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Česká spořitelna nahradí přepáž-
kovou pokladnu bankomatem

Sezimovo Ústí se 
od  začátku října 
připojí k  rych-

le rostoucí skupině měst a  obcí, 
ve  kterých obyvatelé vybírají 
a  vkládají hotovost již jen pro-
střednictvím bankomatu. Stane se 
tak poté, co Česká spořitelna od 1. 
října 2020 zruší pokladnu ve  své 
pobočce Sezimovo Ústí. Zaměst-

nanci v pobočce budou v případě 
potřeby připraveni poradit klien-
tům, jak lze bankomat využívat.

Kromě možnosti provádět vý-
běry a vklady hotovosti nepřetržitě 
24 denně, včetně víkendů, umož-
ňují spořitelní bankomaty uskuteč-
ňovat také například rychlé převo-
dy peněz, které se připíšou na účet 
příjemce v tuzemské bance do ně-
kolika vteřin. Česká spořitelna 
 je první bankou na domácím trhu, 

Martin Doležal
vedoucí oddílu

Letní prázdniny se chýlí k  zá-
věru a stejně jako pro většinu 

dětí ze skautských oddílů s sebou 
přinesly i  vyvrcholení celoroční 
oddílové činnosti – letní tábor. 
Jarní činnost sice byla dočasně 
omezena kvůli krizovým opat-

řením, možná o to víc si děvčata 
a kluci z 3. oddílu Bílý Měsíc užili 
poslední dva červencové týdny 
na svém tábořišti na Jižné u Čer-
vené Lhoty. Letošní tábor byl 
ve znamení legendárního seriálu 
Podivuhodné prázdniny rodiny 
Smolíkovy, nechyběly však ani 
obvyklé táborové aktivity, lovy 
bobříků, velké lesní hry, výlety, 
koupání, táborové práce či noční 
hlídky. 

V září znovu začínají pravidelné 
schůzky v klubovně ve skautském 
areálu u Kozského potoka, výpra-
vy a  další oddílová činnost. O  ní 
a o připravovaných akcích se mů-
žete dozvědět na webových strán-
kách www.bilymesic.cz.                 

Veronika Holubová
ředitelka msks

Ve  dnech od  12. srpna až  
18. září probíhá v  Městském 

středisku kultury a sportu výměna 
podlahové krytiny a  sedadel. Ze 
čtyř firem přihlášených do výběro-
vého řízení nejvíce zaujala komisi 
cenou i kvalitou firma Kinoexport 
s.r.o. z  Vlčnova. Na  rekonstrukci 
se podařilo získat podporu ve výši 
250 000 Kč ze Státního fondu kine-
matografie. Celková částka za  vý-
měnu všech sedel tak dosáhne výše 

2  237  026 Kč. Nová sedadla byla 
vybrána tak, aby posezení v  nich 
bylo příjemnější a pohodlnější pro 
diváky kina, přednášek, koncertu 
i divadla. Sedadla jsou o něco širší, 
což se projeví i na celkové kapaci-
tě sálu. Ta byla původně 301 míst, 
po výměně to bude 293 míst. Vy-
brána byla tmavě červená barva 
čalounění, která bude elegantně 
ladit se stejně barevnou oponou 
a světlý koberec pak celkový dojem 
podtrhne.

První představení, které 
v nově vybaveném sále shlédne-
me, bude 23. září divadelní hra 
Žena Vlčí mák, kde hlavní roli 
představuje charismatická Hana 
Maciuchová. 

Pevně věříme a  těšíme se, že 
si diváci nové prostředí sálu ob-
líbí a  prožijí tu hezké kulturní  
chvíle.                                                         

Alena Kalinová
trenérka

Během posledního 
červencového ví-

kendu se v  Sezimově 
Ústí odehrál další ročník tradič-
ního Baťova poháru „O ševcovské 
kopyto“. Letos se na hřištích v Se-
zimově Ústí a Táboře sešlo celkem 
10 týmů z  celé republiky a  opět 
šlo o  nezapomenutelný zážitek se 
spoustou krásného soEballu.

První den, již tradičně, patřil 
především místním. O  první vý-
hru v  turnaji se mezi sebou po-
prali Hladoví Hroši a  Old Stars 
Hladoví Hroši. Převahu potvrdil 
mladší z týmů, který ihned po der-
by sehrál zápas proti ostravskému 
Seitl. Také v tomto utkání potvrdili 
mladíci od  Kozského potoka roli 
letošního favorita turnaje. Během 
prvních dvou utkání se do Sezimo-
va Ústí sjela většina týmů a na řadu 
po dlouhé době přišla příjemná se-
tkání s kamarády.

V  sobotu se na  hřištích před-
stavily všechny týmy. Ve  skupině 
„B“, která úřadovala na  Komoře, 
si velmi dobře vedl pražský tým 
Spectrum, ze čtyř zápasů si odnesl 
celkově tři výhry. Nestačili pouze 
na vítěze skupiny, tým Bandits SC. 
Ve  druhé „A“ skupině šlo skuteč-
ně o bodíky! Vzájemnou remízou 
skončil zápas Seitl Ostrava – Ama-
soma Příbram. Oba tyto týmy 
byly zároveň poraženy místními 
a o nasazení do boje o třetí místo 
tak rozhodoval rozdíl dovezených 
a inkasovaných bodů ze všech zá-
pasů v  základní části. Příznivěji 
hovořilo skóre pro Příbram (26:20) 

a ostravští borci (26:27) se tak mu-
seli spokojit s bojem o místo páté.

První nedělní zápasy patřily 
dohrávkám ve  skupinách. Pak již 
nastoupil boj o pořadí. V rozstře-
lu o  9. místo se v  Táboře potkali 
Old Stars Hladoví Hroši a  SK 
Sever Brno. Výhru 15:10 slavili 
přátelé z Moravy. Sedmé místo si 
po smírném výsledku 7:7 rozdělili 
Kangaroos Holice a  Pikes Praha. 
Páté místo si nad Piraněmi z Kar-
lových Varů vybojovala Ostrava. 
V zápase o bronz na  sebe narazil 
příbramský tým Amasoma a praž-
ský tým Spectrum. Po sedmdesáti 
minutách bylo již jasno a diplom 
za třetí místo zamířil do Příbrami 
(13:3).

Na finále se těšili vítězové obou 
skupin – Bandits SC Kacéřov 
a  Hladoví Hroši Sezimovo Ústí. 
Oba dva týmy na pálce silně tlačily. 
Na obou stranách bylo vidět hro-
madu krásných odpalů a skvělých 
her v obraně. Ševcovské kopyto ale 
zůstalo tentokrát v Sezimově Ústí! 
Za zmínku stojí také letošní první 
homerun Ondřeje Kouby. Pozo-
ruhodný je také věkový průměr 
letošních vítězů a  vítězek Baťova 
poháru, který tvoří přibližně 19 let.

Věříme, že letošní ročník si 
všichni řádně užili stejně jako ty 
předchozí a těšíme se již příští rok!

Srpen proběhl v  duchu startu 
mládežnických soutěží a  nadstav-
by Extraligy mužů, ti budou až 
do  konce září bojovat o  udržení 
v nejvyšší soutěži.

Věříme, že příměstský tábor 
žáků nalákal nové příznivce a že se 
s  nimi budeme setkávat v  novém 
školním roce u  Kozského poto-
ka.                                                       

Vybírat i vkládat peníze beze slov

Výměna sedadel a podlahové 
krytiny v sále Spektrum

Letní tábor s rodinou SmolíkovýchBaťův pohár o ševcovské kopyto


