledky hospodaření města za rok 2021

Výsledek hospodaření
Popis Skutečnost (v tis. Kč)

Celkové příjmy po konsolidaci 184 553

z toho příjmy: daňové 129 021

 nedaňové (např. nájmy, služby) 38 401

 kapitálové (prodej dlouhodobého majetku) 2 306

 transfery (investiční a neinvestiční dotace) 14 825

Celkové výdaje po konsolidaci 181 695

z toho výdaje: běžné 110 320

  kapitálové (investice) 71 375

Výsledek salda hospodaření 2 858

Přehled investičních výdajů r. 2021, jejichž výše přesáhla 1 mil. Kč
Popis Skutečnost (tis. Kč)

Zápůjčka finančních prostředků společnosti VST s.r.o. 20 000

Investiční transfer Správa města SÚ – technické zhodnocení 
budovy č.p. 490 vč. zateplení

3 548

Investiční transfer Správa města SÚ – technické zhodnocení 
budovy č.p. 638 vč. zateplení

4 333

Dům s pečovatelskou službou – 2. etapa 23 448

Výkup nemovitostí – moštárna 2 502

Rekonstrukce komunikace Šafaříkova * 8 732

Rekonstrukce komunikace Hromádkova 5 772

Celkové 
příjmy

Celkové 
výdaje

Pokračování na str. 2

* Investiční akce pokračuje v r. 2022

Novou členkou rady města byla 
po avizované rezignaci p. Martina 
Klímy (viz též minulé vydání No-
vinek) na jednání zastupitelstva 
města dne 15. 6. 2022 zvolena 
Mgr. Hana Hemerková (Zelená 
pro město). Mgr. Hemerková je 
učitelkou na ZŠ Školní nám. 628, 
zastupitelkou města je od r. 2014  
a v tomto volebním období je  
i předsedkyní finančního výboru. 

Nová členka RM
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Miroslava Svitáková
tajemnice MěÚ

V  květnu roku 2022 zaslal 
Krajský úřad Jihočeské-

ho kraje městu Sezimovo Ústí 
závěrečnou Zprávu o  výsled-
ku přezkoumání hospodaření 
za  rok 2021 města Sezimovo 
Ústí se závěrem, že „nebyly zjiš-
těny chyby a  nedostatky kromě 
chyb a nedostatků zjištěných při 

dílčích přezkoumání, které již 
byly napraveny“. Povinnost ne-
chat prověřit hospodaření města 
je povinností stanovenou záko-
nem. Dlouhá léta vykonávala 
přezkum hospodaření města 
odpovědná auditorka Ing.  Da-
nuše Prokůpková, která bohu-
žel v  minulém roce zemřela. 
Paní Prokůpkové patří ze strany 
města velký dík nejenom za pro-
vedené kontroly, ale především 
za  metodickou pomoc, které 

se nám jako městu z  její strany 
dostávalo. Jako nového audito-
ra zvolilo město Sezimovo Ústí 
Krajský úřad Jihočeského kra-
je. Metodické pomoci v  oblasti 
účetnictví, správy majetku a  ří-
zení příspěvkových organizací se 
městu dostává na základě platné 
smlouvy uzavřené s  Ing.  Jiřím 
Lorencem, účetním poradcem, 
který byl spolupracující osobou 
Ing. Prokůpkové.



Přezkoumání hospodaření města

Školské zařízení

Počet 
zapsaných 
žáků do 1. 
tříd (bez 
odkladů)

z toho děti 
s TP* v SÚ

Počet 
odkladů 

školní 
docházky

ZŠ a MŠ 9. května 489 27 21 4

ZŠ Školní nám. 628 36 26 0

ZŠ Švehlova 111 38 14 0

Výsledky zápisů dětí do ZŠ a MŠ

Školské zařízení

Počet 
přijatých 

dětí do MŠ 
celkem

z toho děti 
s TP* v SÚ

Počet 
nepřijatých 
děti do MŠ 

celkem

ZŠ a MŠ 9. května 489 21 19 1

MŠ Zahrádka 27 17 19

MŠ Lipová 33 31 10

*TP = trvalý pobyt

Město Sezimovo Ústí v za-
stoupení Správy měs-

ta Sezimovo Ústí připravuje 
výběrové řízení na  pronájem 
bytů v Sezimově Ústí v ul. Du-
kelské.
 2+1 v ulici Dukelská 
 v čp. 610 
 2+1 na Školním náměstí 
 v čp. 627
 1+1 v ulici Lipová v čp. 602
 1+0 v ulici Průmyslová 
 v čp. 1111 
Bližší informace získáte 
na  úřední desce, vývěskách, 
webu města a na Správě města 
Sezimovo Ústí:
Eva Podroužková 
tel. č.: 381 200 437, 725 769 857 
Jiří Stejskal 
tel. č.: 381 200 436,  725 769 860

Petr Klíma
oddělení životního prostředí

V parku na konci ulice Boženy 
Němcové proběhly na  pod-

zim sadovnické úpravy. Park, tvo-
řený převážně z  jehličnanů, byl 
barevně oživen kvetoucími keřo-
vými skupinami, několika solitér-
ními stromy a  novým stromořa-
dím okrasných třešní. V centrální 
části parku byla obnovena tráv-
níková plocha. V závěru roku byl 
park doplněn lavičkami pro jeho 
využití pro posezení a  setkávání  
lidí.                                                  

Revitalizace parku v ul. B. Němcové

Petr Klíma
odbor rozvoje

Rada města schválila navýše-
ní finančního daru pro nové 

občánky města. Děti narozené od  
1. 1. 2022 obdrží během akce „Ví-
tání občánků“ dar ve výši 8.000 Kč. 

Navýšení finančně podpořil  
Jihočeský kraj ze svého dotačního 
programu na podporu narozených 
dětí Jihočeského kraje, a to částkou 
4.000 Kč na narozené dítě.                

Podpora 
narozených dětí 
v Sezimově Ústí

Připravujeme 
pronájem bytů

Krátce z radnice
■ Probíhá rozsáhlá rekon-

strukce ul. Pod Vrbou i opra-
va komunikace Na Mýtě;

■ RM vybrala zhotovitele 
oprav chodníků vnitrob-
loku Průmyslová a Svépo-
moc, kterým je společnost 
PL BEKO s.r.o., Opařa-
ny, nabídková cena činí 
1.147.020 vč. 21 % DPH;

■ RM vybrala zhotovitele 
oprav asfaltových hřišť 
u loděnice Soukeník a v ul. 
Ke  Hvězdárně, kterým je 
společnost Vialit Soběslav 
spol. s r.o., nabídková cena 
činí 519.882,60 Kč vč. 21 % 
DPH;

■ RM řeší narovnání ma-
jetkoprávních vztahů po-
zemků za  č.p. 422 v  ul.  
9. května – užívání po-
zemků, legalizace staveb; 

■ RM schválila zveřejňová-
ní kronik města starších 
10 let a  jeho podmínky 
na webu města.

Pokračování ze str. 1
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Telefony
ústředna – 381 201 111

fax – 381 263 179
Starosta

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

Místostarostka
Ludmila Svatková

381 201 136, 733 164 138
Tajemnice MěÚ

Ing. Miroslava Svitáková
381 201 134

Právník MěÚ
Ing. Mgr. Petra Nedvědová

381 201 137
Sekretariát, rybářské lístky

Ema Králíková
381 201 127
Matrika

Petra Pelcová
381 201 112

Odbor správní a sociální
Ing. Jana Aujezdecká

381 201 116
Sociální pracovnice

Bc. Eva Urbanová
381 201 114

Pečovatelská služba
777 794 874

Denní stacionář
605 359 317

Odbor stavebního úřadu
Mgr. Ivana Mráčková

381 201 140
Odbor rozvoje a dopravy

Bc. Josef Holub
381 201 113

Životní prostředí
Bc. Petr Klíma

381 201 143
Poplatky

Jana Koubová
381 201 129 

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

Ředitelka msks (kultura)
Mgr. Zuzana Bláhová

737 254 683
Městská policie

723 149 972, 381 276 003
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

Petr Klíma
oddělení životního prostředí

Tašky na  třídění odpadu před-
stavují  pohodlné a  praktické 

řešení separování odpadu v  do-
mácnosti. Sada obsahuje modrou 
tašku na  papír, žlutou na  plasty, 
zelenou na  sklo a  šedou na  kovy. 
Po kratších stranách se dají spojit 
suchým zipem a doma je možné si 
tak vytvořit uspořádané místo pro 
třídění odpadu. Tašky jsou vyrobe-

né z omyvatelného polypropylenu 
a mají nosnost 10 kg.  Objem a ve-
likost je ve 2 variantách: 20 l a 40 l.

