
VÝROČNÍ 
ZPRÁVA
2021

1výroční zpráva 2021



OBSAH

I. Základní údaje o organizaci 1

Předmět činnosti dle zřizovací listiny ze dne 22. 07. 2014 1

II. Činnost Městského střediska kultury a sportu Sezimovo Ústí 2

Divadlo

Divadelní představení pro dospělé 3

Divadelní představení pro děti 4

Školní pořady 4

Kino

Vyhodnocení provozu kin MSKS 2021 6

Galerie

Výstavy a vernisáže 7

Ostatní akce

Venkovní akce 9

Koncerty a přednášky 10

Výlety 10

Loutkový festival 11

Infocentrum 13

NKP Kozí hrádek

Oprava zdiva a archeologický výzkum na NKP Kozí hrádek 14

Městské knihovny 17

Celoroční akce a programy 18

Jednotlivé akce 18

III. Organizace a personalistika 21

Organizační struktura MSKS k 31. 12. 2021 21

IV. Správa objektů 22

Správa a údržba 22

Pronájmy 22

Opravy, investice a péče o spravovaný majetek 22

V. Hospodaření MSKS 24

Dotace 24

Stav pohledávek a závazků 27

Fondy 28

VI. Závěr 29

VII. Výhled do roku 2022 32
výroční zpráva 2021



výroční zpráva 2021 1

I. Základní údaje o organizaci

Název: Městské středisko kultury a sportu

Sídlo: náměstí Tomáše Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí
Právní forma: příspěvková organizace

Ředitel: Veronika Holubová, Mgr. Zuzana Bláhová (od srpna 2021)

Zřizovatel: město Sezimovo Ústí
IČ: 71195424

Datová schránka: h8rk52p

Předmět činnosti dle zřizovací listiny ze dne 22. 7. 2014

Předmětem činnosti organizace je poskytování veřejných služeb kultury, včetně pořádání kulturních a

společenských akcí za účelem poskytování kulturního a společenského obohacení života občanů a

návštěvníků města. Příspěvková organizace je základní knihovnou ve smyslu § 12 zákona č. 257/2001 Sb. a

zajišťuje provozování veřejných knihovnických a informačních služeb podle tohoto zákona. Příspěvková
organizace podporuje turistický ruch ve městě Sezimovo Ústí. Účelu svého zřízení dosahuje zejména tím, že:

• organizuje a zabezpečuje sdělování autorských děl veřejnosti, a to zejména v podobě pořádání
divadelních představení, koncertů, výstav, multimediálních představení a veřejného předvedení
audiovizuálních děl,

• zabezpečuje poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb,
• pořádá kulturní a kulturně společenské akce, včetně plesů a tanečních zábav různých forem

• organizuje a pořádá nabídku poznávacích a vzdělávacích aktivit, včetně přednášek a jejich cyklů
• organizuje a pořádá vzdělávání, kulturní a kulturně společenské akce (včetně přehlídek, festivalů apod.)

v oblasti zájmové a zájmově umělecké činnosti
• k tématům své činnosti vydává a veřejně šíří neperiodické publikace

• pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze
• zabezpečuje inzerci města Sezimovo Ústí jako vhodného turistického cíle
• zajišťuje návštěvníkům města dostatek potřebných informací, zejm. o památkách města, kulturních

akcích, možnostech ubytování ve městě apod.

• provozuje cestovní agenturu

• poskytuje zázemí, administrativní, technickou a materiální podporu zřizovatelem schváleným fyzickým a

právnickým osobám působícím v oblasti kultury a zájmové činnosti
Zřizovatel povoluje, aby MSKS vykonávalo dále uvedený okruh doplňkových činností:
• ubytovací služby
• specializovaný maloobchod

• kopírovací práce
• reklamní činnost
• zvukařské a osvětlovačské práce
• pronájem nebytových prostor



II. Činnost Městského střediska kultury a sportu Sezimovo Ústí

Filmy, divadla, koncerty, akce pro rodiny s dětmi, sportovce ale i seniory. Městské středisko kultury a sportu

(MSKS) nabízí pestrý program nejen pro obyvatele Sezimova Ústí. Cílem MSKS v roce 2021 bylo převážně
obnovení kulturních a společenských akcí, které by oslovily diváky i příchozí všech věkových kategorií.
V roce, jenž byl opět výrazně zasažen covidovou pandemií, bylo hlavním úkolem MSKS znovu zaplnit

multifunkční sál budovy Spektra, nabídnout divadelní novinky i filmové premiéry. V galerii Spektrum, ve

foyer i v malém sále, byly k vidění výstavy nejrůznějších výtvarníků.

Přes veškeré překážky se na podzim roku 2021 mohla uskutečnit divadelní představení přesouvaná kvůli
pandemii i několikrát po sobě. Dramaturgický plán MSKS nabídl také nové tituly, především v rámci tradiční
předplatitelské skupiny.

Roční pauzu zažilo v roce 2021 loutkové Divadýlko na schodech. Domovská loutkařská scéna MSKS byla

nucená vzhledem k pandemii zcela omezit své aktivity, loutkový sál neodehrál žádnou z plánovaných
pohádek. Stejný scénář zažil místní ochotnický soubor divadla Spektrum.

Svou činnost postupně obnovilo kino Spektrum, na nějž měla protipandemická opatření obrovský dopad. O

diváky bojovalo v konkurenci rozličných vizuálních či filmových platforem, a to díky možnosti uvedení
aktuálních premiér, ale například také využitím 3D technologie.

Velký divácký úspěch zaznamenalo letní kino, které dokázalo i přes omezení přilákat 3092 diváků.

Povedenou sezónu si připsal Kozí hrádek. Objekt si prohlédlo přes 12 tisíc platících návštěvníků.

Podobně se úspěchu těšily i venkovní akce, které mohly být pořádány od června 2021 a patřily jako vždy
k divácky nejnavštěvovanějším.

Veškeré dění pak svou činností zastřešilo sezimoústecké infocentrum, které nabídlo služby nejen turistům.

Informace o plánovaných akcích či vstupenkách na jednotlivá divadelní i filmová představení tu čerpali a

čerpají také obyvatelé Sezimova Ústí a blízkého okolí.

