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Měsíčník

Martin Doležal, starosta města

	rekonstrukce kanalizace a  vo-
dovodu a  překládky sítí v  ul. 
Švermova se již chýlí k závěru, 
začíná výstavba chodníků a vo-
zovky; 

	v ul. Prokopa Holého je dokon-
čena rekonstrukce kanalizační-
ho a  vodovodního řadu, pro-
bíhá napojování jednotlivých 
nemovitostí, v  ul. Klášterní 
jsou postupně zasypávány plo-
chy, kde proběhl archeologický 
průzkum, a realizuje se rekon-
strukce a překládka sítí;

	zastupitelstvo města bude roz-
hodovat o zařazení dalších in-
vestic do rozpočtu města, např. 
rekonstrukce přístavku tělo-
cvičny ZŠ 9. května, stavební 
úpravy budovy Spetrum, nové 
parkoviště v  ul. Rudé armá-
dy, protihlukový val podél D3 
na Kozím hrádku;  

	rada města schválila plán oprav 
komunikací a  chodníků v  r. 
2019, chodníky by měly být 
opraveny např. v ul. Jana z Ústí, 
ul. Průmyslová, Svépomoc, 
opravit by se měla plocha za čp. 
535 v ul. Jungmannova, pokra-
čovat by měla výstavba par-
kovacích zálivů v  ul. Okružní; 
kromě toho probíhá projekto-
vá příprava oprav komunikací 
Šafaříkova, Hromádkova, Pod 
Vrbou, K  Vodárně či výstav-
by šikmých parkovacích stání 
a  nového chodníku v  ul. Du-
kelská; 

	rada a  zastupitelstvo města 
rozhodly o  rozdělení dotací 
z  programů města na  r. 2019 
(přehled bude v  dalším čísle 
Novinek);

	rada města schválila pravidla 
užívání nového hřiště u  ZŠ 
Školní nám.                                

Martin Doležal 
starosta města

Na  začátku května začíná 
další část rekonstrukce uli-

ce Lipová. V roce 2017 proběhla 
rekonstrukce chodníku na  jedné 

straně ulice v úseku Nerudova – 
Táboritů.  Předmětem chystané 
stavby je v  témže úseku výstav-
ba šikmých parkovacích stání, 
výstavba nového chodníku, ve-
řejného osvětlení a  rekonstrukce 
vozovky.  Cílem je nejen zlepšit 
technický stav komunikací, ale 

i zlepšit parkovací možnosti v lo-
kalitě díky významnému navýše-
ní počtu parkovacích míst. 

Stavbu bude realizovat společ-
nost STRABAG a. s., cena díla dle 
smlouvy činí 4,93 mil. Kč vč. DPH. 
Předpokládaný termín dokončení 
stavby je 30. září tohoto roku.       

Další etapa stavebních úprav ul. Lipová

Sezimovo Ústí má novou královnu krásy

Porota soutěže Miss Sezimovo Ústí 2019 zvolila nejkrásnější dívky. Korunka Miss patří Elišce Kučerové z Plzně (na snímku upro-
střed), titul I. Vicemiss získala Anika Stará z Prahy (vpravo) a II. Vicemiss je Tereza Kubartová z Obrataně (vlevo).
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Ludmila Svatková 
Místostarostka města

V pondělí 8. dubna 2019 odpo-
ledne přivítal starosta města 

Mgr.  Ing.  Martin Doležal nové 
obyvatele Domu s  pečovatelskou 
službou. Setkání se zúčastnili zá-
stupci FC MAS Táborsko -  ředitel 
klubu Josef Holub a výkonný ředi-
tel společnosti Bohemia Healing 
Marienbad Waters a.s. Vojtěch 
Milko, zástupce generálního part-
nera klubu, který předal přítom-
ným dárek – balíček léčivých vod. 
K  příjemné atmosféře slavnostní-
ho odpoledne přispěl harmonikář 
pan Jan Řezáč ze Sezimova Ústí.   

Slavnostní přivítání nových obyvatel 
domu s pečovatelskou službou

Monika Vodehnalová
Odbor správní a právní

Ve  dnech 24. a  25. 5. 2019 se 
budou na území České repub-

liky konat volby do  Evropského 
parlamentu.  Minulé volby do EP 
se konaly v roce 2014.

V  České republice se volí 21 
europoslanců. Voliči budou moci 
vybírat z 39 politických stran, hnu-
tí a koalic. Vložit do úřední obál-
ky mohou pouze jeden hlasovací 
lístek strany, které chtějí dát svůj 
hlas. Na tomto lístku mohou voliči 
upřednostnit nanejvýš dva kandi-
dáty, které zakroužkují. 

Volby proběhnou opět v  pátek 
a  v  sobotu. Volební místnosti se 
otevřou v pátek 24. 5. v 14:00 hod. 
a  budou otevřeny do  22:00 hod. 
Druhý den voleb, v  sobotu 25. 5., 
se volební místnosti otevřou v 8:00 
hod. a uzavřou se v 14:00 hod. Je-
likož v  jiných členských zemích 
Evropské unie probíhají volby až 
do neděle, budou konečné výsled-
ky známé až v neděli 26. 5. večer.

Voleb se může zúčastnit každý 
občan EU s  hlasovacím právem. 
V ČR může volit každý občan Čes-
ké republiky, který alespoň druhý 
den voleb dosáhl věku 18 let, a ob-
čan jiného členského státu, který 

alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku 18 let, je po  dobu nejméně 
45 dnů přihlášen k  trvalému po-
bytu nebo k  přechodnému poby-
tu na  území České republiky a  je 
zapsán  u obecního úřadu v místě 
svého pobytu v  seznamu voličů 
pro volby do  Evropského parla-
mentu. Volič musí prokázat svou 
totožnost a  státní občanství ČR 
platným cestovním, diplomatic-
kým nebo služebním pasem ČR 
anebo cestovním průkazem nebo 
platným občanským průkazem. 

Občan jiného členského státu EU 
tak prokáže svou totožnost průka-
zem o povolení k  trvalému poby-
tu, cestovním pasem, občanským 
průkazem nebo potvrzením o pře-
chodném pobytu spolu s  občan-
ským průkazem.

Občané, kteří se v  době voleb 
nebudou nacházet v  místě svého 
trvalého bydliště, a přesto se chtě-
jí voleb zúčastnit, mohou požádat 
u obecního úřadu o vydání volič-
ského průkazu, a to osobně nejpoz-
ději 22. 5.  Průkaz je oprávní volit 
v jiném volebním okrsku na území 

České republiky. Hlasovací lístky 
získají voliči využívající voličský 
průkaz až ve  volební místnosti, 
ostatním voličům budou hlasova-
cí lístky doručeny do  poštovních 
schránek nejpozději v úterý 21. 5., 
příp. si je mohou vyzvednout až 
ve volební místnosti.

Nemůže-li se volič do  volební 
místnosti dostavit např. ze zdra-
votních důvodů a přesto chce vy-
užít svého práva volit, má možnost 
požádat MěÚ na tel. č. 381 201 135 
nebo ve dnech voleb přímo okrs-
kovou volební komisi o  možnost 
hlasovat do  přenosné volební 
schránky. Seznam jednotlivých 
volebních okrsků a spádových ulic 
bude od  9. 5. zveřejněn na  úřed-
ní a  informačních deskách MěÚ 
a  na  webu města www.sezimovo-
-usti.cz, popř. je možné se přímo 
informovat na MěÚ. 

Na  závěr bychom rádi upozor-
nili ty voliče, kteří po  14. 4. 2019 
změní adresu místa trvalého poby-
tu, aby požádali obecní úřad v mís-
tě předchozího trvalého pobytu 
o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze 
seznamu voličů a  toto potvrzení 
následně předložili obecnímu úřa-
du v místě trvalého pobytu nejpoz-
ději do 16:00 hod. dne 22. 5. nebo 
ve  dnech voleb okrskové volební 
komisi.                                               

Volby do Evropského parlamentu

Základní umělecká škola Se-
zimovo Ústí zve na  Přijí-

mací pohovory pro školní rok 
2019/2020. Termíny pohovorů: 
čtvrtek 30. května a  ve  středu  
12. června od 16:00 do 18:00 ho-
din v budově školy Nerudova 648.

