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Finanční hospodaření města 
30 nových bytů dokončeno 
C-Energy Planá 
Fotbalové školičky 
Kulturní program
Ve funkci ředitelky MSKS

www.sezimovo-usti.cz

Měsíčník

Martin Doležal
starosta města

■ ZM odsouhlasilo navýšení 
základního kapitálu Vodá-
renské společnosti Tábor-
sko s.r.o. z  329,4 mil. Kč 
na  800 mil. Kč, rozhodnutí 
je na valné hromadě;

■ ZM odsouhlasilo poskyt-
nutí bezúročné půjčky  
Vodárenské společnosti  
Táborsko s.r.o. ve  výši  
20,0 mil. Kč s  termínem 
vrácení do  31.12.2023, a  to 
za účelem urychlení realiza-
ce finančně náročných akcí 
Rekonstrukce ul. Pod Vrbou 
(předpokládané náklady  
40,0 mil. Kč) a  Odlehčovací 
stoka Zahradní (24,0 mil. Kč).;

■ ZM schválilo uzavření do-
datku č. 5 ke smlouvě o dílo 
na  výstavbu domu s  pečo-
vatelskou službou II. etapa, 
dodatkem se upravuje ko-
nečná cena díla, která činí 
43,62 mil. Kč bez DPH, 
50,16 mil. Kč vč. DPH  

■ ZM odsouhlasilo přijetí 
dotací z  min. vnitra a  JčK 
na pořízení dopravního au-
tomobilu pro dobrovolné 
hasiče;

■ město uspělo v  obou do-
tačních výzvách min. pro 
místní rozvoj, schválená 
dotace na  rekonstrukci  
ul. Šafaříkova a Hromádko-
va ve výši 8,78 mil. Kč, do-
tace na  rekonstrukci školní 
kuchyně ZŠ Švehlova ve výši 
6,27 mil. Kč;

■ ZM schválilo uzavření 
smluv týkajících se bytové 
výstavby v  lokalitě Nechy-
ba – dokončení a  budou-
cí převod II. etapy ulice 
Chrpová, vypořádání smlou-
vy z r. 2008 – část ul. Nad Ne-
chybou, I. etapa Chrpová.   

Krátce z radnice

Martin Doležal
starosta města

Naše město se dlouhodobě 
pyšní bezpečností, klidem 

a  pořádkem. Nad tím dohlíží, 
kromě dalších orgánů, i  měst-

ská policie. Není tajemstvím, že 
v  posledních letech byla kontrola 
a vymáhání dodržování veřejného 
pořádku, obecně závazných vy-
hlášek a  nařízení města složitější, 
protože početní stavy městských 
strážníků byly dlouhodobě nena-
plněny a nedařilo se tak službami 

obsadit dostatečný počet hodin 
denních a  o  víkendech nočních 
služeb. O  to složitější situace pak 
nastala během nouzových opat-
ření v  r. 2020. Důležité bylo na-
plnit dosavadní tabulkový počet 
5 strážníků, snahou vedení města 
ale bylo a je pokrýt službami více 
hodin během týdne a  zlepšit tak 
dostupnost MP pro občany v pro-
blémovější době (večerní hodiny, 
víkendová odpoledne). Proto rada 
města schválila na  návrh starosty 
navýšení počtu úvazků MP s cílo-
vým stavem 6. 

Na základě opakovaného vyhlá-
šení výběrového řízení na obsaze-
ní pracovního místa strážník MP 
a  po  jednání s  dalšími zájemci se 
podařilo od 1. ledna t. r. navýšit po-
čet strážníků o tři. Ti však museli 
nejprve absolvovat potřebné kurzy 
a složit povinné zkoušky. Od polo-
viny března již mohla většina z nás 
potkat v ulicích našeho města nové 
strážníky. Tím je umožněno po-
krýt denní služby během pracov-
ních dnů, páteční a sobotní noční 
služby. Navíc oproti dosavadnímu 
stavu byla rozšířena možnost obrá-
tit se na MP i během víkendu přes 
den, kdy jeden ze strážníků drží 
pohotovost, je k dispozici na tele-
fonu a  v  naléhavých případech je 
připraven zasáhnout.

Na  přiložených snímcích jsou 
tři stávající a  tři noví strážníci. 
Přeji všem našim strážníkům 
hodně zdaru v práci ve prospěch 
našeho města a  jeho občanů či 
návštěvníků.                                   

Městská policie posílena

Stávající strážníci Petr Chudlařský, Martina Machálková, Petr Koblasa. 

Po více než 26 letech služby u MP 
v Sezimově Ústí odešel do dů-

chodu Viktor Vigner, dlouholetý 
velitel našich strážníků. Dovoluji si 
mu jménem občanů Sezimova Ústí 
za jeho službu poděkovat a popřát 
mu hodně zdraví a energie na jeho 
koníčky a  záliby. Vedení MP pře-
vzala do jmenování nového velitele 
str. Machálková, stávající zástupky-
ně velitele.                                            

ČERVENEC
SÚ I 1., 15. a 29. 7. Korej
SÚ II 2. 7. Svépomoc
 12. 7. Nádraží ČD

SRPEN
SÚ I 12. a 26. 8. Korej
SÚ II 2. 8. Nádraží ČD
 6. 8. Svépomoc

Velkoobjemové
kontejnery

Nové posily Pavel Lorenc, Jan Kratochvíl, Michal Tvrdý.
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Miroslava Svitáková
tajemnice měú

Město Sezimovo Ústí uzavřelo roz-
počtový rok 2020 s  kladným saldem 
příjmů a  výdajů ve  výši 20,2 mil. Kč. 
Výsledky hospodaření potvrdil odpo-
vědný auditor Ing. Danuše Prokůpko-
vá a  Zastupitelstvo města Sezimovo 
Ústí v rámci schvalování závěrečného 
účtu města a účetní závěrky.

Vývoj příjmů
Hospodaření města r. 2020 bylo 

významně ovlivněno koronaviro-
vou pandemií, která se negativně 
odrazila zejména ve  výpadku da-
ňových příjmů. Daňové příjmy 
coby nejvýznamnější zdroje fi-
nančních příjmů města poklesly 
mezi roky 2019 a  2020 o  5,6 %,  
tj. v absolutní částce o 6,9 mil. Kč. 
Výpadek příjmů ze sdílených daní 
je pro město situace mimořádná, 
protože v dlouhodobém horizontu 
dochází pravidelně k meziročnímu 
nárůstu těchto příjmů a překroče-
né daňové příjmy se pravidelně 
podílejí na  zlepšeném výsledku 
hospodaření města. 

Další druhy příjmů se vyvíje-
ly v  souladu s  plánem, rozpočtu 
města významně pomohly dotač-
ní prostředky o celkovém objemu 
31,6 mil. Kč (z toho investiční do-
tace na  výstavbu II. etapy domu 
s  pečovatelskou službou ve  výši 
13,2 mil. Kč). 

Výdaje města
Celkové výdaje města dosáhly 

169 mil. Kč, což je o 20 mil. Kč více 
než v roce 2019. Nárůst výdajů byl 
zaznamenán jak u výdajů běžných, 
tak u kapitálových z důvodu zvýše-
né investiční aktivity města. 

Úvěrové zatížení města
Stav dlouhodobých úvěrů 

k  31.12.2020 činil 19,41 mil. Kč 
(přijatý úvěr na  výstavbu domu 
s pečovatelskou službou a denním 
stacionářem – I. etapa).

Jaký bude r. 2021?
Rozpočet na r. 2021 je plánován 

jako schodkový, a to z důvodu zvý-
šených investičních výdajů města. 

Z provedených rozborů hospo-
daření města, pravidelně předklá-
daných zastupitelstvu města na vě-
domí, pokračuje trend snižování 
daňových příjmů obcí, v meziroč-
ním porovnání k  30. 4. činí vý-
padek sdílených daní 1,3 mil. Kč. 
Město pokračuje v  započatém 
trendu spolufinancování projektů 
z dotačních prostředků a je ve své 
práci úspěšné, což významně pro-
spívá jak finančnímu zdraví města, 
tak jeho investičnímu rozvoji.

Podrobné výsledky hospodaře-
ní jsou k  dispozici na  webových 
stránkách města www.sezimovo-
-usti.cz, sekce ekonomické infor-
mace.                                                  

Popis Skutečnost
(tis. Kč)

Investiční transfer FK Spartak MAS – TZ fotbalového hřiště 
s umělým trávníkem

1 013

Investiční transfer TJ Spartak – připojení horkovodu 1 010

Investiční transfer MSKS – kinosál – výměna sedaček 1 502

Stavební úpravy ZŠ 9. května – objekt tělocvična 3 843

Dům s pečovatelskou službou – II. etapa 27 900

Komunikace Dukelská – chodník + parkovací stání 3 375

Parkoviště Rudé armády 5 672

Protihlukový val Kozí hrádek 1 195

Výsledky zápisů dětí do ZŠ

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 35 27 11

ZŠ Školní nám. 628 40 31 11

ZŠ Švehlova 111 24 10 5

Výsledky zápisů dětí do 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 24 19 0

MŠ Zahrádka 28 13 5

MŠ Lipová 34 34 17

*TP = trvalý pobyt

Počet žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami ve školním roce 2021/2022

Školské zařízení

Počet žáků druhých 
a vyšších ročníků 

uvedených v § 16 odst. 9 
školského zákona

ZŠ a MŠ 9. května 489 48

ZŠ Školní nám. 628 13

ZŠ Švehlova 111 9

Celkem 70

Dle § 6 odst. 1 vyhl. č. 48/2005 Sb., o  základním vzdě-
lávání … se žákům uvedeným v § 16 odst. 9 školského 
zákona, kteří budou ve školním roce  navštěvovat druhé 
a vyšší ročníky, bezplatně poskytují základní školní po-
můcky v hodnotě 100 Kč na žáka za rok.

Finanční hospodaření města v roce 2020

Přehled investičních výdajů r. 2020, 
jejichž výše přesáhla 1 mil. Kč

Výsledky zápisů dětí do ZŠ a MŠ
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Telefony
ústředna – 381 201 111

fax – 381 263 179
Starosta

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

Místostarostka
Ludmila Svatková

381 201 136, 733 164 138
Tajemnice MěÚ

Ing. Miroslava Svitáková
381 201 134

pověřená vedením 
Vedoucí odboru správního 

a právního
Ing. Jana Aujezdecká

381 201 116
Sekretariát, rybářské lístky

Ema Králíková
381 201 127
Matrika

Petra Pelcová
381 201 112

Oddělení sociálních služeb
Bc. Veronika Benáková

381 201 114
Pečovatelská služba

777 794 874
Denní stacionář

605 359 317
Pověřená řízením Staveb. úř. 

Bc. Hana Ebertová
381 201 140

Životní prostředí
Bc. Petr Klíma

381 201 143
Poplatky

Jana Koubová
381 201 129 

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

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

Závěrem měsíce června došlo 
k předání stavby „Dům s pe-

čovatelskou službou pro seniory 
s  denním stacionářem Sezimovo 
Ústí – II. etapa“. Město tím získa-
lo 30 nových bytů, z toho 24 bytů 
vel. 1+kk a 6 bytů vel. 2+kk. Ter-
mín předání stavby se několikrát 

posunul kvůli epidemii korona-
viru. Stavbu prováděla společ-
nost ACG – Real s.r.o. Celková 
cena stavby činila 50,16 mil. Kč 
vč. DPH. Město Sezimovo Ústí 
získalo na  tento projekt dotaci 
od Ministerstva pro místní rozvoj 
ve výši 13,2 mil. Kč.                        