Své čtenáře si v nelehké době udržely obě pobočky knihovny v Sezimově Ústí I i II. Spolu s tradičními
výpůjčními službami mohly být znovu obnoveny lektorské programy i odpoledne určená pro veřejnost.
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Divadelní představení pro dospělé: 887 diváků

Pouze 5 divadelních představení měli možnost vidět diváci v sále Spektra v roce 2021. Přestože původní
celoroční plán zahrnoval 13 titulů, většina z nich musela být kvůli protiepidemickým opatřením zrušena
nebo přeložena. V jarních měsících se tedy nekonalo ani jediné představení.

V podzimní sezóně již byly kulturní akce umožněné, diváci i pořadatelé však museli dodržovat aktuální
protiepidemická opatření. Spektrum nabídlo předplatitelskou skupinu v podobě třech profesionálních a

jednoho amatérského divadelního souboru. Permanentku v hodnotě 990 Kč si zakoupilo 117 předplatitelů.

Nad rámec předplatného proběhlo pouze jedno divadelní představení. I tak dorazilo do divadla ve Spektru

celkem 887 diváků.

neodehraná představení

Když se zhasne VIP ART COMPANY 0 přeloženo na 2022

Rošáda Divadelní spolek Frída 0 přeloženo na 2022

Čarodějky v kuchyni VIP ART COMPANY 0 zrušeno

Fantastická žena VIP ART COMPANY 0 přeloženo na 2022

Sex noci svatojánské Komorní divadlo Kalich 0 přeloženo na 2022

Krasavci na chmelu VIP ART COMPANY 0 zrušeno

Central Park West VIP ART COMPANY 0 zrušeno

Královny VIP ART COMPANY 0 zrušeno
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datum název agentura počet diváků

17. 09.2021 Velké lásky v malém hotelu Divadelní společnost Háta 165

11. 10. 2021 Podařené panstvo Ochotníci Miličín 158

20. 10. 2021 Drobečky z perníku Agentura HARLEKÝN 205

03. 11. 2021 Benátky pod sněhem Pantheon production 206

08. 12. 2021 Laskonky Divadlo na Maninách 153



Divadelní představení pro děti: 233 diváků

Covidová sezóna 2021 dopadla nejvíce na dětské diváky. Svou činnost zcela omezilo loutkové Divadýlko na

schodech i ochotnický divadelní soubor Spektrum, který se zaměřuje právě na dětské publikum. V nabídce
tak zůstaly pouze pohádky spadající do prázdninové dramaturgie programu Léto v parku. Odehrály se

celkem tři. Přímo ve Spektru pak děti zhlédly jedinou nedělní hranou pohádku. I tak v součtu pohádky
potěšily přes dvě stovky dětí.

datum název agentura počet diváků

14. 07. 2021 Léto v parku: Příběh hraček Jana Hubka Vanýsková 63

28.07. 2021 Léto v parku: Kryštůfek a lesní bytosti Pruhované panenky 57

11.08. 2021 Léto v parku: Nafrněná princezna Téměř divadelní solečnost 72

08.11. 2021 Jak víla Modrovláska splnila tři přání CziDivadlo Praha 41

Školní pořady: 772 diváků

Divadelní hry, pohádky, přednášky a filmy. Takovou nabídku každoročně zajišťuje MSKS pro mateřské,
základní i střední školy a odborná učiliště. V roce 2021 však mohli žáci a studenti využít jen podzimní termíny
představení. Jarní část sezóny zastavil opět covid a následující vládní opatření. Na školní pořady do Spektra

nakonec dorazilo téměř osm stovek dětských návštěvníků a studentů.

datum název Agentura počet diváků

08. 10. 2021 Kosí bratři Liduščino divadlo 154

19. 10. 2021 Ronja dcera loupežníka Divadlo D21 181

24. 11. 2021 Maxipes Fík 8:30 CziDivadlo 151

24. 11. 2021 Maxipes Fík 10:00 CziDivadlo 160

07. 12. 2021 Vánoce v naší chaloupce Liduščino divadlo 126
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Kino: 6084 diváků

Kino v Sezimově Ústí obsluhuje tradičně dvě lokality. Kino Spektrum bylo v provozu od 2. ledna do 23. května
2021, pouze však ve své virtuální online podobě, a to opět v důsledku protiepidemických opatření. Celkem 85

diváků tak po síti vidělo dohromady 43 představení.

Od 2. září do konce roku 2021 však již diváci mohli filmová představení zhlédnout opět přímo ve Spektru.

Osobně tak do velkého sálu kina dorazilo 2907 diváků, jejichž pozornost se rozdělila mezi 201 odehraných
představení.

Červen, červenec a srpen patřily tradičně letnímu kinu. Od 2. června do 31. srpna tu dohromady 58 filmů
vidělo 3092 příchozích.

Nejnavštěvovanějším titulem se stal český filmový hit „Gump – pes, který naučil lidi žít“, jehož příběh přilákal
celkem 707 diváků, a to při promítání ve Spektru i v letním kině.

V součtu tedy kina v Sezimově Ústí odehrála v roce 2021 dohromady 302 představení a vidělo je 6084 diváků.

Podzim přinesl kinu v Sezimově Ústí programové změny. Ekonomické důvody spolu s novými smluvními
podmínkami některých filmových distributorů vedly k omezení a snížení promítacího profilu kina. To tedy od

října začalo ve Spektru hrát v jiném časovém režimu – v úterý a ve středu vždy jedno představení, ve čtvrtek
a pátek dvě a po zbytek týdne tři. V pondělí kino tradičně nepromítá.
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Foyer a malý sál. To jsou dva oddělené výstavní prostory, kterými disponuje galerie Spektrum. Prostory byly 
pro návštěvníky dostupné až od května 2021, do té doby byly v souladu s vládními protiepidemickými 
opatřeními uzavřené. Za osm měsíců na výstavy ve Spektru dorazilo 451 platících návštěvníků, při vernisážích 
se bavilo dalších 585 milovníků výtvarného umění.   

Výstavní prostory galerie přitom nabízí příležitost profesionálním výtvarníkům, ale také umělcům, pro které 
jsou obrazy, fotografie či skulptury životním koníčkem. Prostor zde mají také místní spolky a sdružení, které 
mohou v galerii představit svou činnost.