K  přijímacím pohovorům je 
nutné mít vyplněnou elektro-
nickou přihlášku, více informací 
na  www.zussu.cz. Mimo tyto ter-
míny po  individuální domluvě 
kdykoli v odpoledních hodinách.

Nově otevíráme literárně – 
dramatický obor!                            

Město Sezimovo Ústí v za-
stoupení Správy města 

Sezimovo Ústí vyhlašuje výbě-
rová řízení na podnájem: 
 Velké výkladní skříně č. 1 

nám. Tomáše Bati čp. 663
 Velké výkladní skříně č. 3 

nám. Tomáše Bati čp. 663
Bližší informace naleznete 
na  www.sezimovo-usti.cz, 
na  úřední desce a  informač-
ních deskách MěÚ, případ-
ně Správě města Sezimovo 
Ústí (p.  Stejskal 381  200  436, 
725  769  860; pí Podroužková 
381 200 437, 725 769 857).      

Volné výkladní 
skříně

Zápisy do MŠ 
pro školní rok 
2019/2020
Zápisy do všech mateřských 

škol zřizovaných městem 
Sezimovo Ústí proběhnou 
ve  dnech 6. – 7. května 2019 
v časech:

ZŠ a MŠ 9. května
 13:00 – 16:30 hodin
 MŠ Zahrádka
 13:00 – 16:00 hodin
 MŠ Lipová
 13:00 – 15:30 hodin             

Přijímací pohovory
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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

Vedoucí odboru správního 
a právního
381 201 124

Sekretariát
Jitka Bláhová
381 201 127
Matrika

Petra Pelcová
381 201 112

Oddělení sociální péče
Bc. Veronika Benáková

381 201 114
Pečovatelská služba

777 794 874
Vedoucí stavebního úřadu

Bc. Jan Novotný
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)

Ing. Helena Krejčí
381 211 137 (rybářské lístky)

Městská policie
723 149 972, 381 276 003

Ředitelka MSKS (kultura)
Mgr. Romana Krůčková

737 254 683
Knihovnice S. Ú. 1

Jitka Kovandová
381 201 145

Knihovnice S. Ú. 2
Mgr. Kristýna Mrázová

603 257 500
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 VO

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

V  souladu s  vyhláškou č. 
14/2005 Sb., o  předškolním 

vzdělávání, ředitelky/ředitelé ma-
teřských škol po  projednání se 
zřizovatelem oznamují provoz 
na jednotlivých pracovištích v mě-
síci červenci a srpnu 2019.
Provoz od – do
1. 7. – 21. 7. 2019
ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 
9. května 489 (tel. 739 503 370)

22. 7.  – 11. 8. 2019
MŠ Sezimovo Ústí, Lipová 649 
(tel. 381 275 100)
12. 8. – 31. 8. 2019
MŠ Zahrádka Sezimovo Ústí,
Kaplického 1037 (tel. 381 263 170)

Bližší informace o  výši úplaty 
získají rodiče v  jednotlivých ma-
teřských školách.

Od 2. 9. 2019 budou v provozu 
všechny mateřské školy.                 

Provoz MŠ zřizovaných 
městem v červenci a srpnu

Další svědectví zaniklého středověkého Sezimova Ústí vydává archeologický prů-
zkum v ul. Klášterní. Spíše než na řadu kosterních pozůstatků dávných obyvatel se 
archeologové zaměřují na jednotlivé stavební prvky a vývojové fáze bývalého domi-
nikánského kláštera. Dokumentují novější budovy se zbytky zdí, cihelné podlahové 
dlažby, pokryté vrstvou spáleniště zřejmě z března 1420, kdy byl klášter a celé město 
zapáleno, i spodnější vrstvy se základy a zdmi starších klášterních budov či staveb 
jim předcházejících.                                           Foto: Zdeněk Prchlík, Husitské muzeum v Táboře

Martin Doležal 
vedoucí oddílu

Sbírka pro Diakonii Rolnička 
probíhala druhý dubnový tý-

den na  řadě míst v  okrese Tábor. 
Jedním z  nich bylo i  naše město. 
Studenti VOŠ, SŠ, COP Sezimovo 
Ústí a skauti ze 3. oddílu Bílý Mě-
síc (na obr.) se v pátek 12. dubna 

nenechali odradit skoro zimním 
počasím a na rekonstrukci nových 
prostor Rolničky vybrali krásných 
11.389 Kč. Rolnička děkuje jim 
i  všem seziomovoústeckým, kteří 
přispěli.                                               

Sbírka pro Rolničku 
v Sezimově Ústí

prap. Jiří Matyš

Na Obvodním oddělení Policie 
ČR Sezimovo Ústí bylo v mě-

síci březen šetřeno několik pře-
stupků a  trestných činů na  území 
Sezimova Ústí. Krátce jen několik 
případů:
 Dne 16. 3. v době od 04:00 ho-

din do 05:30 hodin si neznámý 
pachatel na  diskotéce Apollo 
přisvojil nálezem mobilní te-
lefon zn. Hamr, čímž způsobil 
majiteli škodu ve výši 2.000 Kč.  

 Dne 19. 3. v době od 14:50 ho-
din do 15:00 hodin neznámý pa-
chatel vnikl nezjištěným způso-
bem do uzamčené šatní skříňky 
v zaměstnanecké šatně slévárny 
Kovosvit MAS Foundry a.s., 

kterou ve  spodní části vypáčil 
a z ní odcizil látkovou ledvinku 
v hodnotě 300 Kč s peněženkou 
v  hodnotě 200 Kč, OP, průkaz-
kou VZP, a  fin. hotovostí: 150 
Eur (při kurzu ČNB 25,73 Kč/
Eur 3.859 Kč), 1.500 Kč a  mob. 
telefonem Xiaomi Redmi 4X 
v  nezjištěné hodnotě. Celková 
škoda způsobená odcizením je 
5.859 Kč. Poškozením skříňky 
škoda nevznikla. Již opakovaně 
zdeformovaná dvířka skříňky 
byla narovnána oznamovatelem 
zpět do původní podoby.

 Dne 19. 3. v  16:00 hodin ne-
známý pachatel z  neznámého 
čísla zavolal na  telefon paní M. 
M., kdy s  ní začal komuniko-
vat a ptát se, jak se paní M. M. 
má, co bylo k  obědu atd., kdy 

M. M. si mylně myslela, že se 
jedná o  jejího vnuka. Neznámý 
pachatel se poté při komunikaci 
s M. M. začal ptát na půjčku pe-
něz, že je v tíživé životní situaci 
a potřeboval by půjčit. Paní M. 
M. mu slíbila 10.000 Kč, kdy ne-
známý pachatel uvedl, že si pro 
ně za  2 hodiny přijde, ale že je 
to málo peněz a  potřeboval by 
více. Neznámý pachatel nakonec 
k M. M. nepřišel. M. M. si uvě-
domila, že by se mohlo jednat 
o podvodné jednání, jelikož hlas 
v telefonu jí nepřipomínal vnuka 
a celou situaci nahlásila.   

Rovněž z  měsíce března je z  úze-
mí Sezimova Ústí v  šetření něko-
lik přestupků proti občanskému 
soužití, proti veřejnému pořádku 
a proti majetku.                                       

Z činnosti Policie ČR
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Narození:
Brabcová Berenika, Duben 

Dominik, Foltová Zoe
Helebrandová Kristýna
Kotková Lucie, Švec Jan

Žák Matyáš

Zemřelí:
Bílá Anna, Bláha Josef

Janovec Michal, Kolářová Eva
Králová Milada

Mrzena František, Suchá Marie

Společenská kronika
od  1. 3. do 19. 3. 

Poděkování
 Děkuji panu starostovi 

Mgr.  Ing.  Martinu Doležalovi 
za blahopřání k narozeninám.

Ludmila Dvořáková
 Děkuji panu starostovi 

Mgr.  Ing.  Martinu Doležalovi 
za blahopřání k narozeninám.

Jaroslav Boháč
 Děkuji panu starostovi za přá-

ní k mým narozeninám a paní 
Hance Novákové za  předání 
dárku a příjemné posezení.

František Kostroun
 Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání k mým narozeninám.
Marie Přívozníková

 Čas nezastavíš, ale pozornost 
potěší, takže za přání a dárek 
k narozeninám Městu děkuji.

