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Měsíčník

Opravy a rekonstrukce ve městě
Přehled volebních okrsků
Stříbrný klíček již podvacáté
Výsadba dřevin
Milostivé léto II
Kulturní akce

Ohlédnutí za volebním obdobím

Dva prázdninové týdny prožilo čtyřicet kluků a děvčat z místního skautského oddílu Bílý Měsíc na táboře u Deštné. 
Blíže viz str. 15.  Foto: Alena Balášová   

Pozvánka
Dovolujeme si Vás pozvat 

na  tradiční vzpomínko-
vou akci, která se koná dne  
2. září 2022 v 11 hodin u hrob-
ky manželů Benešových u pří-
ležitosti 74. výročí úmrtí prezi-
denta Dr. Edvarda Beneše.       

Martin Doležal
starosta města

Vážení spoluobčané, 
končí volební období 2018 

až 2022 a proto mi dovolte, abych 
se spolu s  Vámi ohlédl za  uply-
nulými čtyřmi lety v  Sezimově 
Ústí. V nich jsme museli všichni 
čelit problémům, které se nedaly 
předvídat, které dopadaly na kaž-
dodenní život každého z nás a vy-
žadovaly mnohdy rychlá či ne-
standardní řešení. Jde především 
o  pandemii covidu a  související 
omezení, v poslední době pak ze-
jména o dopady války na Ukraji-
ně, skokově rostoucí ceny energií 
a vysokou míru inflace. Ačkoli to 
pro všechny z  nás bylo období 
složité, jsem přesvědčen, že ve-
dení města, městský úřad, školy 
i další městem zřízené organizace 
v něm obstály a že přes uvedené 
to byly roky pro Sezimovo Ústí 
opět úspěšné. Město, byť někdy 
s obtížemi, fungovalo, a navíc se 
dále rozvíjelo, opravovalo, mo-
dernizovalo. Dařilo se pokračo-

vat v novém stylu vedení města, 
zahájeném po  volbách v  roce 
2010, kterému předcházela řada 
let plných konfliktů mezi koa-
licí a  opozicí, období hašteření 
a  mnohdy i  podivných praktik. 
Chtěl bych poděkovat všem ko-
legyním i kolegům ze zastupitel-
stva města, že jednání a rozhodo-
vání v  právě končícím volebním 
cyklu probíhalo opět věcně, kon-
struktivně, slušně a  ve  snaze 
všech se dohodnout a  nalézt ta-
ková řešení, která budou prospěš-
ná pro naše občany.

V  nástinu toho, co se ve  měs-
tě za  poslední čtyři roky událo, 
co se postavilo či opravilo, si je 
možno uvědomit, jak je běh času 
rychlý. Město neustrnulo na mís-
tě, ale pokračoval jeho rozvoj. 
Byla například dokončena I. eta- 
pa výstavby domu s  pečovatel-
skou službou a  denním staci- 
onářem a  realizována její II. eta- 
pa. Pokračovaly rozsáhlé opravya   
rekonstrukce komunikací a chod-
níků v obou částech města (často  
společně s  rekonstrukcí vodo-
vodní a  kanalizační soustavy), 

namátkou rekonstrukce ul. Pro-
kopa Holého a  Klášterní, ulice 
Švermova, ulice Hromádkova 
I. a  III. úsek, ulice Šafaříkova, 
postaveno parkoviště v  ulici 
Rudé armády, nová parkovací 
stání byla vybudována v  ul. Du- 
kelská a  Lipová I. etapa, opravy 
chodníků ve vnitrobloku Průmy-
slová a v ul. Švehlova, opraven byl 
most přes řeku Lužnici. Připrave-
no je prodloužení ul. K  Hájence 
a rekonstrukce ul. Lipová II. etapa, 
urychlilo se tempo oprav a  mo-
dernizací bytového fondu města, 
zatepleny byly bytové domy č.p. 
638 a 490. Nevyužívaný přístavek 
tělocvičny ZŠ 9. května byl přesta-
věn na  sportovní sál. Po  vichřici 
došlo k  novému zastřešení ZŠ 
Švehlova, rekonstrukci obvodo-
vého pláště školy i  rekonstrukci 
3. patra, poté i k nákladné rekon-
strukci školní kuchyně a systému 
vytápění této školy. V  budovách 
škol a školek pokračovaly opravy 
a modernizace tříd, kuchyní, so-
ciálních zařízení, kabinetů či tělo-
cvičen. Byla udržena bezpečnost 
a  pořádek ve  městě, zachována 

vysoká úroveň péče o  veřejnou 
zeleň a čistotu města, opravována 
dětská hřiště, zřízeny elektronické 
úřední desky, 10 hotspotů veřejné 
wifi. A dalo by se pokračovat dále. 
Život v Sezimově Ústí ale nekončí 
a nezačíná volbami, a tak je k rea-
lizaci připravena celá řada dalších 
projektů, které směřují ke zkvalit-
nění života obyvatel našeho měs-
ta. Kromě již zmíněných oprav 
komunikací se jedná třeba o  za-
teplení dalších bytových domů či 
další rozvoj lokality Nechyba.

K  hospodaření města lze kon-
statovat, že se dařilo udržet vyso-
kou míru investic do rozvoje měs-
ta (za období leden 2019 až červen 
2022 bylo proinvestováno přes  
180 mil. Kč), při zlepšení jeho finanč- 
ního zdraví – navýšení prostředků 
na účtech o více než 40 mil. Kč, při 
nízkém dlouhodobém úvěrovém 
zatížení (7,3 mil. Kč k 30. 6. 2022). 
Z  prostředků Vodárenské spo-
lečnosti Táborsko se podařilo 
v našem městě na opravy, moder-
nizaci a rozvoj vodovodní a kana-
lizační soustavy vynaložit skoro  
82 mil. Kč. Pokračování na str.: 2
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Bilance by nebyla úplná bez 
přiznání si toho, co se dosud ne-
podařilo. Za  mne jde zejména 
o projekt rozvoje lokality Koci-
ánka (zainvestování lokality pro 
výstavbu rodinných a bytových 
domů), který se přibrzdil. Došlo 
k  organizační změně na  MěÚ 
a  personálnímu posílení tak, 
aby projekt mohl být spuštěn.

V  úvodu jsem poděkoval 
stávajícím zastupitelkám a  za-
stupitelům. Při hodnocení 
práce vedení a  zastupitelstva 
města nelze opomenout ty, kte-
ří výše uvedené akce zajišťují 
a zabezpečují každodenní chod 
města, městského úřadu a jeho 
organizací, tj. základních a ma-
teřských škol, Správy města, 
MSKS a  společnosti CENTES 
Sezimovo Ústí. Všem zaměst-
nancům patří poděkování.

Vážení spoluobčané, v  nad-
cházejících volbách budeme 
vybírat své kandidáty do zastu-
pitelstva města. Dovoluji si Vás 
proto pozvat k volbám, přijďte 
a dejte hlas těm volebním stra-
nám a  kandidátům, kterým 
důvěřujete a o kterých jste pře-
svědčeni, že věci veřejné budou 
spravovat nejlépe, že jsou zá-
rukou pokračování zdravého 
vývoje města, že před volbami 
neslibují nereálné, ale že jsou 
schopni své sliby realizovat. Jde 
o hodně. Jde o další fungování 
a  rozvoj města, jde o  budouc-
nost Sezimova Ústí a nás všech, 
jeho obyvatel.                              

Ohlédnutí...

Martin Doležal
starosta města

V uplynulých dnech či týdnech 
byla ve  městě dokončena 

řada stavebních akcí, namátkou 
zateplení bytového domu č.p. 490, 
výstavba odlehčovací stoky Okruž-
ní a  komunikace Pod Viaduk-
tem, oprava žulové komunikace 
Na  Mýtě, rekonstrukce chodníků 
ve vnitrobloku Průmyslová či nově 
vyasfaltována hřiště u jezu na Sou-
keníku a  v  ul. Ke  Hvězdárně.  
Probíhá rekonstrukce chodníků 
v  ul. Švehlova a  rozsáhlá rekon-
strukce ul. Pod Vrbou.   

Opravy a rekonstrukce ve městě

Město Sezimovo Ústí v zastou-
pení Správy města Sezimovo 

Ústí připravuje výběrové řízení 
na pronájem bytů:
■ Lipová č.p. 494 byt č. 494/25 

ve 4. NP o velikosti 1+1
■ Dukelská č.p. 610 byt č. 610/06 

ve 3. NP o velikosti 2+1
Délka platebního období bude sta-
novena na  6 měsíců. (při podpisu 
nájemních smluv je skládán šesti-
násobek nabízeného měsíčního ná-
jemného) Bližší informace získáte 
na úřední desce, vývěskách, webu 
města a na Správě města Sez.Ústí:

Eva Podroužková 
(tel.: 381 200 437, 725 769 857) 

Jiří Stejskal 
(tel.: 381 200 436, 725 769 860)   

Volné byty k pronájmu

Pokračování ze str.: 1

ul. Švehlova

č.p. 490

ul. Pod Vrbou

Vnitroblok Svépomoc Hřiště Soukeník

Na Mýtě

Pod Viaduktem
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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  8.00–11.30Monika Vodehnalová

odbor správní a sociální

Pomalu jsme si již zvykli, že si 
každý rok volíme své zástupce, 

ať už do  krajského zastupitelstva, 
Poslanecké sněmovny, Evropské-
ho parlamentu či samotného pre-
zidenta republiky. Nejinak tomu 
bude i  v  roce letošním, kdy nás 
čekají zároveň volby do zastupitel-
stva obce a volby do 1/3 Senátu. Již 
zanedlouho se volební místnosti 
opět otevřou, konkrétně v  pátek 
23. září 2022 v 14.00 hodin a ote-
vřeny zůstanou až do  22.00 ho-
din. V den následující, tj. v sobotu  
24. září 2022, bude občanům 
umožněno volit od  08.00 hodin 
do  14.00 hodin, kdy se volební 
místnosti uzavřou, a  nastane sčí-
tání volebních hlasů. Počet i umís-
tění volebních místností a zařazení 
domů do volebních okrsků zůstává 
nezměněno (viz příloha).