Výstavy foyer

datum název

leden Vánoční výstava - prodloužená

únor Stálá expozice

březen Stálá expozice

duben Stálá expozice

květen Stálá expozice

červen Stálá expozice + děti ZUŠ

červenec Chýnovské výtvarnice

srpen Chýnovské výtvarnice

září ART setkání 2021

říjen ART setkání 2021

listopad ART setkání 2021

Výstavy malý sál

datum název

leden Jaroslav Kučera

únor Jaroslav Kučera

březen Jarní výstava

duben Jarní výstava

květen děti ZUŠ

červen děti ZUŠ

červenec děti ZUŠ

srpen děti ZUŠ

září děti ZUŠ + Výstava krojů

říjen Hospic + Výstava krojů

listopad Kašpar 

prosinec Kašpar/Vánoční výstava

návštěvnost galerie 2021

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

0 0 0 0 5 7 115 144 102 7 11 60

Galerie Spektrum: 451 návštěvníků
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Ostatní akce

MSKS nabízí pestrou škálu společenských i kulturních akcí. Jeho snahou je přitom připravit program pro

všechny věkové skupiny. Velkou oblibu si získaly již tradiční venkovní akce zaměřené hlavně na rodiny s dětmi.
Stejně tak vytížené jsou výlety, které MSKS pořádá v průběhu celého roku. Nejen místní lidé přijíždějí do

Spektra také za hudebními zážitky či za přednáškami především cestopisného zaměření. Rok 2021 se však
v tomto směru musel potýkat s omezeními upravujícími například počet návštěvníků akcí či podmínky vstupu.

I proto musela být řada plánovaných programů omezena či zcela zrušena. Nekonal se tak oblíbený
Reprezentační ples města ani dětský Karneval, zcela zrušené byly jinak vyhledávané výlety.

Venkovní akce: 2269 účastníků
Venkovní akce se začaly pomalu rozbíhat od června. Prvním počinem byl Den dětí v areálu letního kina, který
se odehrál za zpřísněných protiepidemických opatření. Uvolněnější atmosféru si mohly vychutnat děti v září,
kdy jich před Spektrum na program Hurá do školy dorazily přes dvě stovky. Úspěch měla i akce Hurá na hrad,

s podtitulem Uzamykání Kozího hrádku (podpořená také dotací Jihočeského kraje) – dobový program

navštívilo téměř pět set lidí. Za zmínku stojí také Nasvícení města s rozsvěcováním vánočního stromu na

náměstí Tomáše Bati. Hudební program v podobě vystoupení místního dětského sboru ZUŠ, sezimoústeckých
hudebníků nebo koncertu Báry Basikové ocenilo na 600 příchozích.

datum název počet diváků

01. 06. Den dětí 389

19. 06. Lužnická šlapka 100

30. 06. Roztančeme Sezimák 80

03. 09. Hurá do školy 250

03. 09. Roztančeme Sezimák 200

25. 09. Hurá na hrad 450

26. 11. Nasvícení města Sezimovo Ústí 600

03. 12. Čerti 50

16. 12. Zdobení stromečků 150

24. 12. Zpívání u stromečku 0

2269
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Koncerty: 80 diváků / Přednášky: 15 diváků

Jediným koncertem roku 2021, který mohl být kvůli přísným protiepidemickým opatřením odehrán, byl

říjnový večer Marcela Zmožka.

Stejně tak se v říjnu uskutečnila jediná přednáška roku 2021, a to cestopisné vyprávění Deny a Carol –
Napříč USA.

Výlety: 155 účastníků
I výlety se musely přizpůsobit přísným vládním nařízením. Ze 7 naplánovaných se jich podařilo realizovat 5.

Hlavními průvodci pro rok 2021 byla Lenka Želivská, která se zaměřuje na výlety s historickou dobovou

tematikou, a velmi oblíbený Ing. Josef Jahelka a jeho přírodně laděné exkurze.

10výroční zpráva 2021

datum název počet účastníků poznámka

12. 06. 2021 Vimperk, Kratochvíle, Bechyně 15

26. 06. 2021 Západní Čechy, mofety 34

17. 07. 2021 Bavorský les, stezka Korunami stromů 34

06. 08. 2021 Kroměříž 45

06. 11. 2021 Karlovy Vary, Moser, Becherovka, Kyselka 27

02. 10. 2021 Zlín, Tomáš Baťa 0 zrušeno

09. 12. 2021 Vánoční Olomouc, Svatý Kopeček 0 zrušeno
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datum název počet diváků

16. 10. Veselá pouť – Loudadlo 42

16. 10. Zajíček a mrkvová záhada – 100 opic 64

16. 10. Pohádky po telefonu – Čajovník 26

16. 10. Kdo si hraje, nezlobí 171

16. 10. Výtvarná dílna Jana Hubka 39

17. 10. Deset černoušků – Lokvar 29

17. 10. Deník profesora z Essexu – Dokola 50

17. 10. Skřítek – Divadýlko na schodech 60

17. 10. Kdo si hraje, nezlobí 139

17. 10. Výtvarná dílna – Muzeum čokolády 59

Loutkový festival: 679 návštěvníků

Po roční absenci zaviněné covidovou pauzou se na prkna divadelního sálu Spektra, do foyer i malého sálu
loutkového divadla vrátil program Loutkového festivalu podpořený navíc dotací Jihočeského kraje. Letitá
tradice loutkového divadla ve Spektru tak byla posílena osmi představeními a dvěma výtvarnými dílnami,
vše v průběhu dvou říjnových dnů.
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INFOCENTRUM
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Infocentrum

Provoz infocentra ve Spektru mohl být v roce 2021 spuštěn kvůli pandemii covidu až v květnu. Plně se tak

obnovily služby, které „íčko“ nabízí turistům i místním. K dispozici byly příchozím materiály o městě,
upomínkové předměty a suvenýry. Zájemci mohli využít volného přístupu k internetu, skenování, kopírování,
či tisk dokumentů. Především zde však mohli zakoupit vstupenky na jednotlivé akce MSKS, divadla, kino,

koncerty, výlety, ale i výstavy přístupné právě v otevírací době infocentra.