Zájemci si mohou tašky vyzved-
nout na  MěÚ v  kanceláři č. 210,  
2. patro, v úředních hodinách, a to 
do  vyčerpání zásob. Město má 
k  dispozici 150 sad větších a  50 
sad menších tašek. Zájemce musí 
prokázat trvalé bydliště nebo vlast-
nictví rekreačního objektu v Sezi-
mově Ústí. 

Věříme, že tašky usnadní třídě-
ní odpadů a  napomohou k  jeho 
zlepšení. Město navazuje na  na-
bídku tašek z  předminulého  
roku.                                                                  

Tašky na třídění odpadu 

Pavel Lorenc
strážník MP

■ Hlídka MP vyjela k  oznámení, 
že v  areálu koupaliště Pohoda 
je v  síti zamotán mladý srnec. 
Informace předány lesnímu 
hospodáři, který zvíře uvolnil. 
Nezjištěno žádné poškození. 

■ V ul. K Hájence byl strážníkem 
MP nalezen autoklíč od vozidla 
tov. zn. Mazda. Nález byl předán 
příslušnému oddělení MěÚ. 

■ Na  základě oznámení z  tísňo-
vé linky 112 vyjela hlídka MP 
na  nám. T. Bati, kde se nachá-
zela vyčerpaná žena. Po prově-
ření, zda nepotřebuje lékařské 
ošetření, jí byla nabídnuta po-
moc s návratem do místa byd-
liště. 

■ Pracovnice DPS požádala MP 
o asistenci při odemčením bytu, 
kde se nacházel starší muž, kte-
rý upadl a  potřeboval pomoc. 
Hlídka MP pomocí univerzál-
ního klíče byt odemkla a  muži 
byla poskytnuta pomoc. 

■ MP byl oznámen otevřený kryt 
el. rozvaděče vysokého napětí 
na Školním nám., který otevřela 
skupinka dětí. Po  zadokumen-
tování byl kryt pomocí nářadí 
opětovně uzavřen, ke  škodě 
na majetku nedošlo.  

■ Na  základě oznámení vyjela 
hlídka MP do ul. K Hájence, kde 
se u  předzahrádky restaurace 
nacházel metrový had. Jednalo 
se o  užovku, která byla odchy-
cena a  umístěna do  připravené 
nádoby. Po  konzultaci se Zá-

chrannou stanicí Votice byla 
užovka vypuštěna do volné pří-
rody v blízkosti vodní plochy.

■ MP byla občanem upozorněna 
na svazek klíčů nacházejících se 
na popelnici v ul. Komenského. 
Hlídka nález zadokumentovala 
a předala na příslušné oddělení 
MěÚ. 

■ MP umístila fotopast v  místě 
pod Letním kinem, kde nepo-
volané osoby vstupují do areálu 
a poškozují zařízení. 

■ MP se podílela na zjištění zdroje 
při podezření na znečištění Koz-
ského potoka neznámou látkou, 
kdy na místě již zasahovali pří-
slušníci HZS Tábor. 

■ MP byla přivolána k  nálezu 
dámské kabelky na  autobusové 
zastávce. Při dokumentaci ná-
lezu se telefonicky ozvala maji-
telka věci. Uvedla přesné místo, 
kde kabelku zapomněla a  bez-
pečně popsala věci, které se na-
cházely uvnitř. Kabelka včetně 
dokladů s  finanční hotovostí jí 
byla vydána.

■ MP bylo oznámeno zapomenutí 
finanční hotovosti v  bankoma-
tu, kdy poškozená z důvodu te-
lefonického hovoru zapomněla 
ve  výdejním okénku bankovky. 
Vzhledem k tomu, že se jedna-
lo o větší částku, byla odkázána 
učinit oznámení na PČR.

■ MP byla přivolána do  ul. Jana 
z  Ústí, kde si občan rozdělával 
na  chodníku oheň. Na  místě 
bylo zjištěno, že muž za pomoci 
lihového čističe vypaloval sou-
částku ke  krbu. V  této činnosti 
přestal, vše řešeno na místě.

■ Telefonicky bylo MP oznámeno 
uvázání psa u  pobočky České 
pošty na Husově nám. Podle čís-
la známky na obojku se podařilo 
zjistit majitele, který byl vyrozu-
měn a pro zapomenutého pejska 
si došel. 

■ Hlídka MP vyjela na oznámení 
o  rušení nočního klidu v  uli-
ci k  Soukeníku. Na  místě bylo 
zjištěno, že v  řadové garáži si 
skupina mladých lidí uspořá-
dala večírek s  hlasitou hudbou 
a zpěvem. Po domluvě produkci 
ztišili a poté se rozešli. 

■ Během kontroly Fierlingero-
vy vily byla zjištěna poškozená 
dřevěná okenice a cizí vniknutí 
do  objektu. Protože se ve  věci 
jednalo o  podezření na  trest-
ný čin, byla na místo přivolána 
PČR, která si celý případ převza-
la. 

■ MP řešila rušení nočního kli-
du, ke  kterému docházelo z  te-
rasy restaurace U  Křivánků. 
Po domluvě se osoby přesunuly 
do vnitřních prostor a situace se 
uklidnila. 

■ Zjištěn poškozený telefonní roz-
vaděč v ul. Rudé armády. Hlídka 
na  místě věc zadokumentovala 
a  prostor byl označen páskou 
zakazující vstup. Majitel věci ná-
sledně provedl opravu. 

■ Na  základě oznámení ředitel-
ky MŠ Lipová o  podezřelých 
osobách pohybujících se v oko-
lí školy provedla MP kontrolu 
uvedených a přilehlých prostor. 
Okolí MŠ bude věnována zvý-
šená pozornost při hlídkové  
službě.                                            

Z činnosti Městské policie
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Poděkování
■ Děkuji panu starostovi 

Mgr. Ing. Martinu Doležalovi 
za přání k mým narozeninám 
a  paní Lidušce Vondrákové 
za  milou návštěvu a  předání 
dárku.          Pavla Hemerová

■ Děkuji panu starostovi za 
přání a dárek k mým 90. na-
rozeninám.       Věra Štěrbová

■ Děkuji panu starostovi 
za  přání a  paní Evě Veselé 
za předání dárku k mým na-
rozeninám. Zdeňka Huňalová

■ Děkujeme panu starostovi 
za  přání k  našim narozeni-
nám. 

Jaroslav a Jaroslava Novákovi
■ Děkuji panu starostovi Marti-

nu Doležalovi za přání k mým 
narozeninám.            Josef Švec

■ Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k mým narozeninám.

Stanislav Permedla
■ Děkuji panu starostovi 

Mgr.  Ing.  Martinu Doležalovi 
za  blahopřání a  dárek k  mým 
narozeninám. Marie Sezimová

■ Děkuji panu starostovi 
za  milé blahopřání k  mým 
narozeninám a  paní Miluši 
Duškové za předání dárku. 

Jiří Kovář

Hana Chotovinská
kronikářka města

I když se na ně nejvíce těší a nej-
více si jich užívají děti, provázejí 

nás celým životem. Vždyť i dospělí 
rádi vzpomínají na čas a místa své-
ho dětství, na  ty nekonečné dny 
prázdnin, na  vůni travnaté louky, 
na  užívání si vodních radová-
nek v rybnících, tůních či řekách, 
na  sběr borůvek, malin a  hub, 
na prožitá dobrodružství, kamará-
dy i na své první lásky.  

