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Martin Doležal
starosta města

Tradiční průvod, lampiony a rachejtle

 u  projektu Stavební úpravy 
ulice 9. května byl vybrán zho-
tovitel, kterým je DAICH spol. 
s r.o., a na začátku června t.r. by 
měla být zahájena realizace;

 probíhá realizace I. etapy re-
konstrukce Táborské ulice;

 zastupitelstvo města schválilo 
záměr budoucího pronájmu 
/pachtu/ areálu Fierlingerovy 
vily obecně prospěšné společ-
nosti Janíček z  Vřesců, která 
zde chystá vybudovat a  pro-
vozovat mateřskou školu;

 probíhá realizace další fáze 
projektu „Revitalizace sídelní 
zeleně“;

 byla podána žádost o  dotaci 
z  Operačního programu Ži-
votní prostředí na  zateplení 
budovy házené;

 rada města schválila přípravu 
vypsání architektonické soutě-
že na studii domu s pečovatel-
skou službou v ul. K Hájence. 

TRADIČNÍ SEZIMOÚSTECKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD – vyšel 7. května ve 20.30 hodin z nám. T. Bati a vydal se po Okružní ulici směr 
letní kino.  V čele jako obvykle vyrazily mažoretky, po novu jim dělal společnost folklorní soubor Dubínek. Oba soubory pak ještě 
vystoupily na pódiu naplněného letního kina, kde všichni již napjatě očekávali soumrak a s ním první vystřelené rachejtle oh-
ňostroje. O ten se opět postarali Táborští střelci,  jimž za krásný zážitek děkujeme. Akci v předvečer výročí konce II. světové války 
pořádalo Městské středisko kultury a sportu Sezimovo Ústí.                                                                                             Foto: Kateřina Nimrichtrová

Richard Vlasák
historik

Dne 28. května si občanská 
veřejnost připomene 130 let 

od  narození Dr.  Edvarda Bene-
še, sociologa, politika, diplomata 
a 2. prezidenta Republiky českoslo-
venské. Data jeho narození a úmrtí 
jsou v naší zemi předmětem úvah 
o  naší státnosti, úrovni demokra-
cie, průsečíkem debat o dějinném 
vývoji po  Mnichovu 1938 a  úno-
ru 1948. Těmto každoročním dis-
kusím se však vyhýbá téma, které 
je obzvláště pro obyvatele Sezimo-
va Ústí důležité, a  sice otázka lid-

ského profi lu jedné z  nejvýznam-
nějších osobností našich dějin. 

Ve  své slavné stati v  Lidových 
novinách ze dne 28. května 1936 
shrnuje Karel Čapek: „Státník, kte-
rý pěstuje stromy, je docela jiný typ 
než ten, který si staví vítězné oblou-
ky.“ Edvard Beneš nebyl člověkem 
velkých gest, rozmáchlé gestikulace 
jako diktátoři jeho doby na  západ 
a  na  východ od  Československa. 
Není to ani typ vůdce – kazatele, 
typického pro americké a  britské 
politické dějiny, a jejž v našem pro-
středí ztělesňoval Tomáš Garrigue 
Masaryk. Páně Benešův střízlivý, 
profesorský a  vrcholně intelektu-
álský obraz suchého, věcného po-

litika dodnes žije ve vzpomínkách; 
právě tak jako vlídná, společensky 
kultivovaná a jemná vizáž jeho cho-
ti Hany. Tak jsou vepsáni do paměti 
starších občanů městečka nad Luž-
nicí a Kozským potokem, kteří do-
dnes považují za čest, že se s man-
želi Benešovými setkávali, hovořili 
s nimi. Že to byli jejich sousedé.

Vzpomínáme-li takto na druhé-
ho našeho prezidenta, říkáme tím 
zároveň, jak cenný je pro nás styl 
politiky a  veřejného života, jež je 
odrazem slušnosti, odpovědnos-
ti, mravní úrovně i  lidskosti jejích 
představitelů. Připomínané výročí 
je otazníkem dnešním představite-
lům i nám všem.                                

Edvard Beneš – 130 let od narození 
člověka a demokrata

Ve  středu 28. května  zveme 
občany na  vzpomínkové 

setkání u příležitosti 130. výročí 
narození prezidenta Dr. Edvarda 
Beneše. Akce se koná v 11:00 ho-
din u  hrobky manželů Benešo-
vých v Sezimově Ústí 1.      (vš) 

Pietní akt

Upozorňujeme občany, že 
splatnost místního poplat-

ku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů je do 31. květ-
na 2014.                                  (jk) 

Poplatek

Redakční rada rozhodla 
o  změně v  označení Novi-

nek podle měsíce. Jednotlivá 
vydání budou nazývána nikoli 
podle měsíce, ve kterém vychá-
zejí, nýbrž podle následujícího 
měsíce, ke  kterému se vztahují. 
Nyní tedy nacházíte ve  svých 
schránkách Novinky červnové, 
následovat bude prázdninové 
dvojčíslo červenec – srpen. Dě-
kujeme za pochopení.         (kn) 

Změna číslování
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Martin Doležal, starosta

Zastupitelstvo města a  Rada 
města Sezimovo Ústí schválily 

rozdělení prostředků, které byly 

v rozpočtu na rok 2014 vyčleněny 
na  neinvestiční transfery/dotace 
subjektům v oblasti sportu a tělo-
výchovy, sociálních služeb, život-
ního prostředí, kultury a  zájmové 
činnosti. Z celkové alokované část-

ky 1 400 000 Kč bylo na  základě 
dosud přijatých žádostí rozděleno 
1 274 000 Kč. Přehled jednotlivých 
podpořených subjektů s uvedením 
účelu dotace a její výše je v násle-
dujícím přehledu.                             