Jelikož dochází k souběhu voleb, 
bude náročnější nejen jejich orga-
nizace, ale i voliči budou muset být 
pozornější. Volební lístky budou 
voličům doručeny do  poštovních 
schránek pro oboje volby v  jedné 

obálce modré barvy, nejpozději 
dne 20. září 2022. V případě, že by 
se tak z  jakéhokoli důvodu nesta-
lo, bude možné si hlasovací lístky 
vyzvednout přímo ve volební míst-
nosti v době voleb. Úřední obálky 
pak budou barevně rozlišeny. Pro 
volby do  zastupitelstva obce bu-
dou mít barvu šedou, pro volby 
do  Senátu barvu žlutou, to ale 
pouze pro I. kolo voleb. V případě  
II. kola voleb do  Senátu (30. září 
a 1. října 2022) by byly úřední obál-
ky šedé a hlasovací lístky již nebu-
dou doručovány přímo do poštov-
ních schránek, ale voliči je obdrží 
ve volebních místnostech.

A kdo může volit? Voleb se může 
zúčastnit občan, který je státním 
občanem ČR nebo je občanem EU 
a alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku 18 let. U voleb do zastupitel-
stva obce musí být občan současně 
v  den voleb přihlášen k  trvalému 
pobytu v obci, u cizinců postačuje 
přihlášení k přechodnému pobytu. 
U tohoto druhu voleb není možné 
hlasovat na voličský průkaz, oproti 
tomu u voleb do Senátu toto voli-
čům umožněno je. Volič je povinen 
prokázat svou totožnost a  státní 
občanství platným občanským 

průkazem, př. platným cestovním 
dokladem ČR, cizinci průkazem 
o  povolení k  trvalému nebo pře-
chodnému pobytu. U voleb do Se-
nátu je možné svou totožnost 
mimo jiné prokázat i  diplomatic-
kým nebo služebním pasem ČR. 
Za zmínku stojí i princip hlasování 
ve  volbách do  zastupitelstva obce, 
kdy voliči mohou udílet prefe-
renční hlasy, tzn. mohou vybrat až  
21 jednotlivých kandidátů napříč 
různými volebními stranami nebo 
několik samostatných kandidátů 
a celou stranu, př. dát svůj hlas pou-
ze jedné straně. V našem městě jsou 
zaregistrovány 4 volební strany.

Pro voliče, kteří se např. ze zdra-
votních důvodů nemohou osobně 
dostavit do  volební místnosti, je 
umožněno hlasovat do  přenosné 
volební schránky. Se svým poža-
davkem hlasovat do přenosné vo-
lební schránky se mohou obrátit 
na MěÚ na tel.: 381 201 135 nebo 
ve dnech voleb přímo na konkrét-
ní okrskovou volební komisi.

V  současné době není známo, 
budou-li vyhlášeny zvláštní způso-
by hlasování z důvodu pandemic-
ké pohotovosti nebo bude-li přímo 
vyhlášen nouzový stav.                    

Volby do zastupitelstva obce 
a Senátu Parlamentu ČR

OKRSEK: 1

Budova Základní školy, 
9. května 489, Sezimovo Ústí

Sezimovo Ústí
223E

Jiráskova
441, 443, 444, 446, 448, 449, 450, 
488, 1115, 1122, 1131, 1156, 1444, 
1445, 1446

Ke Hvězdárně
474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 
482, 483, 484, 485, 486, 487, 1144, 1474, 
1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 
1481, 1482, 1483, 1485, 1486, 1487

Komenského
454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 
461, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 

469, 470, 1147, 1454, 1455, 1456, 
1458, 1459, 1460, 1461, 1463, 1464, 
1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470

Okružní
264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 
271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 
302, 318, 350, 352, 354, 376, 378, 
379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 
386, 388, 402, 403, 404, 405, 406, 
407, 409, 413, 439, 440, 442, 447, 
451, 452, 453, 462, 699, 700, 1150, 
1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 
1269, 1270, 1272, 1273, 1277, 1278, 
1279, 1280, 1316, 1318, 1350, 1352, 
1354, 1378, 1383, 1384, 1385, 1386, 
1388, 1405, 1406, 1409, 1410, 1413, 
1452, 1453, 1462

Pod Vrbou
281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 
288, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 
296, 297, 299, 301, 304, 305, 306, 

307, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 
401, 1146, 1282, 1283, 1284, 1285, 
1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 
1292, 1293, 1296, 1297, 1299, 1300, 
1301, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 
1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 
1314

Švermova
298, 317, 320, 321, 323, 324, 325, 
326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 
342, 345, 346, 348, 415, 1298, 1319, 
1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 
1327, 1328, 1329, 1330, 1332, 1340, 
1342, 1343, 1345, 1346, 1347, 1348, 
1349

Zahradní
702, 703, 704, 705, 706, 707, 709, 
710, 711, 712, 713, 714, 715, 717, 
718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 
725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 
732, 733

Přehled volebních okrsků v Sezimově Ústí
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1. máje
353, 355, 356, 357, 358, 359, 362, 
372, 373, 374, 375, 377, 1356, 1358, 
1362, 1372, 1373, 1374, 1377

9. května
422, 471, 472, 473, 684, 1152, 1471, 
1473

OKRSEK: 2

Budova VOŠ, SŠ, 
COP Sezimovo Ústí, 

Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Budějovická
333, 334, 367, 393, 399, 1334, 1364, 
1366, 1400

Dukelská
630

Lipová
490, 491, 492, 497, 498, 616, 618, 1167

náměstí Tomáše Bati
417, 663

Okružní
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 
259, 260, 261, 262, 389, 394, 395, 
396, 1252, 1254, 1255, 1257, 1258, 
1260, 1261, 1262, 1394, 1395

Pod Kovosvitem
1080

Rudé armády
425, 426, 427, 428, 1141, 1142, 
1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 
1523, 1524, 1525

Sokolovská
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 
437, 438, 1526, 1527, 1528, 1529, 
1530, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 
1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 
1543, 1544, 1545, 1546, 1548, 1549, 
1551, 1552, 1553, 1554, 1555

Švermova
336, 337, 338, 339, 341, 1335, 1337, 
1338, 1339, 1341

Táboritů
601

Wolkerova
390, 391, 392, 397, 398, 411, 412, 
414, 416, 420, 1390, 1391, 1397, 
1411, 1412, 1414, 1420

1. máje
360, 363, 365, 368, 369, 370, 371, 
1360, 1361, 1368, 1369, 1370, 1371

OKRSEK: 3

Budova Městského střediska 
kultury a sportu, 

nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí

Dukelská
620, 621, 622, 642, 643, 644, 662

K Hájence
653, 661, 1165, 1500

Krátká
647

Nerudova
623, 624, 633

Táboritů
619

OKRSEK: 4

Budova Základní školy, 
Školní náměstí 628, Sezimovo Ústí

A. Sedláčka
1157, 1202, 1203, 1205, 1216, 1365

Červený dvůr
112, 687

Dukelská
610, 611, 612, 613, 645

Chrpová
1168, 1187, 1213, 1221

K Hájence
674, 675, 1159, 1162, 1178, 1192, 
1196, 1200, 1206, 1218, 1226, 1250, 
1421

K Oboře
1169, 1176, 1188, 1190, 1212, 1367

K Vodárně
1175, 1208, 1225, 1232, 1237, 1242, 
1243, 1333

Luční
1160, 1174, 1184, 1189, 1198, 1214, 
1235, 1379

Na Tábořišti
1171, 1193, 1197, 1228, 1236, 1238

Nad Nechybou
1170, 1177, 1179, 1204, 1207, 1209, 
1210, 1220, 1229, 1230, 1401, 1423, 
1557

Nad Ovčínem
1161, 1173

Nad Včelínem
1276, 1315, 1559

Nerudova
629

Samota
114, 204, 228

Svépomoc
656, 657, 658, 659, 660, 676, 677, 
691, 692, 693, 694, 1077, 1083

Šípková
1155, 1166, 1217

Školní náměstí
627, 628, 688, 689, 698

Táboritů
609

Zvonková
1153, 1199, 1233, 1419

OKRSEK: 5

Budova Správy města, 
Průmyslová 1095, 

Sezimovo Ústí

Dukelská
638, 646, 673

Lipová
493, 494, 495, 500, 602, 603

Na Vrších
244E, 3012E, 3015E, 3017E, 3021E

Průmyslová
651, 1060, 1068, 1069, 1070, 1111, 
1112, 1113

Svépomoc
668, 669, 670, 671, 672, 678, 679

Táboritů
604, 605, 606, 607, 608

OKRSEK: 6

Budova Městského úřadu, 
Dr. E. Beneše 21, 

Sezimovo Ústí

Sezimovo Ústí
8E, 20E, 83E, 3054E, 3075E,     
3086E, 3093E

Boženy Němcové
106, 244, 530, 531, 536, 544, 549, 
555, 564, 569, 570, 571, 572, 875, 
1035, 1036, 1050

Bydlinského
15, 16, 17, 19, 20, 53, 54, 55, 155, 
157, 171, 188, 225, 236, 
580, 819, 1151

Dr. E. Beneše
105, 191, 210, 223, 237, 242, 247, 
249, 521, 553, 567, 568, 829, 845, 
846, 847, 848, 849, 850, 851, 1038, 
1054, 1056, 1098, 1133, 1186, 1194, 
1396, 1424, 1516

Jungmannova
512, 513, 514, 515, 519, 520, 523, 
524, 525, 526, 533, 535, 547, 556, 
1201, 1512, 1513, 1514

K. H. Borovského
504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 
511, 527, 528, 529, 1504, 1505, 
1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511

Na Mýtě
1034, 1055, 1065, 1148

Palackého
122, 501, 502, 503, 517, 518, 522, 
538, 539, 541, 545, 559, 560, 561, 
562, 563, 565, 573, 574, 575, 1040, 
1099, 1121, 1134, 1302, 1501, 1502, 
1503

Petra Velikého
11, 808

Soukeník
101, 3001E, 3004E, 3009E, 3010E

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

OKRSEK: 7

Budova Mateřské školy, 
Kaplického 1037, 

Sezimovo Ústí

Sezimovo Ústí
3027E, 3029E, 3034E, 3036E, 
3071E, 3073E, 3076E, 3077E, 
3078E, 3080E, 3081E, 3083E, 
3084E, 3085E

Alšova
914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 
950, 951, 952

Bydlinského
12, 14, 104, 238, 240, 241, 578, 579, 
581, 588, 591, 592, 593, 594, 595, 
803, 804, 870, 871, 873, 898, 1149, 
1249
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Čapkova
943, 944

Čechova
1006, 1007, 1008, 1009, 1010

Erbenova
969, 970

Hálkova
945, 946, 947, 948, 949

Hromádkova
3, 900, 901, 902, 903, 905, 906, 907, 
908, 909, 910, 911, 912, 913, 921, 
922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 
929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 
936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 
999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 
1005

Jilemnického
953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 
960, 961, 964, 965, 966, 967, 968