30 nových bytů dokončeno
Nově zrekonstruovaná část uli-

ce Hromádkova byla předána 
k užívání o dva měsíce dříve proti 
původnímu plánu. Změnil se uliční 
profil ulice s nově umístěnými par-
kovacími stáními a dvěma chodní-
ky. Vyměnilo se vodorovné veřejné 
osvětlení a byly osazeny nové slou-
py VO.  Součástí prací byla oprava 
vodovodního řadu včetně přípojek 
a prodloužení vodovodního řadu. 
Zhotovitelem prací byla společnost 
PŠV stavby s.r.o. Celková cena díla 
činí 5 323 721,01 Kč s DPH.           

Rekonstrukce 
ulice Hromádkova

Ludmila Svatková
místostarostka města

Dne 16. června 2021 se Bytová 
komise Rady města Sezimovo 

Ústí zabývala žádostmi o  nájem 
osmi tzv. „nepodpořených bytů“ 
velikosti 2+kk a 1+kk v Domě s pe-
čovatelskou službou v ul. K Hájen-

ce čp. 1500 (DPS). Otevřela celkem 
55 obálek s nabídkami a radě měs-
ta předložila seznam 7 budoucích 
nájemců v  DPS. Opětovně bude 
vypsáno výběrové řízení formou 
obálkové metody na  pronájem 
bytu č. 2.14 velikosti 1+kk umís-
těného ve 2. nadzemním podlaží. 

V  době uzávěrky Novinek ze 
Sezimova Ústí probíhalo přidělo-

vání tzv. „podpořených bytů“ ve-
likosti 1+kk dle pořadníku žada-
telů. Informace o  další možnosti 
pronájmu bytu v DPS můžete zís-
kat na úřední desce a webu města 
Sezimovo Ústí a na Správě města 
Sezimovo Ústí.  Přejeme všem, 
kteří našli nové bydlení v  DPS, 
aby se jim v  jejich bytech líbilo 
a dobře žilo.                                      

Obsazování bytů v DPS
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Společenská kronika

Por. Mgr. Miroslav Doubek

 Ke krádeži došlo v  blíže neur- 
čené době od  30. dubna do  
2. května, kdy zloděj vyřízl ka-
talyzátor výfukových plynů 
z  osobního automobilu tovární 
značky Škoda Felicia. Majitel 
odhadl svou škodu na  částku 
minimálně 5 000 korun.

 V  noci z  27. na  28. dubna, 
na pozemku u domu v ulici Ko-
menského, odcizil zloděj volně 
odstavené kolo značky Force 
Galateia.

 Neuzamčený automobil na  po-
zemku u jednoho z domů v ulici 
Wolkerova přilákal zloděje, kte-
rý z něj odcizil finanční hotovost 
a  navíc i  zde zanechané klíčky 
od vozu. Způsobenou škodu ma-
jitel odhadl na částku 5 000 ko- 
run. 

 Osobní vozidlo, postavené 
na oploceném pozemku jednoho 
z rodinných domů, neuzamčené 
a navíc se zanechanou peněžen-
kou v odkládací skříňce, také ne-
uniklo pozornosti zloděje. V ná-
sledujících dnech přijali policisté 

další tři oznámení. První z nich 
bylo dodatečné, a to od majitele 
vozu ze SÚ. Jeho automobil zlo-
ději vykradli v nočních hodinách 
z  27. na  28. května. Z  vozu mu 
odnesli zde zanechaný notebook 
značky Lenovo.

 I přes rozsáhlá varování a opat-
ření přijali policisté za  první 
červnový víkend dalších šest 
oznámení o vykradených osob-
ních automobilech. Zloději pro-
šli zástavbou rodinných domů, 
kde na  oplocených pozemcích 
vnikli do  šesti odemčených 
osobních vozů. Tři z nich pou-
ze prohledali a  rozházeli zde 
uložené věci. Dle prvotního 
šetření ale nic neodcizili. V dal-
ších třech vozidlech však našli 
odložená pouzdra či peněženky 
s finanční hotovostí, platebními 
kartami, osobními doklady či 
doklady od vozidel.

Opětovně na  tuto trestnou čin-
nost upozorňujeme. Přesto, jak je 
zřejmé, stále ještě někteří motoris-
té nutnost důsledného zabezpečení 
svého majetku opomíjejí. Zloději 
již napáchali škodu přes 50 000 ko- 
run. Způsobené problémy a  sta-
rosti nepočítaje.

Navíc lze důvodně předpoklá-
dat, že mnozí majitelé vozů své 
okradení neohlásili, či „dosud“ 
neohlásili.
 Dne 7. června přijalo operační 

středisko jihočeské policie ozná-
mení od ženy, která zaparkovala 
své osobní vozidlo v ulici Dukel-
ská. Ta pojala důvodnou obavu 
z jednání muže středního věku, 
který na ni po předchozí ostřejší 
výměně názorů, kvůli jeho pro-
buzení hlasitější hudbou z jejího 
vozu, namířil z okna svého bytu 
střelnou zbraň. Na  místo udá-
losti byly okamžitě vyslány po-
licejní hlídky, a  to včetně Zása-
hové jednotky PČR Jihočeského 
kraje. Policisté prostor bezpečně 
uzavřeli a  zajistili. Následně 
ustanovili totožnost a  byt po-
dezřelého muže. Ten však na je-
jich zákonné výzvy k umožnění 
vstupu nereagoval. Policisté 
proto do bytu vstoupili násilím. 
Muže zajistili, a  to včetně jeho 
zbraně, kterou byla vzducho-
vá puška. Následným šetřením 
zjistili, že muž je pod vlivem vel-
kého množství léků a jeho zdra-
votní stav není dobrý. Na místě 
přítomní zdravotníci rozhodli 
o  jeho neprodleném převozu 
do nemocnice.                             

Policie České republiky informuje

 
Jitka Vrbová
kronikářka kostela

V  roce 1969 byla provedena 
generální oprava kostela Po-

výšení sv. Kříže v  Sezimově Ústí. 
Podle návrhu Ing.  O. Boušky byl 
upraven interiér tak, aby odpo-
vídal požadavkům liturgické re-
formy. Starý oltář se upravil, aby 
kněz celebroval (sloužil) tváří 
k  lidu. Svatostánek a  sedadla pro 
kněze a  ministranty se přemístila 
ke zdi. V presbytáři (kněžišti), vle-
vo od oltáře z pohledu od vchodu, 
se postavil ambon (řečnický pult), 
přestavěla se křížová cesta a  to 
všechno již definitivně. Pravděpo-
dobně to byl první případ v diecé-
zi, neboť všude jinde dělali úpravy 
jen provizorní. Byly obavy, jak 
věřící přijmou novou úpravu, ale 
nadšení bylo veliké, snad i  proto, 
že se mnozí podíleli na práci.                

Vnitřek kostela se znovu z valné 
části elektrifikoval (vše do kabelů) 
a  celý kostel vymaloval pan Sekal 
z  Náchoda. Byl rekonstruován 
dřevěný lustr a u oltáře bylo zbu-
dováno věčné světlo. Při přestavbě 
provedl truhlářské práce pan Josef 
Bartáček, č.p. 201 a  pan Vojtěch 
Dvořák, č. p.  241. O  úklid koste-

la se v  těchto létech staraly paní 
Soldátová, Bartáčková a  Novotná. 
Byla provedena i rekonstrukce sta-
rého obrazu na plátně (Pieta). Byl 
zakoupen nový kokosový koberec 
přes celý kostel. Kostel se natíral 
i zvenčí, část nákladů hradila obec. 
Na  věž byl zapůjčen prasklý zvon 
z Tábora, který si dělníci Kovosvi-

tu sami svařili a 29. listopadu 1969 
byl zavěšen do  věže, což dokázali 
pánové Josef Bartáček (správce 
v  Benešově vile),  č.p. 201, Voj-
těch Dvořák, č.p. 241 a Jan Štefan,  
č.p. 118.

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          

Narození: od 30. 4. do 16. 5.
Helebrand Jakub

Ježek Ondřej
Mihulová Sára

Smrž Jan

Zemřelí: od 25. 4. do 14. 5.
Barták Ladislav
Bednář Václav

Blecha Jiří
Brabec František

Hauptová Eva
Kolibíková Božena
Koukal Stanislav

Šimáková Růžena
Vlček Václav

Volková Ludmila

 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

Kostel v Sezimově Ústí – historie a současnost – 19. část

Rok 1969 Interiér kostela před úpravou 
oltáře

Rok 1969 Interiér kostela po úpravě 
oltáře

Inzerce
KOUPĚ
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Strategie Planá 2025 je soubo-
rem projektů a  opatření, která 

povedou k  celkovému opuštění 
spalování uhlí ve zdrojích v Plané 
nad Lužnicích a v Táboře.  Do ně-
kolika projektů investuje C-Energy 
řádově 2 miliardy korun. Cílem 
rozsáhlých investic je stabilizovat 
ceny tepla v regionu, přispět k ře-
šení problematiky odpadového 
hospodářství a  také snížit dopady 
energetických zdrojů na  životní 
prostředí.

„Od  roku 2012 jsme v  Plané 
proinvestovali více než 2 miliardy 
korun. Výsledkem je vysoce konku-
renceschopný zdroj kombinované 
výroby elektřiny a  tepla a  pokles 
produkovaných emisí o 90 procent. 
Realizace strategie Planá 2025 za-
jistí stabilizaci cen pro odběratele 
tepla a  čistější vzduch pro všechny 
obyvatele regionu,“ uvedl při před-
stavení strategie Ivo Nejdl, jednatel 
C-Energy Planá. 

Konec uhlí v Plané 
První z  projektů již odstartoval 

a bude dokončen v roce 2022. Bude 
provedena kompletní rekonstruk-
ce uhelných kotlů K5 a K6 na sto-
procentní spalování dřevní bio-
masy. Již v roce 2023 bude v Plané 
nad Lužnicí a v Táboře ukončeno 

spalování uhlí a  produkce emisí 
CO2 tak výrazně poklesne. „Pokud 
bychom spalovali pouze uhlí, naše 
náklady na emise CO2 by letos pře-
sáhly 200 milionů korun. V zájmu 
udržení konkurenceschopných cen 
tepla musíme co nejrychleji ode-
jít od  uhlí, již dnes proto pálíme  
45 procent štěpky,“ vysvětlil Nejdl. 
Dřevní biomasa je dovážena z  pil 
a lesů v regionu. 

Výměna rozvodů tepla
v Táboře
Projekt výměny veškerých pri-

márních parních rozvodů tepla 
v  Táboře na  horkovodní rozvody, 
které sníží tepelné ztráty v  tábor-
ských rozvodech z původních 27 % 
na  10 %, již odstartoval. Téměř 
veškerá spotřeba tepla v  táborské 
aglomeraci bude po  dokončení 
v  roce 2023 napojena na  energe-

tický zdroj C-Energy v Plané nad 
Lužnicí. Důležitým přínosem pro-
jektu výměny parovodů za  hor-
kovody je vedle snížení tepelných 
ztrát i  významné prodloužení ži-
votnosti všech páteřních rozvodů 
až na 40 let. 