SPORT A TĚLOVÝCHOVA

TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí
činnost TJ 332 850
opravy a údržba sportovišť 113 350

TJ Sokol Sezimovo Ústí
činnost TJ 104 850
opravy a údržba sportovišť 60 000

TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí
činnost TJ 72 400
opravy a údržba sportovišť 90 000

TJ Silon Sezimovo Ústí činnost TJ 49 550
Letecko modelářský klub Sezimovo Ústí činnost klubu 11 000
O.S. Polánka strojní údržba běžkařských tras 3 000
CELKEM SPORT A TĚLOVÝCHOVA 837 000

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

„IMY“ Společnost pro podporu lidí s postižením, Soběslav poskytování terénní služby 5 000
APLA - Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, Tábor sociálně aktivizační služby pro seniory a ZTP 10 000
ČČK - Oblastní spolek Tábor činnost spolku 2 000
Denní a týdenní stacionář Klíček, Tábor doprava klientů na akce 20 000
Diakonie ČCE - středisko Rolnička, Soběslav provoz střediska 36 000
Domácí hospic Jordán, o.p.s., Tábor léky a zdrav. materiál 10 000
Farní charita Tábor Auritus-centrum pro lidi ohrožené drogou 8 000
Klub KARDIO Tábor, o.s. nájemné tělocvičen a plaveckého bazénu 2 000
Roska Písek rekond. pobyty, masáže, nájem prostor 9 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Porad.centrum Tábor provozní náklady centra, nákup tiskárny 7 000
SOANZ o.s. Tábor podpora přepravy klientů ze Sezimova Ústí 5 000
SONS-Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v Táboře činnost organizace 12 000
Svaz diabetiků, ÚO Tábor činnost ÚOSD Tábor 6 000
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., okresní organizace Tábor činnost organizace 4 000
ZŠ a MŠ a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s., Tábor režijní náklady spojené s provozem centra 50 000
ZO SPCCH Sezimovo Ústí činnost ZO 2 000
CELKEM SOCIÁLNÍ SLUŽBY 188 000

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ochrana fauny ČR, o.s., Votice, Krásná Hora n/Vlt. cestovní náklady spojené s odchytem zvířat 
do stanice, materiál a krmivo 6 000

Český svaz včelařů, ZO Planá n/L nákup léčiva, včelích matek apod. 5 000
Český svaz včelařů, ZO Tábor provoz ZO 6 000
Český svaz chovatelů, ZO SÚ propagace chovatelství, registrace zvířat 5 000
ČSOP, ZO SÚ přednášky, podpora hnízdních možností ptáků 5 000
Základní kynologická organizace Sezimovo Ústí činnost sdružení 5 000
CELKEM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 32 000

KULTURA

Smíšený pěvecký sbor Nokturno (žad. Mgr. Hlubinková, Sez.Ústí) činnost souboru 12 500

Základní umělecká škola, p.o., Sezimovo Ústí opravy hudebních nástrojů, učební pomůcky, 
vybavení souborů stejnokroji, cestovné 10 000

Divadélko Múzika Sezimovo Ústí, o.s., Tábor činnost divadla 20 000
Divadélko Bublina (žad. Mgr. Krůčková, Tábor) činnost divadla 12 500
Music Stars Band, o.s., Tábor rozšíření nástrojové vybavenosti, propagace 10 000
Klub přátel elektrické dráhy Tábor-Bechyně, o.s., Tábor historické jízdy vláčkem 5 000
Dětské pěvecké sbory Nokturňáček, Koťata (žad. ZŠ Školní nám.) činnost souboru, Jarní festival sborového zpěvu 26 500
Dětský folklórní soubor Dubínek (žad. ZŠ Školní nám.) provoz sboru a pořízení a obnova krojů 10 000
Mažoretky (žad. ZŠ Školní nám.) obnova kostýmů a obuvi 30 000

Divadýlko na schodech / loutkáři (žad. MSKS) práce odborného lektora, nákup materiálu, 
opravy loutek a kulis 30 000

Klubovna III. Věku (žad. MSKS) zajištění chodu klubovny, realizace jednotlivých aktivit 16 500
CELKEM KULTURA 183 000

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Plameny Naděje o.s., Sezimovo Ústí (pův. Kratochvíl a Němeček) Guláš Fest 2014 5 000

Junák - středisko Černá růže Sezimovo Ústí pravidelná činnost oddílů a střediska 
(náklady na dopravu, ubytování a stravování) 12 000

Ostrov správné místo, o.s. Sezimovo Ústí (MC Klubíčko) nákup výtvarných potřeb, vzdělávací prostředky, 
nákup koberce 10 000

Komise žen ČZS (žad. Pí Vlčková, Sezimovo Ústí) činnost komise 2 000

Hvězdárna Františka Pešty, o.s., Sezimovo Ústí nákup drobného a výtvarného materiálu, 
kopírování, opravy a údržba prostor 5 000

CELKEM ZÁJMOVÁ ČINNOST 34 000

Martin Doležal, starosta
Petr Klíma, referent ŽP

Stejně jako celá řada obcí podél 
vodních toků, tak i  Sezimovo 

Ústí je ohrožováno velkou vodou 
a povodněmi. Jak ukázal zejména 
rok 2013, nejedná se pouze o úze-
mí podél toku Lužnice, ale také 
Kozského potoka. 