Pojďme se ale na  ně podívat 
z pohledu historie a spojit si je se 
školní docházkou. Je asi zbytečné 
si připomínat, že docházka do ško-
ly nebyla vždy povinná tak, jako 
je tomu dnes. Vzdělávání před re-
formou Marie Terezie v roce 1774 
nemělo žádná pravidla, systém 
ani návaznost. Ve  městech byly 
městské i  církevní školy, na  ven-
kově v  tom lepším případě školy 
při faře, v horším v prázdné stáji. 
Ve  venkovských školách se učilo 
pouze přes zimu, kdy děti nemu-
sely pomáhat na  poli. Učitelé ne-
byli většinou kvalifikovaní. Učili 
vysloužilí vojáci i  zběhlí studenti. 
Také prázdniny byly jinak ve městě 
a  jinak na venkově. Městský škol-
ní rok začínal 3. listopadu a  kon-
čil v  sobotu před Květnou nedělí. 
Vyučování pokračovalo v  pondělí 
po  první neděli po  Velikonocích 
a  končilo 29. září na  sv. Micha-
la. V  měsíci říjnu byly prázdniny. 
Na  venkově první pololetí trvalo 

od prosince do března, druhé bylo 
shodné s  městskými školami, ale 
venkovské děti měly v období žní 
ještě tři týdny volna navíc. Jak 
na  městských, tak i  na  venkov-
ských školách bylo volno i  o  cír-
kevních svátcích.

Za  vládnutí Marie Terezie byl 
v roce 1774 vydán Všeobecný škol-
ní řád pro všechny císařsko-krá-
lovské země, který stanovil mimo 
jiné všeobecnou vzdělávací povin-
nost pro chlapce a  dívky. Marie 
Terezie však docházku dětí přímo 
nenařídila, ale použila následující 
vyjádření: „Rádi bychom viděli, 
kdyby rodičové své děti ve  věku 
6–12 let do škol posílali."  

Hlavní (letní) prázdniny začaly 
poprvé v roce 1787, když byly na-
řízením Josefa II. z roku 1786 pře-
sunuty ze září a října na červenec 
a srpen.

V  roce 1869 byla definitiv-
ně uzákoněna školní docházka 
a prázdniny nesměly překročit dél-
ku pěti týdnů. O rok později bylo 
vydáno nařízení o začátku školní-
ho roku mezi 1. zářím a 1. listopa-
dem. Školní rok měl trvat 46 týd-
nů. Do školy se chodilo i v sobotu. 
Prázdniny trvaly celkem šest týdnů 
a  mohly se rozdělit. V  roce 1882 
byly na  obecných školách ve  vět-
ších městech sjednoceny s  prázd-
ninami na  středních školách a  tr-

valy osm týdnů. Prázdniny téměř 
shodné s těmi, jak je známe dnes, 
byly zavedeny v roce 1925. Trvaly 
od 29. 6. do 31. 8.

Poznámku si zaslouží i  pohled 
na školní rok do jiných evropských 
zemí. Ve  většině z  nich začínají 
prázdniny kolem poloviny června. 
Jejich délka se však liší. Nejkratší 
prázdniny trvající pět týdnů mají 
školáci ve  švýcarském kantonu 
Aargau. V Dánsku trvají prázdni-
ny šest a půl týdne, v Estonsku dva-
náct týdnů, děti v Lotyšsku, Litvě, 
Portugalsku i  Turecku si užívají 
třináct týdnů volna. Od  poloviny 
června do poloviny září, tedy čtr-
náct týdnů, jsou prázdné školní la-
vice v Itálii.  Vzhledem k tomu, že 
děti pak chodí do školy každý den 
od pondělí do soboty, nemusí jim 
ty naše závidět. V  Německu jsou 
letní prázdniny rozděleny podle 
jednotlivých Spolkových zemí. 
V žádné z nich je však nemají děti 
tak dlouhé jako u nás.

 Prázdniny jsou tady. Je ale jejich 
délka rozhodující? Určitě ne. Při-
náší s sebou odpoutání se od škol-
ních povinností a  spoustu mož-
ností, jak naložit s volným časem. 
Starší děti již mají jistě naplánová-
no, jak s ním naloží, a těm menším 
s organizací jistě pomohou rodiče 
a prarodiče. Prázdniny by měly být 
vyplněné nejrůznějšími aktivitami 
a  nicnedělání odsunuto do  poza-
dí. Nabídka je široká a  na  výbě-
ru si dejte záležet. Nebylo by asi 
moc příjemné jednou vzpomínat 
na prázdninovou nudu.                  

Jitka Vrbová
kronikářka kostela

Dne 3. a  4. června 1994 přijeli 
zástupci občanů Imbachu pro-

hlédnout si nově opravenou stře-
chu kostela. Uskutečnilo se i setká-
ní s  farníky. 8. září 1994 odsloužil 
kaplan P. Jaroslav Karas v Sezimově 
Ústí poslední mši svatou a byl pře-
ložen do  farnosti Slivice u  Milína, 
okres Příbram. Jako nový kaplan 
začal na  podzim v  Táboře a  Se-
zimově Ústí sloužit na  jeden rok 
P. Jaroslav Šmejkal. 19. června 1995 
zaslal Mons. Vladimír Vyhlídka 

s  táborskou farní radou na  čes-
kobudějovické biskupství žádost 
o rozdělení táborské farnosti a zří-
zení samostatné farnosti Sezimovo 
Ústí. V létě 1995 nastoupil do Tábo-
ra nový jáhen Jan Kuník a po svém 
podzimním kněžském svěcení za-
čal sloužit i v Sezimově Ústí.

V  roce 1996 byla provedena 
oprava fasády kostela. Práce byly 
na  podzim dokončeny. Na  finan-
cování fasády se podílelo i  česko-
budějovické biskupství, Městský 
úřad v Sezimově Ústí a Český svaz 
zahrádkářů v  Sezimově Ústí. Vel-
kou měrou samozřejmě přispěli 
věřící ze svých pravidelných sbírek. 

 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            

Kostel v Sezimově Ústí – 28. část

Prázdniny

Inzerce

Společenská kronika

■ Koupím známky, mince, 
bankovky, obrazy, staré ho-
diny, vojenské předměty – 
šavli, uniformu a  podobně. 
Můžete nabídnout i jiné staré 
předměty nebo celou sbírku 
a pozůstalost. 

Tel.: 722 777 672
■ Hledám spolehlivou osobu 

na výpomoc s péčí o zahra-
du. Pravidelně 2x měsíčně 
září až listopad 2022 a duben 
až červenec 2023. Odměna 
dohodou. 

Tel.: 724 030 734

Narození: od 18. 4. do 1. 5. 
Málková Ester

Zemřelí: od 29. 4. do 8. 5. 
Burian Jiří, Ebert Vladimír

Hošnová Věra
Maroušková Hana
Němcová Milada
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Věra Cápalová
ZŠ Švehlova

Dne 5. května proběhla na hřiš-
ti v Sezimově Ústí II Atletická 

olympiáda. Žáci 1. až 5. tříd ze ZŠ 
Švehlova zde soutěžili ve sportov-
ních disciplínách. Nejlepší mladí 
sportovci postoupili na  Atletický 
přebor 1. stupně základních škol, 
který se konal 18. května na  sta-
dionu Míru v Táboře.

Naši školu přijelo do Tábora re-
prezentovat celkem 24 žáků. Prv-
ňáčci a  žáci druhých tříd nastou-
pili v  závodních disciplínách běh 
na  50 m a  hod kriketovým míč-
kem. Třetí, čtvrtý a pátý ročník na-
stoupil také k běhu na 50 m, hodu 
kriketovým míčkem, a navíc ještě 
ke skoku do dálky a běhu na 500, 
600 a 800 m.

Všichni naši mladí závodníci 
srdnatě bojovali a předvedli skvě-
lé sportovní výkony. Bylo to vel-
mi těžké. Konkurence nastoupila 
s tím nejlepším, co měla a ve vel-

kém počtu. Několik medailí nám 
těsně uniklo a objevila se i nějaká 
slza smutku.