Za osm měsíců roku 2021, kdy bylo infocentrum přístupné, tudy prošlo 3430 návštěvníků.
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NKP KOZÍ HRÁDEK
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NKP Kozí hrádek: 12 127 návštěvníků
Přesně 12 127. Takový je počet platících návštěvníků, kteří prošli branami Kozího hrádku. Otevřený byl

tradičně od května do září, pak se pro turisty uzavřel, aby mohl podstoupit další z etap stavební
rekonstrukce.

Počet příchozích téměř kopíroval údaj z roku 2020, kdy na Kozí hrádek dorazilo 12 693 lidí, což oproti

předešlému roku znamenalo nárůst návštěvnosti zhruba o čtvrtinu.

I když z důvodu protiepidemických opatření nebyla sezóna zahájena tradičním Odemykáním, příznivci
dobových slavností si přišli na své alespoň v září, při slavnostním uzavírání nazvaném Hurá na hrad. O

program se postarala skupina historického šermu Táborští kupci, která připravila ukázky dobových soubojů,
děti si mohly vyzkoušet střelbu z luku, žonglování i rytířské brnění. Diváky nadchly také letové ukázky
dravců přímo ve zdech hradu. K vidění byla dobová řemesla, k poslechu hrála kapela Góthien. Celou akci

zakončila komentovaná oživlá prohlídka, jejímž průvodce byl zaměstnanec MSKS Petr Fiedor a aktéry opět
Táborští kupci. Atmosféru loučemi osvětleného hradu dotvořil hudební podkres táborského muzikanta

Ondřeje Kříže speciálně složený pro tuto příležitost a doplněný mluveným slovem hudebníka Josefa Duška.

Opravy zdiva a archeologický průzkum NKP Kozí hrádek

V roce 2021 má Kozí hrádek za sebou druhou fázi plánovaných oprav zdiva. Už na přelomu září a října si

hrad převzali archeologové z táborského Husitského muzea. Jejich úkolem bylo prozkoumat oblasti, do

nichž stavební úpravy zasáhnou. V místech, kde byly zdi nejvíc porušené, provedli drobné sondáže. Podařilo
se tak zachytit zdivo z období vrcholného středověku a poodhalit stavební vývoj celé památky. Sondy také
ukázaly, že památka nebyla zcela znehodnocena dobovými úpravami z druhé poloviny 20. století.
Archeologové odhalili původní kamenné zdivo i různé typy malt.

V průběhu října na průzkum navázaly stavební práce, které měly za cíl odvlhčit kamenné zdi a udržet je tak

nadále v dobré kondici. „Chrliče“ v podobě drobných odvětrávacích průrazů a vsakovací jámy s drenážním
potrubím byly druhou etapou oprav zdiva na Kozím hrádku.

Na rok 2022 je plánovaná oprava klenby nad schodištěm a zhotovení dalších vsakovacích jam s drenážním
potrubím. Veškerým pracím bude opět předcházet podrobný archeologický průzkum, prováděné budou

znovu pod dohledem odborníků z Národního památkového ústavu i Odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Jihočeského kraje.

I v roce 2021 byly opravy podpořené prostředky z dotačního programu Jihočeského kraje.
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Městská knihovna

Práce Městské knihovny Sezimovo Ústí v roce 2021 plynule navázala na rok 2020. Bohužel i rok 2021

s sebou přinesl komplikace s onemocněním COVID-19. Knihovna byla na svém začátku zavřená pro

veřejnost, a to už od prosince 2020 až do 15. února 2021. Přesto dál poskytovala své služby – jakmile to bylo

možné, knihovnice otevřely výdejní okénko a po dobu uzavření prostor (01. 01.–11. 04. 2021) takto

obsloužily na 1125 čtenářů. Aby čtenáři neztratili s knihovnou kontakt a zpestřili si čas, mohli se také v této
době zapojit do online soutěží, které běžely na facebookovém profilu knihovny.

Další provoz knihovny se řídil aktuálními vládními nařízeními. Programy pro děti a veřejnost se plně obnovily

až od září 2021.

Čtenáři a výpůjčky

Knihovna v Sezimově Ústí disponuje pestrým fondem výpůjček, který neustále doplňuje a obohacuje. Spolu

s knihami různých žánrů nabízí periodika, zvukové i obrazové nosiče či deskové hry. Jen knih měla k 31. 12.

roku 2021 k dispozici 23 062, v témže roce jich přitom přibylo 684. Je také zapojená do projektu Česká
knihovna spadajícího pod záštitu Moravské zemské knihovny. Jedná se o projekt Ministerstva kultury

podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a

mládež, vědy o literatuře pro veřejné profesionální a vybrané vysokoškolské knihovny.

Počet čtenářů se v obou knihovnách držel předchozího roku, došlo pouze k mírnému poklesu u dospělých
čtenářů, a to o 19. Počet čtenářů do 15 let se snížil o 3. Registrovaných uživatelů bylo v roce 2021 celkem

639.

Ve sledovaném období roku 2021 si lidé vypůjčili stejné množství knih jako v roce 2020, a to přes 18 000.

Mírně klesl zájem o výpůjčky periodik. Ke zvážení se tedy nabízí otázka obměny zakupovaných periodik pro

následující rok.

Došlo ale k významnému nárůstu půjčování deskových her a ALBI Kouzelného čtení, a to pravděpodobně
v důsledku zapojení obou oddělení do ALBI sítě pro knihovny. Výrazně se tak doplnil fond deskových her a

Kouzelného čtení. Mírně se také zvýšil zájem o audio knihy, ale pouze v knihovně na Školním náměstí.

Spolupráce

Knihovna i v roce 2021 pokračovala ve spolupráci se Střední školou obchodu, služeb a řemesel, Tábor,
Bydlinského 2474, s oborem Informační služby. Studenti knihovnictví v rámci tohoto programu navštěvují
knihovny v Sezimově Ústí a seznamují se s jejich činností a provozem. Plní tady také povinnou odbornou

praxi – studenti 3. ročníku pravidelnou páteční praxi v rozsahu 4 hodiny týdně (ve školním roce 2020/2021

se jednalo o dvě studentky v druhém pololetí a ve školním roce 2021/2022 o jednu studentku v prvním
pololetí). Studenti se podílejí také na přípravě programů pro místní školy, které v knihovně následně
realizují. Studenti 4. ročníku mají povinnou praxi v rozsahu 14 dní (7 hodin denně) – ve školním roce

2021/2022 – první pololetí se jednalo o dvě studentky.
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Celoroční akce a programy

1. Vzdělávací akce – lektorské programy

Během roku 2021 uspořádala knihovna celkem 46 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 818 účastníků.