Kaplického
985, 986, 987, 988, 989, 990, 992, 
993, 994, 995, 996, 997, 998

Karenova
971, 972

Kollárova

1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 
1027, 1029, 1030, 1031, 1032

Mlýnská
824, 855, 856, 857, 858, 859, 861, 
862, 863, 864, 1100

Nad Mýtem
184, 186, 213, 1041, 1081, 1127, 
1130, 1136, 1164, 1172, 1231, 
1239

Šrámkova
1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 
1017, 1019, 1020

Švehlova
551, 577, 587, 596, 806, 807, 825, 
826, 865, 866, 878, 973, 1061

Vrchlického
974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 
981, 982, 983, 984

OKRSEK: 8

Budova Základní školy, 
Švehlova 111, 
Sezimovo Ústí

Dr. E. Beneše
10,  21,  126, 137

Erbenova
1044

Hromádkova
1, 4, 5, 6, 8, 46, 47, 48, 49, 134, 166, 
576, 589, 854

Husovo náměstí
71, 75, 76, 77, 145

Jana z Ústí
79, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 132, 136, 
146, 162, 175, 176, 177, 178, 229, 
232, 554, 557, 582, 583, 584, 597, 
813, 872, 876, 899, 1094, 1125, 
1140, 1163, 1224, 1558

Kánišova
81, 116, 125, 142, 151, 152, 156, 
158, 187, 189, 197, 198, 199, 205, 
206, 224, 230, 532, 585

Klášterní
117, 118, 143, 148, 170

Lužnická
881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 
888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 
1047, 1048, 1049

Petra Velikého
50, 212, 1053, 1092, 1222

Prokopa Holého
30, 31, 32, 60, 61, 128, 144, 169, 
227, 586

Švehlova
9, 51, 66, 67, 111, 173, 181, 182, 
193, 215, 827, 830, 831, 832, 1215, 
1425

Táborská
36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 62, 63, 64,  
72, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90,  
91, 92, 94, 103, 108, 120, 127, 149, 
153, 161, 163, 165, 180, 207, 214, 
235, 243, 246, 801, 802, 811, 812,  
822, 823, 880, 1046, 1124, 1180, 
1223, 1227

U Komory
814, 815, 816, 817, 874, 1072

Vaníčkova
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 56, 115, 
138, 140, 167, 179, 183, 222, 542, 
590, 1076, 1088

Vítkovecká
139, 172, 250, 810, 820, 821, 853, 
877, 1043, 1079, 1128, 1129

Žižkova
68, 69, 110, 124, 135, 150, 220, 233, 
548, 897, 1051, 1052, 1234             

Vendula Černohorská
referent spisovny 
MěÚ Sezimovo Ústí   

Ve  středu 22. června se v  ob-
řadní síni Městského úřadu 

v Sezimově Ústí, po dvouleté pau-
ze kvůli covidovým opatřením, 
uskutečnilo slavnostní předání 
„Stříbrného klíčku“, ceny starosty 
města Sezimovo Ústí, která byla 
již podvacáté udělena nejlepším 
žákům sezimoústeckých škol. Pod-
le starosty města „tito žáci nejen 
díky svým výsledkům ve  škole, 
ale i úspěchům v zájmové činnosti 
a  sportu převyšují své vrstevníky 
a za to si zaslouží poděkování“.  

U  samého počátku této tradice 
stála Mgr.  Hana Hojsáková, která 
uvedla: „Stříbrný klíček byl pojat 
jako symbol, který otevírá cestu 
do života, ke vzdělání, k bráně měs-
ta Sezimovo Ústí.“ 

Dnes již můžeme hovořit 
o úspěšné tradici, jež byla zavede-
na před dvaadvaceti lety. Za  tuto 

dobu bylo oceněno celkem 203 
žáků, kteří mohou nosit originální 
stříbrný klíček. 

V letošním ročníku cenu staros-
ty města „Stříbrný klíček“ převzali 
za svou píli a úsilí z rukou starosty 
města Mgr. Ing. Martina Doležala, 
LL.M. tito žáci:

V kategorii žáků 1. – 5. tříd:
ze Základní školy 9. května 489 – 

Hana Slabá, Karolína Vincencová; 
ze Základní školy Školní náměstí 
628 – Josef Krejčí, Natálie Vitoňo-
vá; ze Základní školy Švehlova 111 
– Radim Mareš a Kateřina Fialová

V kategorii žáků 6. – 9. tříd:
ze Základní školy 9. května 489 

– Martin Pecher, Sára Nováková; 
ze Základní školy Školní náměs-
tí 628 – Adéla Šafratová a Tereza 
Vlková.                                            

FOTO: Ladislav Rižák

Stříbrný klíček již podvacáté
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Jana Aujezdecká
odbor správní a sociální

Parte zesnulých se na  území 
města vyvěšují do dvou vývěs-

ných skříněk, a to na Husově nám. 
v Sezimově Ústí I a na nám. T. Bati 
v  Sezimově Ústí II. Tuto službu 
pro město již několik let provádí 
členka Sboru pro občanské zále-
žitosti rady města Sezimovo Ústí 
paní Jana Pražmová, která nyní 
oznámila ukončení této činnosti, 
a  to ke  konci srpna 2022. V  této 
souvislosti informujeme občany, 

kteří budou chtít parte zesnulého 
vyvěsit na území města, aby par-
te předali osobně na  podatelně 
Městského úřadu Sezimovo Ústí, 
popř. zaslali poštou. Zároveň si 
zájemci o  vyvěšení mohou zvo-
lit, zda chtějí parte vyvěsit v SÚ I 
nebo SÚ II, popř. na  obou mís-
tech. V minulosti bylo vyvěšová-
ní parte ve  vývěsných skříňkách 
města umožněno také pohřební 
službě, ale toto již od  září 2022 
nebude možné, a  vyvěšování 
(a  následné sejmutí) parte bude 
již plně v kompetenci pracovníků 
městského úřadu.                              

Jana Aujezdecká
odbor správní a sociální

Informujeme občany, že s  ohle-
dem na  konání tradiční pouti 

na  Husově náměstí v  Sezimově 
Ústí třetí zářijový víkend, nebu-
dou autobusy na  linkách 11, 12, 
13, 16 a  17 od  pátku 16. 9. 2022 
od 8:00 hodin do neděle 18. 9. 2022 
do 24:00 hodin obsluhovat zastáv-
ky Sídliště nad Lužnicí, Sezimovo 
Ústí I  náměstí a  Sezimovo Ústí 
I  rozcestí. Náhradní zastávka je 

Sídliště nad Lužnicí, E55. Bude také 
omezena osobní doprava, kdy pro 
objížďku lze využít ulic Bydlinské-
ho, Hromádkova a Moskevská. Pří-
jezd pouťových atrakcí na Husovo 
náměstí a částí přilehlých ulic bude 
od středy 14. 9. 2022 od 19:00 ho- 
din a  jejich odjezd nejpozději 
v pondělí 19. 9. 2022 do 12:00 ho- 
din. Děkujeme za pochopení a  tr-
pělivost všem, kterým způsobí 
výše popsaná omezení nepříjem-
nosti, zejména občanům bydlí-
cím v  dotčené lokalitě Sezimova  
Ústí I.                                                  

Petr Klíma
oddělení žp

Projekt „Obnova ulic Šafaříko-
va a  Hromádkova v  Sezimově 

Ústí“ byl realizován za  přispění 
prostředků státního rozpočtu ČR 
z programu Ministerstva pro míst-
ní rozvoj. 

Ministerstvo v rámci svého do-
tačního programu Podpora roz-
voje regionů 2019+ uvedený pro-
jekt finančně podpořilo částkou 
6 787 433 Kč. Celkové stavební ná-
klady činily téměř 20 mil. Kč.

Rekonstrukce ulic 
Hromádkova a Šafaříkova
podpořeny dotací z ministerstva

Petr Klíma
oddělení žp

Na podzim minulého roku byla 
provedena revitalizace parku 

v ul. B. Němcové (15 nových stro-
mů, 453 keřů, 167 trvalek a  trav, 
vybavení lavičkami) a  havarijní 

vrba u restaurace U Vrby byla na-
hrazena novou vzrostlou sazenicí. 
Na jaře letošního roku bylo vysaze-
no 12 nových stromů a provedeny 
další úpravy zeleně. Stálý přehled 
o provedených nových výsadbách 
a ozeleněných plochách je k dispo-
zici na webu města v sekci Životní 
prostředí/Výsadby zeleně.              

V  průběhu prázdnin bylo ke   
12 stanovištím kontejnerů 

na tříděný odpad doplněno 12 kon-

tejnerů pro sběr kovů, a to tam, kde 
kontejnery pro sběr této komodity 
nebyly k dispozici.                               

Vyvěšování parte zesnulých Omezení dopravy 
v souvislosti s poutí

Výsadba dřevin

Přidané kontejnery na kovy
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Chci pokračovat
v přípravě

rekonstrukcí 
komunikací a ve 
zvyšování počtu

park. míst.

Děkujeme, 
že nám už 16 let důvěřujete!

 Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M.

Jen díky silnému 
týmu jsme 

schopni úspěšně 
realizovat náročné 
vize rozvoje města 
i řešit každodenní 

potřeby jeho 
občanů.

Dobré knihy 
dokážou 
člověka

navést na 
správnou

cestu.

Jiří Ryzka
montér, předs. odb.

člen JSDH a ZM
předseda 

bytové komise

I nadále
naslouchat našim 

občanům a podílet 
se na dalším

rozvoji města.

Mgr. Ivona Pikešová
vedoucí sestra

Dom. péče Tereza
členka ZM

předs. soc. komise

Podílím se 
na zajištění 
důstojného 
stáří našich

občanů.

Kateřina Soukupová
vedoucí servis.

oddělení
členka školské
rady ZŠ Školní

náměstí 

Není mi lhostejné, 
v jakém městě žiji. 

Mgr. Hana Hemerková
učitelka ZŠ
členka RM 

předsedkyně 
Fin. výboru

Ing. Ivan Dvořák
botanik, agronom
odb. poradce ČZS

člen ZM
předs. Komise ŽP

Ing. arch. Alena Kalinová
architektka

trenérka softbalu
členka RM 

předs. Komise
výstavby

Milan Veselý
zást. vedoucího

živnost. úřadu
cvičitel TJ Spartak

člen RM
předs. sport.

komise

Aby nás tu 
bavilo žít

a abychom k tomu
jaké je naše okolí,

mohli přispět
všichni.

Máme silný,
tvůrčí a léty 

prověřený 
tým.

Koordinuji 
zájmy města 

a sportovních 
oddílů.

Jaromíra Rašková
majitelka 
obchodu

Mám ráda 
přímé a poctivé 

jednání.