Jára Novotný
 Děkuji panu starostovi 

Mgr.  Ing.  Martinu Doležalovi 
za blahopřání k mým naroze-
ninám.                      Jiří Štěrba

KOUPĚ
	Koupím staré známky, 

bankovky, pohledy, mince 
i  příslušnou literaturu, celé 
sbírky, pozůstalosti. Obrazy, 
vzduchovky, rádia, hodiny, 
porcelán, knihy, šavle, vojen-
ské předměty a jiné staré věci. 
Také hračky plastová auta ze 
70. let.           Tel.: 722 777 672

Inzerce

PRODEJ

130 let historie SDH v Sezimově Ústí – 1. část

Hana Chotovinská
kronikářka

Letošní rok je pro Sezimovo Ústí 
ve  znamení významných vý-

ročí. Je tomu již 30 let, kdy došlo 
ke znovuobnovení skautského od-
dílu Černá růže, 60 let od rozděle-
ní fotbalu do nového a starého Ústí 
(v novém vznikl Spartak a ve sta-
rém Sokol), 80 let od vzniku Sezi-
mova Ústí II, 85 let od úmrtí regi-
onálního archeologa, spisovatele 
a  pedagoga Josefa Švehly, 99 let, 
kdy se město Starý Tábor vrátilo 
k  historickému názvu Sezimovo 
Ústí, 130 let od  založení Sboru 
dobrovolných hasičů v  Sezimově 
Ústí a  599 let od  vypálení města 
husity. 

Vypálení města, které mělo 
za  sebou 170letou existenci, uvá-
dím jako připomenutí toho, jakou 
zkázu přinášely požáry v dávných 
dobách obyvatelům měst a vesnic. 
Důvodů bylo více, ale velmi úzce 
spolu souvisely - stavení blízko 
sebe, úzké ulice, použití hořlavých 
materiálů na stavbu - dřevo, došky, 
šindele, komíny z  proutí. Požáry 
vznikaly za bouřky od blesků nebo 
úmyslným založením ze strany 
občanů. Stejně tomu bylo i v nově 
založeném Sezimově Ústí (1826). 
Učitel, ale také kronikář Josef Šveh-
la o nich napsal: „Baráčky slepené 
lidskou bídou jako hnízda vlaštov-
čí, skrývají ještě bídnější přísluš-
níky, které sem vítr svál ze všech 
končin Čech. Chudí a skromní, že 
jim stačilo jen několik prken a hlí-
ny, aby na  dlouhá léta mohli kde 
skrýti své ustarané hlavy.“ K haše-
ní ohně používali lidé vodu z řek, 
potoků a rybníků. Ještě dnes dodá-
vají vesnicím ráz návesní rybníky. 
K hašení se používaly zprvu různé 
nádoby, dřevěné putny, kožená 
vědra a také slaměné koše. Hasilo 
se řetězovým způsobem předává-
ním nádoby z  ruky do  ruky vět-
šinou dvojí řadou lidí. Jedna řada 
si předávala plné nádoby a druhá 
nádoby prázdné zpět k  naplnění. 
Cestou se však část vody vylila 
nebo vycákala.  Stávalo se i to, že se 
voda k ohni nedostala včas a velký 
žár a kouř často znemožňoval při-
blížit se k ohni blíže. Není divu, že 
se snažili najít řešení, jak předchá-
zet požárům a jak je efektivněji li-
kvidovat. Spolu s novými vynálezy 

a různými objevy byla zdokonalo-
vána i  hasební technika. Vynález 
pístového čerpadla umožnil sest-
rojení ruční stříkačky, dopravit 
vodu na větší vzdálenost umožnil 
vynález hadice v  roce 1610 a  vý-
znamným pomocníkem, který 
ovlivnil rozvoj požární techniky, 
byl vynález parního stroje v  roce 
1765.  Parní stříkačky byly velmi 
výkonné a umožňovaly dopravit 
vodu na větší vzdálenosti. Jejich 
nevýhodou byla poměrně dlou-
há doba výroby páry. Byly také 
drahé a  vyžadovaly odbornou 
obsluhu. To vedlo k  tomu, že 
ve městech byly ustavovány sku-
piny lidí, které měly na  starosti 
hašení požárů.

S vývojem hasební techniky za-
čaly vznikat i  návody a  nařízení, 
jak se při požáru chovat. Již v roce 
1751 vydala Marie Terezie pro 
pražská města a pro venkov „Řád 
k  hašení ohně pro města zemská, 
městečka a  dědiny markrabství 
moravského“. Její syn Josef II. vy-

dal o třicet let později další požární 
řády, kde byly uvedeny i povinnos-
ti obyvatel. 

S  historií Sezimova Ústí jsou 
spojeny i  další velké požáry. 25. 
května v  roce 1837 vypukl po-
žár, jehož uhašení trvalo pět dní. 
V roce 1864 bylo při požáru zcela 
zničeno osm domků. 

První dřevěnou stříkačku do-
stalo město Sezimovo Ústí v  roce 
1884 jako dar města Tábora. Pro 
Tábor nepotřebná stříkačka plnila 
svou funkci ještě dalších dvacet let. 
Ruční železná stříkačka pak byla 
zakoupena v roce 1894.

Informace k  napsání článku 
jsem čerpala z  brožury „100 let 
trvání požárního sboru Sezimo-
vo Ústí“ a  z  internetových článků 
o  historii hasičství. Z  uvedené 
brožury jsou i  použité fotografie. 
V  příštím čísle Novinek si připo-
meneme vznik hasičského sboru 
v Sezimově Ústí roku 1889 ze zápi-
su tehdejšího kronikáře a  ředitele 
školy Josefa Švehly.                          	Prodám pěknou starší kánoi 

s pádly.       Tel.: 739 138 181
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MŠ LIPOVÁ
S E Z I M O V O  Ú S T Í

Eliška Suchá a Neil Kisby
učitelé ZŠ Školní náměstí

V  prvním březnovém týdnu 
byli  někteří žáci 2.stupně roz-

děleni do  tří skupin. A  to proto, 
aby mohli komunikovat výhradně 
v  angličtině s  rodilými mluvčími. 
Nejprve to vůbec nebylo snadné. 
Především děti  ze šestých tříd 
měly menší problémy, když musely 
reagovat pouze anglicky. Počáteční 
obtíže však brzy vystřídala poho-
da, radost i  pýcha, že se vše dalo 
pěkně zvládnout.

Ani první stupeň nebyl ošizen, 
i  menší děti se zapojili- tentokrát 
první dubnový týden -do  hravé 
výuky anglického jazyka.

Oba týdny se vydařily, děti si 
odnesly spoustu nových znalostí, 
dovedností a  zážitků. Myslíme si, 
že i  americké instruktorky Anna, 
Julia a  Morgan vše dobře zvládly 
a zaslouží si naši pochvalu.             

Jana Mikulenková
učitelka ZŠ Švehlova

V  pondělí 1. dubna navštívili 
žáci 4. A knihovnu v Sezimo-

vě Ústí I.
Dozvěděli se o  systému fungo-

vání knihovny a  půjčování knih. 
Hlavní náplní hodiny bylo poví-
dání o  bajkách. Děti doplňovaly 
přirovnání, přečetly si několik 
krátkých bajek a ve skupinách vy-
tvářely ponaučení z nich.

Děkujeme Kristýně Mrázové, 
která program připravila a dovolila 
dětem prohlédnout si knihy, které 
je zaujaly. I ostatní třídy se mají jis-
tě na co těšit.                                     

Jana Dvořáková
ZŠ Školní náměstí

Jaro společně s našimi prvňáčky 
zaťukalo na dveře místní knihov-

ny. Holčičky i kluci se na program 
paní knihovnice velmi těšili. Vždyť 
tu nebyli poprvé, a tak se nemuseli 
ničeho bát.

Tentokrát měli za  úkol mezi 
obrázky najít ty s  jarními motivy. 
Potom si společně o jaru povídali, 
a dokonce si jednu pohádku o jaru 
přečetli.

A  pak už přišly na  řadu samé 
těžké úkoly. Nejdříve prvňáčci 
počítali, později museli vyluštit ta-
jenku, ve které byl schován název 
jedné ryze jarní kytičky. Tu si pak 
samozřejmě nakreslili a vybarvili.