Plynofikace Teplárny Tábor
Uhelný zdroj v  Teplárně Tá-

bor bude nahrazen v  letech 2022 
a  2023 plynovým zdrojem, který 
zajistí zbývající dodávky páry pro 
průmyslové odběratele v  Táboře 
a  zároveň bude zajišťovat záložní 
výkon pro systém centrálního zá-
sobování tepla. 

Fotovoltaická elektrárna
s akumulací a výrobou 
vodíku
Na  rok 2024 plánuje C-Energy 

vybudování fotovoltaické elektrár-
ny o  kapacitě 8 MWp a  současně 
bateriového úložiště o  výkonu 
a kapacitě 6 MW/MWh. V rámci 
projektu využije C-Energy zku-
šenosti z využití již instalovaného 
bateriového úložiště, které je jedi-
ným úložištěm elektřiny certifi-
kovaným pro poskytování služeb 
výkonové rovnováhy zajišťujícím 
stabilitu elektrické sítě v ČR. V ná-
vaznosti na  tyto projekty by měla 
vzniknout i  výroba vodíku, který 
má uplatnění v bezemisní autobu-
sové dopravě.

ZEVO Planá
Závod na  energetické využití 

odpadu by měl zpracovat nevyuži-
telný komunální odpad z  regionu 
Táborska, který nenajde další vy-
užití a současně ho nebude možné 
po  roce 2030 skládkovat. ZEVO 
v  areálu energetického zdroje 
v  Plané nad Lužnicí by mohlo 
pokrýt spotřebu dvou třetin celo-
ročních odběrů tepla domácností 
v  souměstí Tábor, Sezimovo Ústí 
a Planá. Teplo vyrobené z nevyuži-
telného odpadu bude stoprocentně 
využito v systému centrálního zá-
sobování teplem, což posílí schop-
nost udržet nízké ceny v  systému 
centrálního zásobování teplem.    

C-Energy Planá ukončí do dvou let spalování uhlí
Společnost C-Energy Planá, která je 
výrobcem a  dodavatelem tepla pro 
společnost CENTES, jenž rozvádí teplo 
v systému centrálních rozvodů pro do-
mácnosti a další subjekty v Sezimově 
Ústí, představila nedávno strategii 
Planá 2025. Jejím cílem je při udržení 
cenové dostupnosti tepla zcela opustit 
spalování uhlí a  snížit do  roku 2025 
vykazované emise CO2 ze současných 
120 tisíc na  11 tisíc tun za  rok. Tato 
strategie se dotýká i teplárny v Tábo-
ře. Dosavadní společnost Teplárna Tá-
bor a.s. k 1. červnu 2021 zanikla slou-
čením se společností C-Energy Planá 
s.r.o. Zanikla sice společnost, která 
od roku 1971 dodávala teplo do Tábo-
ra, ale zároveň jsou dnes domácnosti 
v  Táboře vytápěny teplem z  čistšího 
a  ekonomičtějšího zdroje C-Energy 
v  Plané nad Lužnicí. Spojení teplár-
ny v  Táboře s  energetickým zdrojem 
C-Energy v Plané nad Lužnicí přineslo 
očekávanou stabilizaci dodávek tepla 
a snížení jeho ceny v aglomeraci Tábor 
– Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí. 

Obsluha zpracování biomasy
Popis práce:
•	 Obsluhuje	svěřenou	část	zařízení
•	 Provádí	pravidelné	kontroly	na tomto	
zařízení

•	 Provádí	kontroly,	měření	se	zaznamenáním	
výsledků	na skládce	paliva

Kvalifikace:  
• SOU
•	 Řidičský	průkaz	Sk.	B

Nabízíme: 
•	 Zajímavou	práci	v prosperující	energetické	
společnosti	

•	 Spoustu	zaměstnaneckých	výhod

Očekáváme:
•	 Dobrou	fyzickou	zdatnost
•	 Smysl	pro	zodpovědnost
•	 Aktivní	přístup	k práci

Pracovníka údržby elektro
Popis práce:
•	 provádění	pravidelné	a preventivní	údržby	
částí	elektrického	zařízení	NN	a VN	

	 a jeho	příslušenství
•	 identifikace	a odstraňování	závad	
	 na elektrickém	zařízení
•	 provádění	drobných	elektromontážních	prací	
na elektrické	instalaci

•	 likvidace	havarijních	stavů	

Požadovaná kvalifikace:  
•	 SOU,	ÚSO	elektro
•	 vyhl.	50/78	Sb.	–	min.	§6	do 1000V
•	 řidičský	průkaz	Sk.	B
•	 základní	znalost	práce	na PC	
	 (MS	Office-Word,	Excel)

Nabízíme:
•	 práci	v prosperující	energetické	společnosti	
•	 25	dní	dovolené
•	 spoustu	zaměstnaneckých	benefitů

Očekáváme:
•	 odpovědnost,	samostatnost,	
	 spolehlivost	a flexibilitu
•	 aktivní	přístup	k práci

Termíny nástupu: dle dohody
Profesní životopis zašlete na:
gabriela.grunclova@c-energy.cz

Nabídka pracovních pozic

C-Energy Planá, Průmyslová 748, Planá nad Lužnicí, 
391 02 Sezimovo Ústí II je vlastníkem 
a provozovatelem moderního energetického 
zdroje s nejlepší dostupnou technologií pro výrobu 
a distribuci elektřiny a tepla.
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Poděkování
 Děkuji panu starostovi Mar-

tinu Doležalovi za blahopřání 
k mým narozeninám. 

Věra Štěrbová
 Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání a  dárek k  mému ži-
votnímu výročí. 

Antonín Ženíšek
 Děkujeme panu starostovi 

za  blahopřání a  dárek k  na-
šim 75. narozeninám. 

Jaroslava a Jaroslav Novákovi
 Děkuji panu starostovi 

za milé blahopřání k naroze-
ninám.                   Pavel Přibyl

 Děkuji panu starostovi Mar-
tinu Doležalovi za blahopřání 
k mým narozeninám. 

František Klíma
 Děkujeme panu starostovi 

Martinu Doležalovi za blaho-
přání k našim narozeninám. 

Václav Pěknic 
a Zdeňka Pěknicová

 Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Doležalovi za  bla-
hopřání a milý dárek k mým 
narozeninám.  Rudolf Šesták

 Děkuji panu starostovi 
za  milé blahopřání k  mým 
narozeninám.          Jiří Kovář

 Děkuji panu starostovi a  vý-
boru pro občanské záležitosti 
za  blahopřání k  mým kula-
tým narozeninám. 

Stanislav Permedla
 Děkuji panu starostovi 

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

Anna Míková

Hana Chotovinská
kronikářka města

Vybral místo, zasadil lípu 
a chodil ji pravidelně zalévat. 

Při cestě na své zahrádky mu ob-
čas se zaléváním pomohli místní 
občané. Pravděpodobně se ale ně-
komu nelíbila, a tak ji zlomil a ne-
dopřál jí dalšího růstu. Chlapce 
to neodradilo a  zasadil lípu další. 
Ale ani ta na  rozcestí dlouho ne-
vydržela. Protože měl silnou vůli, 
zasadil lípu ještě několikrát, ale 
výsledek byl vždy stejný. Již to vy-
padalo, že se bude muset s místem 
odpočinku ve stínu lípy rozloučit, 
ale učinil ještě jeden pokus. Obrátil 
se na ty, kteří mají k přírodě stejný 
vztah, jako má on. A uspěl. Odbor 
životního prostředí města Sezimo-
vo Ústí ho podpořil, a tak se dnes 
můžeme na rozcestí K Ozvěně těšit 
z lípy i lavičky, která by mohla, stej-
ně jako tomu bylo u našich předků, 
být místem setkávání i odpočinku. 
Ten chlapec se jmenuje Václav Ga-
briel a  jeho přátelé této lípě říkají 
Vaškova.

Lípou to začalo, ale neskončilo. 
V roce 1988 se stal spoluzakládají-
cím členem ZO ČSOP a také jeho 
místopředsedou. V  rámci organi-
zace se začal více věnovat další zá-
libě z dětství – ornitologii. Všimli 
jste si někdy při procházce na Kozí 
hrádek vyvěšených ptačích budek? 
I to je jedna z aktivit pana Gabriela. 

A údržba a čištění s ní úzce souvi-
sí.  Jejich význam je širší, než by se 
na  první pohled zdálo: přilákání 
ptáků na  určité místo z  důvodu 
likvidace hmyzích škůdců, vedení 
dětí k odpovědnému vztahu k pří-
rodě a v neposlední řadě nedosta-
tek přirozených dutin pro ptáky, 
jako jsou např. sýkory, brhlíci, lej-
sci. 

Spolu s dalšími členy organizace 
Ing. Josefem Jahelkou a Ing. Fran-
tiškem Vališem pomáhá připra-
vovat oblíbený podzimní Ptačí 
festival v  Sezimově Ústí. Jedná 
se o  podzimní vycházku spoje-
nou s  pozorováním, poslechem 
a  kroužkováním ptáků. Velmi 
populární jsou také ornitologické 
tábory pro mládež a dospělé. Pan 
Gabriel se rovněž podílí na moni-
toringu hnízdících druhů ptáků 
ve vyvěšených budkách. A kterého 
zástupce ptačí říše má nejraději? 
Podle jeho slov je každý druh ně-
čím zajímavý, ale jeho favoritem je 
rorýs obecný. O  jeho pozorování 
i  o  podivuhodném způsobu živo-

ta dokáže pan Gabriel zasvěceně 
vyprávět. Radost mu udělalo také 
sledování kvakoše nočního a  orla 
mořského. To vše v  okolí našeho 
města.

Pozorování přírody a  jejích 
změn v průběhu roku vnímá člo-
věk nejvíce, pokud je v  ní sám. 
Ticho i  různé šelesty a  zvuky při 
procházce lesem, úvozovými ces-
tami, podél vody i sezení na hrázi 
rybníka přináší nesdělitelné zážit-
ky a potěšení z toho, co člověk vidí. 
Přesto jsou situace, kdy se chce 
o  zážitky s  někým podělit, neboť 
jak se říká, sdílená radost je dvoj-
násobná radost. Pan Gabriel to ví, 
a  aby ji mohl sdílet i  s  ostatními 
milovníky přírody, našel řešení 
v  podobě svého dalšího koníčka 
– fotografování. Kromě ptačích zá-
stupců nachází v krajině i jiné ob-
jekty, které svým fotoaparátem za-
chytí a prostřednictvím Facebooku 
umožní jejich sledování a zhodno-
cení dalším uživatelům. A přesto-
že ptáci jsou hlavním předmětem 
pozorování i  fotografování, rád 
zaznamenává kvetoucí stromy, 
obyčejné luční květiny a vše, co se 
týká přírody.