IT specialista
informatik

člen RM
předs. Komise

dopravy 

Mgr. Jana Richterová
učitelka SŠ, cvičitelka

členka ZM
čl. Klub. 3. věku

členka Sboru 
pro obč. zál.

Pracuji na
zlepšení kvality 

stáří, tělesné 
i duševní svěžesti 

našich seniorů.

Mgr. Pavel Vlček
hypo. specialista

spec. pedagog
hudebník

Mojí prioritou je 
zajistit dostupné 

bydlení pro všechny 
generace i bezpečné 

místo k životu.

Milena Kottová
bankovní 

poradkyně ČS
členka ZM

Jdeme dál po 
námi vyšlapané 

cestě.

Vladislava Dufková
ředitelka Wellness 

hotel MAS
Férové vztahy 

mezi obcí a 
místními 

podnikateli jsou 
prospěšné pro 

všechny.
To platilo

za Bati
i dnes.

Bc. Hana Nováková
cvičitelka TJ Spartak

ředitelka MŠ v.v.
členka ZM

předs. Sboru pro
občanské. zál.

Vstřícnost 
k občanům všech 

věkových kategorií 
od kolébky 

po stáří.

Ludmila Vondráková
učitelka ZŠ v.v.

členka Sboru pro
občanské. zál.

Věřím kandidátům 
Zelené pro město, 

kteří se vytrvale
snaží zlepšovat

život v našem 
městě.

Ladislav Šebek

Chci 
pomáhat týmu, 

který myslí na obě 
části města.

Tomáš Krejčí, DiS
prodejce vozů

cvičitel TJ Spartak

Sezimák mě baví!

Jiří Cibulka
vedoucí provozu

SBD Tábor v.v.
člen

Komise výstavby

Zajištění 
potřebné péče 

o seniory musí být v 
našem městě trvalou 

prioritou.

Děti jsou naše 
budoucnost. 

Dopřejme jim 
kvalitní dětství 

a určitě nám to 
jednou

vrátí.

Mgr. Olga Podlahová
učitelka ZŠ

cvičitelka

Jitka Kovandová
knihovnice

městské
knihovny

starosta města
ved. skaut. střediska

právník

Sezimovo Ústí

č.3Volte velkým křížkem

Dejte znovu zelenou týmu starosty Martina Doležala. 
Jsme zárukou zdravého rozvoje města a staráme se
o zlepšování kvality života všech generací jeho občanů. Více na Facebooku:

Libor Borč

tiskař, trenér kopané
předseda TJ Sokol

člen ZM
člen sport. komise

Podporuji
rozvoj

našich škol,
péči o obě

části města a 
transparentní 
hospodaření.
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Volte jedním velkým křížkem  

MĚSTO PRO VŠECHNY
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ, KDU-ČSL A TOP 09

           

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

    

   

   

     

  

JSME LIDÉ ROZLIČNÉHO VĚKU, ROZMANITÝCH PRACOVNÍCH A ŽIVOTNÍCH ZKUŠENOSTÍ,
KTERÉ JIŽ 20 LET VYUŽÍVÁME VE SLUŽBÁCH PRO SEZIMOVO ÚSTÍ V POZICI MÍSTOSTAROSTKY, ČLENŮ RADY MĚSTA, ZASTUPITELSTVA, VÝBORŮ A KOMISÍ.

Vojtěch Pražma
Datový analytik, OSVČ

Ing. Jaroslav Soldát, Ph.D.
Engineering Coordinator

Mgr. Václav Mikula
nemocniční kaplan 

Petr Smetana
IT konzultant

Ing. Miroslav Havlík
OSVČ

Ing. Jiří Folta
lektor ve školách

Mgr. Ivana Hašplová
učitelka základní školy

Miroslav Brož
operátor energ. zařízení

Mgr. Libuše Trávníčková
zástupce ředitele SŠ

Gabriela Hynková
regionální manažerka 

Josef Petr
důchodce, OSVČ

Jiří Holub
šéfkuchař

Bc. Karolína Hallerová
asistentka pedagoga

Jana Pražmová
důchodce

Věra Bažantová
odborná referentka

Ing. Ivana Urbánková
projektantka

Eva Jindrová
operátorka ve výrobě

Ludmila Svatková
místostarostka města

Mgr. Simona Jirásková
učitelka základní školy

Mgr. Petr Peroutka
ředitel základní školy

Luděk Zyka
technik - promítač

20 LET ZKUŠENOSTÍ
A

PRÁCE PRO MĚSTO

V PŘÍŠTÍCH LETECH BUDEME:

PODPOROVAT DOSTUPNOST MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO MÍSTNÍ OBČANY
SPOLUPRACOVAT S VLASTNÍKY POZEMKŮ NA PŘÍPRAVĚ VÝSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ
 PODPOROVAT EKOLOGICKÉ ZDROJE ENERGIE A USILOVAT O STABILNÍ CENY TEPLA
MOTIVOVAT LÉKAŘE K PROVOZU ORDINACÍ VE MĚSTĚ
PODPOROVAT SPORT, KULTURU, ZÁJMOVÉ A KLUBOVÉ ČINNOSTI DĚTÍ I DOSPĚLÝCH
ZODPOVĚDNĚ HOSPODAŘIT S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY A ŘÁDNĚ PEČOVAT O MAJETEK MĚSTA
POKRAČOVAT V OPRAVÁCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ A ROZŠIŘOVÁNÍ POČTU PARKOVACÍCH MÍST
DBÁT NA BEZPEČNOST OBČANŮ A POŘÁDEK VE MĚSTĚ

4
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Poděkování
■ Děkuji panu starostovi za přá-

ní a  dárek k  narozeninám, 
a paní Vocílkové za milou ná-
vštěvu, která mne velmi potě-
šila.                    Anna Novotná

■ Děkuji panu starostovi Mar-
tinu Doležalovi za blahopřání 
a dárek k mým narozeninám 
a  zároveň děkuji paní Hance 
Rejlkové za milou návštěvu.

Milena Dubová
■ Děkuji panu starostovi 

Mgr. Ing. Martinu Doležalovi 
za přání a dárek k mým naro-
zeninám.  Miloslav Borkovec

■ Děkuji váženému panu sta-
rostovi za  milé blahopřání 
k  mým narozeninám a  přeji 
vše nejlepší v  jeho pracovní 
činnosti.     Věroslava Čápová

■ Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k mým narozeninám. 
Dále děkuji paní Haně Nová-
kové za milou návštěvu a pře-
dání dárku. 

Růžena Štěpánová 
■ Děkuji panu starostovi za přá-

ní k narozeninám a milý dá-
rek. Ing. Jarmila Štěrbová

■ Děkuji panu starostovi Marti-
nu Doležalovi za  krásné bla-
hopřání k mým 70. narozeni-
nám.                Věra Kabátová

■ Děkuji panu starostovi za přá-
ní a  paní Evě Veselé za  pře-
dání dárku k mým narozeni-
nám.                        Jan Soukal

■ Děkuji panu starostovi Marti-
nu Doležalovi za přání k mým 
narozeninám. 

Marie Černohorská

Vážený pane starosto,
moc Vám děkujeme za  ochotu 
při přijmutí naší ukrajinské rodi-
ny ve Vaší obci a moc děkujeme 
za přijetí našich dětí do Základ-
ní školy Švehlova, paní ředitelce 
a paní učitelce Kristýně za vlíd-
nou péči a trpělivost, za všechny 
pomůcky, které škola obstarala, 
i  obědy. Děkujeme za  obětavost 
lidí, kteří nám pomohli v  této 
nelehké situaci, dali nám jídlo 
a oblečení. Moc děkujeme! 

Vážení spoluobčané, 
paní kronikářka města Mgr. Hana Chotovin-

ská ve svém článku na str. 7 čísla Novinek ze Sezimova 
Ústí uvedla, že v  době mého starostování vedla ODS 
korupční politiku, v důsledku čehož jsem v  roce 2009 
odstoupil z  funkce starosty města po projevu Martina 
Klímy, tehdejšího předsedy kontrolního výboru zastu-
pitelstva.

Není mi známo, že bych jako starosta vedl korupč-
ní politiku. Ba to naopak důrazně popírám. Za dobu 
mého působení ve funkci a nikdy poté jsem nebyl před-
mětem zájmu orgánů činných v trestním řízení, a ani 
mi nikdy žádným jiným orgánem veřejné moci nebylo 
kladeno za vinu jakékoli korupční jednání či jeho pouhý 

náznak. Taktéž mi není známo, že by mne k rezignaci 
na funkci starosty jakkoliv motivoval pan Martin Klí-
ma.

Ke  své „zkorumpovanosti“ si dovoluji na  pravou 
míru uvést, že jsem funkci začínal s obecním dluhem 
zhruba ve výši 100 milionů Kč. Této velké zátěže se mi 
podařilo obec zbavit a  vytvořit tak pevný základ pro 
její další rozvoj. Je smutné, že si paní kronikářka není 
schopna toto dohledat a namísto toho šíří ničím nepod-
ložené pomluvy.

S pozdravem
Ing. Bedřich Beneš, 

bývalý starosta města Sezimovo Ústí

Dovoluji si přidat pár krátkých poznámek k reakci 
Ing. Beneše na článek kronikářky města v červno-

vém vydání Novinek. 
V zastupitelstvu města jsem od  r. 2006, proto vím, 

že Ing. Beneš rezignoval po třech letech a dvou měsících 
na  funkci starosty v  lednu 2010, zejména pod dlou-
hodobým tlakem jak opozice, tak na závěr i vlastních 
koaličních partnerů. Učinil tak před jednáním zastu-
pitelstva, na  kterém by byl z  funkce odvolán. Jedním 
z  důvodů pro odvolání bylo zjištění kontrolního a  fi-
nančního výboru ohledně, mírně řečeno, nesrovna-
lostí a pochybení při výběrových řízeních, za která byl 
Ing. Beneš zodpovědný a která fakticky řídil. Nové ve-
dení města se pak dohodlo na tom, že za předchozím 
působením Ing. Beneše ve funkci starosty udělá tlustou 
čáru, v  opačném případě by totiž město čelilo hrozbě 
pokut a vratek dotací. 