Na úplný závěr čekalo naše malé 
čtenáře oblíbené „šmejděníčko“ 
po knihovně a listování v krásných 
knížkách. My dospělí věříme, že 

děti nalezly v knihách potěšení a že 
se do knihovny budou rády vracet 
i  třeba samy a  třeba i  o  prázdni-
nách.                                                   

Marika Valouchová
MŠ Lipová

Poslední únorový týden absol-
vovalo 24 dětí z  MŠ Lipová 

lyžařský výcvik v areálu Monínec. 
Každé ráno odvezl autobus malé 
sportovce do  ski areálu. Výuka 
lyžování probíhala v  několika 
skupinách na  malé sjezdovce a  ti 
nejodvážnější se poslední den už 
proháněli na  sjezdovce velké. Vý-
cvik vyvrcholil pátečními závody, 
kde děti poměřily své síly. V  cíli 
na  každého čekala medaile a  di-
plom na  památku. Užili jsme si 
krásný týden plný slunečného po-
časí, zasněžených sjezdovek a dob-
ré nálady.                                            

Děti ze „ Zahrádky“  se rozloučily se zimou a s pomocí rodičů si jarně vyzdobily celou školku.

Za bajkami do knihovny

Prvňáčci přivítali jaro

Anglický týden

Lyžování na Monínci
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Andrea Lacinová 
a Jarmila Hlubinková, 
ZŠ Školní náměstí

Ve  2. polovině prvního jarní-
ho měsíce už sluníčko svými 

paprsky hladilo každého po  tváři 
a naše zpěvačky dokonce vytáhlo 
ven. Ven do  Zvíkovského pod-
hradí, kde se konala krajská sou-
těž v  lidové písni Zpěváček 2019. 
Soutěžily zde děti z různých kou-
tů jižních Čech. Konkurence byla 
veliká, zpěváci výborní. I  výkony 

pěti zpěvaček ze ZŠ Školní náměs-
tí, které zpívaly za doprovodu hou-
slí, byly přímo skvělé! Ale vždyť to 
víme, každý bohužel vyhrát ne-
může. My ale s prázdnou neodjeli. 
Nejlepší výkon z našich dívek po-
dala Vendula Šmejkalová. Získala 
pro naši školu bronz ve starší ka-
tegorii. A nejen to. Získala i mož-
nost reprezentovat naše město 
Sezimovo Ústí na  české zemské 
soutěži v  Karlových Varech, kam 
pojede koncem května.

Tak jí prosím držme všichni 
palce!                                                  

Základní umělecká škola Sezi-
movo Ústí srdečně zve na

ZUŠ Open 2019
Projekt Nadace Magdaleny Ko-

žené na podporu ZUŠ ČR

Program:
Hudební dopoledne 
pro MŠ a ZŠ 
9 - 11:30 hod., 
sál kina Spektrum
 V lese – hudební pohádka 

v aranžmá Heleny Pokutové – 
Hýnové

 Oskar, jeho koalové a zloděj 
– kombinovaný program 
flétnového souboru a projekce 
vytvořené žáky výtvarného 
oboru

 Představení hudebních nástrojů

Odpoledne otevřených dveří
13– 16.30 hod., 
budova ZUŠ Nerudova 648
 Ukázkové hodiny
 Minikoncerty v sále ZUŠ
 Výstava prací žáků výtvarného 

oboru v prostorech školy ( 
za příznivého počasí práce 
v plenéru)

Koncert pro veřejnost
17.00
před kinem Spektrum 
(pouze za příznivého počasí)
 Koncert orchestru „Sezimácký 

zušband“

18 – 20 hod.
sál kina Spektrum
 Vystoupení žáků tanečního 

oboru
 V lese – hudební pohádka 

v aranžmá Heleny Pokutové – 
Hýnové

 Oskar, jeho koalové a zloděj 
– kombinovaný program 
flétnového souboru a projekce 
vytvořené žáky výtvarného 
oboru

 Souborová vystoupení žáků 
hudebního oboru

15. 5. – 16. 6.
prostory kina Spektrum
 Výstava prací žáků výtvarného 

oboru ze třídy Alžběty 
Horynové a Evy Volfové            

Kristýna Voborská
trenérka TJ Spartak MAS S. Ústí

Mezi stovkou závodnic z  již-
ních Čech a  Kraje Vysoči-

na, které se sjely v  sobotu 30. 3. 
do  tělocvičny 1. ZŠ v  Sezimově 
Ústí, aby změřily své síly v prvním 
jarním závodě sezóny 2019, chtěly 
gymnastky oddílu sportovní gym-
nastiky TJ SPARTAK MAS SE-
ZIMOVO ÚSTÍ potvrdit, že přes 
skromné tréninkové podmínky 
a  každodenní stavění a  sklízení 
nářadí ve  školní tělocvičně patří 
ke krajské špičce.

Výsledky, kterých domácí zá-
vodnice na  21. ročníku Jarního 
poháru dosáhly, beze sporu jejich 
dlouhodobé postavení ve špici kra-
je potvrdily a určitě udělaly radost 
i jejich trenérům (v tomto případě 
i  organizátorům závodu), kteří se 
přípravě děvčat ve  svém volném 
čase a  bez nároku na  odměnu  

3 odpoledne v  týdnu věnují. Po-
háry, medaile a  skvělá umístění 
do  výčtu úspěchů sezimáckého 
trenérského kolektivu přinesly 
ve  svých kategoriích tyto závod-
nice:

1. místa vybojovaly - Petra Ede-
rová, Bára Mansfeldová, Klára 
Dlouhá, Jasmína Jelínková a Marie 
Slabá

2. místa obsadily - Sára Vachtlo-
vá, Ema Kopecká, Aneta Kopecká, 
Eliška Bártová a Tereza Vonešová

3. místa získaly – Simona Kol-
bová, Sára Klocová a  Tereza Sed-
láková

Do desátého místa se dále umís-
tily Adéla Mansfeldová, Kateřina 
Sedláková, Julie Špaková, Kristýna 
Jirkovská, Hana Slabá, Rozálie Ry-
báková a Klára Honzíková.

Závodní sezóna nabírá rychlé 
tempo, a tak již v sobotu 6. 4. jedou 
dívky do Veselí n. L., kde se utkají 
již v řádném čtyřboji se závodnice-
mi z celé ČR.                                     

Zdeňka Kašíková
Trenérka

Již tradičně se počátkem dubna 
kluci z  oddílu TJ Spartak MAS 

Sezimovo Ústí zúčastňují závodu 
v Plzni.  Letos si  stihli prohlédnout 
místo, kde  budou v létě na týden-
ním soustředění a odvezli si  čtyři 
medaile.

V  kategorii nejmladších žáků 
byl první Radim Donát, těsně před 
druhým Gabrielem  Mairychem.V 
kategorii mladších žáků vybojoval 
třetí místo  Matyáš Straka. Mezi 
dorostenci si stříbrnou medaili 
z Plzně odnesl František Vaněček. 

Jarní pohár
TJ Sokol Plzeň

Soutěž Zpěváček 2019

Skvělý začátek sezony

Kostel Povýšení 
sv. Kříže v Sezimově Ústí

pátek 24. 5. 2019

Vstup zdarma – program:

19.00 
Koncert části dětského

pěveckého sboru Paprsek
ze ZŠ v Sezimově Ústí I

19.30
Komentovaná prohlídka

20.00 – 22.00 
Volná prohlídka kostela

(sakristie, varhany, věž, zvony, 
kronika, občerstvení 

na farní zahradě)

ZUŠ Open 2019
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 Červený Hrádek  prodává slepičky  Tetra hnědá,  Dominant  
ve všech barvách  a  slepičky Green Shell-typu Araukana. 

Stáří 14–19 týdnů, cena 159–209 Kč/ks.

Při prodeji slepiček –výkup králičích 
kožek – cena dle poptávky.