Návštěvníci vzdělávacích akcí zahrnují lektorské programy pro ZŠ a MŠ, popřípadě přednášky pro veřejnost
se vzdělávacím rázem.

• Lektorské programy pro ZŠ a MŠ – dle výběru a požadavků připravují knihovnice programy pro

všechny tři základní školy města Sezimovo Ústí a pro místní mateřské školy.

• Lektorské programy pro návštěvníky Denního stacionáře DPS v Sezimově Ústí – dle požadavků vytváří
knihovna programy pro klienty Denního stacionáře.

2. Kulturní akce – celoroční akce a programy pro veřejnost

Návštěvníci kulturních akcí jsou návštěvníci vernisáží a zábavných akcí (především pro veřejnost). Jedná se

například o účastníky Deskových her nebo Hravého odpoledne.

• Čtenářská výzva pro děti – čtenářská soutěž pro děti. Zúčastnily se celkem 3 děti, které dohromady

přečetly 30 soutěžních knih.

• Čtenářská výzva – čtenářská soutěž pro dospělé – během roku museli přečíst 20 knih, které splňují
zadaná kritéria. Výzvu dokončilo 5 čtenářek.

• Hravé odpoledne – pravidelné měsíční akce nejen pro děti, s různými tématy – Šifrovací odpoledne,

Komiks, Advent a další.
• Deskové hry – seznámení s novými deskovými hrami a možnost zahrát si je v knihovně předtím, než si

je někdo může půjčit domů.

• Návštěvy Denního stacionáře DPS Sezimovo Ústí – jednou za dva měsíce pracují knihovnice s klienty

Denního stacionáře na vybrané téma

V roce 2021 byly knihovny ve vzdělávacích i kulturních akcích omezeny nařízením vlády. Zákaz akcí pro

veřejnost platil od ledna do května 2021.

Jednotlivé akce

leden

• Z důvodu nařízení vlády ohledně onemocnění Covid-19 byly prostory knihovny uzavřené pro

veřejnost.

• Online soutěže pro čtenáře – poznávačky knih – čtenáři soutěžili na facebookové stránce, psali do

komentářů k soutěžním příspěvkům odpovědi. Z odpovědí byl pak losovaný výherce. Ten si odměnou
mohl vybrat knihu, která podle jeho názoru ve fondu knihovny dosud chyběla, získal také přednostní
možnost její výpůjčky. Soutěž byla rozdělaná do kategorie pro děti a pro dospělé.

únor

• Otevření výdejního okénka pro čtenáře od 15. 02. 2021

• Online soutěže pro čtenáře – poznávačky knih – čtenáři soutěžili na facebookové stránce, psali do

komentářů k soutěžním příspěvkům odpovědi. Z odpovědí se pak losoval výherce. Odměna byla stejná
jako v lednu – možnost vlastního výběru nové knihy do knižního fondu. Vše opět v kategorii pro děti a

pro dospělé zvlášť.
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březen – květen

• Z důvodu nařízení vlády neprobíhaly žádné akce pro veřejnost.
• Prostory knihovny byly pro čtenáře otevřeny od 12. 04. 2021.

• Každý týden bylo představeno jedno téma čtenářské výzvy pro rok 2021 a s ním i knihy vhodné ke

čtení k tomuto tématu.

červen

• Deskové hry – seznámení s novými deskovými hrami a možnost zahrát si je v knihovně před tím, než si

je někdo může půjčit domů.

• Pasování na čtenáře – v knihovně proběhla pasování na čtenáře žáků prvních tříd základních škol
města Sezimovo Ústí.

• Vyhlášení výsledků soutěží Čtenářská výzva pro dospělé a Lovci perel pro děti.

červenec

• Deskové hry – pravidelná odpoledne pro děti i jejich rodiče.

• Hravé dopoledne s moderním komiksem – oslavili jsme 25. narozeniny Pokémonů a několik jich i

pochytali, prošli jsme dobrodružnou stezku s Timem a zahráli si línou hru s Garfieldem.

• Proběhla výstava 10 nejčtenějších knih v ČR.

srpen

• Deskové hry

• Hravé odpoledne s šiframi

září

• Deskové hry

• Zpět do školy v novém obalu – čtenáři si mohli přinést vlastní knihy, učebnice a sešity k obalení naší
knihovnickou folií. Pro zájemce, kteří pomáhali obalovat (obalovali si knihy sami pouze pod

dohledem), byla cena obalení snížena o 50%.

říjen

• Týden knihoven – týdenní akce v knihovně s doprovodným programem – Představení Kvída – hracího
stojanu obsahujícího nové deskové hry v koutku pro děti, Rande naslepo, obalování knih čtenářů,
prominutí menších pokut (do 20 Kč) registrace nových čtenářů zdarma.

• Výstavka knih zaměřených na region Táborsko
• Deskové hry

• Hravé odpoledne – Od dušiček po Halloween – oslava svátku zemřelých u nás a ve světě

listopad

• Deskové hry

• Hravé odpoledne – Advent

prosinec

• Deskové hry

• Hravé odpoledne – Vánoce
• Adventní online soutěž na facebooku městské knihovny – poznávání knih podle nápověd
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III. Organizace a personalistika

V Městském středisku kultury a sportu v závěru roku 2021 pracovalo na hlavní pracovní poměr celkem 11

zaměstnanců. Na plný úvazek 40 hodin týdně to bylo sedm zaměstnanců, na zkrácený úvazek 30 hodin

týdně tři a na poloviční úvazek 20 h týdně jeden zaměstnanec. V průběhu roku bylo uzavřeno 19 dohod o

provedení práce na organizační a technické zabezpečení kulturních akcí.