Aniž bych se chtěl pouštět do hlubšího ekonomického 
rozboru, tak v reakci na tvrzení Ing. Beneše, že se mu 
podařilo ve funkci starosty zbavit město dluhu ve výši 
cca 100 mil. Kč, uvádím, že závěrečné účty města ho-
voří jinak. Mezi 01.01.2007 (Ing. Beneš byl do funkce 
starosty zvolen 06.11.2006) a 31.12.2009 ve skutečnosti 
došlo ke snížení úvěrového zatížení města o 1,5 mil. Kč 
(do  toho není ani započítán nový krátkodobý úvěr 
ve  výši 15 mil. Kč z  r. 2009). Byly vypořádány dlou-
hodobé závazky města ve výši 12,9 mil. Kč a zůstatky 
na účtech se z 14,6 mil. Kč navýšily o 995 tis. Kč s tím, že 
k uvedenému přispěly mimořádné daňové příjmy města 
v r. 2007 a 2008 (nárůst o 8,6 mil. Kč). Takže ani tvrze-
ní Ing. Beneše o oddlužení města nejsou přinejmenším 
přesná.

Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M., 
starosta města

   
Pavel Lorenc
pověřen řízením MP

■ MP oznámen nález uhynulého 
srnce v  prostoru sportoviště. 
Po  zadokumentování byla věc 
předána Správě lesů města Tá-
bora, která zajistila odvoz uhy-
nulého kusu zvěře.  

■ Při kontrolní činnosti zjištěno 
v ul. Nerudova poškození patky 
dopravního značení. Vše bylo 
zadokumentováno a  předáno 
SM.

■ Revizorka MHD požádala MP 
o  pomoc při zjištění totožnosti 
černého pasažéra. Protože revi-
zorka měla na zjištění totožnosti 
jiné osoby právní zájem, bylo její 
žádosti vyhověno. 

■ Na základě žádosti provedla MP 
kontrolu křižovatky ulic Dr.  E. 

Beneše a  Vaníčkova, kde chybí 
dopravní značení určující před-
nost v  jízdě. Předáno Odboru 
rozvoje. 

■ MP přijala informaci o  malém 
psu, pohybujícím se v  ulicích 
města. Hlídka psa převzala 
od  nálezce a  podle známky 
na obojku zjistila majitelku, kte-
ré byl pes předán.   

■ V  nočních hodinách bylo MP 
oznámeno vozidlo blokující 
vjezd do  domu v  ul. Hromád-
kova. Na místě hlídka provedla 
fotodokumentaci a  lustraci vo-
zidla. V  nákladovém prostoru 
vozidla se nacházel řidič, který 
čekal na  osádku. Byla prove-
dena kontrola dokladů, zkouš-
ka na  přítomnost návykových 
látek, a  řidič byl vyzván, aby 
vozidlo přeparkoval. Vše bylo 
na místě vyřešeno domluvou. 

■ Během noční směny nalezla 
hlídka MP v prostoru řadových 
garáží v ul. Lužnická celkem 3 ks 
použitých injekčních stříkaček. 
Po  zadokumentování byl in-
fekční materiál zajištěn a předán 
k odborné likvidaci do smluvní-
ho zařízení. 

■ Příslušníkům OOP Sezimovo 
Ústí byl na základě žádosti pře-
dán kamerový záznam ze dne 
23. 6., kdy došlo k  poškození 
vozidel v ul. Táboritů. 

■ Občanem města byl MP na-
hlášen podezřelý muž, který se 
pohyboval v ul. Petra Velikého. 
Byla provedena jeho kontrola, 
zjištěna totožnost a ověřeno, zda 
osoba není v pátrání.

■ Při kontrolní činnosti zjištěny 
nesvítící lampy veřejného osvět-
lení. Po  zadokumentování byly 
závady oznámeny SM.

Na základě žádosti Ing. Beneše ze dne 22.06.2022 se níže zveřejňuje reakce 
na článek v Novinkách ve smyslu ust. § 13 odst. 3 tiskového zákona:

Vyjádření starosty města k reakci Ing. Beneše

Z činnosti Městské policie
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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

■ Koupím ruční pákový drtič 
kostí (pro slepice).

Tel.: 605 470 015

■ Prodám na Táborském hřbi-
tově hrobové místo č. 81. 

Tel.: 778 014 112

Narození: od 26. 5. do 25. 7. 
Blažková Leona

Borčová Sofie
Březina Vítězslav

Čabák Elliot
Dvořák Matouš

Franz Šimon
Haboň Jakub
Hanzal Patrik
Hlaváč Boris

Horváthová Rachel
Jánošová Josefína
Jarkovská Alžběta

Keller Nikolas
Kratochvíl Jiří

Kubíčková Lola
Lehečková Johanka
Pekárková Zorka

Šedová Jolana
Šonka Matěj

Žák Maxmilian

Zemřelí: od 27. 5. do 21. 7. 
Bendová Marie

Davídková Marie
Duspiva Jaromír

Dvořák Pavel
Hojdar Jaroslav

Jansa Josef
Kazda Jiří

Kubart Václav
Matoušková Miloslava

Mišunová Helena
Nováčková Anna
Nováková Růžena

Růta Milan
Řežábková Helena

Smrž Svatopluk
Svoboda Jiří

Štěrbová Věra
Tomek Václav
Volfová Marta

■ Na  základě oznámení vyzved-
la MP v  ul. Okružní nalezené 
jízdní kolo, které bylo po zado-
kumentování předáno přísluš-
nému odboru MěÚ.

■ MP provedla kontrolu doprav-
ního značení ulic Kánišova, 
Husovo nám., Dr.  E. Beneše, 
Palackého, Na  Mýtě a  silnice 
k  Soukeníku, kde bylo nezná-
mým pachatelem poškozeno, 
vyvráceno nebo otočeno do-
pravní značení.

■ MP bylo oznámeno jednání 
nezletilých osob, které otevře-
nými okny vhazovaly různé 
předměty do  bytů. Za  pomoci 
svědka byla zjištěna totožnost 
jednoho účastníka tohoto jed-
nání a  následně byl ztotožněn 
i druhý. Celá věc byla po zado-
kumentování předána správní-
mu orgánu k dalšímu opatření 
a rozhodnutí.

■ Při kontrolní činnosti zjistila MP 
nepořádek a poškozený stromek 
na dětském hřišti u Hiltonu. Věc 
byla zadokumentována a nahlá-
šena SM k dalšímu opatření. 

■ Občanem byla MP telefonic-
ky nahlášena nádoba s  olejem, 

která se nacházela na  parko-
višti vozidel, u  jezu Soukeník. 
Dle zjištěného se nález nachá-
zel v  katastru města Planá nad 
Lužnicí, kam byla věc předána. 
Oznamovatel byl o tomto vyro-
zuměn. 

■ V ul. Jilemnického bylo MP zjiš-
těno již nečitelné svislé dopravní 
značení. Po  zadokumentování 
byla věc předána SM k dalšímu 
opatření.

■ MP při hlídkové činnosti zjistila 
v ul. Bydlinského hustý kouř, vy-
cházející z jedné ze zahrad, který 
obtěžoval okolní obyvatele. Po-
dařilo se zjistit nájemce zahrady 
a  původce znečištění, který byl 
vyzván k uhašení ohně.

■ MP při kontrolní činnosti zjis-
tila v  ul. Dukelská poškozené 
dopravní značení, ke  kterému 
došlo při dopravní nehodě. Zjiš-
těné skutečnosti byly předány 
SM k odstranění.

■ MP označila v  katastru města 
tři vozidla, nacházející se na po-
zemní komunikaci, Výzvou 
k  odstranění autovraku, a  věc 
předala k  řešení správci komu-
nikace. 

■ MP byla přivolána do  ul. Prů-
myslová, kde se nacházel pod-
napilý muž. Protože svoje pohy-
by ovládal jen stěží, byl vyzván 
k podrobení se dechové zkouš-
ce, kterou odmítl. Po  zjištění 
totožnosti byl předán do  péče 
rodinného příslušníka. 

■ MP průběžně kontroluje pobyt 
osob bez domova na  katastru 
města. Ty jsou následně vyzvány 
k úklidu prostor a vykázány. 

■ Občanem bylo MP oznámeno 
sprejerství, kdy byl poškozen 
jeho majetek. Vzhledem k tomu, 
že ve věci bylo dáno podezření 
z  trestného činu, byl odkázán 
na PČR. 

■ MP byl odevzdán nalezený OP. 
Tento byl po prověření, zda ne-
byl odcizen, zaslán úřadu, který 
jej vydal.

■ MP na žádost PČR vyhodnotila 
a poskytla pro potřeby trestního 
řízení kamerový záznam kame-
rového bodu Apollo a Banner. 

■ MP se ve spolupráci s PČR po-
dílela na  zajištění veřejného 
pořádku při konání mítinku  
A. Babiše na nám. T. Bati.



Jitka Vrbová
kronikářka kostela

V roce 1997 Městský úřad v Se-
zimově Ústí vydal souhlas 

s  pokácením lip, jejichž kořeny 
narušovaly schody před kostelem. 
V únoru byly obě lípy před koste-
lem (vysazené v  roce 1843) pora-
ženy.

15. června 1997 zemřel náh-
le ve  věku 45 let P.  Václav Kraus, 
do roku 1992 byl administrátorem 
na děkanství v Táboře, pravidelně 
sloužil bohoslužby i  v  Sezimově 
Ústí a od roku 1992 sloužil v Mla-
dé Vožici. Jeho oblíbenost za doby 
jeho působení v Táboře a Sezimově 
Ústí dokazovala velká účast našich 
farníků na rozloučení v Mladé Vo-
žici i na mši svaté a pohřbu v rodné 
farnosti Předslav u Klatov.

V roce 1997 odešla do důchodu 
ze zdravotních důvodů katechetka 
paní Marie Koláčková. Vyučova-
la náboženství na  základní škole 
v Sezimově Ústí I od roku 1992. 

V červenci byla polovina Mora-
vy postižena ničivými záplavami. 
Na  výzvu biskupské konference 
byla uspořádána ve všech českých 
kostelech peněžní sbírka pro po-
moc Moravě – v Táboře a Sezimo-
vě Ústí se vybralo 92 190 Kč. Také 
sbírka ošacení a  zařízení do  bytů 
měla úspěch. Dary byly dovezeny 
do Litovle. 

15. září 1997 odešel kaplan P. Jan 
Kuník do  farnosti Chotoviny, ale 
nadále pracoval s mládeží v Táboře 
i v Sezimově Ústí.

Na  podzim 1997 se přistoupi-
lo k opravě části omítek v kostele. 
Bylo nutné odstranit vlhkou omít-
ku a  do  suché instalovat elektric-
ké vedení. Od  Městského úřadu 
v  Sezimově Ústí přišel na  opravy 
v  kostele další příspěvek ve  výši 
20 000 Kč.  

Poutní mše sv. bude v  neděli 
18. září 2022 v 9:30 hodin.