Prodej: 14. května  a  13. června 2019      
Sezimovo Ústí – u vlakového 

nádraží – 9.00 hodin

Prodej slepičekProdej slepiček

Bližší info: Po–Pá: 9.00–16.00 hod., tel.: 601 576 270,  728 605 840.
www.drubezcervenyhradek.cz

1.6.20191.6.2019

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
firmy Kovosvit MAS, a.s. firmy Kovosvit MAS, a.s. 
náměstí Tomáše Bati 419, Sezimovo Ústínáměstí Tomáše Bati 419, Sezimovo Ústí

Jarmila Hlubinková
sbormistryně

Letošní jarní úspěchy DPS No-
kturňáček se třpytí stříbrnou 

barvou.
Stříbrná pásma si vybojovala 

děvčata 21. března v okresní sou-
těži Jihočeský zvonek v kategorii 
trio A. Rybáková, A. Šafratová 
a V. Šmejkalová, v kategorii lidová 

píseň M. Koblihová,  v  kategorii 
sólo populární píseň V. Šmejka-
lová.

A hned  26. března  se rozjel celý 
sbor Nokturňáček na  regionální 
soutěž do  Strakonic. I  odtud při-
vezl stříbrné pásmo a zvláštní oce-
nění poroty za  interpretaci lidové 
písně.

  Všem dětem děkujeme za vzor-
nou reprezentaci a  gratulujeme 
k úspěchům.                                       

Alena Kalinová, trenérka

KROK PRVNÍ - Probouzení hřiště
K ukončení zimní přípravy a za-

hájení nové sezony neoddělitelně 
patří probuzení hřiště. Probouzení 
hřiště ze zimního spánku je každo-
roční jarní velebení softballového 
areálu. U  Kozského potoka  se to 
začne rojit, hýbat, hemžit. Aby ne, 
je třeba uklidit, pohrabat, uvál-
covat, poházet, posbírat, posekat, 
zkrátka výsledkem je nový antu-
kový koberec, zastřižená tráva, vy-
smejčené střídačky a nový koberec 
v pálicích klecích. Z pošmourného 
údolíčka se rázem vylouplo softba-
lové hřiště, jak malované.

Těšíme se, až navštívíte naše 
krásné hřiště!

KROK DRUHÝ – Kadeti a žáci 
zahajují doma

První dva dubnové víkendy 
hostili Hladoví Hroši na  hřišti 
u Kozského potoka soupeře v kate-
gorii kadetů a žáků. 

6. - 5. 4. 2019 se kadeti přesvědči-
li, že první vyhrání z kapsy vyhání. 
V prvním zápase sezony s  týmem 
Pegas Sedlčany sice zdolali mladší 
soupeře vysoko 24-1, další zápasy 
však byly v režii zkušenějších sou-
peřů z Trhových Svinů 0-20, Prahy 
1-11 a Ledenic 2-11, kteří jim uká-
zali, že se ještě musí učit. 

Žáci se na svou hru těšili 13. - 14. 
4. 2019 jarní náladu však zatrhlo 
počasí, které se stalo dalším sou-
peřem všech. Na úvod se nejmlad-
ším Hladovým Hrochům podařilo 
vyhrát nad Tempem z  Prahy 8-0, 
další soupeře po vyrovnaném boji, 
ale nezdolali. Nejcenějším byl vý-
sledek proti vítězům turnaje, Žra-
lokům z  Ledenic, kdy jsme celý 

zápas vedli a až v závěru nás o bod 
přehráli /6-7/. Luxusním odpalem, 
který nás do vedení dostal, se blýskl 
Radek Novák. Ten byl také spolu 
s Adamem Říhou hlavními opora-
mi „na prkně“, jejich nadhozy řada 
soupeřů nedokázala dobře odpálit, 
na  kečrovi jim dobře sekundoval 
Michal Trešl. Ostatní žáčci si v ne-
softballovém počasí odbyli premi-
éru a ani nedělní sníh jim radost ze 
hry nezkazil.

Muži v Havlíčkově Brodě
7. 4. vyjeli do Havlíčkova Brodu 

čelit tamějšímu týmu na  příprav-
né zápasy také muži. První zápas 
s nadhozem začal Adam Bočánek, 
ve třetí směně byl vystřídán Patri-
kem Malovaným. Do závěru zápa-
su  zbýval jediný aut a stav byl pro 
0-6 v náš neprospěch. Závěrečným 
náporem na pálce se podařilo do-
táhnout zápas do vítězného konce 
7-6. Druhý zápas byl však v  režii 
soupeřů a Hroši z Havlíčkova Bro-
du nám vrátili vše i  s  úroky s  vý-
sledkem 2-18.  

Ženy se vrací do soutěží
Historicky úspěšné působení žen 

Hladových Hrochů v  softbalovém 
dění má šanci se obnovit. Po  ně-
kolikaleté odmlce letos vstupují 
do bojů o body v 2. lize žen. Nový 
tým má za  sebou jarní březnové 
soustředění. Hlavní trenér žen Petr 
Devera hodnotí soustředění s  vy-
sokým uspokojením. Děvčata se 
těší na sezónu.

Na  úvod soutěže jim los přiřkl 
tým z Trutnova, který se v loňském 
roce umístil na  druhém místě.  
13. 4. naše mladé družstvo za  ne-
příznivého počasí úvodní utkání 
prohrála rozdílem po  páté směně  
3-13 a 3-17.                                                     

Softballová sezona začíná

Jarní úspěchy Nokturňáčku
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MÁJOVÁ SLAVNOST
1. května 9–12 hod.
park před Spektrem

Tradiční sezimoústecká akce 
ve spolupráci s místními skauty. 
Nebudou chybět stánky, skákací 
hrad, ukázky výcviku psů 
a vystoupení orchestru Swing 
Band Tábor.

BAŤŮV BĚH 
1. května
park před Spektrem – Kozí 
hrádek
11 hod. – prezence v parku před 
Spektrem

12 hod. – start
13 hod. – vyhlášení výsledků  
u restaurace na Kozím hrádku
Osmý ročník přespolního běhu 
z náměstí Tomáše Bati na Kozí 
hrádek (2975 metrů) v rámci 
Májové slavnosti. Letos je rozšířen 
o kategorii Běh s kočárkem.  
Pro účastníky běhu je  
v cíli připraveno nejen malé 
občerstvení, ale také slavnostní 
vyhlášení výsledků. K poslechu 
zahraje kapela Bedaband.

OTEVŘENÍ TURISTICKÉ 
SEZONY NA KOZÍM HRÁDKU
1. května 14 hod.
NKP Kozí hrádek

Zahájení turistické sezony se 
zábavným programem pro celou 
rodinu – návštěvníky pobaví 
kejklíř s výukou žonglování, letové 
ukázky dravců a soutěžní kvíz pro 
děti i dospělé.
vstupné: zdarma

PIETNÍ AKT
7. května 18 hod.
Husovo nám. – památník padlých
Pietní akt v předvečer výročí 
konce II. světové války. Na akci 
vystoupí děti z pěveckého souboru 
při ZŠ Švehlova pod vedením 
Mgr. Jany Pětivlasové.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
7. května 20.30 hod.
nám. Tomáše Bati – letní kino 
Sezimovo Ústí

Průvod s rozsvícenými lampiony  
v doprovodu bubenického souboru 
Wild Sticks a za účasti mažoretek 
Základní školy Školní náměstí. 
Účastníci vykročí z náměstí  
T. Bati. Trasa vede od hotelu MAS 
po Okružní ulici k letnímu kinu.

OHŇOSTROJ
7. května 21.15 hod.
letní kino Sezimovo Ústí

Tradiční ohňostroj Táborských 
střelců jako zakončení 
lampionového průvodu. 
Před samotným ohňostrojem 
zhlédneme ukázku bubenického 
umění souboru Wild Sticks 
a premiéru ohňové show 
rekordmana a fakíra Petra 
Fiedora.