V průběhu roku došlo k personálním změnám. K 30. 06. 2021 pracovní poměr ukončila ředitelka Veronika

Holubová a do funkce nové ředitelky byla dnem 15. 08. 2021 jmenována Mgr. Zuzana Bláhová. V knihovně
na Školním náměstí nastoupila od 1. 09. 2021 nová knihovnice, v součtu došlo v knihovně k navýšení úvazků
o 10 hodin týdně. Od 01. 10. 2021 došlo ke změně na pozici kulturního pracovníka.
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IV. Správa objektů

Správa a údržba
• budova Spektrum

• letní kino

• NKP Kozí hrádek a naučná stezka

• knihovna Školní náměstí

Pronájmy
Krátkodobé pronájmy

• budova Spektrum – sál, foyer, klubovna

• areál letního kina – divadelní představení, koncerty

• NKP Kozí hrádek – soukromé akce

Dlouhodobé pronájmy
• restaurace Spektrum

• restaurace Kozí hrádek
• restaurace Hilton

• kuželna – letní kino

• Hvězdárna Fr. Pešty
• WallClub

• nebytový prostor – letní kino – nahrávací studio KOCIS

Opravy, investice a péče o spravovaný majetek

Investice

V březnu došlo k technickému zhodnocení budovy Spektrum. Pro efektivnější úklid kinosálu byl pořízený
centrální vysávací systém Husky. Celková investice do rozvodů a elektroinstalace činila 42 426,84 Kč.

V červnu bylo nutné pořídit nový zvukový procesor Dolby CP950. Stávající audio procesor digitálního kina

zaznamenal četné opravy a již nevyhovoval technickým požadavkům. Jednalo se o investici ve výši 120 940

Kč.

V prosinci MSKS zakoupilo nový mixpult Behringer X32 v ceně 53 000 Kč, který bude využívaný k ozvučení
sálu Spektra i letního kina. Původní mixpult JBL již nebyl plně funkční a oprava by byla nerentabilní.
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Opravy a údržba

Během měsíce března a dubna proběhla sanace konstrukce podia v letním kině. Jednalo se o odstranění
původního zastropení orchestřiště, zpevnění plochy a zhotovení nového zastropení v podobě
železobetonových monolitických desek uložených do stávajícího zdiva. Konstrukce byla opatřena
jednosložkovou minerální hydroizolační stěrkou na beton. Rekonstrukce podia přišla na 467 233,70 Kč,
z toho Město Sezimovo Ústí poskytlo příspěvek ve výši 466 000 Kč.

V srpnu byla provedena oprava střechy kuželny v areálu letního kina. Vyšla na 24 297 Kč.

Během srpna došlo v divadelní šatně k havárii potrubí. Odvod dešťové vody ze střechy praskl na několika
místech, čímž došlo k vytopení šatny v přízemí budovy Spektra. Podlaha i zdi byly nasáklé vodou. Bylo nutné
provést výměnu potrubí dešťového svodu ze střechy do přízemí v ceně 11 059 Kč, následovaly zednické a

malířské práce v ceně 64 800 Kč a výměna podlahové krytiny v ceně 10 831 Kč. Celkové náklady činily
86 690 Kč, které částečně pokrylo pojištění, pojistné plnění činilo 47 511 Kč. Do šatny bylo nutné pořídit i

nové nábytkové vybavení.

Během října probíhaly lokální opravy kamenného zdiva na NKP Kozí hrádek. Druhá etapa oprav

pod názvem Chrliče se zaměřila na odvlhčení zdí. V místech, kde voda pronikala skrz zdivo, byly navržené
drobné větrací otvory, výtokové chrliče. Vznikly také sběrné drenážní jímky pro odvod vody při větších
deštích. Kvůli odvádění vlhkosti od paty zdiva bylo vytvořené drenážní potrubí se štěrkovým a kamenným
obsypem. Součástí etapy byla také oprava nesoudržného zdiva. Ze skalního masivu byly odstraněné
betonové spáry, které bránily přirozenému odtoku vody a odvětrávání vlhkosti. Aby zabránila sesunutí vlhké
půdy a jejímu smývání, vznikla u vchodu do klenby hradu kamenná opěrná zeď. Částečně bylo také
opravené schodiště vedoucí ke klenbě. Práce samozřejmě zahrnovaly také povrchové a terénní úpravy nad

opěrnou stěnou i okolo paty hradních zdí. Všechny práce byly prováděné za dozoru Národního
památkového ústavu i archeologů táborského Husitského muzea. Celkové náklady na II. etapu dosáhly 485

931 Kč, z toho dotace od Jihočeského kraje činila 200 000 Kč.

V listopadu proběhla oprava střešního ventilátoru. Ventilátor na střeše Spektra je sekundární součástí
vzduchotechniky budovy od její výstavby. Únava materiálu zapříčinila nejprve rozbití uložení hřídele motoru,

což způsobovalo při spuštění hlučné vibrace, které zapříčinily postupný rozpad pevných částí plechových
trub ventilace. Oprava vyšla na 62 654 Kč.

V knihovně na Školním náměstí proběhly opravy a výměna světel v celkové výši 38 870 Kč. Během roku byl

proveden servis a oprava automatických vchodových dveří za 24 636 Kč.
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NÁZEV částka

Stolové vitríny pro výstavní expozici v malém sále 45 811,00 z toho 30 000,00 dotace z Jčk

Agregát Husky Cyklon EVO 33 868,00

Notebook DELL vč. MS Office 25 743,00

Multifunkční zařízení HP pro kancelář kultury 18 671,00

Stagebox Behringer 14 800,00

Koberec do divadelní šatny 10 831,00

Mikrofony 7 200,00

Multifunkční tiskárna HP 7 137,00

Pohovka do divadelní šatny 6 819,00

Příslušenství k centrálnímu vysavači Husky 4 726,00

Nábytkový trezor 3 805,00

Mobilní telefon Xiaomi Redmi 3 001,00

POŘÍZENÍ DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU S POŘIZOVACÍ CENOU OD 3 000 KČ DO 40 000 KČ

V. HOSPODAŘENÍ MSKS

Dotace

V roce 2021 byl Městskému středisku kultury a sportu usnesením č. 85/2020/12 ze dne 9. 12. 2020

schválený neinvestiční příspěvek města Sezimovo Ústí ve výši 8 198 000 Kč. Tato částka zahrnovala i

příspěvek na opravu orchestřiště letního kina ve výši 466 000 Kč. Usnesením rady města č. 45/2021/15 ze

dne 9. 6. 2021 byl neinvestiční příspěvek snížený o částku 100 000 Kč. Usnesením č. 80/2021/18 ze dne 15.