Změny v konání bohoslužeb 
v kostele Povýšení sv. Kříže:
Neděle    9:30 hodin 
Úterý   17:00 hodin
Pátek    17:00 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 
– historie a současnost – 30. část 
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kolektiv učitelů
ZŠ Školní náměstí

V září dozrávají švestky, jablíč-
ka i vinná réva. A my ve škole 

víme, že také dozrál čas vrátit se 
opět po  prázdninách do  školních 
lavic. 

Doufáme, že začátek nového 
školního roku naši žáci zahájí 
stejně pohodově a  radostně, jako 
zakončili ten minulý. A jak vlastně 
vypadal závěr loňského školního 
roku?

Tak například loňští prvňáčci 
absolvovali výlet do  ráje – Země-
ráje v  Kovářově, kde se dozvěděli 
spoustu věcí o životě našich před-
ků ve středověku.

Čtvrťáci a páťáci se pro změ-
nu ocitli přímo v pravěku, když 
navštívili vrch Semenec. Zjistili, 
že některé dovednosti – chů-
ze naboso, výroba náhrdelníků 
z  přírodních materiálů, či roz-
dělávání ohně křesáním – by 
se jim mohly výborně hodit 
i o prázdninách.

Žáci sedmých tříd se v  rámci 
výuky vydali po stopách Karla IV. 
na  Karlštejn a  své horké hlavičky 
zchladili v  Koněpruských jesky-
ních.

To letošní deváťáky čeká spousta 
práce, proto jim na závěr osmičky 
byla dopřána návštěva Sportov-

ně relaxačního areálu v  Hluboké 
nad Vltavou. A opravdu se všichni 
„sportovně zrelaxovali“. Většina 
chlapců a  děvčat vyrazila na  vel-
ký lanový okruh a  vydováděla se 
na  trampolínách. Někteří okusili 

záludnosti minigolfu a  všichni se 
vydali ochladit do  nedaleké řeky, 
kde také vyzkoušeli jízdu – plavbu 
na paddleboardu.

Všechny výlety, kterých se žáci 
naší školy konečně po dvou letech 

dočkali, byly příjemnou tečkou 
za  školním rokem 2021/2022. Ať 
tedy máme i stejně příjemný začá-
tek nového školního roku! Všem 
našim žákům přejeme hodně 
úspěchů.                                            

Ivan Dvořák
předseda ZO ČZS

Zahrádkáři mají svůj program 
vlastně předem daný. Na  jaře 

se řeže, celou dobu vegetace se 
pleje, okopává a  zalévá. Postupně 
za  to dává příroda občas nějaké 
dary. Třešně, jahody, maliny, bo-
růvky ostružiny, raná jablka, hruš-
ky a mnoho dalšího, zeleninu, by-
linky, léčivé rostliny. Mnoho z toho 
lze zavařit, usušit, naložit do cukru, 
medu, soli, octa, zamrazit. Pod-
zimní a zimní jablka rádi uskladní-
me, ale mnohdy nám zbývá ovoce 
vzhledově ne zrovna nejlepší kvali-
ty, ale zdravé, bez houbových cho-
rob, které likvidují dužninu plodů 

a  znehodnocují z  hlediska kon-
zumního, zdravotního. Co s nimi? 
Vymačkat z nich co v nich je, udě-
lat z nich mošt.

Moštování v Sezimově Ústí II
Nabízíme možnost moštování 

zdravého ovoce, bez hnilob, které 
do naší moštárny dovezete a  ještě 
týž den si můžete odvézt surový 
mošt ze svých jablek, nebo si ho 
můžete druhý den zakonzervovat 
do  vlastních láhví různých typů 
(pivní 0,5 l, od  minerálek 0,7l, la-
hve od  sirupů). V  této chvíli je 
naplánovaná první směna lisovací 
na 24. 9. a na následující den 25. 9. 
směna, při které se bude mošt kon-
zervovat teplem. Doporučuji podí-
vat se na video na našich stránkách 

www.zahradkari.cz, kde uvidíte, 
jak celý proces probíhá. 

Bližší informace, tedy telefon, 
na kterém bude možné moštování 
objednat, ceny moštování a sterila-
ce najdete v  průběhu měsíce také 
na  našich stránkách, na  nástěnce 
u  zařízení Moštárna, na  výloze – 
nástěnce ČZS – u pošty. V případě 
velkého zájmu by bylo možné uva-
žovat i o časnějším termínu.

  
Výstava při Dnu zemědělců
1. října bude v prostorách škol-

ního statku v Měšicích v rámci Dne 
zemědělců také výstava zahrádká-
řů územního sdružení (okresu) 
Tábor. Chtěl bych poprosit naše 
zahrádkáře, aby si rozmysleli, jest-
li nemají v zahradě něco, „co jim 

sousedi přes plot závidí“, jestli ne-
pěstují nějakou zajímavost, kterou 
bychom se jako sezimáčtí mohli 
v Měšicích předvést. Třeba jen jed-
nu odrůdu pěkné hrušky, jablka, 
švestky, pozdní broskve, velkou 
kedlubnu, hezkou řepu, třeba i ba-
revné brambory, další zajímavosti, 
květy podzimních trvalek, letni-
ček, u  kterých budou v  Měšicích 
cedulky se jménem pěstitele. Je 
málo míst, kde můžete předvést, 
co dokážete, a letošní Měšice vám 
to mohou splnit. Pokud se budete 
chtít prezentovat, napište na  ad-
resu dvorak@zahradkari.cz co by  
to mělo být, dohodneme se jak 
a  kde bychom výstavní exponá-
ty shromažďovali, dopravili je 
do Měšic.                                             

Zahrádkáři městu

Hola, hola, škola volá…
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Václav Gabriel
ČSOP ZO Sezimovo Ústí

Konipas horský je sice tažným 
ptákem, který na zimu odlé-

tá do Středomoří a přilétá k nám 
poměrně brzy z jara, ale v posled-
ní době jsem pozoroval kolem 
Lužnice i  jedince, který na  zimu 
neodlétá a  přezimuje u  nás. Je 
hmyzožravý a svou potravu shání 
kolem vodních toků. Právě ko-
lem vody ho nejčastěji můžeme 
zastihnout. Shání potravu kolem 
břehů, kde pobíhá po  písku či 
štěrku nebo číhá na vyčnívajících 
kamenech na  letící hmyz. Pohy-
buje se stejně jako konipas bílý 
i  s  tím pověstným pohupováním 

ocásku. V  našem okolí ho mů-
žeme pozorovat kolem Lužnice 
pod Táborem, odtud pochází také 
tato fotka. Často se s  ním může-
te potkat kolem Tismenického 
a  Kozského potoka, ale i  kolem 
rybníků. Podobný mu je méně 
běžný konipas luční, kterého jsem 
zatím neměl štěstí pozorovat.  Po-
známe ho podle toho, že má žluté 
hrdélko až pod zobáček, kdežto 
konipas horský má pod zobáčkem 
tmavou skvrnu (sameček) nebo 
bělavou (samička, mláďata, nebo 
sameček v zimě). Ještě se zmíním, 
že do Čech může vzácně zalétnout 
také konipas citrónový, který je 
spíše asijským druhem, ale jeho 
areál rozšíření se posunuje na   
západ.                                                  

Martin Doležal
vedoucí oddílu

Uplynulý školní rok byl sice 
ještě částečně ovlivněn co-

vidovými opatřeními, oddílová 
činnost kluků a  holek z  Bílého 
Měsíce přesto probíhala v  co nej-
větším možném rozsahu. Děti se 
každý týden scházely na  oddílo-
vých schůzkách nebo se vydávaly 
na jednodenní či vícedenní výpra-
vy. Během letních prázdnin samo-
zřejmě nemohl chybět ani stanový 
tábor, který oddíl již mnoho let 
tráví v Jižné u Červené Lhoty. Sta-
ny a zázemí byly podruhé postave-

ny na  novém tábořišti u  rybníka.  
40 účastníků mohlo opět prožít 
dva týdny v  přírodě, tentokrát 
ve  znamení Trojské války a  stras-
tiplného putování Odyssea a  jeho 
druhů zpět do  Řecka. Na  táboře 
nechyběly ani obvyklé táborové 
aktivity, lesní hry, výlety, koupání, 
Olympijské hry, táborové práce či 
noční hlídky, pro starší i puťák se 
spaním pod širákem. 

V září znovu začínají pravidelné 
schůzky v klubovně ve skautském 
areálu u Kozského potoka, výpra-
vy a  další oddílová činnost. O  ní 
a  o  připravovaných akcích oddí-
lu se můžete dozvědět na webu 
 www.bilymesic.cz.                           

Jarmila Hlubinková
sbormistryně

Smíšený pěvecký sbor Nokturno 
ze Sezimova Ústí se již potřetí 

zúčastnil Evropského festivalu du-
chovní hudby Šumava-Bayerischer 
Wald. V  letošním roce se konal  
25. ročník tohoto unikátního festi-
valu, na který se vždy sjíždí sbory 
z celé České republiky i Německa. 
Letos jich bylo 21. Náš sbor vy-
stoupil se svým pestrým progra-

mem zahrnujícím duchovní sklad-
by od  renesance po  současnost 
ve dnech 10. až 12. června v kos-
tele sv. Víta v chodských Srbicích, 
v  Bavorsku pak ve  farním kostele 
Nanebevstoupení Panny Ma-
rie v  Bodenmais a  sv. Wolfganga 
v Böbrachu. Rádi jsme také využili 
možnosti zazpívat si mimo samot-
ný festival v kostele Narození Pan-
ny Marie v Domažlicích. Všechna 
vystoupení byla velmi vřele přijata 
a dodala nám chuť a elán k dalšímu 
zpívání.                                              

Skauti coby řečtí rekové

Nokturno na Mezinárodním 
festivalu duchovní hudby

Ptačí rubrika 
Václava Gabriela
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Zdeňka Kašíková
TJ Spartak MAS 
– oddíl sportovní gymnastiky

O třetím červnovém víkendu 
se naši gymnasté zúčastnili, 

díky skvělým výsledkům, Mist-
rovství ČR SGM v Brně. Soutěžit 
mezi těmi nejlepšími motivovalo 
chlapce k maximálním výkonům 
a  snaze kvalitního provedení. 
Konkurence byla opravdu ve-
liká. V  sobotu v  kategorii jed-

notlivců starších žáků obsadil  
47. místo Radek Kümmel. V ne-
děli pokračovali nejmladší žáci 
v soutěži družstev a jednotlivců. 
Naši gymnasté obsadili 8. místo 
ve  složení Filip Špaček, Vláďa 
Paris, Juda Dračka a Ondřej Čí-

žek. V jednotlivcích nejmladších 
žáků obsadil skvělé 24. místo Fi-
lip Špaček, dále 36. místo Juda 
Dračka, 37. místo Vladimír Pa-
ris, 42. Filip Vocetka a 46. Ondřej 
Čížek.