A  když hovořím o  sdílení ra-
dosti, ale i  poučení, musím také 
podotknout, že pan Gabriel plá-
nuje pro čtenáře Novinek ze Se-
zimova Ústí pravidelnou rubri-
ku o  ptácích. A  pokud se budete 
chtít dozvědět o životě opeřených 
živočichů ještě něco více, připra-
vuje také informace na webových 
stránkách města v  sekci „životní 
prostředí“. Nechť se mu jeho nápa-
dy podaří realizovat a nám udělají 
radost.                                                

Krátce z radnice

■ ZM zařadilo do  rozpočtu 
města investiční akce re-
konstrukci kuchyně, vzdu-
chotechniky a ohřevu TUV 
a  vytápění ZŠ Švehlova, 
město připravuje veřejnou 
zakázku s  předpokládaným 
termínem realizace VIII–
XII/2021, předpokládané 
náklady 15,5 mil. Kč.     

Martin Doležal
starosta města

Vaškova lípa

Začalo to jako příběh malého chlapce, který měl sen. V  něm viděl na  rozcestí 
rostoucí lípu s  lavičkou, na  níž sedávali kolemjdoucí. Povídali si, odpočívali 
a také se těšili pohledem na okolní krajinu. A aby nezůstalo pouze u představy, 
začal si chlapec s postupujícím věkem svou touhu plnit.
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kolektiv cvičitelů ČASPV 
tj spartak mas sezimovo ústí

S  příchodem prvních má-
jových dnů nás opustila 

dlouholetá cvičitelka a  záro-
veň členka výboru TJ Spartak 
MAS Sezimovo Ústí, odboru 
České asociace Sportu pro 
všechny Ing.  Iva Špalková. 
Byla známa svou láskou 
ke sportu a k přírodě. Její ob-
líbenou destinací v kterékoliv 
roční době byla Šumava. Iva 
se snažila, aby si vztah k po-
bytu v přírodě i tělocvičně vy-
tvořily především děti. Vlastní 
i ty ostatní. Nejdříve jako ro-
dič chodila na „cvičení rodičů 
s dětmi“, později se sama stala 
jeho cvičitelkou. Pomáhala 
s  organizací tradičního Mi-
kulášského běhu u  hájovny 
Nechyba a  od  roku 2004 se 
pravidelně zúčastňovala jako 
vedoucí letního tábora pro 
rodiče a děti na „Kocourkáči“ 
u Pojbuk. 

Ivo, Tvá dobrá nálada, zod-
povědnost i  schopnost neřešit 
zbytečné věci nám budou chy-
bět. Čest Tvé památce.           

Josef Holub
fk spartak mas sezimovo ústí z.s.

Od  září 2021 dojde ke  změně 
struktury mládeže, kdy ka-

tegorie U7–U11 (ročníky 2011–
2015) budou fungovat samostatně 
jako fotbalové přípravky po  jed-
notlivých ročnících. A zároveň do-
jde k vytvoření dvou pohybových 
školiček (Tábor, Sezimovo Ústí) 
pro děti ročníku 2016 a  mladší 
s  prioritním zaměřením na  všeo-
becnou pohybovou průpravu.

Hlavním cílem těchto katego-
rií je všeobecný pohybový základ 
s  velkým důrazem na  emoční 
stránku a utváření vztahu k pohy-

bu – jako nezbytný předpoklad pro 
další budoucí sportování. Z  toho 
důvodu budou tvořit 70–80 % 
náplně pohybové hry a  soutěže. 
Zbytek pak absolutní základy do-
vedností s míčem a hry 1v1 a max. 
2v2.

Naší snahou bude dělit děti 
do  menších skupin dle mentální 
a fyzické vyspělosti. U nejmladších 
se nebráníme zpočátku eventuál-
nímu aktivnímu zapojení rodičů 
do  společného sportování. Samo-
statnější a  starší děti budou mít 
samozřejmě vlastní skupinku (sku-
pinky) bez rodičů.

Velmi uvítáme, pokud s  sebou 
přivedete co nejvíce kamarádů či 
kamarádek se zájmem o sport!      

S  obhajobou Sportovního cen-
tra mládeže FAČR byl vytvo-

řen tlak na  zlepšení zabezpečení 
ve  sportovním areálu Soukeník. 
Podrobnosti sdělil ředitel FC MAS 
Táborsko Josef Holub: „Pro další 
rozvoj jsme potřebovali realizovat 
výběr natáčecí věže pro potřeby 
natáčení utkání či nahrávání tré-
ninkového procesu mládeže tak, 
aby vznikla lepší zpětná vazba 
pro trenéry“, uvedl ředitel. Díky 
otočení travnatého hřiště již nelze 
natáčet z  hlavní tribuny jako do-
posud, ale bylo potřeba instalovat 
natáčecí věž mezi střídačky. „Věž je 
ukotvena do  země, aby nehrozilo 
převrácení či ublížení na  zdraví 
při nepřízni počasí. Ve sportovním 
areálu jsou neustále děti a mládež“, 
zdůraznil Josef Holub. Náklady 
na výrobu a instalaci věže dosáhly 
66  000 Kč.  Projekt je financován 
pouze z vlastních zdrojů spolku.   

Petr Bartoš
Hvězdárna Fr. Pešty

Již od roku 2000 má spolek Hvěz-
dárny Františka Pešty jako jeden 

ze svých cílů realizovat přístavbu 
hvězdárny v  Sezimově Ústí. Mo-
tivací je umožnit nejen členům 
hvězdárny kvalitnější podmín-
ky pro práci. V  roce 2019 nastal 
okamžik, kdy Hvězdárna získala 
do své správy významnou astrono-
mickou knihovnu a poměrně roz-
sáhlý astronomický archiv. Když 
k  tomu připočteme další astrono-

mické aktivity a neutuchající zájem 
veřejnosti, škol a  seniorů, je více 
než jasné, že prostor cca 100 m2 již 
dávno nestačí. To vše jsou důvody 
k tomu, aby byla hvězdárna rozší-
řena, po 55 letech rekonstruována 
a  umožnila tak vyvíjet zmíněné 
aktivity v důstojných podmínkách. 

Výše zmíněné aktivity oceňuje 
Česká astronomická společnost, 
Astronomický ústav Akademie 
věd ČR, Hvězdárna a planetárium 
v Českých Budějovicích a další in-
stituce a společnosti. 

Díky spolupráci s městem Sezi-
movo Ústí se nyní výrazně přiblížil 

okamžik realizace přístavby a  re-
konstrukce. Návštěvníci se mohou 
těšit na  prostornější klubovnu se 
zajímavými exponáty, robotický 
dalekohled pro večerní pozo-
rování, pravidelné mini výstavy 
a spoustu dalších aktivit. Astrono-
mové v  Sezimově Ústí pak získají 
důstojné zázemí pro odbornou 
práci a  samostatnou „sluneční“ 
kopuli. 

Je to velmi předběžné, ale pokud 
vše dobře dopadne, bude rok 2021 
ve  znamení projektování a  příprav, 
rok 2022 pak ve  znamení stavby, 
rok... ale to už si necháme na příště. 

Přístavba a revitalizace hvězdárny

Nová natáčecí věž 
na Soukeníku

Fotbalové školičky 
pro děti do 6 let

Pracovala
i srdcem
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Zdeněk Soldát
Hvězdárna Fr. Pešty

   
Po setmění nad západem se ještě na-
chází oranžový Arkturus v  souhvězdí 
Pastýře, jedna z  hvězd jarního trojú-
helníku. Vysoko nad jihem září troj-
úhelník letní s hvězdami Deneb v La-
buti – v  Labuť se proměňoval Zeus, 
vládce Olympu, když se chtěl podívat 
mezi lidi. Vega v  Lyře – na  Lyru nád-
herně hrál pěvec Orfeus, kterému byl 
nástroj věnován bohy. Múzy – ochrán-
kyně umění si po smrti Orfea vyprosi-
ly, aby lyra byla přenesena na oblohu. 
Altair v Orlu – v přestrojení za orla byl 
na  Olymp přenesen trojský hoch Ga-
nymédes, který tam bohům roznášel 
poháry nektaru. 

Mezopotámci a  poté Řekové 
viděli orla ve skupině hvězd 

v Mléčné dráze. Nízko nad jihem 
ve Štíru září v průměru 300x větší 
hvězda než naše Slunce, červený 
veleobr Antares. Štíra přenesla 
na oblohu bohyně Héra. Štír kdysi 
vylekal spřežení táhnoucí po  ob-
loze sluneční vůz. Divoce létalo 
vzhůru a  zas k  zemi až ji obrov-
ským žárem spálil v poušť. Dodnes 
mají někteří obyvatelé černou pleť. 
A  hlavní souhvězdí v  létě večer 
nad východem uzavírá vycházejí-
cí podzimní kůň Pegas a princez-
na Andromeda. K  ránu se budou 
nacházet vysoko nad jihem, letní 
hvězdy zapadají a  zimní opět vy-
chází.

Nad severem zdánlivě kolem 
Polárky Malého vozu (medvěda), 
kterého obepíná Drak, se otáčí dal-
ší pod obzor nezapadající souhvěz-
dí – Velký medvěd, královna Kasi-
opeja, její manžel Cefeus, a méně 
výrazná souhvězdí Žirafa a  Rys. 
Řada viditelných se již částečně 
noří pod obzor. Od června do srp-
na můžeme na severu po celou noc 
sledovat soumrak, kdy se Slunce 
nachází velmi nízko pod obzorem.

POZOROVÁNÍ PLANET 
Venuše po západu slunce nízko 

nad SZ obzorem.
Jupiter a Saturn vychází pozdě 

večer v souhvězdí Vodnáře.
Uran vychází po půlnoci v sou-

hvězdí Berana.
Slunce prochází znameními Lva 

a Panny. 5. 7. je nejdále od Země – 
152,1 milionů km. 

Měsíc 
12. 7. v  konjunkci (zdánlivé 

přiblížení) s Venuší nízko nad SZ 
obzorem.

24. 7. v konjunkci se Saturnem 
pozdě večer. 

26. 7. pak se Saturnem a Jupite-
rem.

ÚKAZY 
12. 8. kolem 21 hod. maximum 

aktivity známého meteorického 
roje Perseidy. Země chvostem 
komety Swift-Tuttle, která se 
ke  Slunci vrací jednou za  133 let 
a z níž meteory pochází, prolétává 
od 17. 7. do 24. 8. Meteory vyletují 
od  severovýchodu, do půlnoci se 

radiant  odsouvá nad jihovýchod, 
odkud už lze vidět meteory vyle-
tovat na  všechny strany. Předpo-
klad je dobrý výhled na  jasnou 
oblohu. 

             
VÝROČÍ

 r. 1666 – 355 let od objevu gra-
vitačního zákona francouzským 
fyzikem Isaakem Newtonem 
a založena Akademie věd Fran-
cie Ludvíkem XIV.     

 7. 8. 1881 – před 140 lety  
založena observatoř Pic du  
Midi v  centrálních Pyrenejích 
(2 877 m.n.m.). Pro vyjímečné 
atmosférické podmínky byla 
hvězdárna považována za  nej-
bystřejší „oko“ v  Evropě.  Ve   
30. letech na ní pozoroval oblo-
hu i náš astronom J. Klepešta.

 r. 1916 – před 105 lety Albert 
Einstein vytvořil teorii času, 
prostoru a gravitace – obecnou 
teorii relativity.