12. 2021 pak došlo k navýšení neinvestičního příspěvku, a to ve výši 63 000 Kč za účelem dofinancování
nákladů na opravu Kozího hrádku. Celková roční výše provozního příspěvku tak byla 8 161 000 Kč.

Od Jihočeského kraje získalo MSKS v roce 2021 dotace v celkové výši 290 000 Kč. Byly určené na neinvestiční
projekty Lokální opravy zdiva NKP Kozí hrádek s dotací 200 000 Kč, Loutkový festival s dotací 40 000 Kč,
Úpravy expozice v galerii Spektrum (stolové vitríny) s dotací 30 000 Kč a na projekt Hurá nad hrad

(uzamykání Kozího hrádku) s dotací 20 000 Kč.
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HLAVNÍ ČINNOST

VÝNOSY CELKEM 10 256 534,03 Kč 

DOTACE CELKEM 8 485 636,63 Kč

Provozní dotace od zřizovatele 8 161 000,00 Kč

Účelová neinvestiční dotace od Jihočeského kraje 290 000,00 Kč

Neinvestiční dotace od Jčk – oprava účtování r. 2020 -50 000,00 Kč 

Transfery na odpisech 84 636,63 Kč

VÝNOSY Z ČINNOSTI 1 770 897,40 Kč

Tržby za vstupné kino 765 805,00 Kč

Tržby za vstupné divadlo 371 510,00 Kč

Tržby za vstupné na Kozí hrádek 310 780,00 Kč

Tržby za vstupné výlety 165 970,00 Kč

Tržby za ostatní kulturní představení 53 500,00 Kč

Tržby z městských knihoven 32 835,00 Kč

Tržby za výstavy 4 510,00 Kč

Tržby za přednášky 8 090,00 Kč

Tržby za šatnu 3 574,00 Kč

Tržby za prodej zboží 6 375,00 Kč

Pojistná plnění 47 511,00 Kč

Úroky 437,40 Kč

25výroční zpráva 2021



NÁKLADY CELKEM 10 144 654,59 Kč

Spotřeba materiálu 495 080,07 Kč

Knihy a časopisy 181 999,40 Kč

Propagační materiál 97 328,01 Kč

Ostatní materiál 215 752,66 Kč

Energie
933 937,45 Kč

Nákup zboží 5 433,12 Kč

Opravy a údržba 1 270 707,48 Kč

Oprava orchestřiště na letním kině 467 233,70 Kč

Oprava zdí Kozí hrádek – II. etapa Chrliče 485 930,85 Kč

Opravy ostatní 317 542,93 Kč

Cestovné 643,00 Kč

Reprezentace 19 945,00 Kč

Služby 2 130 583,46 Kč

Náklady na kino (půjčovné za filmy, servisní poplatek) 544 553,03 Kč

Náklady na divadlo (honoráře, doprava) 446 806,70 Kč

Náklady na výlety (honoráře, vstupné, doprava) 128 956,00 Kč

Náklady na venkovní kulturní akce města 308 534,00 Kč

Náklady na kulturní akce ostatní 75 350,00 Kč

Náklady na vernisáže a výstavy 14 800,00 Kč

Náklady na přednášky 13 714,00 Kč

Propagační služby 124 198,99 Kč

Služby Ticketware za online prodej vstupenek 
49 854,76 Kč

Náklady na informační systém (knihovní, účetní, docházkový) 82 864,50 Kč
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STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ

Krátkodobé pohledávky 144 370,83 Kč

Odběratelé 45 443,19 Kč

Poskytnuté zálohy 20 460,00 Kč

Pohledávky za zaměstnanci 18 000,00 Kč

Náklady příštích období 35 014,00 Kč

Příjmy příštích období 8 133,64 Kč

Ostatní krátkodobé pohledávky 17 320,00 Kč

Krátkodobé závazky 1 005 036,75 Kč

Dodavatelé 227 335,63 Kč

Zaměstnanci 257 333,12 Kč

Odvody z mezd 130 903,00 Kč

Silniční daň 2 400,00 Kč

Výnosy příštích období 189 174,00 Kč

Dohadné účty pasivní 21 448,00 Kč

Ostatní krátkodobé závazky 176 443,00 Kč

Mzdové náklady 4 282 877,27 Kč

Daně a poplatky 62 239,90 Kč

Pojištění 25 245,00 Kč

Odpisy
735 551,00 Kč

Drobný dlouhodobý majetek do 40 tisíc Kč 182 411,84 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ ČINNOSTI 111 879,44 Kč
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VÝNOSY CELKEM 745 332,00 Kč 

Výnosy z pronájmů 561 303,00 Kč

Výnosy z dlouhodobých pronájmů 451 503,00 Kč

Výnosy z krátkodobých pronájmů 109 800,00 Kč

Výnosy z prodeje zboží 156 090,00 Kč

Výnosy z poskytnutých služeb 27 939,00 Kč

NÁKLADY CELKEM 595 818,46 Kč    

Energie 60 292,00 Kč

Nákup zboží 123 944,91 Kč

Mzdové náklady 294 377,00 Kč

Odpisy
121 140,00 Kč

Ostatní náklady -3 935,45 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 149 513,54 Kč 

Fondy

Tvorba a čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb se řídí vyhláškou č. 114/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Fond je tvořen 2 % z hrubých mezd a je čerpán ve formě příspěvku na stravné zaměstnanců.

Fondy příspěvkové 
org.

Stav k 1.1.2021      

(v Kč)
Stav k 31.12.2021  

(v Kč)
Příděl ze zlepšeného 

HV r. 2021 (v Kč)
Stav fondu po 

přídělu (v Kč)

Fond odměn 175 997,00 175 997,00 0,00 175 997,00

FKSP 91 548,27 90 103,07 0,00 90 103,07

Rezervní fond 356 472,93 606 661,00 261 392,98 868 053,98

Fond investic 75 755,64 263 443,17 0,00 263 443,17

Celkem 699 773,84 1 136 204,24 261 392,98 1 397 597,22

DOPLŇKOVÁ ČINNOST
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VI. Závěr
Rok 2021 se stejně jako ten předchozí nesl v netradičním duchu, a to díky všudypřítomným vládním opatřením
směřujícím k potlačení pandemie Covid-19. Zcela omezené byly akce v jarních měsících, pomalu se za daných
bezpečnostních podmínek začaly rozjíždět až v červnu.