Sluncem zalitý sportovní areál 
se ale nakonec dočkal naší rados-
ti. Filip Laštovička z 4.B a Anežka 
Reifová z 2.A vybojovali bronzové 
medaile za třetí místa v hodu kri-
ketovým míčkem.

Děkujeme všem žákům za  od-
vedené sportovní výkony a skvělou 
reprezentaci naší malé školy.           

Marika Součková
učitelka MŠ Lipová

Ve  středu na  Den dětí uspo-
řádaly paní učitelky ze tří-

dy Medvídci pro děti olympiádu 
na sportovním hřišti základní ško-
ly v Sezimově Ústí.

Všechno začalo olympijskou 
hymnou a nechyběl ani opravdo-

vý olympijský oheň. Po  zahájení 
se malí sportovci vrhli plnit disci-
plíny jako skok do dálky, běh přes 
překážky, štafetu, hod do  dálky, 
slalom, plazení pod brankami, 
pětiskok, přeskok i  přetahování 
lanem. Za obrovské snažení a ob-
divuhodné výkony si každý odnesl 
medaili. Velké sportování jsme si 
moc užili a  budeme se těšit zase  
za rok!                                                     

Petra Pychová
ZŠ Školní nám.

Který automobil používal T. 
G. Masaryk? Kdo vykonal 

historicky první dálkový let v dě-
jinách českého letectví? Že odpo-
vědi na  tyto otázky nevíte? I pro 
naše osmáky byly oříškem, neboť 
nejen ty, ale i  mnohé další měli 
za úkol rozluštit v rámci dějepis-
né exkurze do  Národního tech-

nického muzea v  Praze. Po  pří-
jezdu do  Prahy si žáci napříč 
všemi třemi paralelními ročníky 
vytvořili skupiny, do nichž obdr-
želi pracovní listy. Během dvou-
hodinového rozchodu se pak 
vydali všemi zákoutími muzea, 
aby se jim podařilo zadané otázky 
dostatečným způsobem zodpo-
vědět. Ať už družstva táhla chuť 
zabývat se technickými vynálezy, 
nebo u nich zvítězila soutěživost, 
všechny týmy otázky zodpovědě-

ly a jejich členové byli odměněni 
v rámci dějepisu.

Další zastávkou v  naší met-
ropoli se stal Petřín. Návštěvou 
zrcadlového bludiště jsme zjisti-
li, že nemusí být pravdou vše, co 
člověk v  odraze vidí. Připomněli 
jsme si například také, jak udatně 
se Pražané bránili vůči Švédům 
v třicetileté válce či k čemu a za ja-
kého panovníka byla v  Praze po-
stavena tzv. hladová zeď. Někteří 
ještě sebrali odvahu a  vystoupali 

všech 299 schodů, aby se mohli 
pokochat pohledem na naše hlav-
ní město.

„Přišel jsem si to tu užít.“ Přes-
ně s touto větou ráno někteří žáci 
nastupovali do autobusu a může-
me konstatovat, že většině se to 
skutečně povedlo. Z  Prahy jsme 
se tak vraceli nejen nabiti novými 
vědomostmi či zajímavostmi, ale 
také spokojeni a příjemně unave-
ni. Inu, exkurze se skutečně poda-
řila.                                                     

Atletický přebor Táborska Dětský den v „Lipovce“

Praha patří osmákům ze Školního náměstí
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Martina Zemanová
ZŠ Školní Nám.

Paní učitelka Kukačková společ-
ně s žáky z 9.B a 9.C připravila 

pro družinové děti akci s názvem 
Putování po Česku. Již sám název 
napovídá, o  čem celé to hemžení 
bylo.

Prostor hřiště a  sadu se pro-
měnil v Čechy, Moravu a Slezsko. 
Val, který máme na zahradě, tvořil 
pomyslnou hranici mezi Moravou 
a  Čechami. Děti byly rozděleny 
do  družstev. Ale pozor! Na  přá-
ní organizátorů to byla družstva 
smíšená, náhodně rozlosovaná. To 
proto, aby každý tým měl zástupce 
napříč ročníky a děti tak mohly své 
síly a  zkušenosti spojit a  uplatnit, 

případně si je i předat. Prostě, aby 
byl „boj“ vyrovnaný a spravedlivý. 
O to zajímavější hra byla.

Družstva putovala po  naší re-
publice pěšky, se zastávkou v čes-

kých, moravských a slezských měs-
tech. A tak si děti mohly zarybařit 
v Třeboni, v Praze hádaly hádanky, 
v Plzni si zahrály fotbal a v Ostravě 
se pracovalo. Bažinu překonávaly 

na  Kvildě a  v  Brně luštily místní 
nářečí. Znojmo a  Olomouc byly 
ve  znamení ochutnávek bylinek, 
koření a  dalších pochutin. Město 
Zlín versus Sezimovo Ústí nesly 
tradici Tomáše Bati a házelo se zde 
holinou, Tábor byl ryze husitský 
a srážely se plechovky. Úkolem dětí 
bylo projít všechna zmíněná města 
a  plnit zadané úkoly. Jako bonus 
bylo i to, že se dozvěděly informa-
ce o těchto místech. I to připravili 
naši deváťáci, zvládli to skvěle, je-
jich dějepisná a zeměpisná vybave-
nost byla takřka dokonalá.

A  tak se nebavili pouze druži-
nové děti, ale i  paní vychovatelky 
i  samotní organizátoři. Příjemné 
na  této celodružinové akci bylo 
i  závěrečné zhodnocení a předání 
dobrůtek všem zúčastněným.        

Gabriela Ťoupalíková
ředitelka MŠ Lipová

Mateřskou školu Lipová na-
vštívili v  den zkušebního 

požárního poplachu dobrovolní 
hasiči ze Sezimova Ústí. Děti si 
vyzkoušely dle instrukcí od  paní 
učitelek evakuaci při mimořádné 
situaci a za hlasitého houkání ma-
jáků za nimi na školkovou zahradu 
přijeli hasiči. Děti si vyzkoušely 
hasičskou výzbroj, seznámily se 

s různými nástroji, projít si mohly 
celé požární auto a nakonec oprav-
dovou hadicí proudem vody za-
sáhnout určený cíl. 

Děti si celé dopoledne náramně 
užily a hasičům patří velké podě-
kování za jejich obětavost a laska-
vost, kterou nám ve svém volném 
čase věnovali.                                        

Václav Gabriel
ČSOP ZO Sezimovo Ústí

Asi tohoto ptáčka nemusím 
mnoho představovat a  určitě 

ho spousta z Vás hned pozná. Lidé 
si všimli jeho neustálého pohupo-
vání ocáskem, takže u něj zlidověl 
název třasořitka. Je to konipas bílý. 
Je tažný a přezimuje v  jižní Evro-
pě nebo i v severní Africe. Protože 
se po návratu z jihu objevuje často 
v  blízkosti lidských sídel a  přilétá 

již na  začátku března, je oblíbe-
ný jako jeden z  poslů jara. Jinak 
je to pták otevřené krajiny a často 
žije v  blízkosti vodních toků. Je 
hmyzožravý a svou potravu hledá 
na zemi, kde pobíhá v  trávě nebo 
kolem cest či vody. Často také loví 
z  nějakého vyhlídkového místa, 
jako je například kámen uprostřed 
řeky, z kterého vyletuje a chytá ko-
lem letící hmyz. Konipase bílého 
můžete pozorovat na  vycházkách 
v okolí našeho města a často i pří-
mo ve městě.                                      

Návštěva dobrovolných hasičů Ptačí rubrika Václava Gabriela

Putování po Česku 
aneb Důkladná příprava na prázdniny
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Zdeněk Soldát
Hvězdárna Fr. Pešty

Výsostí národů minulosti bylo 
vidět ve hvězdách různé tvary. 