  

Na  vybrané domácnosti se 
v  této době obrátí tazatelé 

výzkumných společností STEM/
MARK a  MEDIAN. Rozhovor 
s  tazatelem bude trvat přibližně 
dvě hodiny. Každý respondent ob-
drží za účast ve výzkumu finanční 
odměnu 800 Kč. Pro úspěch vý-
zkumu je zásadní, aby se co nejvíce 
oslovených domácností do výzku-
mu zapojilo, neboť jsou vybrané 
právě ony a  podle mezinárodní 
metodiky nemohou být nahra-
zeny. Data budou uchována jako 
přísně důvěrná, budou zpracována 
hromadně a použita výhradně pro 
účely výzkumu. Cílem výzkumu je 
zjistit, jak jsou občané v  jednotli-

vých zemích připraveni na  výzvy 
současné doby, jako jsou změny 
na trhu práce či rostoucí využívá-
ní digitálních technologií v  práci 
i mimo ni. Výzkum se proto zajímá 
o  pracovní zkušenosti a  vzdělá-
vání, ale i  o  uplatňování různých 
dovedností v každodenním životě. 
Výsledky výzkumu dají zpětnou 
vazbu českému vzdělávacímu sys-
tému, ukáží, kde jsou naše silné 
a  slabé stránky a  kde je vhodné 
upravit vzdělávání tak, aby lépe 
odpovídalo našim současným po-
třebám.
Podrobnosti o výzkumu a kontakt-
ní údaje jsou uvedeny na stránkách 
www.piaac.cz.                                   

INZERCE

Nejúspěšnější účastník soutěže Filip Špaček

Sportovní gymnasté na Mistrovství ČR

V modrobílých dresech a bílých šponovkách zleva:  Ondřej Čížek, Juda Dračka, Vladimír Paris, Ondřej Špaček, Filip 
Vocetka.

Mezinárodní výzkum 
dospělých PIAAC
Během září 2022 až července 2023 bude v Sezimově Ústí probíhat prestižní Me-
zinárodní výzkum dospělých PIAAC, který pořádá Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD). Česká republika se výzkumu účastní spolu s dalšími 
32 zeměmi z  celého světa. Výzkum realizuje Národní pedagogický institut ČR 
z pověření Ministerstva školství.
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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. 

AKCE

HURÁ DO ŠKOLY
1. září 14 hod.
park před Spektrem

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

ROZTANČEME SEZIMÁK
1. září 18 hod.
park před Spektrem

Workshop pro děti i  dospělé pod 
taktovkou skvělých tanečníků ze 
6dance.
vstupné: zdarma

HURÁ NA HRAD – UZAMYKÁNÍ 
KOZÍHO HRÁDKU
24. září 15 hod.
NKP Kozí hrádek

Uzavření turistické sezóny s  do-
provodným programem, tentokrát 
v podobě oživlých kostýmovaných 
prohlídek hradu v podání šermíř-
ského spolku Táborských kupců.
vstupné: zdarma

DIVADLO

DÁMSKÁ ČTYŘHRA
SPOLEK KAŠPAR
20. září 19 hod.
sál Spektrum
Půvabná komedie o  ženách. Den 
po pohřbu Catherine se její kama-
rádky vydávají na  golfové hřiště, 
kam s  ní posledních čtrnáct let 
chodily. Přidává se k  nim 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. Každá z žen 

se vyrovnává s  životními nástra-
hami po svém, ale řeší to společně 
a rozličnými názory, ať už se týkají 
lásky, dětí či kariéry. A  možná si 
i vzpomenou na svou zesnulou ka-
marádku...
Hrají: Ilona Svobodová, Eva Elsne-
rová, Monika Zoubková, Jitka Ne-
rudová
vstupné: 380 Kč

VÝLETY

ZÁMEK ÚSOV, ARBORETUM 
MAKČU PIKČU 
A TVARŮŽKÁRNA LOŠTICE
sobota 10. září
odjezd: 6:00 Spektrum, 

6:05 Husovo nám. SÚ I., 
6:15 Tábor ČD
Cílem naší cesty je arboretum 
Makču Pikču s  širokou nabídkou 
skalniček, cibulovin a  kvetoucích 
kaktusů. Další zastávkou bude 
gotický zámek Úsov s lovecko-les-
nickým muzeem. Výlet zakončíme 
v Lošticích, které jsou známé pře-
devším díky místní tvarůžkárně. 
Podíváme se do  muzea tvarůžků 
a gastronomické obzory si rozšíří-
me v tvarůžkové cukrárně.
Výlet s Ing. Ivanem Dvořákem.
cena: 1  490 Kč, rezervace v  Info-
centru Sezimovo Ústí
(v ceně jsou zahrnuty vstupy a ko-
mentované prohlídky)
č. účtu 705 978 359/0800, var. sym-
bol 1009

ZA KRÁSAMI BAVORSKÉHO
NÁRODNÍHO PARKU
sobota 24. září
odjezd: 6:00 Spektrum, 
6:05 Husovo nám. SÚ I., 
6:15 Tábor ČD
První zastávka nás zavede do české 
sklárny v  Mauthu, kde si můžete 
zkusit vyfouknout vlastní skleně-
nou ozdobu. Pak už nás čeká di-

voké srdce Evropy, národní park 
Bavorský les s  areálem zvířecích 
výběhů, botanickou a geologickou 
expozicí a stezkou v korunách stro-
mů. Na  závěr se vydáme na  Třís-
toličník (1311 m), kde se odedávna 
stýkala hranice Čech, Bavorska 
a  Rakouska. Čeká nás i  několik 
programových překvapení.
Výlet s Ing. Josefem Jahelkou.
cena: 990 Kč, rezervace v Infocent-
ru Sezimovo Ústí
(v ceně jsou zahrnuty vstupy a ko-
mentované prohlídky, vstupné 
na  stezku v korunách stromů není 
součástí – 11 EUR)
č. účtu 705 978 359/0800, var. sym-
bol 2409

Kulturní program na měsíc září
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GALERIE

S EINSTEINEM NA PLÁŽI
VÝSTAVA OBRAZŮ 
HANY MASOPUSTOVÉ
galerie Spektrum
vernisáž 7. září 17 hod.
výstava přístupná do 31. října

Prozkoumávání matematických 
principů v umění a hledání nejrůz-
nějších souvislostí mezi hudbou, 
výtvarným uměním, přírodou, 
vesmírem a  vědou. To vše se ob-
jevuje v nejnovější tvorbě malířky 
Hany Masopustové.
vstupné na výstavu: 20 Kč
vstupné na vernisáž: zdarma

OBJEKTIVEM A ŠTĚTCEM
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
PETRA MAREŠE A OBRAZŮ
JAROSLAVA MAREŠE
galerie Spektrum
vernisáž 15. září 17 hod.
výstava přístupná do 31. října

Fotografa Petra Mareše, autora 
knih o Toulavě, a malíře Jaroslava 
Mareše spojuje láska k přírodě, kte-
rou zachycují oba, každý po svém, 
ve  svých dílech. Jejich kombinací 
vznikla vskutku jedinečná výstava.
vstupné na výstavu: 20 Kč
vstupné na vernisáž: zdarma

PŘIPRAVUJEME

PŘÁTELÁK
PANTHEON PRODUCTION
5. října 19 hod.
sál Spektrum

Fotbal a početí dítěte – to jsou nej-
častější témata, kterým se postavy 
věnují. Leon, Bernd a  Robbi jsou 
již léta nejlepší kamarádi a zaníce-
ní fotbaloví fanoušci, samozřejmě 
různých klubů, takže není nouze 
o  debaty a  hádky. Leonovi a  Ro-
mině se nedaří počít potomka 
a Romina se bojí, že si proto Leon 
najde mladší milenku. Dvojnásob-
ná máma Babs své kamarádce Ro-
mině poradí, aby si sama pomohla 
umělým početím s vhodným „zá-
ložníkem“. Chce to jenom najít 
muže, který má dobré geny...
Hrají: Marika Šoposká / Anna 
Stropnická, Jitka Ježková / Anna 
Fixová, Lukáš Pečenka, Michal Sla-
ný, Filip Cíl
vstupné: 420 Kč

VŠECHNO NEJLEPŠÍ
11. října 19 hod.
sál Spektrum
Přední české komičky Iva Pazder-
ková a  Adéla Elbel přináší novou 
improvizační talk show se sebevě-
domým názvem „Všechno nejlep-

ší“. Ptejte se nás, na co chcete, my 
odpovíme na všechno.
vstupné: 290 Kč v  předprodeji, 
350 Kč na místě

LOUTKOVÝ FESTIVAL
15.–16. října
sál Spektrum

Jedenáctý ročník pohádkového ví-
kendu, přední české loutkoherecké 
soubory, výtvarné dílny a  bohatý 
doprovodný program.
vstupné na jednotlivá 
představení: 60 Kč 

MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM
26. října 19 hod.
sál Spektrum

Zábavná talk show baviče, mode-
rátora a textaře Karla Šípa na mo-
tivy televizního pořadu Všech-
nopárty. Prostor dostanou také 
dotazy diváků.
vstupné: 350 Kč

KLUBOVNA III. VĚKU

PRVNÍ SETKÁNÍ 
PO PRÁZDNINÁCH
12. září 14 hod.
vestibul Městského kulturního 
střediska v Sezimově Ústí II
S úsměvem si popovídáme o na-
šich letních zážitcích a po dlouhé 
době si také společně zazpíváme 
při harmonice pana Karla Do-
hnala.

CVIČENÍ PAMĚTI
19. září 14 hod.
vestibul Městského kulturního 

střediska v Sezimově Ústí II
Pokračování úspěšného seriálu 
cvičení naší paměti s paní Danuší 
Průchovou.

MÝDLOVÁNÍ 
26. září 14 hod.
Moštárna Sezimovo Ústí
Ruční výroba přírodního mýdla 
s paní Marcelou Hofbauerovou. 

KNIHOVNY

Knihovna Školní náměstí

DESKOVÉ HRY 
7. září 15 hod.

Při deskovkách si vybudujeme 
území se hrou Carcassonne, za-
smějeme se u Story cubes a hvěz-
dou večera bude Mariposas, hra  
o putování motýlů!

HRAVÉ ODPOLEDNE
26. září 13 hod.

Zářijové hravé odpoledne bude 
ryze knihovnické. Předvedeme si, 
jak se vyhledává v katalogu na po-
čítači, čím jsou označeny naše 
knížky a zkusíme si obalit knihu.