Řešit dlouhodobě situaci po-
mocí výstavby statických či mo-
bilních protipovodňových stěn 
se s  ohledem na  místní poměry 
nejeví jako vhodné a  přineslo by 
sebou mnohá další rizika. V  pří-
padě toku Kozského potoka se 
proto vedení města i  oslovení 
odborníci kloní k názoru, že pří-
padná opatření by měla směřovat 
do zadržování a zpomalování vod 
již na  jeho přítocích, v  povodí 
Chotovinského, Hrobského a Tu-
roveckého potoka. 

Za  tím účelem zadalo město 
Sezimovo Ústí pořízení studie od-
tokových poměrů Chotovinského 
(Kozského) potoka, jejímž úkolem 
je zhodnocení hydrologických 
poměrů potoka se zaměřením se 
především na  oblast jeho povodí 
nad Sezimovým Ústím.  Studie by 
měla také přinést informace, zda 
a jak lze zlepšit vodní režim kraji-
ny a navrhnout varianty možných 
protipovodňových opatření s při-
hlédnutím k nalezení a posouzení 
vhodných ploch pro účinné zadr-
žení či rozliv vody v krajině. 

Město zároveň podalo žádost 
do grantového programu „Ochra-
na před povodněmi“ a zpracování 
studie bylo podpořeno částkou 
112 140 Kč. Studie bude dokonče-
na do konce srpna 2014.

Je zřejmé, že případná realizace 
navržených opatření je s ohledem 
na  značný územní dopad mimo 
možnosti Sezimova Ústí a  bude 
vyžadovat širokou spolupráci 
mezi dotčenými obcemi i  výraz-
nou podporu Jihočeského kraje. 
Pro fi nancování by bylo nezbytné 
využít vhodný dotační titul.          

Ochrana 
Sezimova Ústí 
před povodněmi

Rozdělení dotací v roce 2014
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Telefony
ústředna – 381 201 111

fax – 381 263 179
Starosta

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

Místostarosta
Pavel Samec

381 201 136, 602 431 940
Tajemnice MěÚ

Ing. Miroslava Svitáková
381 201 134

Vedoucí odboru správního 
a právního

Mgr. Petra Nedvědová
381 201 124

Sekretariát
Jitka Bláhová
381 201 127
Matrika

Naděžda Řezáčová
381 201 112

Oddělení sociální péče
Helena Řežábková

381 201 114
Pečovatelská služba

777 794 874
Vedoucí stavebního úřadu

Miroslav Píbil
381 201 118

Zást. ved. 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)

Městská policie
723 149 972, 381 276 003
Ředitel správy města

Jaroslav Kupsa
381 200 430, 777 794 872

Vedoucí technických služeb
Karel Homolka

381 200 432, 725 769 850
Vedoucí bytové správy

František Bednář
381 200 436, 725 769 860

Ředitelka MSKS (kultura)
Mgr. Romana Krůčková
381 276 710, 737 254 683

Knihovnice S. Ú. 1
Jitka Kovandová

381 201 145
Knihovnice S. Ú. 2

Jiřina Kalenská
381 276 043

Městský úřad
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

Martin Doležal
starosta

Za  velkého zájmu veřejnosti 
proběhla ve  čtvrtek 8. května 

prohlídka stavby nového koupali-
ště a  přilehlého areálu. Odhadem 
přes 300 zájemců využilo nabídky 
města a  ve  skupinkách za  dopro-
vodu pana starosty, pana místosta-

rosty a  p.  Peška, zástupce zhoto-
vitele stavby, si zblízka prohlédlo 
jednotlivé objekty koupacího 
biotopu, čistící biologické nádrže 
a  dalších částí stavby. Dozvědělo 
se nejen řadu informací o  stav-
bě, ale i o  technologii čištění vod 
a  budoucím provozu sportovně 
rekreačního areálu, jehož otevření 
bychom se měli dočkat již o letoš-
ních letních prázdninách.                

Martin Doležal, starosta
Jan Novotný
zást. ved. stavebního úřadu

Začátkem června letošního roku 
bude zahájena rozsáhlá rekon-

strukce ulice 9. května. Ulice je jed-
nak ve špatném technickém stavu 
a zároveň její parametry již neod-
povídají potřebám města a  jeho 
občanů. I  s ohledem na připravo-
vanou dotační výzvu z ROP proto 
město v  roce 2013 zadalo u  pro-
jekční kanceláře Graphic PRO 
s.r.o. z  Tábora zpracování projek-
tové dokumentace. S  tou se měli 
občané města možnost seznámit 
na  úřední desce a  informačních 
deskách a webu MěÚ. Bylo vydá-
no územní rozhodnutí a  stavební 
povolení a podána žádost o dota-
ci s  tím, že předpokládané celko-
vé náklady projektu budou max. 
16,5 mil. Kč. Projekt byl schválen 
výborem ROP k fi nancování, výše 
schválené dotace činí 10,0 mil. Kč. 
Na základě otevřeného zjednodu-
šeného podlimitního zadávacího 
řízení na dodavatele, do kterého se 
přihlásilo 6 zájemců, byla vybrána 
nabídka společnosti DAICH spol. 
s r.o. Tábor, a to za nejnižší vysou-

těženou cenu 12 585 480,39 Kč bez 
DPH (15 228 431,28 Kč vč. DPH).

V rámci projektu bude řešena ne-
jen rekonstrukce komunikace a její 
rozšíření, ale i  chodníky, prostor 
před ZŠ, plochy zeleně, související 
sjezdy na okolní pozemky, křížení 
s  ulicemi, přechody pro chodce, 
autobusová zastávka a úpravy okol-
ních ploch a  přilehlých parkova-
cích stání. Součástí je také prove-
dení nového veřejného osvětlení, 
dopravního značení, nové dešťové 
kanalizace pro odvodnění komuni-
kace, posunutí oplocení tenisových 
kurtů a vyvolané přeložky a úpravy 
inženýrských sítí (slaboproud, VO 
apod.). Novou podobu získá i kři-
žovatka u hodin.