 30. 7. 1971 – 50 let od přistání  
4. posádky na Měsíci Apollo 15.

DÉLKA DNE
O  prázdninách se dny zkrátí  

o 2 hod. 49 min.        

PRANOSTIKA
Moc hub srpnových – moc vá-

nic sněhových. Což se loni potvr-
dilo.

VTIP PRÁZDNIN
Einstein, Newton a Pascal hrají 

na schovávanou. Einstein piká jako 
první. Pascal se schová za  stro-
mem. Newton zůstane stát a  jen 
kolem sebe na zem nakreslí čtverec 
o  straně jednoho metru. Einstein 
začne: „Ha, našel jsem Tě, Newto-
ne!“ Newton: „Tak to ani náhodou. 
Jeden Newton na metr čtvereční je 
přece Pascal.“

Krásnou, slunečnou šňůru vol-
ných dní a sladké léto tak, jak má 
být, přejí tamní hvězdáři.               

Hvězdárna Františka Pešty

Zdeněk Soldát při přejezdu na kole francouzskými Pyrenejemi od moře k oceánu 
po stopách astronomických zařízení a závodu Tour de France v r. 1996. Na observa-
toř Pic du Midi se dalo kolo vynést už jen na zádech.

Pic du Midi Akademie věd ve Francii Apollo 15
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Petra Pychová
ZŠ Školní Náměstí

Ačkoliv školní rok 2020–2021 
byl svým průběhem poněkud 

neobvyklý, podařilo se nám reali-
zovat několik zajímavých akcí, při 
nichž školu skvěle reprezentovali 
naši žáci. Zaslouží si tedy malé při-
pomenutí…

V rámci distanční výuky se po-
řádaly online olympiády. Přestože 
se z řad žáků nesetkávaly s velkou 
oblibou, našli se i tací, kteří se rádi 
zúčastnili a bojovali v barvách naší 
školy. Určitě je třeba vyzdvihnout 
online okresní olympiádu v mate-
matice, při níž se našemu jediné-

mu želízku v ohni, Vojtovi Posluš-
nému z  8.A, podařilo vybojovat 
skvělé druhé místo. 

V  březnu uplynulého roku se 
měla konat krajská soutěž Jiho-
český zpěváček. Ani její přesunutí 
na listopad nezmařilo plán naší již 
bývalé žákyně Vendule Šmejkalové 
se zúčastnit. Svými dvěma písně-
mi, jedné s  doprovodem a  druhé 
bez doprovodu, se umístila na nej-
vyšší příčce pomyslného stupně 
vítězů.

Jednou z  posledních výrazných 
akcí pak byla realizace výstavy 
obrázků umělecky nadaných žáků 
sedmých, osmých a devátých tříd. 
Témata se týkala samotného města 
Sezimovo Ústí. Karanténní opatře-

ní prodloužila její ukončení, a tak 
si těchto sedmnáct prací stále mů-
žete prohlédnout v Kavárně u Jose-
fa a zhodnotit, jakýma očima žáci 
vnímají naše město. 

Kostky jsou vrženy, řekl by Ca-
esar. O  všem už je rozhodnuto. 
Deset měsíců, které se v září zdá-
ly jako věčnost, uteklo jako voda. 
Kromě nových poznatků jsme se 
naučili trpělivosti a  pokoře. Také 
jsme si ověřili, že jenom společ-
nými silami můžeme i tak silného 
nepřítele – jako je onemocnění 
SARS-CoV – porazit. Přejeme tedy 
všem, aby prožili klidné, krásné 
a prosluněné prázdniny, a věříme, 
že měsíc září otevře dveře novému, 
již tradičnímu školnímu roku.       

pracovníci 
ZŠ Švehlova 111

To, že se na  naši školu chodí 
pouze pět let, ví dobře kaž-

dý prvňáček. Prožije zde v  útul-

ném „rodinném“ prostředí první 
školní krůčky a  stane se během 
pětiletého období samostatným 
školákem, který má v závěru do-
cházky na naši školu už dostatek 
vědomostí, dovedností i  zkuše-
ností k  úspěšnému přechodu na   

2. stupeň v dalších školách. I naši 
prvňáčci z r. 2016 se právě stávají 
dalšími absolventy a  uvědomují 
si, jak ten 1. stupeň na naší škole 
rychle utekl. Závěr tohoto období 
nebyl kvůli dlouhému období dis-
tanční výuky vůbec snadný a teď 

jsme všichni moc rádi, že jsme vše 
potřebné společně zvládli! Na-
šim páťákům přejeme do dalších 
let co nejvíc studijních úspěchů 
a  mnoho štěstí a  radosti v  jejich 
osobním životě.



Kolektiv MŠ Lipová

Na svůj svátek se z dětí z mateř-
ské školy Lipová stali oprav-

doví Indiáni. Pomalováni barvami 
svého kmene a vyzdobeni čelenka-
mi, se na zahradě vydali dozvědět 
mnohé z jejich života. Na chvíli se 
proměnili v lovce bizonů, vyzkou-
šeli si jízdu na koni. Obratně pro-
šli indiánskou stezkou a otestovali 
svou paměť. Žádná indiánská slav-
nost se neobejde bez tance a zpě-
vu, a tak si na závěr sami vyráběli 
hudební nástroje, které si jako své 
talismany odnesli domů.

Mateřská škola tímto děkuje 
společnosti Tarotex s.r.o. z  Plané 
nad Lužnicí za krásné zbytky látek 
na výtvarné tvoření.                         

Musíme se opět rozloučit …

Kostky jsou vrženy… Indiáni z Lipové
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Změna programu a termínů 
vyhrazena. 

AKCE

BOHOSLUŽBA 
NA KOZÍM HRÁDKU
6. července 10 hod.
NKP Kozí hrádek
Tradiční ekumenické setkání 
k  výročí mučednické smrti M. 
Jana Husa. Zajišťuje sbor Církve 
bratrské v Táboře. 
vstupné: zdarma

SEZIRUN 2021
10. července 16 hod.
hájovna Nechyba

Sportovní spolek TJ Magla or-
ganizuje pátý ročník běžeckého 
závodu SeziRun. Na výběr budou 
opět trasy 6 km nebo 12 km. Pro 
děti bude připravena trasa 4 km 
a pro ty nejmenší 1 km. Absolutní 
vítěz a  vítězka závodu si odnese 
finanční odměnu. Pro každé-
ho registrovaného předem bude 
připraven startovní balíček. Jsou 
vítáni i  turisté, kteří mohou jít 
celou trasu pěšky. Více informací 
a registrace na www.sezirun.cz.
startovné: 100 Kč
(děti do 12 let zdarma)

DESKOVÉ HRY
19. července 9:30-11:30 hod.
Knihovna Městský úřad
V knihovně se vydáme na piknik 
s hrou Slož to. Pomocí látkového 
ubrousku se proměníme na zruč-
né kuchaře, kteří budou muset 

připravit jídlo podle zadání. Po-
síleni vydatným myšlenkovým 
jídlem se pustíme do  záchrany 
knihařského stroje a  pomocnou 
tlapku přiloží sám medvěd Wrr! 
A  v  závěru se vypravíme na  os-
trov Katan a  budeme soupeřit 
s nebezpečnými piráty ve hře Ca-
tan Junior.
vstupné: zdarma

HRAVÉ DOPOLEDNE
28. července 10-12 hod.
Knihovna Školní náměstí

V červencovém hravém dopoled-
ni nás v knihovně navštíví něko-
lik komiksových hrdinů pro děti: 
projdeme si bojovou hrou s dob-
rodruhem Timem, s  Pokémony 
oslavíme jejich 25. narozeniny 
a zahrajeme si hry se Čtyřlístkem. 
Nebudou chybět ani jejich knižní 
příběhy.
Přihlašujte se předem nejpozději 
do  pátku 23. 7. Doporučený věk 
1.-3. třída (6-9 let).
vstupné: zdarma

DESKOVÉ HRY
4. srpna 10-12 hod.
Knihovna Školní náměstí

Společně se pustíme do  průzku-
mu chodeb záhadného Laby-
rintu a  budeme hledat tajemné 
předměty a bytosti. Vyhrává ten, 
kdo se po  cestě neztratí. Ve  hře 
Zvířátka na  palubu si zahrajeme 
tak trochu na  Noea a  pokusíme 
se dostat na  vor co nejvíc zvířá-
tek. Nakonec si procvičíme pa-
měť s hrou Na drátě, při které si 
budeme muset zapamatovat, kde 
leží jací ptáčci, a získat je do své 
sbírky.
vstupné: zdarma

HRAVÉ DOPOLEDNE 
25. srpna 10-12 hod.
Knihovna Školní náměstí

Během hravého dopoledne 
na  konci srpna se začneme při-
pravovat do  školy. Ale zábavně! 
Naučíme se tvořit a  luštit různé 
šifry, abychom si mohli pak v ho-
dině psát se spolužáky a učitel to 
nemohl přečíst. Dále zjistíme, jak 
si vyrobit kompas a  zkusíme si 
vypěstovat krystaly. Také nahléd-
neme do  dětských dobrodruž-
ných knih, které jsou založeny 
na záhadách a tajemstvích.
Přihlašujte se předem nejpozději 
do  pátku 20. 8. Doporučený věk 
3.-5.třída (9-12 let).
vstupné: zdarma

LÉTO V PARKU 
ROZTANČEME SEZIMÁK
SPORTOVNÍ TANEČNÍ 
KLUB 6DANCE, z. s.
30. srpna 18-21 hod.
náměstí Tomáše Bati

Taneční workshop pro děti i do-
spělé. Společně se 6dance a jejich 
skvělými lektory roztančíme Se-
zimák. Přijďte na náměstí T. Bati 
a nudit se určitě nebudete.
vstupné: 50 Kč

KONCERTY

ANNA K. – LETNÍ VEČERY 
10. července 20 hod.
letní kino

Koncert zpěvačky Anny K. pod 
širým nebem, který bude oslavou 
hudby a příjemné atmosféry tak, 
jak se na  jejích koncertech sluší 
a patří. Se svou kapelou předsta-

ŘEDITELKA MSKS
737 254 683

vedenimexus@sezimovo-usti.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM 
(SPEKTRUM)
736 523 288 

(předprodej vstupenek)
infocentrum@sezimovo-usti.cz

OTEVÍRACÍ DOBA IC
PONDĚLÍ 8-12 | 13-16
ÚTERÝ 8-12 | 13-17
STŘEDA        8-12 | 13-16
ČTVRTEK 8-12 | 13-17
PÁTEK      8-12

POKLADNA
736 523 288

Online prodej vstupenek: 
www.kultura.sezimovo-usti.cz

GALERIE SPEKTRUM
Výstavy jsou přístupné  

v otevírací době informačního 
centra nebo kina a v době 

konání kulturních akcí MSKS.

KNIHOVNA MĚSTSKÝ ÚŘAD
381 201 145

mk1@sezimovo-usti.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

Kulturní program na měsíce červenec–srpen

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

KNIHOVNA ŠKOLNÍ NÁM.
603 257 500

mk2@sezimovo-usti.cz

PO 8–12 13–16
ÚT 8–12 13–16
ST – 13–18
ČT 8–12 13–16
PÁ 8–12 –
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ví své největší hity, ale i  novější 
písně.
vstupenky: 450 Kč
Předprodej vstupenek v IC Sezimo-
vo Ústí nebo na www.ticketlive.cz.