Knižní novinky:
Pro dospělé:
Laura Kneidl: Půlnoční kroniky 
– Ve skrytu stínů

Směs fantasy a ro-
mánu. Roxy ví, že 
její mise je v  pod-
statě nesplnitelná. 
Proto se jí ani tro-
chu nezamlouvá, 
že k  tomu všemu 

musí ještě dělat chůvu záhadnému 
Shawovi.

Kulturní program na měsíc září

vstupné: 20 Kč
vstupné na vernisáž: zdarma

výstava přístupná do 31. října 2022

S Einsteinem 
na pláži
prodejní 
výstava obrazů

malá galerie 
Spektrum 
Sezimovo Ústí

vernisáž výstavy 
7. září od 17 hodin
hudební doprovod: 
studenti a učitelé 
ZUŠ Sezimovo Ústí MĚSTSKÉ STŘEDISKO KULTURY A SPORTU

Hany 
MASOPUSTOVÉ

hudební doprovod: František Ženíšek

a štětcem
prodejní výstava fotografi í

Petra Mareše
a obrazů

Jaroslava Mareše

a štětcema štětcem
Objektivem

vstupné na vernisáž: zdarma  I  výstava přístupná do 31. října 2022  I  vstupné: 20 Kč

15 I 9 I od 17 hodin
Spektrum Sezimovo Ústí
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Louise Penny: 
Království slepých

Přestože je Armand 
Gamache stále sus-
pendovaný, rozhod-
ně nezahálí. Snaží se 
vystopovat zásilku 
nebezpečných drog, 

než se dostanou mezi lidi a začnou 
je zabíjet.

Andrew Mayne: Černý korál
Když začne florid-
ská policejní potá-
pěčka rozplétat dáv-
no odložený případ 
obestřený tajem-
stvím, netuší, že tím 

vypudí z úkrytu mnohonásobného 
vraha… 

Jennifer Probst: Italské léto
Workoholička Fran-
cesca je úspěšná 
ve  všech oblastech 
svého života krom 
jedné: rodiny. Nedo-
káže si vyhradit čas 

na svou dceru Allegru, se kterou se 
prakticky odcizily. Franceska vy-
hoví přání své matky a všechny tři 
se tak vypraví na velkolepou pouť 
do  Itálie po  stopách rodinných 
předků.

Pro děti a mládež:
Brigitte Yerna: 

Zuzanka 
a její přátelé
Šest příběhů malé 
Zuzanky a  jejich 
přátel 

Jane Elson: Noční pes
Když Marek potká 
Dalilu, zrodí se velké 
kamarádství. Ačkoliv 
jsou každý úplně jiný, 
spojuje je společný 
sen – nejvíc na celém 

světě si přejí mít vlastního psa. 

Pohádky o vílách
Víte, že ve světě po-
hádek žijí i víly? Ne-
zbedné i  poslušné, 
veselé i  smutné, ba-
culaté i hubené, úpl-

ně stejné jako děti. Přečtěte si po-
hádku o Leknínce, květinové víle, 
o  víle, která se dloubala v  nose, 
o malé zimní víle Sněhulce…

Knihovna Městský úřad
Knižní novinky:
Pro dospělé:

Shari Lapena: 
Nepříliš štastná 
rodina
Nejnovější příběh 
mistryně psychothri-
lleru – opět dokonale 

drásavý a neodložitelný. 

Vlastimil 
Vondruška: 
Ďáblova čísla
Historický román. 
Během úřední cesty 
Jiřího Adama z Dob-

ronína dojde ve  Dvoře Králové 
k několika vraždám…

Pro děti a mládež:
Jaromír Štejnar: 
Netopýr Warren: 
Vzhůru nohama!

Že je váš život někdy 
vzhůru nohama? 
Tak to jste ještě ne-
slyšeli příběh neto-
pýra Warrena, který 

vyrůstá mezi krysami a  je pro ně 
tak trochu podivín. Nesnáší totiž 
sýr a spí hlavou dolů.

Sven Nordqvist: Jak Fiškus 
sázel masovou kuličku

Nač pěstovat zeleni-
nu, která nikomu ne-
chutná? Děda Pett-
son zryl půdu a zasel 
semínka. Filuta Fiš-
kus, který s  dědou 

rozhodně nesdílel představu, že 
v zeleninové zahradě se má pěsto-
vat zelenina, si zasadil své nejoblí-
benější jídlo — masovou kuličku!

KINO SPEKTRUM 

Změna programu 
a termínů vyhrazena.

st 7. září 20:00 hod.
ARVÉD
drama
ČR, 2022, 120 min., 12 let

čt 8. září 10:00 hod.
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ  2 
komedie
ČR, 2022, 95 min., přístupný

čt    8. září 17:30 hod. – 12 let
pá    9. září 20:00 hod. – 15 let
so 10. září 20:00 hod. – 15 let
ne 25. září 20:00 hod. – 15 let
pá 30. září 17:30 hod. – 12 let
JAN ŽIŽKA

historický
ČR, 2022, 125 min., 
12/15 let, dabing

pá 9. září 17:30 hod.
PLANETA PRAHA
dokument
ČR, 2022, 83 min., přístupný

so 10. září 15:00 hod.
RAKEŤÁK
animovaný
USA, 2022, 105 min., přístupný, 
dabing

so 10. září 17:30 hod.
AFTER: POUTO
romantický
USA, 2022, 114 min., 12 let, titulky

ne  11. září 15:00 hod.
MIMONI 2: 
PADOUCH PŘICHÁZÍ
animovaný
USA, 2020, 88 min., přístupný, 
dabing 

ne 11. září 17:30 hod.
MINAMATA
drama
USA, 2020, 115 min., 12 let, titulky

ne 11. září 20:00 hod.
POZVÁNKA DO PEKLA
horor
USA, 2022, 105 min., 15 let, titulky

út 13. září 20:00 hod.
STŘÍDAVKA
komedie
ČR, 2022, 90 min., 12 let

st 14. září 20:00 hod.
FAMU V KINĚ 03
rodinný
ČR, 2022, 101 min., přístupný

čt  15. září 10:00 hod.
KDYBY RADŠI HOŘELO
komedie
ČR, 2022, 84 min., 12 let

čt 15. září 20:00 hod.
VSTUPENKA DO RÁJE
romantický
USA, 2022, 104, min., 12 let, titulky

pá 16. září 17:30 hod.
JAN KOLLER: 
PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA
dokument
ČR, 2022, 111 min., přístupný

pá 16. září 20:00 hod.
ŘEKNI TO PSEM
komedie
ČR, 2022, 85 min., přístupný

so 17. září 15:00 hod.
PRINCEZNA REBELKA 

animovaný
F, 2021, 89 min., přístupný, dabing

so 17. září 17:30 hod.
HÁDKOVI
komedie
ČR, 2022, 95 min., 12 let

so 17. září 20:00 hod.
HODNĚ ŠTĚSTÍ, PANE VELIKÝ
komedie
VB, 2022, 97 min., 15 let, titulky
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ne 18. září 15:00 hod.
CESTA DO TVOJZEMÍ 

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

ne 18. září 17:30 hod.
NENE
horor
USA, 2022, 130 min., 15 let, 
titulky

ne 18. září 20:00 hod.
TOP GUN: MAVERICK
akční
USA, 2022, 131 min., 12 let, 
dabing

st 21. září 19:00 hod.
ELVIS
životopisný
USA, 2022, 153 min., 12 let, 
titulky

čt 22. září 10:00 hod.
PÁNSKÝ KLUB
komedie
ČR, 2022, 89 min., 12 let

čt 22. září 19:00 hod.
so 24. září 19:00 hod.
st 28. září 19:00 hod.
AVATAR 3D
obnovená premiéra
dobrodružný
USA, 2022, 161 min., 
přístupný, dabing

pá 23. září 17:30 hod.
GHOST DOG 
– CESTA SAMURAJE
obnovená premiéra
akční
USA, F, J, 1999, 116 min., 15 let, 
titulky

pá 23. září 20:00 hod.
ne 25. září 17:30 hod.
pá 30. září 20:00 hod.
INDIÁN
komedie

ČR, SR, PL, 2022, 94 min., 
přístupný

so 24. září 15:00 hod.
ZAKLETÁ JESKYNĚ 
pohádka
ČR, SR, H, 2022, 102 min., přístupný

ne 25. září 15:00 hod.
NÁMĚSÍČNÍCI
animovaný
D, 2021, 85 min., přístupný, dabing

út 27. září 20:00 hod.
BANGER
drama
ČR, 2022, 105 min., 15 let

čt 29. září 10:00 hod.
VYŠEHRAD: FYLM 
komedie
ČR, 2022, 103 min., 15 let

čt 29. září 20:00 hod.
ÚSMĚV
horor
USA, 2022, 117 min., 15 let, titulky

SPEKTRUM
DIVADLODIVADLO

PŘEDPLATNÉ PODZIM

SEZIMOVO ÚSTÍ

MĚSTSKÉ STŘEDISKO KULTURY A SPORTU

www.kultura.sezimovo-usti.cz
Adresa:

Změna programu vyhrazena.

nám. Tomáše Bati 701, 391 02  Sezimovo Ústí

OTEVÍRACÍ  DOBA  IC
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PÁTEK      8-12
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DÁMSKÁ 
ČTYŘHRA

ZÁŘÍ
2022

19 hod.

vstupné: 380 Kč

SPOLEK KAŠPAR

STŘEDA

5

PŘÁTELÁK

ŘÍJNA
2022

19 hod.

vstupné: 420 Kč

PANTHEON PRODUCTION

ČTVRTEK

8

PRAVÝ ZÁPAD

PROSINCE
2022

19 hod.

vstupné: 440 Kč

DIVADLO VERZE

PÁTEK

11

PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ 
A ŽENY NEUMÍ ČÍST  
V MAPÁCH

LISTOPADU
2022

19 hod.

vstupné: 150 Kč

DS JABLONSKÝ

Zvýhodněná cena v předplatném za čtyři představení 1 190 Kč. V prodeji do 9. září 2022.

Komedie o ženách a golfu.
Hrají: Ilona Svobodová, Eva Elsnerová, 
Monika Zoubková, Jitka Nerudová

Hudební komedie o rozdílech mezi 
muži a ženami. 
Hrají: herci DS Jablonský

Komedie o sportu a vztazích.
Hrají: Marika Šoposká / Anna Stropnická, 
Jitka Ježková / Anna Fixová

Dva bratři, staré křivdy 
a potřeba dokazovat, kdo je lepší.
Hrají: Igor Chmela, Jan Zadražil