Stavba bude prováděna etapo-
vitě tak, aby byla zachována prů-
jezdnost jednotlivých úseků, zá-
sobování a provoz obchodů, školy 
a školky. Realizace akce bude pro-
vázet řada nezbytných dopravních 
omezení a uzavírek a dočasně bude 
odkloněna i trasa MHD č. 16, která 
bude projíždět ulicí Nerudova, kde 
bude zřízena i provizorní zastávka. 
Termín dokončení prací je 15. pro-
since 2014.

Vedení města si tímto dovoluje 
vyzvat občany i návštěvníky naše-
ho města o  respektování doprav-
ního značení a  zároveň požádat 
o pochopení a trpělivost s omeze-
ními, kterou tato akce vyvolá. Dě-
kujeme.                                            

Petr Klíma, referent ŽP

Do  konce měsíce dubna se 
měli v rámci ankety oslovení 

obyvatelé 7 domů na pravé straně 
ulice Ke  Hvězdárně vyslovit, zda 
souhlasí s nahrazením současných 
dosluhujících zděných přístřešků 
na odpadové nádoby za zpevněné 
plochy ve stejném místě. 

Od  oslovených 28 domácností 
město obdrželo 14 vyplněných an-
ketních lístků, v  nichž většinových 
9 domácností se vyslovilo pro jejich 
zrušení. Je tedy možno uvažovat 
o tom, že se přístřešky zruší, a na 
jejich místě budou vybudovány 
zpevněné plochy pro dosavadní od-
padové nádoby. Toto řešení v přípa-
dě zájmu nevylučuje možnost mít 
popelnici u sebe na zahradě a přista-
vit ji v den svozu. Tím jsou splněny 
i  v  některých odpovědích zmíněné 
návrhy, vyplývající z  obav před bu-
doucím nepořádkem kolem nádob.

Výsledky ankety Prohlídka stavby koupaliště

Stavební úpravy ulice 9. května

3
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Jaroslav Kupsa
ředitel SM

V rozpočtu Správy města schvá-
leného zastupitelstvem města 

je i v letošním roce zahrnuta řada 
rekonstrukcí chodníků a rozšíření 
parkovacích míst, a to v celkových 
nákladech 2,1 mil. Kč. Již v březnu 
tohoto roku byla provedena opra-
va spojovacího chodníku Okružní 
ulice – Třešňovka a v dubnu bylo 
vybudováno 22 nových parkova-
cích míst v  Nerudově ulici proti 
domu č. p. 629.

V  současné době probíhá re-
konstrukce kanalizace a  komu-
nikace ve  vnitrobloku v  Jiráskově 
ulici (předpokládané náklady 
350 tis. Kč).

V  červnu se předpokládá pro-
vedení opravy další části chodníku 
na  Husově náměstí (150 tis. Kč) 

a zahájení opravy chodníků v Prů-
myslové ulici (280 tis. Kč). V  let-
ních měsících budou následovat 
opravy chodníků u  MŠ Kaplická 
(160 tis. Kč), chodníku k  MŠ Li-
pová (60 tis. Kč) a ve vnitrobloku 
na Školním náměstí (352 tis. Kč), 
zde v  návaznosti na  ukončení 
projektu revitalizace veřejné ze-

leně. Další akce Správy města by 
měla probíhat na  podzim, kdy je 
plánována oprava chodníku v Pa-
lackého ulici (500 tis. Kč). Po do-
řešení majetkového vyrovnání 
mezi městem a SVJ se také počítá 
s provedením rozšíření počtu par-
kovacích míst v  Průmyslové ulici 
(50 tis. Kč).                                        

Libor Doležal
ředitel C-Energy Bohemia s.r.o.

Pravděpodobně jste v  posled-
ních měsících pozorovali sta-

vební činnosti na  území teplárny 
v  Plané nad Lužnicí. Společnost 
C-Energy Bohemia s.r.o., vlastník 
a provozovatel teplárny, začala re-
alizovat připravovaný projekt cel-
kové rekonstrukce teplárny, která 
zahájila svůj provoz již více než 
před 50 lety. Modernizace teplárny 
přinese výrazné snížení ekologické 
zátěže a nákladů na provoz výrob-
ního zařízení a  zvýšení účinnosti. 
Na  základě těchto přínosů bude 
teplárna i  po  rozsáhlém inves-
tičním programu schopna udr-
žet ceny tepla na  úrovních pod 
390 Kč/GJ bez DPH z primárního 
rozvodu horké vody a další navy-
šování cen v budoucnosti bude jen 
na základě infl ačního vývoje.

Po  úplném dokončení všech 
projektů ke konci roku 2015 bude 
teplárna vybavena technologií 
umožňující souběžnou výrobu 
elektřiny a  tepla z  různých paliv. 
Možnost využití více paliv a  také 
instalace moderní vysokoúčin-

né technologie zajistí, že teplárna 
bude schopná v  budoucnu po-
skytovat dodávky tepelné ener-
gie všem zákazníkům spolehlivě 
a  za  příznivých ekonomických 
podmínek. 