Tak třeba Herkules (Hérakles) je 
z  řecké mytologie známá postava. 
Po setmění září na západě. Tělo vy-
padá jako květináč a celkově jako 
tanečník na jedné noze. V podpaží 
pravé ruky se nachází v  daleko-
hledu krásná kulová hvězdokupa 
M13. Její světlo, které vidíme, ji 
opustilo před 34 tisíci roky, což 
je v  třetihorním oligocénu. Bůh 
Zeus Herkula počal s krásnou po-
zemšťankou Alkménou, jejíž otec 
Elektryon byl synem Persea a An-
dromedy – podzimní souhvězdí 
(film Souboj Titánů). Herkules 
od  dětství projevoval neobvyklou 
sílu a  odvahu. Jeho osudem, díky 
žárlivosti bohyně Héry (choť Dia), 
bylo plnit těžké úkoly a práce v ot-
roctví u mykénského krále. Po ná-
vratu však konal mnoho dobrých 
skutků. Po  smíření Héry mu dala 
za  manželku dceru Hébé, bohyni 
věčného mládí. 

Vpravo k  oranžovému Arkturu 
se nachází Severní koruna, tvarem 
hvězdná miska se zářivou Gem-
mou (latinsky drahokam, arabsky 
Alphekka – Jasná v míse). Původně 
královská korunka Ariadny, dcery 
krétského krále Mínóa. Za ženu si 
ji vzal Dionýsos – bůh úrody, plod-

nosti, vína a  veselí. Světlo od  ní 
k nám letí 71 let. Pod Korunou je 
Hlava hada, část rozsáhlého sou-
hvězdí Hadonoše, rozkládá se až 
k  letnímu souhvězdí Orla. Níže 
nad obzorem se nachází nepra-
videlný čtverec, souhvězdí Váhy, 
které nevyjadřuje hrdinské činy, 
nýbrž potvrzuje technické zamě-
ření pradávných národů. Pod ním 
se nízko nad obzorem nachází Štír 
s  nápadným chvostem čtyř hvězd 
s  oranžovým Antarem ve  tvaru 
napjatého luku. Antares vzdálený 
400 světelných let, jehož světlo, 
které vidíme, hvězdu opustilo, 
když v  Evropě řádilo plno válek  
vč. třicetileté. Štíra bohyně Héra 
vypustila z podzemí na lovce Ori-
óna, aby jej usmrtil. Stalo se tak 
z  obavy, že vyhubí veškerou zvěř 
na zemi. Z vděčnosti za provedený 
čin štíra přenesla na  oblohu. Ale 
i  na  obloze není v  bezpečí, neboť 
mu na srdce míří Střelec.

Úkazy
V noci z 12. na 13. 8. maximum 

meteorického roje Perseidy – akti-
vita od 27. 7. do 17. 8.

Pozorování na  volném pro-
stranství s výhledem pokud mož-
no na celou oblohu a s trpělivostí, 
lze zahlédnout desítky „padajících 
hvězd“, vyletující od  východu ze 
souhvězdí Persea. V  Čechách jej 
známe jako „slzy svatého Vavřin-
ce“ dle dávných oslav sv. Vavřin-

ce 10. srpna. Paměti však sahají 
do  čínských letopisů počátku  
1. tisíciletí. Z 8.–11. stol. n. l. se do-
chovaly záznamy v Číně, Japonsku 
a v Koreji. V 60. letech 19. stol. ital-
ský astronom G. Schiaparelli vypo-
čítal dráhu roje a zjistil, že se sho-
duje s dráhou komety Swift-Tuttle, 
což byl první objev souvislosti 
mateřské komety s  meteorickým 
rojem, která ho po své dráze trousí.

Planety  
Venuše stále ráno před výcho-

dem Slunce nízko nad jihovýcho-
dem. Jupiter, Saturn a  Neptun 
nad jihovýchodem po půlnoci.

Mars a  Uran vzájemné přiblí-
žení pouhých 1,31 stupně, v úterý 
v 1 hod. po půlnoci nad jihovýcho-
dem. Urana rozliší již triedr o prů-
měru 50 mm. 

SLUNCE 22. 7. vstupuje do zna-
mení Lva, 23. 8. do znamení Panny. 
Délka dne v červenci ubývá o 1 hod.,  
4 min. V srpnu až o 1 hod., 44 min.        

Výročí  
Rok 1492 – 530 let od  vzniku 

nejstaršího dochovaného globu 
Země. Před objevením Ameriky 
jej sestavil Martin Behaim (1459–
1507), významný kartograf, astro-
nom a mořeplavec. 

Použil data astronoma a geogra-
fa C. Ptolemaia (r. 85–168). Autor 
zeměstředné soustavy.

20. 8. 1977 – 45 let od vypuštění 
jedinečné sondy Voyager 2, která 
nahradila tzv. „Velkou Cestu“ pro 
výzkum 4 velkých planet: Jupiter, 
Saturn, Uran, Neptun. Plánované 
Pluto z „Velké Cesty“ se nacházelo 
na opačné straně Sluneční sousta-
vy. Ale mise byla splněna. Voyager 
2 se teď nachází 19 miliard km 
a dosud funguje.

25. 8. 2012 – 10 let od  smrti  
Neila Armstronga. První astro-
naut, který vstoupil 16. 7. 1969 
na  povrch Měsíce. Bylo mu  
38 let a dožil se 82 let.

Citát: „Nebe není hranicí“. 
Raketová inženýrka 

Anita Sengupta, NASA
Školákům, študákům a  jejich 

rodičům přeje báječné prázdniny 
pod slunečnou a hvězdnatou oblo-
hou: www.hvezdarna-fp.eu/           

Anna Hrbáčková
Český svaz kanoistů

Sourozenci Klára a Matěj Vaň-
kovi mají za  sebou vydaře-

ný světový šampionát ve  sjezdu 
na  divoké vodě, který se konal 
od  3. do  6. června ve  francouz-
ském Treignacu. Starší Klára při 
své premiéře na mistrovství světa 
vybojovala tři medaile – stříbro 
v  individuálním sprintu a  bronz 
v soutěži týmů ve sprintu i v kla-
sickém sjezdu. Matěj skončil 
ve  sprintu coby nejlepší z  české-
ho týmu těsně pod stupni vítězů 

a v klasickém sjezdu bral solidní 
osmou příčku.

„Je to neuvěřitelné, jsem oprav-
du moc šťastná. Když jsem dojela 
do cíle, věděla jsem, že mám rychlý 

čas a  přála jsem si, aby to klaplo. 
A  nakonec se to vážně podařilo,“ 
radovala se Klára ze zisku stříbrné 
medaile na sprintu, jehož finále se 
konalo v sobotu. Novopečená vice-
mistryně světa tentýž den získala 
bronz se svými reprezentačními 
parťačkami Marií Němcovou a Te-
rezou Kneblovou v závodě sprinto-
vých hlídek. 

Její bratr Matěj, který se účast-
nil už loňského mistrovství světa 
v Bratislavě, si v nabité konkurenci 
na  sprintu dojel pro čtvrtou příč-
ku a  postaral se o  nejlepší český 
výkon. Stupně vítězů kompletně 
obsadili domácí závodníci. „Trať je 

vážně těžká a dlouhá, s výsledkem 
jsem proto spokojený. Francouzi 
mají výhodou, že závodí na domácí 
trati, ale atmosféra byla skvělá pro 
všechny, všichni krásně fandili, moc 
jsem si to užil,“ zhodnotil 18letý 
člen oddílu TS Tábor. 

Nabitý program šampionátu 
pokračoval v  neděli individuál-
ními závody v  klasickém sjezdu, 
kde Klára skončila sedmá a Matěj 
o  příčku za  ní. Mistrovství světa 
uzavřely pondělní hlídky, v  rámci 
kterých vybojovala Klára společně 
s  Kristinou Novosadovou a  Tere-
zou Kneblovou bronzové medaile.

Foto: Aleš Berka/Kanoe.cz  

Hvězdárna Františka Pešty

Kajakářka Klára Vaňková vybojovala 
na MS ve sjezdu tři medaile
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Ivona Vesecká
Michaela Drdová
TJ Spartak MAS – oddíl 
sportovní gymnastiky

Víkend 28.–29. 5. byl pro celý 
náš oddíl ve znamení závod-

ního napětí a očekávání, naše svě-
řence čekaly Krajské přebory.