VEČERY V PAŘÍŽSKÉ 
OPEŘE – POPELKA
11. května 19 hod.
sál Spektrum
Výjimečný a nevšední zážitek 
přináší Popelka v podání baletu 
pařížské Opery. Výpravné 
představení nastudoval baletní 
soubor v Paříži podle verze, 
kterou pro město nad Seinou 

připravil proslulý choreograf 
Rudolf Nurejev. Ten známý příběh 
s hudbou Sergeje Prokofjeva 
zasadil do filmových ateliérů zlaté 
éry Hollywoodu ve 30. letech  
20. století. 
vstupné: 250 Kč

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA
12. května 15 hod.
sál Spektrum
Je tady zbrusu nové představení, 
ve kterém vám Štístko a Poupěnka 
zazpívají nejnovější písně 
z jejich prvního DVD filmu 
Jedeme na výlet. Po představení 
bude následovat autogramiáda 

a společné focení. Takže pojďte 
na výlet s námi!
vstupné: 160 Kč,
pouze na www.ticketportal.cz

KNIŽNÍ DOPOLEDNE
PRO NEJMENŠÍ
13. května 10:30–11:30 hod.
Knihovna Městský úřad
Maminky, tatínkové, babičky 
i dědečkové jsou se svými 
nejmenšími vítání v knihovně! 
Budeme si vyprávět a číst 
pohádky. Tentokrát si budeme číst 
o skřítcích knižnících. 
vstupné: zdarma

STŘEDEČNÍ HRANÍ
15. května 15–17 hod.
Knihovna Městský úřad
V knihovně si v dubnu 
připomeneme hru Slovopád!, 
ve které si aktivně procvičíme 
slovní zásobu. Králík Kuk je 
logická hra pro děti od 2 let, 
která rozvíjí logické myšlení 
a představivost. Pictomania je 
kreslící hra, ve které nejsou žádné 
týmy ani žádné čekání – všichni 
současně kreslí i hádají. 
vstupné: zdarma

PIETNÍ AKT
28. května 11 hod.
Památník Edvarda Beneše
Pietní akt k výročí narození 
státníka Edvarda Beneše.

ZUŠ OPEN
29. května 18 hod.
sál Spektrum
Třetí ročník celostátního 
happeningu základních 
uměleckých škol.

DIVADLA

DOTEKY LÉČIVÉHO DIVADLA
LÉČIVÉ DIVADLO GABRIELY 
FILIPPI
20. května 19 hod.
sál Spektrum
Je mnoho krásných myšlenek, 
které podněcují naši duši 

ŘEDITELKA MSKS
737 254 683

r.kruckova@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

Prodej online 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.

Kulturní akce na měsíc květen
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k hledání sama sebe. A tak večery 
na témata meditace, léčitelství, 
víra, mystici, ezoterika, jóga, 
astrologie a další otevírají dveře 
do našeho nitra. Hosty jsou 
Tereza Kramerová, spisovatelka 

a terapeutka, a MUDr. Vladimír 
Vogeltanz, významný propagátor 
léčebné metody etikoterapie.
vstupné: 280 Kč 

PŘEDNÁŠKY

Z KANADY NA ALJAŠKU 
S MEDVĚDY V ZÁDECH
13. května 18 hod.
sál Spektrum 

Cestopisná přednáška Zdeňka 
Blažka a jeho ženy Andrey má 
podtitul „Rádi bychom se s vámi 
podělili o naše zážitky. Povíme 
vám, jak se pracuje, žije a lyžuje 
v Kanadě. Nezapomeneme 
na krásy Skalistých hor a nekonečné 
dálky Klondiku a Aljašky.“
vstupné: 40 Kč

SAÚDSKÁ ARÁBIE
27. května 18 hod.
sál Spektrum 
Kdo z vás tam byl? Turistická 
víza neexistují. Přeneseme se 

za mediální obraz kontroverzního 
pouštního království a odhalíme 
jeho skutečné zajímavosti. Biolog 
a cestovatel Lukáš Synek strávil 
v Saúdské Arábii s manželkou 
a dvěma syny pár let, přičemž 
prozkoumal většinu země.
vstupné: 40 Kč

VÝLETY

VOJENSKÁ MUZEA 
A VZPOMÍNKY NA VÁLKU
sobota 18. května
odjezd 6 hod. Spektrum, 
6.15 hod. Tábor ČD
S průvodkyní Jarmilou Píchovou 
se projdeme po vojenských 
muzeích i prostorech 

a zavzpomínáme na válečná 
i poválečná období. Začneme 
v Památníku romského 
holokaustu v Letech u Písku, 
přejedeme do Vojenského muzea 
na demarkační linii ve Volduchách 
na Rokycansku, poté navštívíme 
Atom muzeum v Brdech a výlet 
zakončíme v Rožmitále pod 
Třemšínem v tzv. Cvokařském 
muzeu.
cena: 610 Kč / 520 Kč senioři a děti 
(v částce jsou zahrnuty vstupy).
č. účtu: 705 978 359 / 0800, var. 
symbol 1805

VÝSTAVY

IVA HÜTTNEROVÁ – GRAFIKY
VERNISÁŽ 4. května 16 hod.
Výstava je přístupná  
do 31. května
galerie Spektrum

Iva Hüttnerová dodnes realizovala 
na 200 autorských výstav 

v České republice, na Slovensku, 
ve Stockholmu a v New Yorku. 
Její obrazy jsou součástí stálých 
expozic naivního umění v Paříži 
a Hamburku a je evidována 
v zahraničních encyklopediích, 
např. v Japonsku, Francii 
a Švédsku. Vernisáž hudebně 
doprovodí kytarista Jiří Belza.

PAVLA VRKOČOVÁ 
– AKVARELY
Výstava je přístupná 
do 21. června
Knihovna Školní náměstí
Výstava obrazů Pavly Vrkočové, 
opět tematicky zaměřená na 
oblast Šumavy a Sezimova Ústí, 
doplněná několika obrázky Prahy. 
Výstava je dostupná od 6. května  
v otevírací době knihovny.
vstupné: zdarma

VÝSTAVA ZUŠ
VERNISÁŽ 15. května 17 hod.
Výstava je přístupná 
do 7. června
galerie Spektrum
Na letošní výstavě výtvarného 
oboru ZUŠ uvidíte nejeden 
zázrak. Zažít zázrak v 27 000 cm³ 

 bylo totiž téma projektu pro 
školy Pražského Quadriennale 
scénografie, kterého se výtvarný 
obor ZUŠ zúčastnil. Novinkou 
bude zapojení účastnic Akademie 
třetího věku a se svými pracemi 
se představí i učitelky Alžběta 
Horynová a Eva Volfová.

PRAHA TISÍCEM OČÍ
Výstava je přístupná 
do 12. května
galerie Spektrum
Členové a hosté Výtvarné skupiny 
umělců Čech, Moravy a Slovenska 
představují fotografie různých 
zákoutí staré Prahy. 
Výtěžek z prodeje bude předán 
Centru pro léčbu roztroušené 
sklerózy při Královské nemocnici  
Praha-Vinohrady.

KLUBOVNA III. VĚKU

JAK NEZTRÁCET … PAMĚT
6. května 14 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici
Trénink paměti hrou s paní 
Danou Průchovou. Bude mít 
pokračování i v červnu.

KDYBY TY MUZIKY NEBYLY
13. května 14 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici
Posezení u harmoniky se 
známými, srdci milými písničkami, 
které nám zlepší náladu. 

SOBOTNÍ VYCHÁZKA
18. května 13 hod.
V parku před hotelem MAS
Pojede se MHD č.13 ve 13.14 
na zastávku Planá náměstí. 
Plánovaná trasa: Planá – Ústrašice 
– Planá (lesem).

PÉČE O SLUCH
20. května 14 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici
MUDr. Haj Abdová pohovoří 
o různých aspektech péče o naše 
sluchové ústrojí.

NEJSOU HŮLKY JAKO HŮLKY
27. května 14 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici
Nás samozřejmě zajímají 
trekingové hole. Pod vedením 
zkušené lektorky Bc. Lenky 
Kuželkové s jejich pomocí 
vyjdeme na příjemnou, ale přesto 
posilující procházku do okolí 
našeho města.