Investiční náklady na  všechny 
související projekty jsou v řádu cca 
1,3 mld. Kč, přičemž jsou použity 
vlastní zdroje, dotační prostředky 
z programu snižování emisí a také 

bankovní fi nancování. Návratnost 
investice je založena na  význam-
ných přínosech projektu, zejména 
zvýšení účinnosti instalovaného 
zařízení a  snížení ztrát. To vše 
umožní teplárně poskytovat tepel-
nou energii spolehlivě a za přízni-
vé ceny v budoucnu. 

V současné době probíhá první 
etapa, během které jsou instalová-
ny nové plynové kogenerační jed-
notky skládající se ze 4 plynových 
pístových motorů a stejného počtu 
spalinových kotlů. Další etapou 
projektu bude instalace nového 

uhelného kotle, který nahradí je-
den ze tří původních granulač-
ních kotlů. Souběžně s  výstavbou 
tohoto kotle bude také realizován 
projekt jednotky mokrého odsí-
ření, které teplárně umožní plnit 
budoucí přísné emisní limity. Po-
slední fází projektu bude výstavba 
druhého uhelného kotle a také re-
konstrukce stávající parní turbíny.  
Souběžně se zmíněnými projekty 
obnovy zařízení teplárny je na-
víc plánována postupná výměna 
tepelných rozvodů a  částečná ná-
hrada stávajících parních rozvodů 
za horkovodní. 

Společnost C-Energy Bohemia 
s.r.o. má také zájem na  zajištění 
ekonomického způsobu distribuce 
tepla tak, aby ekonomicky vyrobe-
né teplo nebylo zatíženo neúměr-
nými náklady na  jeho distribuci. 
Rozvody tepla v městě dnes zajiš-
ťuje třetí subjekt a to citelně zvyšu-
je cenu tepla pro koncové uživate-
le. Jsme připraveni pomoci městu 
Sezimovo Ústí dosáhnout i  v  ob-
lasti rozvodu tepla snížení nákladů 
na jeho provozování ku prospěchu 
obyvatel a všech ostatních subjek-
tů, kteří systém centrálního záso-
bování teplem dnes využívají.       

Rekonstrukce teplárny v Plané nad Lužnicí

Rekonstrukce chodníků a rozšíření 
parkovacích míst Jaroslav Kupsa

ředitel správy města

Město a Správa města Sezi-
movo Ústí vyhlašují vý-

běrové řízení na:

 Obsazení pracovního místa 
Správce koupaliště a sportov-

ně rekreačního areálu s předpo-
kládaným nástupem ihned.

Uzávěrka přihlášek je v pátek 
30. května v 11.00 hod. 

Pronájem nebytových pro-
stor a provozování občerstve-
ní ve  sportovně rekreačním 
areálu Kozský potok.

Náležitosti řízení a  další in-
formace k dispozici: 
• na webových stránkách města
• na  úřední a  informačních 

deskách MěÚ
• u  Jaroslava Kupsy, ředitele 

Správy města, tel.: 381 200 430, 
mob.: 777 794 872                       

Výběrové řízení

JIRÁSKOVA ULICE – rekonstrukce kanalizace a komunikace.                Foto: Jaroslav Čmucha
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Poděkování
Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání k mým narozeninám.
Jan Devera

Děkujeme panu starostovi 
a  vedení města za  milá bla-
hopřání k našemu životnímu 
jubileu.    manželé Ledvinovi

Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Doležalovi za  bla-
hopřání k mým narozeninám.

Vladimír Prášek

Děkuji panu starostovi a sbo-
ru pro občanské záležitosti 
za přání a dárek k narozeni-
nám a paní Válkové za předá-
ní dárku a milou návštěvu.

Jarmila Kurzweilová

Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doležalo-
vi za milé blahopřání k mým 
narozeninám.

Marie Přívozníková

Srdečně děkuji panu starosto-
vi a sboru pro občanské zále-
žitosti za  blahopřání a  milý 
dárek k mým narozeninám.

Božena Vaníčková

Kronika představuje

Město Sezimovo Ústí vyhla-
šuje výběrové řízení na proná-
jem bytů:
1) Lipová č.p. 491, byt č. 4/491 

v 2. NP o velikosti 2+1
• Minimální měsíční základní 

nájemné ve výši 3555 Kč
• Délka platebního období je 

stanovena na 12 měsíců

2) Dukelská č.p. 602, byt číslo 
23/602 v 2. NP o velikosti 1+1

• Minimální měsíční základní 
nájemné ve výši 1724 Kč

• Délka platebního období je 
stanovena na 12 měsíců

3) Dukelská č.p. 638, byt číslo 
21/638 v 6. NP o velikosti 1+1

• Minimální měsíční základní 
nájemné ve výši 1975 Kč

• Délka platebního období je 
stanovena na 12 měsíců

Uzávěrka žádostí je pátek 
13. června 2014 v 11:00 hod.

Bližší informace na webu měs-
ta: www.sezimovo-usti.cz a  na
úřední a  informačních deskách 
MěÚ, případně Správě města Se-
zimovo Ústí (p. Bednář 381 200 
436, 725 769 860; pí Podroužko-
vá 381 200 437, 725 769 857)   

Anna Slunečková
kronikářka města Sezimovo Ústí

Žena má přednost, takže tedy 
paní Milada je rodačkou z ne-

dalekých Malšic, kde s rodiči byd-
lela po dobu docházky do základní 
školy a následně pak i do Střední 
zdravotní školy v Táboře. Umís-
těnka po maturitě ji poslala na prá-
ci do léčebny v Opařanech, později 
přešla za prací do táborské nemoc-
nice, kde zůstala až do  odchodu 
do důchodu. 