V sobotu zahájila své boje o cen-
né kovy a  účast na  Mistrovství 
ČR děvčata na  Krajském přeboru 
Jihočeského kraje a  Kraje Vysoči-
na, který se konal v  Pelhřimově.  
Na  konci dlouhého a  náročného 
dne přišla pro náš oddíl sladká od-
měna v podobě tří titulů krajských 
přebornic, které si ve  svých kate-
goriích odnesly Adéla Sikorová 
(VS3C), Eva Štemberková (VS4C) 
a  Tereza Vonešová (VS5C). Dal-
šími medailovými úspěchy pak 
na  ně navázaly Petra Ederová 
(VS3C), která brala 2. místo a San-
dra Vesecká (VS6B), která obsadila 
místo 3. a se svým závodním skóre 
bude bojovat o  účast na  Mistrov-
ství ČR. Těsně pod stupni vítězů se 
pak umístila Ema Kopecká (VS3C) 
a Hana Slabá (VS4B), která si svým 
výkonem zajistila přímý postup 
na Mistrovství ČR. 

V  neděli „vystřídali“ děvčata 
naší mladí závodníci, kteří změ-
řili své síly na  Krajském přeboru 
Jihočeského kraje v  Českých Bu-
dějovicích. Krajský závod v  Čes-
kých Budějovicích byl zároveň 
kvalifikačním na  Mistrovství ČR. 
Kluci se výsledky děvčat nenecha-
li zahanbit a hned několikrát také 

vystoupili na stupně vítězů. V kate-
gorii nejmladších žáků vybojovalo 
družstvo ve složení Ondřej Čížek, 
Vladimír Paris, Eduard Suchý a Fi-
lip Špaček titul krajských přeborní-
ků a přímý postup na Mistrovství 
ČR. Na  stupně vítězů se k  našim 
borcům připojilo naše další druž-
stvo ve složení Juda Dračka, Jakub 
Marek a  Martin Kupsa, kteří si 
odnesli bronz. Filip Špaček v  této 

kategorii opanoval hodnocení 
jednotlivců a zaslouženě si odnesl 
zlatou medaili. 

Další boje pokračovaly v katego-
rii mladších žáků, kde naše druž-
stvo ve složení Antonín Černý, Vít 
Kvasnička a Šimon Vaněk obsadilo 
stříbrný stupínek a  zároveň si Vít 
Kvasnička odnesl za  svůj výkon 
bronzovou medaili mezi jednot-
livci. Posledním medailovým 
úspěchem pak bylo 2. místo Radka 
Kümmela v kategorii starších žáků, 
který si tímto výkonem také zajistil 
svou účast na Mistrovství ČR. 

Podrobnější informace a  foto 
najdete na našich webových strán-
kách www.sgsu.cz

Závodní sezona se pomalu blíží 
ke  svému konci, a  tak jednotlivá 
družstva budou hodnotit uply-
nulou sezónu na  společných akcí, 

kde se sejdou děti, rodiče a trenéři. 
Jako oddíl jsme rádi, že máme fajn 
rodiče, kteří jsou otevření našim 
nápadům, pomáhají nám a  pod-
porují své děti ve  sportu, ať už 
morálně, nebo jim zkrátka dělají 
realizační tým. Vozí je na tréninky, 
závody a soustředění. Bez rodičov-
ské podpory by dnes děti nemohly 
sportovat. Chceme jim proto touto 
formou mnohokrát poděkovat.

O  prázdninách bude náš oddíl 
pořádat několik sportovních sou-
středění, a to buď jako příměstské 
tábory nebo celotýdenní kempy 
ve  specializovaných gymnastic-
kých halách. Již potřetí jedeme 
také na  soustředění do  gymnas-
tického areálu v  italském Cese-
naticu. O  kvalitě této akce hovoří 
sám za sebe fakt, že se jí v  letošní 
sezoně bude účastnit rekordní po-
čet 53 osob. Samozřejmě i zde hrají 
roli finance, a  tak bychom touto 
formou chtěli poděkovat městu 
Sezimovo Ústí, které podpořilo 
naše soustředění poskytnutím do-
tace na  dopravu. Velmi si tohoto 
finančního příspěvku vážíme.

V  neposlední řadě děkujeme 
vedení 1. ZŠ Sezimovo Ústí za spo-
lupráci a  za  poskytnutí obou tě-
locvičen pro naše tréninky. Pro 
sportovní gymnastiku je potřeba 
velké množství sportovního ná-
řadí a  dalšího vybavení, které je 
nutné v tělocvičně rovněž usklad-
nit, a  proto nemůžeme trénovat 
v  žádné jiné tělocvičně v  okrese. 
Toto uskladnění vedení školy v je-
jich prostorech umožní, proto ještě 
jednou děkujeme.

Pavel Švec
Hladoví Hroši

Již za  pár dní vypukne v  Sezi-
mově Ústí dlouho očekávané 

mistrovství Evropy mužů do   
23 let, které bude pod taktovkou 
Hladových Hrochů ve spolupráci 
s  českou softballovou asociací. 
Před turnajem sehrají domácí 
Hladoví Hroši přípravný zápas 
s  týmem Izraele. Samotný tur-
naj pak odstartuje 6. 7. a  hrát 
se bude až do 9. 7. 2022. Ve hře 
není ovšem pouze titul prvního 

mistra Evropy v  kategorii mužů 
do 23 let v historii, ale také postup 
na mistrovství světa v Argentině! 
V dresu české reprezentace uvi-
díte také našeho hráče Adama 
Bočánka. 

Adam ovšem není jediným na-
ším hráčem, který se připravuje 
na mistrovství Evropy. Do užší no-
minace reprezentace dívek do  15 
let byla vybrána Tereza Koubová. 
Terku tak v  půlce července čeká 
mistrovský turnaj v nizozemském 
Enschede, ve  kterém se již letos 
jednoho přípravného turnaje zú-
častnila.

Na hřišti Vás vždy rádi uvidíme. 
Kromě mistrovství Evropy chystá-
me o  prázdninách tradiční turnaj 
Baťův Pohár (22.–24. 7.), či pří-
městský softballový tábor pro děti 
(22.–26. 8.) Děkujeme za podporu!

Junioři mezi 
nejúspěšnějšími kolektivy
O  tom, že pro reprezentaci svého 
klubu není potřeba dres s  nápi-
sem Česká republika, se přesvěd-
čil tým loňských juniorů. Junioři 
v loňském roce obsadili šesté místo 
v Extralize, ale překvapivě se i přes 
nepříznivý průběh sezóny stali vi-

cemistry České republiky. Za tento 
bravurní kousek si na  plese spor-
tovců převzali pohár od  starosty 
města Tábor za  třetí místo mezi 
nejúspěšnějšími kolektivy tábor-
ského okresu.

Sportovní gymnastika

Hladoví Hroši se připravují na mistrovství Evropy!
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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

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 –

www.kultura.sezimovo-usti.cz

Změna programu a termínů 
vyhrazena. 