DIVOKEJ BILL 
– MARATHON 2021 
23. července 18 hod.
letní kino

Kapela se rozhodla navázat 
na  svůj loňský úspěšný model 
„POV!RAŽENÍ 2020 tour“ a opět 
si pro své fanoušky připravila sé-
rii menších koncertů obíhajících 
doslova celou republiku – tento-
krát pod názvem „MARATHON 
2021“.
vstupenky: 599 Kč
Předprodej vstupenek v IC Sezimovo 
Ústí nebo na www.ticketstream.cz

ARAKAIN – RESPIRATOUR 2021
7. srpna 18 hod.
letní kino
Koncert známé české metalové 
kapely se zpěvákem Honzou Tou-

žimským, který pochází z  Tábo-
ra. Jako hosté vystoupí Boosters,  
Jerem.I.
vstupenky: 395 Kč
Předprodej vstupenek v IC Sezimovo 
Ústí nebo na www.ticketstream.cz

POHÁDKY

LÉTO V PARKU
PŘÍBĚH HRAČEK
JANA HUBKA VANÝSKOVÁ
14. července 16 hod.
park před Spektrem

I  hračky mají své sny a  touhy. 
Malý Frantík, úplně obyčejné 
plastové miminko jedné obyčejné 
holčičky, velice touží po  jednom 
jediném: mít pořádné kalhoty... 
A tak se vydá na cestu. Autorská 
pohádka vhodná pro děti od  2 
do 9 let.
vstupné: 50 Kč

KRYŠTŮFEK A LESNÍ BYTOSTI
PRUHOVANÉ PANENKY
28. července 16 hod.
park před Spektrem

Kryštůfek se ztratil v  lese! Ale 
protože má dobré srdce, bytosti 
lesa mu pomohou. Hudebně-
-výtvarná podívaná na  principu 
látkových vitráží za  doprovodu 
autorské hudby. Vhodné pro děti 
od 3 let.
vstupné: 50 Kč

NAFRNĚNÁ PRINCEZNA
TÉMĚŘ DIVADELNÍ 
SPOLEČNOST
11. srpna 16 hod.
park před Spektrem

Pohádka o princezně, která nosila 
nosánek nahoru, a proto jí nikdo 
neřekl jinak než nafrněná prin-
cezna. Jednoho rána však zjisti-
la, že ji stihl trest za to, jaká byla 
k  ostatním lidem. Vhodné pro 
děti od 3 let.
vstupné: 50 Kč

VÝLETY

NĚMECKO: BAVORSKÝ LES,
SKLÁRNA MAUTH, 
NEUSCHOENAU
17. července
odjezd: 6.00 Spektrum, 
6.05 Husovo nám. SÚ I, 
6.15 Tábor ČD 

S  panem Jahelkou zavítáme 
do  Německa. První zastávkou 
bude sklárna v  Mauthu, která 
je provozovaná českými skláři. 
Koukneme zde mistrům sklářům 
pod ruce a vyzkoušíme si samot-
nou výrobu skla. Další zastávky 
budou již v přírodě. Národní park 
Bavorský les a  středisko Neu-
schoenau: Hans Eisemann Haus, 
geologická expozice, přírodní 
botanická zahrada, zoologická 
stezka s  výběhy a  cca 35 druhy 
středoevropské zvířeny. Dalším 
cílem výletu bude známá Stezka 
v korunách stromů.
Cena: 990 Kč
(V ceně jsou zahrnuty vstupy kro-
mě Stezky v korunách stromů.)
Platba hotově nebo kartou v Info-
centru Sezimovo Ústí nebo po pře-
dešlé rezervaci převodem na  účet 
705  978  359/0800, var. symbol 
1707

KROMĚŘÍŽ – FLORIA LÉTO,
ARCIBISKUPSKÝ ZÁMEK 
A ZAHRADY
6. srpna 
odjezd: 5.00 Spektrum, 
5.05 Husovo nám. SÚ I, 
5.15 Tábor ČD
Floria léto patří již každoročně 
všem milovníkům květin, zahrá-
dek, řemesel a také těm, kteří při-
jdou potěšit své oko zhlédnutím 

nápadité květinové expozice nebo 
načerpat inspiraci. Po  návštěvě 
výstaviště si v  zámku Kroměříž 
projdeme nejkrásnější trasu zahr-
nující Reprezentační sály. Během 
prohlídky uvidíte i  části sbírek, 
které patří k nejvzácnějším a nej-
hodnotnějším v České republice. 
Čas na  procházku zámeckou za-
hradou zbyde samozřejmě také.
Cena: 990 Kč
(V ceně jsou zahrnuty vstupy a ko-
mentované prohlídky.)
Platba hotově nebo kartou v Info-
centru Sezimovo Ústí nebo po pře-
dešlé rezervaci převodem na  účet 
705  978  359/0800, var. symbol 
0608

GALERIE

MALÍŘKY Z CHÝNOVA
Vernisáž 2. července 17 hod.
galerie Spektrum

Výstava je přístupná 
do 31. srpna 2021. 
Kdo jsou chýnovské malířky? 
Ženy různých věkových kategorií, 
které se již od  roku 2012 pravi-
delně scházejí na  chýnovské faře 
a pod vedením paní Evy Werne-
rové Malkovské se učí malovat. 
Jejich nejoblíbenějšími techni-
kami jsou olej-lingrusta nebo 
enkaustika, pastel na  velurovém 
papíře a  monotyp. Vernisáž za-
hájí vystoupení Míry Kněze, Bety 
Cooper a  Niny Klestilové. Toto 
hudební trio hraje a  zpívá písně 
různých žánrů, mimo jiné také 
australské a irské.
vstupné: zdarma

BONSAJE I JINAK
Vernisáž 13. července 18 hod.
malý výstavní sál
Výstava je přístupná 
do 27. července 2021.
Miloš Šeda vymýšlí přírodní sce-
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nérie ve  zmenšeném měřítku, 
takové krajinky v miskách. Výsta-
va bude zaměřena právě na  tyto 
miniatury. O  hudební doprovod 
se postará klarinetové duo Karel 
Biško a Jan Perník. Úvodní slovo 
převezme Jiří Riki Řeháček.
vstupné: zdarma

VÝSTAVA RŮŽÍ

Vernisáž 3. srpna 18 hod.
Výstava je přístupná pouze 
do 6. srpna 2021!
galerie Spektrum
Růže právem patří k  nejoblíbe-
nějším řezaným květinám po ce-
lém světě. Své výpěstky vystaví 
v galerii Spektrum jeden z před-
ních pěstitelů růží pan Miloslav 
Šíp z  Růžové a  okrasné školy 
Skaličany. Úvodní slovo převez-
me člen Českého zahrádkářské-
ho svazu, z.s. Ing.  Ivan Dvořák. 
Nebude chybět ani hudební do-
provod. Výstava bude přístupná 
v otevírací době infocentra. 
vstupné: zdarma

VÝSTAVA ZUŠ SEZIMOVO ÚSTÍ
Výstava je přístupná 
do 30. srpna 2021.
malý výstavní sál

V letošním roce přinesla distanč-
ní výuka výtvarným oborům jiné 
podmínky a jiná témata. Výstava 
dětí ze ZUŠ představuje krát-
kou práci v  ateliéru i  dlouhou 
práci z  domova. Uvidíte, co děti 
vytvořily, ale i  jak si k  tomu do-
šly a čím se inspirovaly. Součástí 
výstavy je výtvarný koutek, kde si 
návštěvníci mohou některé úkoly 
vyzkoušet.
vstupné: 10 Kč

PŘIPRAVUJEME

HURÁ DO ŠKOLY
3. září 2021 14-17 hod.
park před Spektrem (v případě 
nepříznivého počasí v  budově 
Spektrum)
Těšit se můžete na soutěže, písnič-
ky, tanec, ukázky spolků, kroužků 
a sportovních klubů ze Sezimova 
Ústí a okolí. Připraven bude opět 
fotokoutek a tetování. Prostě od-
poledne plné zábavy.
vstupné: zdarma

ART SETKÁNÍ 2021
Vernisáž 4. září 17 hod.
galerie Spektrum

Členové a  hosté VSU ČMS při-
pravili mezinárodní výstavu 
obrazů třicítky umělců z  Čech, 
Slovenska, Rakouska nebo Švý-
carska. V dílech se představí vel-
mi různorodé a  pestré náměty. 
O hudební doprovod se postarají 
děti ze ZUŠ Sezimovo Ústí.
vstupné: zdarma

TRIO MERTA, HRUBÝ, FENCL
6. září 19 hod.
sál Spektrum
Základní kámen českého pís-
ničkářství Vladimír Merta, fe-
nomenální houslista Jan Hrubý 

a dvakrát mladší klavírista a kyta-
rista Ondřej Fencl koncertují na-
příč republikou. Hlavní postavou 
je bezesporu veterán Merta, který 
alby Domilováno (2013) a Image-
na (2014) znovu dokázal, že ještě 
nepatří do starého železa a má co 
říct nejen skrz své dávné hymny. 
Právě tyto kultovní songy ze 70. 
a 80. let jsou základem současné-
ho playlistu.
vstupné: 190 Kč
(Již zakoupené vstupenky na  pů-
vodní termín zůstávají v platnosti.)

NA KUS ŘEČI 
S MIROSLAVEM DONUTILEM
20. září 19 hod.
sál Spektrum

Populární herec, bavič, vypravěč 
Miroslav Donutil nás navštíví se 
svojí one man show Na kus řeči. 
Skvělé historky, nové příběhy 
a  zážitky nám připomenou, co 
vše se může přihodit na cestách. 
Umělec bude nejen vyprávět své 
zážitky, ale také bude odpovídat 
na dotazy diváků. 
vstupné: 420 Kč 
(Již zakoupené vstupenky na  pů-
vodní termín zůstávají v platnosti.)

DOMINIKA NA CESTĚ 
JAPONSKEM 
21. září 19 hod.
sál Spektrum
Další z cest Dominiky Gawliczko-
vé. Všichni se usmívají, pomáhají 
si a  uctivě se klanějí, na  každém 
rohu je výběr zdravého levného 
jídla, domy se nezamykají, všu-
de je čisto, všechno je do detailu 
promyšlené a funguje. Zní to jako 
dokonalý svět, ale je?
vstupné: 170 Kč 
v předprodeji/200 Kč na místě
(Již zakoupené vstupenky na  pů-
vodní termín zůstávají v platnosti.)

KLUBOVNA III. VĚKU

Pravidelná setkávání chystáme 
od  září 2021. Pokud situace do-
volí, program bude zahrnovat 
venkovní pohybové akce i vnitřní 
činnosti, na které jste z minulos-
ti zvyklí. Přejeme příjemné letní 
dny a těšíme se na shledanou.