Pan Petr je rodák z Tábora, kde 
v  uličkách starého města prožil 
dětství i  mládí. Vyučil se provoz-
ním chemikem v  podniku Silon 
a této fi rmě zůstal věrný do dneš-
ních dnů. Snad je tomu na  vině 
historie starého města, že ho zau-
jala a stále zajímá historie rodného 
města, ale nejen jeho. Však byt 
manželů Fiedorových má knihov-
nu plnou historických knih, mís-
topisných pověstí, legend z  Česka 
i Slovenska.

V  roce 1986 založil pan Petr 
skupinu historického šermu Mod-
rá růže, která se po čase rozpadla. 
Od  roku 1990 existuje občanské 
sdružení Táborští střelci, které se 
zabývá střelbou z  replik historic-
kých střelných a  palných zbraní 
z období gotiky a třicetileté války. 

Tyto repliky pan Petr sám vyrá-
bí dle věrohodných dobových 
předloh za  pomoci příslušných 
řemeslníků, hlavně kovářů. Pan 
Petr Fiedor je duchovním otcem 
Střeleckých středověkých slavnos-
tí. Podle historických pramenů 
sestavil pravidla a v letošním roce 
proběhne již dvacátý druhý ročník. 
Začínaly na Choustníku a od roku 
2001 pravidelně na  hradě Land-

štejn. Konají se vždy první sobotu 
po svaté Markétě. Přihlášení střelci 
- muži nejprve střílí ve vzdálenosti 
25 metrů tzv. střelbu „Ku zdi“, nej-
lepší pak střílí tzv. královskou střel-
bu „Ku ptáku“, je to vlastně střelba 
na siluetu letícího dravce zavěšené-
ho na vysoké žerdi ve vzdálenosti 
72 metrů. Střílí i  ženy. Nejprve 
„Ku zdi“ a  potom tzv. „Husí stří-
lení“, což je střelba na siluetu husy 
ve  vzdálenosti 25 metrů. Samo-
zřejmě ze všech těchto soutěží 
vzejdou „Střelečtí králové a  krá-
lovny“. A  zajímavé je, že všichni 
zúčastnění střílejí z kuší výhradně 
gotického typu, to znamená bez 
jakýchkoliv mířidel. Paní Milada 
mi dala nahlédnout i  do  šatníku 
tehdejších žen a věřte, nebyly ty ša-
tičky nikterak lehoučké, ale vážily 
pěkných pár kilo.

A  aby tato manželská dvojice 
neměla těch zálib a koníčků málo, 
začala od roku 1992 realizovat oh-
ňostroje. Pan Petr si udělal zkouš-
ky odpalovače ohňostrojů. Pracují 
v  týmu pěti lidí. Paní Milada při-
praví scénář, objedná pyrotech-
niku, pan Petr hudbu a  ostatní 
realizují střelbu. Však, kdo jste byl 
večer 7. května na  lampionovém 
průvodu a  poté na  závěrečném 
ohňostroji v  našem městě v  areá-
lu letního kina, mohl jste „okusit“ 
jejich práci. Ráda jsem ji i je vám, 
čtenářům, přiblížila.

Co popřát závěrem? Samozřej-
mě zdraví, pevnou ruku a mnoho 
společných chvil při jejich zájmové 
činnosti.                                             

Manželé Milada a Petr Fiedorovi
Dovolím si tímto zápisem představit kronice i čtenářům Novinek manželský 

pár, který ač do našeho města Sezimovo Ústí patří, katastrem žijí v Plané 

nad Lužnicí – bydlí totiž v domě za podnikem Silon. Jsou to Milada 

a Petr Fiedorovi.

Volné byty
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Anna Slunečková
kronikářka města Sezimovo Ústí

V úterý 29. dubna 2014 se konal 
v Táboře festival. A to ne leda-

jaký. Byl to již pátý ročník Festiva-
lu sborové písně mateřských škol. 
Zúčastnily se čtyři mateřské školy 
- MŠ Pohádka z Plané nad Lužnicí,  
MŠ Lipová ze Sezimova Ústí,  MŠ 
Sokolovská z Tábora a tento ročník 
pořádající MŠ Petrohradská rov-
něž z Tábora. Každá školka si při-
pravila krátký program písniček, 
kterými se mohla představit svým 
soupeřům. Ale ono tady ani o sou-
peření nešlo. Bylo to takové milé, 
jarní, zpěvné dopoledne v  areálu 
pořadatelů, plné dětských hlásků.

Písnička pro maminku, ta se 
jistě hodí i  k  blížícímu se svátku 
maminek, písnička o  slepičkách 
i s kokrhajícím kohoutem se velice 
líbila, „večerníčková“ písnička, ta 
se jistě dobře zpívá, děti předvedly 
formou písničky, jak dobře znají 
města ve světě. Těžko říci, co a kdo 
se líbil více. Vítězi byly všechny 
mateřské školy, však každý zpěvák 
dostal na krk medaili - zlatou, tak 
trochu plněnou čokoládou. Festi-
val navštívily i děti z ATAKU Tá-

bor, které si na špičky bot navlékly 
gumičky a pěkně v rytmu hudby si 
s paní učitelkou zacvičily. A pozva-
ly k sobě na jeviště všechny zúčast-
něné děti a už se tančil ptačí tanec 
v plném nasazení.

Jsem moc ráda, že mě paní uči-
telka Bohunka Janů, která celý ten-
to ročník organizačně zaštiťovala, 
pozvala a já si mohla spolu s dětmi 
užít příjemné chvíle, za  což jí dě-
kuji. A sluší se poděkovat i městu 
Tábor, které festival fi nančně pod-
pořilo a  sponzorům I. Dujmovič 

DM drogerie, Restaurace Daniel 
Všechov.