POHÁDKY V PARKU

VYPRÁVĚNÍ STARÉHO VLKA 
ANEB PRAVDA O KARKULCE
DIVADLO KOŇMO
7. července 16 hod.
park před Spektrem
Jsou vlci opravdu kanibalové ? Kdo 
vlastně co sežral a kdo je skutečný 
hrdina? A není nakonec notoricky 
známá verze pohádky pouhou bul-
vární pomluvou?
vstupné: 50 Kč

ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
DIVADLO KUBKO
21. července 16 hod.
park před Spektrem
Ochraptělý kohout odchází ze stat-
ku. Záchranná výprava jde v  jeho 
stopách až do hlubokého lesa, kde 
narazí na  obávaného loupežníka 
Šlohňajse...
vstupné: 50 Kč

MALÁ ČARODĚJNICE
DIVADLO MALÉ ČARODĚJNICE
4. srpna 16 hod.
park před Spektrem
Komorní muzikálek pro spoustu 
loutek a jednu herečku.
vstupné: 50 Kč

TRABLE VODNÍKA TONÍKA
DOBŘE NALADĚNÉ DIVADLO
18. srpna 16 hod.
park před Spektrem
Vodník Toník je poslední vodník 
u nás, který už dávno neloví dušič-
ky do hrníčku. Trápí ho, že lidé si 
neváží přírody, že má plný rybník 
odpadků a  že mu jeho milované 
ryby všechny vyhynou nebo mu 
je vyloví a prodají. Děti, pomůžete 
mu?
vstupné: 50 Kč

AKCE

35 LET LETNÍHO KINA 
SEZIMOVO ÚSTÍ
13. srpna 18 hod.
Letní kino Sezimovo Ústí

Retro večer s doprovodným pro-
gramem a kapelou. Promítání 
filmu Vesničko má středisková, 
historicky prvního představe-
ní v  Letním kině Sezimovo Ústí. 
Změna programu vyhrazena.
vstupné: 6 Kč

KONCERTY

BANDJEEZ A KATEŘINA MARIE 
TICHÁ
4. srpna 19 hod.
Letní kino Sezimovo Ústí

Na  letošních cenách Anděl sbírali 
Bandjeez jednu cenu za  druhou. 
Skvělé texty zesnulého frontmana 
Davida Stypky z alba Dýchej zazní 
v  podání Kateřiny Marie Tiché, 

která s kapelou vystupuje od  loň-
ského roku. Jako předkapela vy-
stoupí zpěvák Láska.
vstupné: 450 Kč

JANEK LEDECKÝ LX TOUR
25. srpna 17:30 hod.
Letní kino Sezimovo Ústí
Janek Ledecký slaví šedesátiny 
a jako dárek si nadělil šestici kon-

certů, které odehraje v rámci speci-
álního turné. Jeden z nich si může-
te vychutnat i v Sezimově Ústí. Jako 
hosté vystoupí Ivan Hlas, Sarah & 
The Adams a  Cold Licks (kapela 
Jankova syna Jonáše). K  dispozici 
je i  omezený počet VIP vstupe-
nek, které zahrnují osobní setkání 
s umělci, CD a vstup na afterparty 
po koncertě.
vstupné: 650 Kč/ 750 Kč/ VIP vstu-
penka 1850 Kč
Vstupenky v  distribuci na  prodej-
ních místech Ticketportal nebo  
online na ticketportal.cz

DIVADLO

EDITH PIAF: 
DNES NECHCI SPÁT SAMA
21. července 20 hod.
Letní kino Sezimovo Ústí
„Každá její láska byla první i  po-
slední… Taková, jakou prožíváme 
jen jednou za  život. Bylo jedno, 
jestli milovala den nebo rok. Vždy 
to bylo stejné.“ Příběh nejslavnější 
francouzské zpěvačky ožije v diva-
delní inscenaci Divadla Kampa.
Hrají: Vanda Hauserová, Petra Bíl-
ková 
Na klavír doprovází: Petra Bílková
Cena: 490 Kč
Vstupenky v  distribuci na  prodej-
ních místech Ticketportal nebo  
online na ticketportal.cz

Kulturní program na měsíc červenec–srpen
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VÝLETY

VÝLET DO TŘEBONĚ
6. srpna
odjezd: 7.00 Spektrum, 
7.05 Husovo nám. SÚ I, 
7.15 Tábor ČD

Nenáročný výlet do  známého lá-
zeňského města s prohlídkou nově 
otevřeného výstavního prostoru 
Zámecká lékárna a  s  komentova-
nou prohlídkou Schwarzenberské 
hrobky.
Cena: 690 Kč, rezervace v Infocen-
tru Sezimovo Ústí
(V ceně jsou zahrnuty vstupy a ko-
mentované prohlídky.)

PŘIPRAVUJEME

HURÁ DO ŠKOLY
1. září
nám. Tomáše Bati

Oslavte s  námi začátek školního 
roku! Zábavné odpoledne nejen 
pro školáky spojené s  prezentací 
místních spolků, organizací, spor-
tovních klubů a  ZUŠ Sezimovo 
Ústí. 
vstupné: zdarma

ROZTANČEME SEZIMÁK
1. září
nám. Tomáše Bati
Workshop pro děti i  dospělé pod 
taktovkou skvělých tanečníků ze 
6dance.
vstupné: zdarma

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
PETRA MAREŠE – TOULAVA
galerie Spektrum
září–říjen 2022

VÝSTAVA OBRAZŮ 
HANY MASOPUSTOVOVÉ
galerie Spektrum
září–říjen 2022

DÁMSKÁ ČTYŘHRA
SPOLEK KAŠPAR
20. září 19 hod.
sál Spektrum
Půvabná komedie o  ženách. Den 
po  pohřbu Catherine se její nej-
bližší kamarádky vydávají na  gol-
fové hřiště, kam s  ní posledních 
čtrnáct let chodily. K  Margo, 
Tate a  Connie se přidává i  Dory, 
Catherinina kamarádka z Kanady, 
kterou zbylé ženy potkaly teprve 
na pohřbu. Mezi jednotlivými od-
paly a  jamkami spolu ženy probí-
rají všednosti i  nevšednosti svých 

životů s nadhledem či (ne)potlačo-
vanými poznámkami. 
Hrají: Ilona Svobodová, Eva Elsne-
rová, Monika Zoubková, Jitka Ne-
rudová
vstupné: 380 Kč

KNIHOVNY

Knihovna Školní náměstí
HRAVÉ ODPOLEDNE
úterý 12. července 13–16 hod.

V  červenci se proletíme kolem 
celého světa! Navštívíme všechny 
kontinenty, zahrajeme si tematické 
hry a  vyrobíme předměty typické 
pro vybrané oblasti. Akce je volně 
přístupná pro děti, vhodná do věku 
12 let, s možností libovolného pří-
chodu a odchodu. Nenechte si ujít 
ani jeden úkol!

Knižní novinky
Pro dospělé:

Rachel Caine: 
Pod hladinou
Gwen má za sebou 
drsnou minulost. 
I  přesto se však 
pouští do  vyšet-
řování případu, 

který není jednoduchý. Mladý 
muž je již tři roky nezvěstný, navíc 
jeho zmizení předcházely zvláštní 
okolnosti. Gwen se musí postavit 
své minulosti, aby pomohla svým 

nejbližším a vyřešila tento podivu-
hodný případ.

Pro děti a mládež:
Alena 
Mornštajnová: 
Teribear – 
Tajemství modré
krabice 
Teribear je méďa 
hrdina, který zaží-

vá nejrůznější dobrodružství. Sna-
ží se najít si přátele a  domov, ale 
zjistí, že to není ta nejjednodušší 
věc pod sluncem.

Gordon Korman: 
Lenoch
Cameron je jed-
ním slovem le-
noch. Ve  škole se 
mu nedaří, veške-
rý čas tráví doma 

u počítače. Tedy jen do chvíle, než 
založí požár a  musí nahradit ško-
dy. Napadne ho založit klub, který 
má vypadat jako dobročinný, místo 
toho se zde lenoší. Ale než se nadě-
je, opravdu pomáhá, kde se dá.

Katy Hudson: 
Velký závod 
Veverka se 
snaží vyhrát 
důležitý závod, 
má ale pocit, 

že její kamarádi v týmu jsou velcí 
nešikové. Rozhodne se pro vítěz-
ství, nebo pro přátelství?

Knihovna Městský úřad
Knižní novinky
Pro dospělé:

Jan Bauer: 
Levoboček 
Rožmberků
Ve  dvou příbězích 
z  počátku 15. sto-
letí se ke čtenářům 
vrací oblíbení stře-

dověcí detektivové Jakub Protiva 
z Protivce a Blasius.