KNIHOVNY

Knihovna Městský úřad 
– knižní novinky 
Simon Mawer: Pražské jaro
Strhující román o událostech roku 
1968
Robert Galbraith: Hedvábník
Detektivní román
Petra Dvořáková: Já jsem hlad
Příběh o zápasu s mentální anorexií
Katarína Gillerová: Zapomeň 
na minulost
Romantické čtení
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Táňa Keleová-Vasilková: 
Dva životy
Romantické čtení
Frederik Backman: 
Muž jménem Ove
Příběh, který rozpláče i rozesměje
Jodi Picoultová: Vypravěčka
Román s tématikou holocaustu
Dita Táborská: Malinka
Román o krizi lidské identity

Děti a mládež:
Václav Čtvrtek: 
Cesty formana Šejtročka
Příběhy známé z televize
Můj svět je pohádka
Člověk a jeho svět
Daniela Fischerová: 
Bylum nebylum
Čtení pro děti

Knihovna Školní náměstí 
– knižní novinky
Dospělí:
Sophie Hannah: 
Neviděli jste Melody?
Detektivní thriller
Táňa Keleová-Vasilková: Máma
Román pro ženy oblíbené 
slovenské autorky
Hana Marie Körnerová: 
Hlas kukačky
Napínavý příběh o složitosti 
lidských vztahů
Jaromíra Skočilová: Violka
Román o hledání domova 
Obonete S. Ubam: 
Sedm let v Africe
Příběh českého syna nigerijského 
krále
Barbora Vajsejtlová: 
Mami, přidej!
Humorný příběh o tom, jak se 
(ne)stát supermatkou

Děti a mládež:
Suzanne Collins: 
Gregor a zlověstné proroctví
Pokračování série Letopisy Podzemě
Cressida Cowell: Jak správně 
mluvit dracky
Příběh ze světa plného Vikingů 
a draků
Vojtěch Matocha: Prašina
Napínavý příběh pro kluky i holky
Laura Sebastian: 
Princezna popela
Dobrodružný dívčí román

KINO SPEKTRUM 

Kino Spektrum promítá ve 3D!

St 1. května 15:00 hod.  
pá 3. května 20.00 hod.  
so 4. května 20:00 hod.  

AVENGERS: ENDGAME
Akční, sci-fi
USA, 2019, přístupný, dabing
Režie: Anthony Russo, Joe Russo
vstupné: 150 Kč

st     1. května 18:00 hod.
st     8. května 17:30 hod.
čt  23. května 10:00 hod.
TERORISTKA
komedie, drama 
ČR, SR, 2019, 95 min., 12 let
Režie: Radek Bajgar
vstupné: 60/120 Kč

st 1. května 20:30 hod.
AFTER: POLIBEK

romantický, drama
USA, 2019, 106 min., 12 let, titulky
Režie: Jenny Gage
vstupné: 120 Kč

čt 2. května 10:00 hod.
út   7. května  17.30 hod.
ŽENY V BĚHU 
komedie 
ČR, 2019, 93 min., přístupný
Režie: Martin Horský 
Hrají: Zlata Adamovská, 
Tereza Kostková 
vstupné: 60/110 Kč 

čt  2. května 17:30 hod.
st  8. května 20:00 hod.
LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
komedie
Francie, Belgie, 2019, 117 min., 
12 let, titulky

Režie: Hugo Gélin
vstupné: 120 Kč 

čt 2. května 20:00 hod.
THE BEACH BUM
komedie
USA, Francie, 95 min., titulky
Režie: Harmony Korine
vstupné: 120 Kč 

pá 3. května 17:30 hod.
MOJE STOLETÍ
Dokument
ČR, 2018, 104 min.
Režie: Theodora Remundová
vstupné: 120 Kč 

so 4. května 17:30 hod.
TRABANTEM TAM 
A ZASE ZPÁTKY 
dokument
ČR, 2019, 105 min., 12 let
Režie: Dan Přibáň 
vstupné: 100 Kč 

pá 5. května 17:30 hod.
HIGH LIFE
drama, sci-fi, horor
Německo, Francie, USA, Polsko, 
Velká Británie, 2018, 113 min.
Režie: Claire Denis
Hrají: Robert Pattinson, Juliette 
Binoche
vstupné: 90 Kč

ne     5. května 15:00 hod.
út  14. května 17:30 hod.
UGLYDOLLS
animovaný, dobrodružný, komedie
USA, 2019, 88 min, přístupný, 
dabing
Režie : Kelly Asbury
vstupné: 120 Kč

ne 5. května 20:00 hod.
CO JSME ZASE
KOMU UDĚLALI?

Komedie
Francie, 2019, 98 min, 12 let,
titulky
Režie: Philippe de Chauveron
Hrají: Christian Clavier, Elodie
Fontan, Frédérique Bel
vstupné: 110 Kč

út 7. května 20:00 hod.
čt  16. května 10:00 hod.
LOVEní

romantická komedie
ČR, 2019, 100 min., 12 let
Režie: Karel Janák
vstupné: 60/120 Kč 

st 8. května 15:00 hod.  
SHAZAM! 
akční, dobrodružný, fantasy 
USA, 2019, 132 min., 
přístupný, dabing 
Režie: David F. Sandberg 
vstupné: 110 Kč

čt 9. května 10:00 hod.
BOHEMIAN RHAPSODY 
drama, životopisný, hudební
USA, Velká Británie, 2018, 134 
min., 12 let, české titulky
Režie: Bryan Singer, Dexter 
Fletcher
vstupné: 60 Kč 

čt     9. května 17:30 hod.  
so  11. května 15:00 hod.  
ne  19. května 17:30 hod.  
POKÉMON DETEKTIV PIKACHU 
akční, dobrodružný, animovaný, 
rodinný 
USA, Japonsko, 2019, 104 min., 
přístupný, dabing
Režie : Rob Letterman
vstupné: 140 Kč 

čt     9. května 20:00 hod.
pá  10. května 17:30 hod.
ne  12. května 17:30 hod.
pá  17. května 20:00 hod.
SNĚŽÍ!
poetické, drama
ČR 2019, 74 min., 12 let
Režie: Kristina Nedvědová
Hrají: Petra Nesvačilová, Hana 
Vagnerová, Vanda Hybnerová, 
Alena Mihulová, Monika 
Pošívalová, Petr Vršek
vstupné: 120 Kč 

pá 10. května 20:00 hod.
TRHLINA
thriller, horor, mysteriózní
Slovensko, 2019, 111 min., 12 let
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Režie: Peter Bebjak
Hrají: Dávid Hartl, Mary Bartalos, 
Matej Marušín, Tomáš Maštalír, 
Juraj Loj, Tomáš Mischura
vstupné: 120 Kč 

so 11. května 17:00 hod.
TRANZIT
drama
Německo, Francie, 2018, 101 min., 
titulky, přístupný
Režie: Christian Petzold
vstupné: 90 Kč 

so 11. května 19:00 hod.
POPELKA
balet
Francie, 2019, 135 min., přístupný
vstupné: 250 Kč 

ne 12. května 20:00 hod.
NA STŘEŠE
drama, komedie
Česko, 2019, 97 min., 12 let
Režie: Jiří Mádl
vstupné: 100 Kč

út 14. května 20:00 hod.
ŘBITOV ZVIŘÁTEK

horor
USA, 2019, 100 min., 15 let, titulky
Režie: Kevin Kölsch, Dennis Widmyer
vstupné: 120 Kč 

st 15. května 20:00 hod.
ZELENÁ KNIHA
drama, komedie, roadmovie
USA, 2018, 130 min., 12 let, titulky
Režie: Peter Farrelly
vstupné: 100 Kč

čt  16. května 17:30 hod.
st  22. května 20:00 hod.
FREE SOLO
dokument

USA, 2018, 100 min., 
přístupný, titulky
Režie: Jimmy Chin, Elizabeth Chai 
Vasarhelyi
vstupné: 100 Kč

čt  16. května 20:00 hod.
so  18. května 17:30 hod.
ne  19. května 20:00 hod.
ne  26. května 20:00 hod.
JOHN WICK 3

akční, krimi, thriller 
USA, 2019,  15 let, 131 min., 
titulky
Režie : Chad Stahelski 
Hrají : Keanu Reeves, Halle Berry, 
Jason Mantzoukas, Laurence 
Fishburne, Anjelica Huston
vstupné: 130 Kč

pá  17. května 17:30 hod.
so  18. května 20:00 hod.
DADDY COOL
komedie
Francie, 2017, 97 min., dabing, 
12 let
Režie: Maxime Govare
vstupné: 120 Kč

so  18. května 15:00 hod.
ne  19. května 15:00 hod.
so  25. května 15:00 hod.
V OBLACÍCH
animovaný, dobrodružný, 
komedie, rodinný
Německo, 2019, 88 min., přístupný, 
dabing
vstupné: 120 Kč