A  kam příště? Do  Pohádky 
do Plané nad Lužnicí.

 A  co bych to byla za  sezimo-
voústeckého kronikáře, kdybych 
nedržela palce dětem z  naší škol-
ky Lipová. Moc se mi líbilo jejich 
zpívání, ale i to, jak všichni během 
pořadu dostaly zdravou svačinku, 
pořádné jablko a  pěkně svorně 
kousaly. Cestovala jsem s  nimi 
i v MHD a byly úžasné, takové dis-
ciplinované.                                       

žáci 6. a 7. třídy

Ve  středu 16. 4. jsme my, žáci, 
psali zkušební test, ve  kterém 

jsme měli cca 20 otázek ohledně 
dopravních znalostí a  situací. Poté 
jsme zhlédli video „Vidět a  být vi-
děn“. Když video skončilo, měli jsme 
za úkol poznávat značky a přiřadit 
jejich obrázek ke správnému názvu. 
Když jsme zvládli i  toto, přesunuli 
jsme se na školní zahradu i se svý-
mi koly, protože 7. ročník (tedy my) 
je zaměřen na cyklistiku. Tam jsme 
jeli jízdu zručnosti, ve  které jsme 
museli přejet přes prkno, kličko-
vat mezi kužely, dotknout se lahve, 
která visela na  prolézačce, přejet 
„houpačku“, přemístit sklenici vody 
z jedné lavice na druhou a nakonec 
jsme museli zastavit předním kolem 

přesně na  cílové čáře. Ještě jsme si 
zkusili jet co nejpomaleji a potom se 
jeli projet do města. Poznávali jsme 
značky. Když už nám byla zima, 
obrátili jsme to zpět do školy a tam 
jsme si napsali test ještě jednou, ten-
tokrát na známky.

O  pár dní později, 25. 4. 2014, 
jsme se ve škole účastnili programu 
„Mimořádné situace“. Hned ráno 

nás vyplašilo přerušované zvoně-
ní, které signalizovalo nebezpečí. 
Někdo na  chodbě křičel „Hoří!“. 
Všichni vyběhli se svými učiteli ze 
školy. Sešli jsme se na školní zahra-
dě. Po  pochvale od  paní ředitelky 
jsme se rozešli na  stanoviště, kde 
jsme se poučili o  požáru, povod-
ni, antropogenních událostech 
(způsobených člověkem), přežití 

v přírodě, evakuaci, první pomoci, 
prevenci úrazů a také jsme se dívali 
na  video o  mimořádných událos-
tech. Na  stanovišti evakuace jsme 
např. balili evakuační zavazadlo. 
Neměla v  něm chybět voda, deka, 
trvanlivé jídlo, baterka, dokumen-
ty a  smlouvy, náhradní oblečení, 
boty, hygienické potřeby a  zábava 
pro děti. To vše bylo rozprostřeno 
po lavicích ve třídě spolu se zbyteč-
nostmi (barva na  vlasy, drátěnka, 
boty na podpatku, sekerka atd.) Při-
zvaní členové dobrovolných hasičů 
a  záchranné služby z  Tábora měli 
povídání o výbavě, kterou potřebují 
k záchranné akci. Na závěr jsme šli 
na zahradu, kde záchranáři a hasi-
či předváděli vyprošťování raněné 
ženy z auta. Poté jsme si napsali test 
a šli na oběd. Podle nás to bylo pou-
čující a zábavné.                                   

Projekty na „Nové škole“ - Dopravní výchova 
a Mimořádné situace

Ivana Papežová 
a Olga Kostrůnková
učitelky ze třídy Kytička

Třída Kytička v MŠ Lipová sla-
vila svátek maminek tvořivým 

a  hravým odpolednem v  úterý 
6. května. Děti přivítaly maminky 
a jednoho tatínka písničkami a bá-
sničkami a předaly jim keramická 
srdíčka, která pro ně vyrobily. Po-
tom všichni společně přešli ke sto-
lečkům, kde byl připravený různý 
materiál na  tvoření - např. papíry, 
nůžky, lepidlo, barevné drátky, 
špejle k výrobě kytiček, motýlků… 
Tady už záleželo jen na jejich fan-
tazii, tvořivosti, šikovnosti a spolu-
práci dětí a maminek. A čekalo nás 
ještě další překvapení – děti ma-
minkám ukázaly, s čím si v mateř-
ské škole nejraději hrají. Odpoled-
ne tak pokračovalo společnou hrou 
a zábavou. Radost nejen v dětských 
očích nás povzbudila do  dalších 
společně strávených chvil.               

Festival sborového zpěvu Den maminek



7

2014 červen

www.sezimovo-usti.cz XXIII. ročník

Festival Léto nad Lužnicí

Plánští pořádají v  rámci festivalu svůj TRADIČNÍ KAŇONING A  MY JE V SEZIMOVĚ 

ÚSTÍ ŘÁDNĚ PŘIVÍTÁME. Slavný sezimácký automat rozbalíme na břehu Lužnice u láv-
ky přes řeku za hostincem U Křivánků. Příjezd veselé fl otily očekáváme 27. června 
okolo 18.30 hodin. Přijďte vítat s námi!

Festival Léto nad Lužnicí odstartuje 7. června v 18 hodin vernisáží slavného české-
ho malíře, sezimoústeckého rodáka a pedagoga na Akademii výtvarných umění Ro-
mana Franty. Výstavu s názvem LÁSKA JE TAKÉ TAK TROCHU ZVĚDAVOST budete moci 
navštívit do 29. června v Malém sále Spektrum, otevřeno bude od úterý do neděle 
v době od 14 do 18 hodin. Na vernisáži vystoupí kapela Bavor und Javor.