Caroline 
Bernardová: 
Frida Kahlo
a barvy života
Mexiko, rok 1925. 
Sedmnáctiletá Fri-
da Kahlo se chce 

stát lékařkou. Strašlivá autobusová 
nehoda však její plány zhatí…

Kulturní program na měsíc červenec–srpen
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LETNÍ KINO

Změna programu 
a termínů vyhrazena.

pá    1. července 21:30 hod.
so 30. července 21:15 hod.
so    3. září 20:30 hod.
MIMONI 2: 
PADOUCH PŘICHÁZÍ

animovaný, USA, 2020, 88 min., 
přístupný, dabing 

so 2. července 21:30 hod.
pá 5. srpna 21:00 hod.
TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT

akční komedie, ČR, 2022, 110 min., 
12 let

út 5. července 21:30 hod.
ANDÍLCI ZA ŠKOLOU

muzikál, ČR, 2022, 103 min., 12 let

st 6. července 21:30 hod.
TUTANCHAMON 
– POSLEDNÍ VÝSTAVA
dokument, IT, 2022, 78 min., 
přístupný, titulky

čt 7. července 21:30 hod.
THÓR: LÁSKA JAK HROM
dobrodružný, USA, 2022, 
přístupný, titulky

pá 8. července 21:30 hod.
út 2. srpna 21:00 hod.
PÁRTY HÁRDER: 
SUMMER MASSACRE

komedie, ČR, 2022, 100 min., 15 let

so 9. července 21:30 hod.
NÁMĚSÍČNÍCI 

animovaný, D, 2021, 85 min., 
přístupný, dabing

út 12. července 21:30 hod.
st    3. srpna 21:00 hod.
st 24. srpna 20:30 hod.
KDYBY RADŠI HOŘELO

komedie, ČR, 2022, 84 min., 12 let

st  13. července 21:30 hod.
pá 29. července 21:15 hod.
VYŠEHRAD: FYLM
komedie, ČR, 2022, 103 min., 15 let

čt  14. července 21:30 hod.
ČERNÝ TELEFON

horor, USA, 2022, 102 min., 
15 let, titulky

pá  15. července 21:30 hod.
st  17. srpna 20:45 hod.
ŘEKNI TO PSEM
komedie, ČR, 2022, 85 min., 
přístupný

so 16. července 21:30 hod. 
út 30. srpna 20:30 hod.
HÁDKOVI

komedie, ČR, 2022, přístupný

út 19. července 21:30 hod.
JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA 

dobrodružný, akční, USA, 2022,
147 min., 12 let, dabing

st 20. července 21:30 hod.
st 31. srpna 20:30 hod.
LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ

romantický, ČR, SR, 2022, 90 min., 
12 let

pá 22. července 21:30 hod.
TOP GUN: MAVERICK

akční, USA, 2022, 131 min., 12 let, 
dabing

so 23. července 21:30 hod.
VELKÁ PREMIÉRA

komedie, ČR, 2022, 90 min., 12 let

út 26. července 21:15 hod.
čt 11. srpna 21:00 hod.
PREZIDENTKA

romantická komedie
ČR, 2022, 97 min., 12 let

st 27. července 21:15 hod.
PÁNSKÝ KLUB
komedie, ČR, 2022, 89 min., 12 let

čt 28. července 21:15 hod.
CO JSME KOMU 
VŠICHNI UDĚLALI
komedie, F, B, 2022, 98 min., 12 let, 
dabing

so 6. srpna 21:00 hod.
PLANETA PRAHA

dokument, ČR, 2022, 83 min., 
přístupný

út 9. srpna 21:00 hod.
MEN
horor, USA, 2022, 100 min., titulky
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Kozí
Komentované prohlídky, 
přednášky, výpravy, procházky

hrádek
07 – ČERVENEC
NEDĚLE  3. 7.
14.00 Komentovaná prohlídka 
Kozího hrádku
15:00 Beseda s Jitkou 
Svobodovou z chýnovské kozí 
farmy 

NEDĚLE 10. 7.
15.00 Beseda s Petrem Svobodou 
o pracovních koních 

NEDĚLE 17. 7. 
15.00 Povídání o včelách s Alenou 
Švecovou, spoluautorkou 
Stezky sv. Ambrože 

NEDĚLE 24. 7. 
14.00 Komentovaná prohlídka
Kozího hrádku
15:00 Malá outdoorová akademie 
– 10 nejužitečnějších předmětů 
v outdooru 

NEDĚLE 31. 7. 
14.00 Komentovaná prohlídka 
Kozího hrádku
15.00 Malá outdoorová 
akademie – základní dovednosti 
v outdooru

Léto

www.sezimovo-usti.cz

2022

Vstupné na prohlídky: 30 Kč / 20 Kč      Procházky a přednášky zdarma.

08 – SRPEN
NEDĚLE  7. 8. 
14.00 Komentovaná prohlídka 
Kozího hrádku
15.00 Vycházka za stromy 
s Tomášem Hubinou 

NEDĚLE 14. 8. 
14.00 Komentovaná prohlídka 
Kozího hrádku
15.00 Vycházka 
s Pavlem Špinarem 
za houbami našich lesů a luk 

NEDĚLE 21. 8.  
14.00 Komentovaná prohlídka 
Kozího hrádku
15.00 Procházka 
s Mgr. Hanou Chotovinskou 
za srpnovou ¤ orou v okolí 
Kozího hrádku 

NEDĚLE 28. 8. 
14.00 Komentovaná prohlídka 
Kozího hrádku
15.00 Návštěva Jiřího Švandy 
z Chýnova a jeho Lamy

09 – ZÁŘÍ
NEDĚLE  4. 9. 
14.00 Komentovaná prohlídka 
Kozího hrádku
15.00 Procházka za lesními 
ptáky s Ing. Stanislavem 
Vyhnalem 

NEDĚLE 11. 9.
14.00 Komentovaná prohlídka 
Kozího hrádku
15.00 Procházka na jezerní 
hráze za houbami
 s Pavlem Špinarem 

NEDĚLE 18. 9. 
14.00 Komentovaná prohlídka 
Kozího hrádku
15.00 Malá outdoorová 
akademie – rozdělávání ohně 
primitivními způsoby 

SOBOTA 24. 9. 
Hurá na hrad! 
Slavnostní zakončení 
sezóny na Kozím hrádku

Bandjeez
a  Kateřina  Marie  Tichá

4    I    8    I    2022    I    19 hod.
Letní   kino   Sezimovo   Ústí

 Láska
Předkapela

MĚSTSKÉ STŘEDISKO  KULTURY A SPORTU

vstupné:   450   Kč

Vstupenky  v  Infocentru   Spektrum   nebo   online   na   www.kultura.sezimovo-usti.cz 

Kulturní program na měsíc červenec–srpen

st 10. srpna 21:00 hod.
HODNĚ ŠTĚSTÍ, PANE VELIKÝ
komedie, VB, 2022, 97 min., 15 let, 
titulky

pá 12. srpna 21:00 hod.
BULLET TRAIN
akční, USA, 2022, 127 min., 
15 let, titulky

so 13. srpna 21:00 hod.
VESNIČKO MÁ STŘEDISKOVÁ 
– 35 let Letního kina
Sezimovo Ústí

út 16. srpna 20:45 hod.
NENE
horor, USA, 2022, titulky  

čt 18. srpna 20:45 hod.
BESTIE
dobrodružný, USA, 2022, 
titulky

pá 19. srpna 20:45 hod.
pá 2. září 20:30 hod.
PRINCEZNA REBELKA
animovaný, F, 2021, 89 min., 
přístupný, dabing

so 20. srpna 20:45 hod.
CESTA DO TVOJZEMÍ 

animovaný, SR, ČR, B, 2022, 
86 min., dabing

út 23. srpna 20:30 hod.
STŘÍDAVKA
komedie, ČR, 2022, 12 let

pá 26. srpna 20:30 hod.
ARVÉD
drama, ČR, 2022, 120 min., 12 let

so 27. srpna 20:30 hod.
AFTER: POUTO

romantický, USA, 2022, 114 min., 
12 let, titulky

čt  1. září 20:30 hod.
SAMARITÁN

akční, USA, 2021, 12 let, titulky