Tým Klubovny 3. věku

KNIHOVNY

Knihovna Městský úřad
Knižní novinky
Pro dospělé:
Michaela Duffková: 
Zápisník alkoholičky
čtení pro ženy
T. R. Ragan: Unesená
detektivní román
G. W. Whitney: 
Důvodné pochybnosti
romantické čtení
Stephenie Meyer: 
Půlnoční slunce
fantasy
Helen Fields: Dokonalý zločin
detektivní román

Pro děti a mládež:
Sven Nordqvist: Kocour Fiškus 
a vánoční skřítek
pro nejmenší
Marta Maruszczaková: 
Tajemství mámina bříška
poučné čtení pro děti
Ester Stará: Milda a Milda
pro nejmenší
Pavel Čech: O klíči
poetický příběh
Michaela Fišarová: Kanálníčci
pohádky

Knihovna Školní náměstí
Knižní novinky
Pro dospělé:
Laura Kniedl: 
Nedotýkej se mě
román pro ženy
Bernard Minier: Mráz 
krimi
Táňa Keleová-Vasilková: 
Rodinné klubko
román
Dominika Gawlicziková: 
Dominika na cestě Japonskem
cestopis
Julie Caplin: Čajovna v Tokiu
pro ženy
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Pro děti a mládež:
John Flanagan: Hraničářův
učeň 15: Ztracený princ
fantasy příběh
Dav Pilkey: 
Dogman a Superkotě
komiks
Tereza Verecká: 
Třaskavé pohádky
pohádky pro milovníky chemie
Pavel Pospíšil: Země s nebem
básničky pro děti
Clare Baldingová: Závodní kůň, 
který odmítá běhat
příběh pro začínající čtenáře

LETNÍ KINO

Změna programu a termínů 
vyhrazena. 

ČERVENEC

čt  1. července 21:30 hod.
so  17. července 21:30 hod.
MATKY
komedie
ČR, 2021, 95 min., 12 let

Čtyři nejlepší kamarádky jsou 
elegantní, sebevědomé, chytré, 
užívají si a probírají chlapy, vzta-
hy a sex. K tomu se ale taky stara-
jí o  děti, nebo je právě porodily, 
případně jsou těhotné. Ale hlavně 
mají jedna druhou…

út 6. července 21:30 hod.
RYCHLE A ZBĚSILE 9 
akční
USA, 2020, 135 min., 12 let, titulky
Dominic Toretto má už zase trab-

le s  rodinou, tentokrát ale úplně 
jiné, než byste asi čekali. Kyberte-
roristka Cipher se navíc oklepala 
z direktu, který jí rychlá a zběsi-
lá parta uštědřila v  osmém díle, 
a je odhodlána jim to všem vrátit 
i s úroky.

st 7. července 21:30 hod.
TICHÝ SPOLEČNÍK
komedie
ČR, 2020, 100 min., 12 let

Lenka se vrací do  rodné vesnice 
na Slovácku, kde si chce po rozvo-
du dobít baterky. Trefí se do doby, 
kdy se její otec rozhodne potopit 
na dno přehrady, aby na zahradě 
zatopeného do-mu našel zakopa-
nou bednu se slivovicí.

čt    8. července 21:30 hod.
st 14. července 21:30 hod.
NIKDO
akční
USA, 2021, 92 min., 12 let, titulky

Hutch je unavený chlap střední-
ho věku, jehož život se smrsknul 
na  otravné každodenní rituály 
prokládané manželčiným po-
hrdáním a  pubertálními výlevy 
vlastních dětí. Hutch se stane jed-
ním z cestujících, které v nočním 
autobuse obtěžuje banda grázlů, 
bouchnou v  něm nahromaděné 
saze. A že jich je...

pá 9. července 21:30 hod.
UBAL A ZMIZ
komedie
ČR, 2021, 99 min., 12 let 
Mireček a Vilém se živí pěstová-
ním trávy a  dostanou nabídku 
prodat veškeré zásoby za  jednu 
noc. Jenže když uzavřou obchod 
s nebezpečným Bulharem a  jeho 
pravou rukou, zjistí, že jim někdo 

vykradl pěstírnu. Mají pár hodin 
na  to, aby zachránili nejen kšeft 
roku, ale taky vlastní malíčky. 
Komedie, jejíž děj se odehrává 
během jediné šílené noci na pěti 
různých místech Prahy.

út 13. července 21:30 hod.
ANNY
dokument
ČR, 2020, 67 min., 12 let

Nový časosběrný dokument He-
leny Třeštíkové sleduje příběh 
stárnoucí prostitutky Anny. Přes-
tože žije na  společenském dně, 
ona sama nikdy neztrácí svou 
lidskou důstojnost, humor nebo 
víru ve  štěstí. „Poctivě tu šlapu 
dobrejch dvacet let a čím dál míň 
to hodí.“

čt 15. července 21:30 hod.
SPIRÁLA STRACHU: 
SAW POKRAČUJE
horor
USA, 2021, 93 min., 15 let, titulky

Detektiv Ezekiel "Zeke" Banks 
a  jeho parťák vyšetřují děsivé 
vraždy, které začínají přípomínat 
nechvalně známé případy z  mi-
nulosti. Nevědomky se tak stanou 
hráči na šachovnici morbidní hry 
zákeřného vraha. A to ještě Zeke 
netuší, že spolu s  ním bude ďá-
belskému plánu šíleného zločince 
čelit i  jeho otec, vážený policejní 
veterán (Samuel L. Jackson).

pá  16. července 21:30 hod.
út 27. července 21:15 hod.
BOŽE, TY SEŠ HAJZL
komedie
NSR, 2020, 98 min., 12 let, titulky

Steffi právě dokončila střední 
školu a těší se na poslední třídní 
výlet do  Paříže, kde chce prožít 
první romantickou noc s  Fabia-
nem, svou středoškolskou láskou. 
Stane se ale něco, s čím nikdo ne-
počítal. Jednou lékařskou kontro-
lou se pro Steffi všechno mění.

út 20. července 21:15 hod.
ÚNIKOVÁ HRA: TURNAJ 
ŠAMPIÓNŮ
horor
USA, 2021, 92 min., 12 let, titulky

Tentokrát se nic netušící skupina 
šesti lidí ocitne uzamčená v další 
sérii únikových místností. Po-
stupně odhalují, co je spojuje, aby 
zůstali na živu… a zjišťují, že tuto 
hru už jednou hráli.

st 21. července 21:15 hod.
NADĚJNÁ MLADÁ ŽENA
thriller
USA, 2020, 113 min., 15 let, titulky
Cassandra chodí do  barů, před-
stírá v  nich těžkou opilost, ne-
chává se sbalit chlápky a když má 
dojít k „nejlepšímu“, tak na ně ne-
milosrdně zaútočí. A proč to bý-
valá perspektivní medička dělá? 
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Protože na vysoké potkala kluka, 
který jí způsobil takové trauma, 
že rezignovala úplně na  všechno 
a jediné, co jí jakž takž baví, jsou 
výše uvedené noční lovy. A pak se 
v  jejím životě znovu objeví „pa-
chatel“ jejího současného stavu.

čt  22. července 21:15 hod.
pá  30. července 21:15 hod.
GUMP – PES, KTERÝ 
NAUČIL LIDI ŽÍT
rodinný
ČR, 2020, 90 min., přístupný

Rodinný film režiséra F.A. Brabce 
je o  světě viděném očima toula-
vého psa Gumpa. O tom, jak nás 
vidí zvířata a  jak je náš svět pro 
ně důležitý. Ten svět, který jim 
dává domov, sílu, naději, ale také 
bolest. Dobrodružný příběh sku-
tečných psích hrdinů a lidí kolem 
nich.

so  24. července 21:15 hod.
CROODSOVI: NOVÝ VĚK
animovaný
USA, 2020, 95 min., přístupný, 
dabing

Nejslavnější pravěká rodina se 
vrací! Croodsovi zjistí, že hrdi-
nové doby kamenné to fakt ne-
mají jednoduché. Nestačí, že jim 
na  každém kroku hrozí sežrání 
od  hladových potvor. Oni navíc 
museli potkat rodinu, která je 
lepší než ta jejich. Tedy aspoň to 
tak vypadá.

st 28. července 21:15 hod.
MSTITEL
komedie
ČR, 2021, 93 min., 15 let
„Když nemůžeš, tak přilej“, říká 

motto filmu, v  němž se zkra-
chovalý herec rozhodne propít 
až k expedici na Mars, najít sám 
sebe, lásku, něco k pití a  tlačítko 
START. A když ne to, tak se ale-
spoň všemu pomstít, především 
šéfovi divadla, který ho vyhodil. 
A  manželce, která ho hned poté 
vyhodila rovněž.

čt 29. července 21:15 hod.
SLEČNA BESTIE
komedie
USA, 2020, 102 min., titulky
Monstrum, přezdívané Řezník si 

vyhlédne jako další oběť Millie, 
jenže vinou jistého magického 
rituálu si ze setkání s  Millie od-
nese velmi nepříjemnou životní 
komplikaci: ráno se probudí v je-
jím těle. Millie je na tom ještě hůř, 
přes noc se z  ní stal obtloustlý 
padesátník, po kterém jdou poli-
cajti z celé Ameriky. Navíc má jen 
24 hodin na  to, aby vrátila věci 
do normálu, jinak v tom chlapovi 
zůstane uvězněná navěky.

so  31. července 21:15 hod.
MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA
rodinný
ČR, 2021, 80 min., přístupný
Městského kluka Martina, s  pře-
zdívkou Mazel, příroda moc 
nebere, má radši svůj telefon 
a na trapnej tábor pod stan do lesa 
jede spíš z donucení. Právě on ale 
objeví tajemné lesní bytosti a uza-
vře s  nimi dohodu. Nejdřív mu 

pomáhají uspět v  táborové hře, 
nakonec ale musí vyřešit mno-
hem důležitější a náročnější úkol.

SRPEN

út 3. srpna 21:00 hod.
VOYAGERS – VESMÍRNÁ MISE 
sci-fi
USA, 2021, 108 min., 12 let, 
titulky

Budoucnost lidské rasy je v ohro-
žení. Do  dalekého vesmíru je 
proto vyslaná skupina třiceti 
mladých mužů a  žen. Když od-
halí znepokojující tajemství mise 
na  vesmírné lodi, zavládne cha-
os…

st 4. srpna 21:00 hod.
PRVOK, ŠAMPÓN, 
TEČKA A KAREL
komedie
ČR, 2021

Čtyři kamarádi ve středním věku 
si přiznají, že nežijí tak, jak si 
představovali. A  rozhodnou se 
vyřešit svou krizi provokativní 
hrou a  plněním odvážných úko-
lů. Jak čtyřicátník zjistí, jestli je 
opravdovej chlap? Pokusí se najít 
v  sobě odvahu udělat pořádnou 
kravinu jako zamlada. Nebo as-
poň odvahu za  všech okolností 
říkat to, co si opravdu myslí. 