Jako první mohlo svou činnost obnovit letní kino v Sezimově Ústí, které začalo promítat od června. Velký
divácký úspěch zaznamenal film Gump – pes, který naučil lidi žít, jehož tvůrci a aktéři dorazili na jedno

z plánovaných promítání osobně pozdravit nadšené diváky.

S omezeními proběhl v areálu letního kina také Dětský den. Rozjela se i cyklistická Lužnická šlapka, publikum

mohlo dorazit na letní Pohádky v parku a Sezimák se roztančil při oblíbené akci spolupořádané s tanečním
klubem 6dance Tábor. Září pak odstartovalo nový školní rok akcí Hurá do školy, na níž se tradičně představují
sportovní a zájmové spolky a kroužky převážně ze Sezimova Ústí. Venkovní akce MSKS vyvrcholily Nasvícením
města v listopadu. I když původně plánovaný program musel být kvůli anticovidovým opatřením výrazně
omezený, stovky příchozích potěšil koncert Báry Basikové a dalších místních hudebních uskupení.

Návštěvníky z blízkého i vzdálenějšího okolí přitáhl Kozí hrádek. Ten otevřel v květnu a v provozu byl do

24. září. Jeho branou prošlo přes 12 tisíc návštěvníků. Velice úspěšná byla akce Hurá na hrad, tedy tradiční
Uzamykání Kozího hrádku. Od konce září pak památku čekala další etapa oprav zaměřená na odvlhčení zdí a

spojená s archeologickým průzkumem.

Na podzim se mohli návštěvníci konečně pomalu vracet i do vnitřních prostor MSKS. Dveře galerie Spektrum

se otevřely v září. Milovníci výtvarného umění si znovu začali nacházet cestu na slavnostní vernisáže v malém
sále i ve foyer Spektra.

Opět se také začala plnit divadla, i když vysoké úrovně návštěvnosti, na kterou byli pořadatelé i herci zvyklí
před pandemií, se nepodařilo dosáhnout. MSKS připravilo na podzimní sezónu zvýhodněné divadelní
předplatné, se třemi profesionálními soubory a jedním amatérským představením. Předplatitelskou řadu
využilo celkem 117 návštěvníků. Prodané vstupenky na jednotlivá představení pak jejich řady navýšily o další
diváky. Divadelní představení byla z důvodu pandemie bohužel často termínově překládána nebo dokonce
rušena, a to především ze strany zastupujících agentur, které využívaly možnosti pronájmu velkého sálu
Spektra.

Uspořádat se nakonec povedlo Loutkový festival zaměřený především na dětské návštěvníky.

Programové změny doprovázely promítání kina, které se od září opět vrátilo do budovy Spektra. Od října však
bylo MSKS nucené z ekonomických důvodů snížit promítací profil. Kino začalo hrát v jiném časovém režimu –
v úterý a ve středu vždy jedno představení, ve čtvrtek a pátek dvě a po zbytek týdne tři. V pondělí kino
nepromítá.

Rok 2021 znamenal také množství plánovaných oprav a investic. Spolu se zmiňovanými opravami Kozího
hrádku došlo k opravám orchestřiště letního kina nebo divadelní šatny ve Spektru.

Důraz kladl tým MSKS také na propagaci svých akcí. Ke spolupráci oslovil marketingovou agenturu, bohatě
začal využívat online prostor, především facebookový profil a web.

I v nelehkém roce 2021 dokázaly různorodé programy MSKS oslovit stovky diváků. Snahou zaměstnaneckého
týmu přitom bylo přes veškerá daná omezení udržet vysokou kvalitu, úroveň i četnost pořadů a akcí.
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VII. Výhled do roku 2022

Cílem MSKS je znovu obnovit tradiční a oblíbené venkovní akce v Sezimově Ústí, navíc pak nabídnout některé novinky

jako například streetartové odpoledne s venkovními instalacemi vystavenými v průběhu celého léta v parku před
Spektrem.

To vše v duchu konceptu „otevřené kultury“, tedy programů dostupných všem generacím a oslovujících diváky nejen

v obvyklých prostorách MSKS. V plánu jsou venkovní vernisáže či Koncert pod okny konaný na nádvoří Domu

s pečovatelkou službou v Sezimově Ústí 2.

Znovu se také rozběhne divadelní předplatné s cílem udržet kvalitní úroveň a do Spektra nalákat herecké hvězdy i

nadšené amatéry. Diváci uvidí neotřelé talk show i hudební osobnosti současné pop kultury.

Kino Spektrum připravuje pestrý program nejen v podobě aktuálních premiér, ale nabídne také představení, která
prvoplánově necílí na mainstreamového diváka (například záznamy představení světových operních domů). Diváci
v letním kině si budou moct v sezóně 2022 vychutnat filmy, koncerty, ale i divadelní představení nebo muzikál.

Do galerie Spektrum zamíří nejen místní umělci, ale i výtvarníci zvučných jmen jako Jonáš Ledecký či Kaira Hrachovcová.

Změnou oproti dřívějšku jsou také pravidelné komentované prohlídky a přírodovědně či historicky laděné programy na

Kozím hrádku, a to v době od května do září 2022.

Pro rok 2022 jsou opět plánované opravy, investice i nové projekty. Kozí hrádek čekají další opravy zdiva, plátno
v letním kině dostane nový nátěr, připravené budou projekty na zastřešení vnitrobloku knihovny na Školním náměstí
nebo projekt nové pokladny na Kozím hrádku.

Nabídnout zábavu, odpočinek, novinky z kulturní i umělecké sféry, představit program atraktivní pro jednotlivé
generace. Pomocí kvalitní dramaturgie pořadů i akcí oslovit co nejširší publikum, ale přinést také kulturní „bonbonky
pro fajnšmekry“. To jsou hlavní cíle, které chce tým MSKS sledovat i v roce 2022.

Mgr. Zuzana Bláhová                                                                                                          
ředitelka Městského střediska kultury a sportu

V Sezimově Ústí 31. 5. 2022
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