út 21. května 17:30 hod.
UNIVERZITY 
A SVOBODA
dokumentární
Česko, 2019, 70 min.
Režie: Zuzana Piussi, Vít Janeček
Hrají: Bohdan Bláhovec, Jiří 
Drahoš, Noam Chomsky, Vít 
Klusák, Karel Vachek
vstupné: 100 Kč

út 21. května 20:00 hod.
MODLITBA
drama
Francie,  2018, 107 min., 15 let, 
titulky
Režie: Cédric Kahn
Hrají: Anthony Bajon, Damien 
Chapelle, Alex Brendemühl
vstupné: 90 Kč 

st 22. května 16:00 hod.
TŘI LUPEŽNÍCI
pásmo pohádek
ČR, přístupný, 65 min.
Krátké pásmo pohádek pro 
nejmenší.
vstupné: 30 Kč 

st 22. května 17:30 hod.
PROBLÉMY PRVNÍHO SVĚTA
komedie,  povídkový
Česko, Izrael, 2019, 68 min
vstupné: 90 Kč

čt 23. května 17:30 hod.
út 28. května 20:00 hod.
ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ

krimi, drama, thriller, životopisný
USA, 2019, 108 min., titulky, 15 let
Režie: Joe Berlinger
vstupné: 120 Kč 

čt  23. května 20:00 hod.
ne  26. května 17:30 hod.
SYN TEMNOTY
horor, mysteriózní, sci-fi
USA, 2019, 15 let, titulky
Režie: David Yarovesky
Hrají: Elizabeth Banks
vstupné: 120 Kč 

pá  24. května 17:30 hod.  
so  25. května 17:30 hod.  
ne  26. května 15:00 hod.  
ALADDIN
dobrodružný, fantasy, muzikál
USA, 2019, přístupný, dabing
Režie: Guy Ritchie
Hrají: Will Smith, Mena Massoud, 
Noami Scott, Marwan Kenzari, 

Navid Negahban, Nasim Pedrad
vstupné: 150 Kč 

so 25. května 20:00 hod.
JEDNOU NOHOU V BASE
Komedie
Itálie, 2018, 98 min., 12 let, titulky
Režie: Valerio Attanasio
Hrají: Sergio Castellitto
vstupné: 110 Kč 

pá 24. května 20:00 hod.
út 28. května 17:30 hod.
BOLEST A SLÁVA
drama
Španšlsko, 2018, 12 let, titulky
Režie: Pedro Almodóvar
Hrají: Penélope Cruz, Antonio 
Banderas, Asier Etxeandia
vstupné: 120 Kč 

čt 30. května 10:00 hod.
SKLENĚNÝ POKOJ
drama
ČR, 104 min., 12 let
vstupné: 60 Kč

čt  30. května 17:30 hod.  
pá  31. května 20:00 hod.  
GODZILLA II KRÁL MONSTER
akční, dobrodružný, thriller,  sci-fi 
USA , 2019, 132 min., 12 let, titulky
Režie : Michael Dougherty
vstupné: 150 Kč

čt 30. května 20:00 hod.
ROCKETMAN
drama, životopisný, hudební
USA, Velká Británie, 2019, 
120 min., 12 let, titulky
Režie: Dexter Fletcher
vstupné: 130 Kč

pá 31. května 17:30 hod.
MÁMA
thriller
USA, 2019, 100 min., 15 let, titulky
Režie: Tate Taylor
vstupné: 120 Kč
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Josef Musil

Známá česká herečka, malířka 
a spisovatelka Iva Hüttnerová 

přestaví ve  Spektru své výtvarné 
umění. Pro zdejší galerii připravi-
la kolekci grafických prací, jejichž 
společným jmenovatelem je idy-
lické vyznění, pohoda a příjemná 
vzpomínka na  staré dobré časy. 
Výtvarná díla Ivy Hüttnerové 
mají už na  první pohled snadno 

rozpoznatelný autorčin rukopis 
a  jsou velmi oblíbená. Malířka 
dosud realizovala přibližně dvě 
stě samostatných výstav, její ob-
razy jsou součástí stálých expozic 
naivního umění v Paříži a v Ham-
burku. 

V  galerii Spektrum zahájí vý-
stavu Iva Hüttnerová osobně při 
vernisáži v  sobotu 4. května v  16 
hodin. Akci hudebně doprovodí 
kytarista Jiří Belza. Výstava potrvá 
do 31. května.                                      

Josef Musil

Městské středisko kultu-
ry a  sportu zve v  úterý 7. 

května do  lampionového prů-
vodu. Pro účastníky má vzkaz: 
Vezměte si s  sebou lampion 
a dobrou náladu! Průvod vykročí 
ve  20.30 h od  hotelu MAS, pro-
jde Okružní ulicí a  zamíří k  let-
nímu kinu. Po  celou cestu bude 
do kroku hrát bubenický soubor 
Wild Sticks a ukázkovou ladnost 
chůze předvedou mažoretky ze 
ZŠ Školní náměstí, které půjdou 
s průvodem. 

Po  příchodu do  letního kina 
čeká na  zúčastněné unikátní 
program. Pódium v  amfiteátru 
bude nejprve patřit rytmickému 
umění Wild Sticks. Jakmile se 
setmí, předstoupí před publikum 
skutečný fakír Petr Fiedor a před-
vede premiéru své ohňové show. 
Na  závěr akce ve  21.15 rozsvítí 
noční oblohu ohňostroj skupiny 
Táborští střelci.                              

Josef Musil

Sportovně rekreační areál Poho-
da bude 1. června patřit dětem 

a  jejich doprovodu. Od  16 hodin 
zde Městské středisko kultury 
a  sportu u  příležitosti Dne dětí 
rozvine bohatý zábavný program. 
Opět přijede KAMARÁD WIKI, 
tentokrát s  programy Popletené 
pohádkohrátky a  Letní zmrzlino-
vé diskotačení. 

Úplnou letošní novinkou bude 
prezentace Jump arény Sezimo-
vo Ústí s  ukázkami parkurového 
sportu. Pro malé návštěvníky bude 
tradičně připraven skákací hrad, 
tvořivá dílna a  řada soutěží. Loni 
zaznamenala velký zájem atrakce 
aquaroller, proto nebude chybět 
ani letos. Děti v  ní zažijí neoby-
čejný zážitek – dovádění na vodní 
hladině. Do  sportovně rekreač-
ního areálu Pohoda mají všichni 
návštěvníci akce po  dobu jejího 
trvání vstup zdarma.                         

Josef Musil

Léčivé divadlo herečky Gabriely 
Filippi hladí duši diváků krás-

ným slovem, myšlenkami i  výbě-
rem hostů. Tento projekt už má 
v divadle Spektrum takřka domácí 
zázemí. Tentokrát Gabriela Fillipi 
přivede na  scénu dvě inspirativní 
osobnosti. 

Tou první bude MUDr.  Vla-
dimír Vogeltanz, propagátor lé-

čebné metody etikoterapie. Jeho 
profesní cesta by se vyjádřit slo-
vy: Od tušení k vědění, od opera-
cí těla k operacím duše. Vladimír 
Vogeltanz vystudoval medicínu 
na Univerzitě Karlově, načež pů-
sobil jako zástupce primáře v ne-
mocnici ve  Strakonicích. Po  15 
letech strávených na operačních 
sálech odešel z medicíny, aby se 
mohl plně věnovat etikoterapii, 
kdy lékař uzdravuje duši paci-
enta.  

Dalším hostem bude spisova-
telka a  terapeutka Tereza Kra-
merová. Na  webových stránkách 
o  sobě prozrazuje: „Dostala jsem 
do vínku dar vhledu do lidské my-
sli i do jasu dětské duše. Učím lidi 
pracovat s jejich myslí tak, aby ona 
sloužila jim, a ne oni jí.“

Představení Léčivého divadla 
se uskuteční v  pondělí 20. května 
od  19 hodin v  divadle Spektrum. 
Tato divadelní akce se koná mimo 
předplatné.                                          

Den dětí na Pohodě s bohatým programem

Doteky Léčivého divadla s hosty

Výstava grafik Ivy HüttnerovéLampionový 
průvod, fakírská 
show a ohňostroj