čt 5. srpna 21:00 hod.
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
komedie
USA, 2021

Režisér James Gunn uvádí akč-
ní dobrodružství superhrdinů 
Warner Bros Pictures. Těšte se 
na  partu nejdegenerovanějších 
delikventů světa DC, kteří umíra-
jí touhou zachránit svět.

pá 6. srpna 21:00 hod.
V ZAJETÍ DÉMONŮ 3
– NA ĎÁBLŮV PŘÍKAZ
horor

USA, 2021, 112 min., 15 let, titulky 
Mrazivý příběh plný hrůzy, smr-
ti a  neznámého zla, které šokuje 
i  zkušené výzkumníky paranor-
málních jevů Eda a  Lorraine 
Warrenovi. Začal bojem o  duši 
malého chlapce a  pokračoval 
způsobem, kterým si ani jeden 
z nich nedovedl představit.

út  10. srpna 21:00 hod.
EXPEDICE: DŽUNGLE
dobrodružný 
USA, 2021, přístupný, dabing

Film inspirovaný slavnou atrakcí 
v  zábavním parku Disneyland je 
dobrodružnou výpravou do ama-
zonské džungle, ve které se Dway-
ne Johnson představí jako cha-
rismatický kapitán lodi a  Emily 
Blunt jako odvážná průzkumnice 
na misi.

Kulturní program na měsíce červenec–srpen
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st 11. srpna 21:00 hod.
ROZHNĚVANÝ MUŽ
akční
USA, 2021, 119 min., 15 let, titulky 

Jaké tajemství skrývá nová posila 
bezpečnostní firmy? Kdo je vlast-
ně tajemný H. a jakou má minu-
lost? Tohle bude pro Los Angeles 
dlouhá noc...

čt  12. srpna 21:00 hod.
st  18. srpna 20:45 hod.
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
komedie
ČR, 2021 

Když se Nataša a Dominik neplá-
novaně stanou rodiči, domluví 
se, že Nataša jako úspěšná de-
signérka hraček pro děti dokáže 
rodinu lépe finančně zabezpečit 
a hlavní část péče o novorozence 
převezme Dominik. Ten přistu-
puje k  úkolu s  poněkud naivní 
představou a nakonec musí vyna-
ložit veškerou vynalézavost, aby 
během prvního roku vůbec péči 
o malého Čeňka zvládl.

pá 13. srpna 21:00 hod.
SMRT VE TMĚ 2
horor
USA, 2021, 15 let

Několik let po  ničivém požáru 
domu žije slepý Lang na  tichém 
izolovaném místě, kde vychovává 
mladou osiřelou dívku. Jejich spo-
lečný život se rozpadne, když sku-
pina zločinců dívku unese a donu-
tí slepého muže opustit bezpečné 
útočiště, aby ji zachránil.

so 14. srpna 21:00 hod.
MAXINOŽKA 2
animovaný
BG, F, 2020, 88 min., přístupný, 
dabing

Adamův tatínek je teď velmi 
slavný a  chce využít svou slávu 
ke  změně světa. Kontaktuje ho 
nevládní organizace, aby pomohl 
chránit největší přírodní rezerva-
ci před znečištěním ropnou spo-
lečností. Když táta zmizí, jeho syn 
Maxinožka s přáteli udělá vše, co 
je v jeho silách, aby ho našli a za-
chránili.

út  17. srpna 20:45 hod.
CHYBY
romantický
ČR, 2021, 99 min., 15 let

Ema je energická prodavačka 
v supermarketu na malém městě. 
Tomáš je pokrývač žijící v neda-
leké vesnici. Jedna noc, od  které 
ani jeden z  nich nic zásadního 
nečekal, rychle přeroste ve vztah, 
lásku a  společné bydlení. Ema 
se rozhodne Tomášovi svěřit se 
vším, co v životě prožila. Toho to 
ale nezajímá, protože oba podle 
něj mají žít jen teď a tady. 

čt  19. srpna 20:45 hod.
st  24. srpna 20:30 hod.
VEČÍREK
komedie

ČR, 2021, 90 min., 12 let
Na  večírku se postupně scháze-
jí bývalí spolužáci. Setkání by se 
pravděpodobně neslo v  duchu 
lehkého škorpení a nostalgických 
vzpomínek, jenže místo dalšího 
spolužáka zazvoní u dveří podo-
mní prodavač a  přinese nečeka-
nou zprávu o  kamarádovi, který 
už nikdy nedorazí. Účastníci ve-
čírku se za ním společně vydávají 
autobusem. Během cesty se uká-
že, že mluvit o  skutečných poci-
tech je mnohem složitější, než se 
zdá.

so  21. srpna 20:45 hod.
MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA
tragikomedie
SR, ČR, 2020, 104 min., 12 let

Josef (Miroslav Krobot) je spiso-
vatel, který jednoho dne získá ne-
čekanou schopnost – mimořádný 
sluch v  podobě zaječích uší. Ten 
mu umožňuje výborně slyšet ne-
jenom hlasy dalších lidí, ale pře-
devším jejich myšlenky... Střet 
cizích a vlastních představ o sobě 
samém otevře Josefovi oči.

út  24. srpna 20:30 hod.
CESTA DOMŮ
komedie
ČR, 2021, 90 min., přístupný
Poslední díl lesní trilogie Tomá-
še Vorla zakončí příběhy a osudy 
všech postav dvacet let po  pre-
miéře první “Cesty”. „Scénář 

jsem dal dohromady z  příběhů 
a historek, které jsem tady v okolí 
Rabštejna nad Střelou slyšel nebo 
sám zažil. Při psaní mi pomáhali 
místní sedláci, lesníci a myslivci,“ 
prohlásil režisér. 

čt  26. srpna 20:30 hod.
ZÁTOPEK
životopisný
ČR, 2021, 90 min., přístupný

Výpravný film režiséra Davida 
Ondříčka, věnovaný nejen spor-
tovnímu, ale i životnímu příběhu 
jednoho z  největších světových 
atletů všech dob, čtyřnásobného 
olympijského vítěze Emila Zá-
topka. Příběh o vítězstvích v lásce 
i ve sportu, k nimž je třeba přede-
vším velké srdce.

pá 27. srpna 20:30 hod.
THE BEATLES: GET BACK
hudební
VB, 2021, přístupný
Skvělá hudba a  anglický humor 
v podání čtyř známých zpěváků: 
Johna Lennona, Paula McCart-
neyho, George Harrisona a Ringa 
Stara.

so 28. srpna 20:30 hod.
DRAČÍ ZEMĚ
animovaný
D, 2020, 91 min., přístupný, dabing

Rodinný film s  trojící neobvyk-
lých hlavních hrdinů: drakem, 
zlodějíčkem a  horským šotkem. 
Hrdinové se vydávají na  dobro-
družnou cestu, jejímž cílem je 
nalezení dračí země.
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Veronika Holubová 
ředitelka Městského střediska 
kultury a sportu Sezimovo Ústí

Za  toto krátké období mého 
fungování se mnohé povedlo 

a ze spousty aktivit mám upřím-
nou radost. Vzhledem k  úplné-
mu uzavření kultury bylo více 
času na věci provozního charak-
teru, přestavby, opravy, údržby 
anebo aktivity, na které nebyl čas, 
když bylo kultury zase hodně. 
Podařilo se mi doplnit pracovní 
kolektiv o  účetní, koordinátora 
a  produkční pracovnici. Hned 
po mém nástupu do funkce byla 
úspěšně dokončena zakázka „Vý-
měna sedadel a  podlahové kry-
tiny“ v  sále Spektrum. Dalším 
oříškem, který jsme potřebovali 
rychle rozlousknout, byla oprava 
národní kulturní památky Kozí 
hrádek. Ve  veřejné zakázce byla 
vybrána firma, která opravu zdi-
va provedla během měsíce října 
pod dohledem pracovníků Hu-
sitského muzea, památkového 
ústavu a  Jihočeského kraje. Pak 
ale došlo k postupnému uzavření 
veškerých aktivit pod hlavičkou 
MSKS, včetně knihoven. Snažili 
jsme se proto vypomoci městu 
v denním stacionáři, s rozvozem 
obědů, úklidem v  domě s  pečo-
vatelskou službou či dezinfekcí 
hřišť.  

Na  konci roku jsme obnovili 
účet na  Instagramu i  Youtube 
kanál a  začaly vznikat online 
projekty. Pozitivní ohlasy jsme 
zaznamenali na  Kapitoly filmo-
vé historie města Sezimova Ústí, 
které se postupně zveřejňovaly 
a  lidé tak mohli vidět, jak měs-
to Sezimovo Ústí rostlo a  jak se 
mu dařilo. V době adventu a Vá-
noc pak potěšil místní obyvatele 
projekt Ježíškova kancelář, kde si 
malí i  velcí mohli psát a  posílat 
svá přání.

Uspěli jsme s žádostmi o dota-
ce Jihočeského kraje pro rok 2021 

– na opravy Kozího hrádku, stol-
ní vitríny do  galerie Spektrum, 
na Loutkový festival, na Přehlíd-
ku folklorních souborů a  Hurá 
na  hrad neboli Odemykání 
a  Uzamykání Kozího hrádku. 
Uskutečnili jsme také opravu 
orchestřiště a  jeviště v  letním 
kině, které je nyní připraveno 
na letní sezonu koncertů – např. 
Divokej Bill, Arakain, Anna K. 
atp. Po  rozvolňování vládních 
opatření jsme zrealizovali akce 
pro veřejnost, např. Den Dětí, 
Lužnickou šlapku, Roztančeme 

Sezimák, výlety a  zahájili jsme 
promítání v letním kině.

Naším největším projektem 
v  období, kdy kultura nemohla 
standardně fungovat, byl Pohád-
kový místopis města Sezimovo 
Ústí. Vznikla pohádková cesta, 
která má sedm zastavení na  za-
jímavých místech našeho města. 
Každé místo se stalo inspirací 
pro pohádkový příběh autorky 
Jindřišky Bumerlové. Ten je vždy 
doplněn faktografickými údaji 
a  tipy na další výlety a činnosti, 
jež s  místem souvisejí. Vyprá-

věním i  jednotlivými místy vás 
provede vítr Dujda. Pohádky 
načetla divadelnice, spisova-
telka, režisérka a  učitelka v  MŠ 
9. května Alena Bláhová. Dana 
Mikesková, také učitelka z  MŠ  
9. května, vytvořila ilustrace 
a přehlednou mapu. V infocent-
ru v budově Spektrum v Sezimo-
vě Ústí je pro zájemce k dispozici 
zdarma prospekt vytvořený spe-
ciálně k  tomuto projektu. Přes 
svůj mobilní telefon načtete QR 
kódy uvedené v  brožurce a  do-
stanete se na jednotlivé pohádky 
na  Youtube kanálu Měxus. Malí 
i  velcí návštěvníci si tak mohou 
v  jednom okamžiku vychutnat 
procházku, poslouchat audiopo-
hádky a zároveň se dozvědět za-
jímavosti o městě.

Ráda bych poděkovala všem 
zaměstnancům, spolupracovní-
kům, zřizovateli i  návštěvníkům 
kulturních akcí a  popřála vám 
všem hlavně pevné zdraví a mno-
ho skvělých kulturních i sportov-
ních zážitků v našem městě.

Předávám tedy tímto pomysl-
né kulturní žezlo své nástupkyni 
Mgr.  Zuzaně Bláhové a  přeji jí 
mnoho úspěchů!                              

Jak vypadal srpen 2020 až červen 2021 
ve funkci ředitelky MSKS?

Vlevo Veronika Holubová, vpravo Zuzana Bláhová