Hned dvě legendy rockového nebe 
budete moci během června vidět v let-
ním kině. ZÁZNAM Z  KONCERTU KAPELY 

DOORS uvedeme 13. června, koncert 
QUEENŮ pak v sobotu 28. června. Promí-
tat se začíná vždy od 21.30 hodin.

Sedněte na kolo, šlápněte do pedálů a vyrazte s námi na III. ROČNÍK LUŽNICKÉ 

ŠLAPKY. Spanilá jízda nejen po březích Lužnice startuje v neděli 15. června v 10 ho-
din. Od 9 hodin je prezence účastníků a začíná také doprovodný program. Těšit se 
můžete na kapelu Krýgl Boys či na exhibici bikerů z Taboard.cz. Občerstvení na místě 
je samozřejmě zajištěno. Trasa je dlouhá cca 20 km. A hlavně žádné závodění, jede 
se na pohodu!

EVA A  VAŠEK – známá pěvecká 
dvojice přijede do  Sezimova Ústí 
v  neděli 29. června. Koncert plný je-
jich hitů, jako je Bílá orchidej či Krás-
né chvíle svět má, začíná v  letním 
kině v  17 hodin. Vstupenky zakou-
píte v  předprodeji či přímo na  místě 
za 190 korun.

21. června od  21 hodin vás zveme 
do  LETNÍHO KINA NA  STOJÁKA. V  ob-
líbené stand-up comedy vystoupí 
tentokrát František Polášek, Iva Paz-
derková a  Karel Hynek. Vstupenky 
zakoupíte v  předprodeji nebo přímo 
na místě za 180 korun.

7. června 15. června III. ročník Lužnické šlapky            mapa trasy na druhé straněLáska je také tak trochu zvědavost

27. června Přivítání plánského kaňoningu 21. června Na stojáka13. a 28. 6. Queen & Doors

29. června Eva a Vašek
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23. října   od 19 hodin
NÁVŠTĚVY U PANA GREENA

FDA Praha

Náhodná automobilová nehoda 
přivádí do styku dva muže, 
kteří by se jinak nikdy nesetkali, 
a navždy změní jejich život. 
Rozdělují je dvě generace a co 
začíná jako komedie kontrastu 
kultur, se vyvíjí ve vyhrocený 

příběh o riziku osamělosti, 
předsudků a netolerance. 
Jak týdny plynou, vytváří se 
přátelství, prověřují se lidské 
vztahy a odhalují se tajemství. 
Legrační, dojímající příběh lásky 
a odpouštění se Stanislavem 
Zindulkou a Matějem Hádkem 
v hlavních rolích.
Režie: Vladimír Michálek
Vstupné: 290 Kč
..............................................................................................

20. listopadu   od 19 hodin
SCAPINOVA ŠIBALSTVÍ

Městské divadlo 
Mladá Boleslav
Moliérův Scapino je ŠIBAL 
podobný Belmondovým 

fi lmovým hrdinům -  přitažlivý, 
důvěryhodný, obdivuhodný. 
Nasazuje krk, nastavuje záda, 
přijímá rány a taky dává, 
nesmiřuje se s hloupým pořádkem 
věcí. Svým umem stojí na straně 
mladých pánů proti praktikám 
zkostnatělých rodičů. V roli 
Scapina uvidíte Matouše Rumla, 
který jí vděčí za cenu Th álie.

Režie: Jan Novák
Vstupné: 290 Kč

Prosinec

SBOHEM ZŮSTÁVÁM

Divadlo Kalich
V Praze  vyprodávané představení 
s Ivou Janžurovou, Janou 
Paulovou a Pavlem Zedníčkem 

v hlavních rolích. Komediální 
hit z pera populární francouzské 
herečky, scénáristky a režisérky 
Isabelly Mergaultové provází 
pověst, že po této hře šílí celá Paříž...
Režie: Antonín Procházka
Vstupné: 360 Kč

Cena permanentky: 890 Kč

MIMO PŘEDPLATNÉ

24. září   od 19 hodin
S VORVANĚM DO BULHARSKA

Oblíbený herec a komik Bob 
Klepl vypráví zábavné historky 
o svých fi lmových a divadelních 
rolích i o své rodině. Brilantně mu 
sekunduje jeho herecká kolegyně 
Eva Holubová.
Vstupné: 250 Kč

MAPA TRASY Lužnická šlapka

Divadelní sezona PODZIM 2014
Přestože jsme slíbili, že od června si už budete moci kupovat permanentky 

na divadelní sezonu Podzim 2014, musíme to o měsíc odložit. 

Divadlo Kalich ještě nepotvrdilo termín prosincového představení.

 Je ale jisté, že hvězdná trojice Zedníček - Paulová – Janžurová do Spektra 

přijede! Každopádně již přijímáme rezervace, a to jak na celé předplatné, 

tak i na jednotlivá představení, včetně talk show S Vorvaněm do Bulharska 

s Bohumilem Kleplem a Evou Holubovou, kterou uvedeme v září mimo 

předplatné. Neváhejte, třetina sálu už je zamluvena.
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Mgr. Radka Panská
učitelka ZŠ Švehlova

Poslední dubnové pondělí se 
naše škola změnila k  nepo-

znání.  Ve  školní budově se to 
jen hemžilo čaroději, ježibabami 
a různými podivnými obludkami. 
Konal se totiž oblíbený a již tradič-
ní Čarodějnický rej. Během první 
hodiny se vyráběly sovy, pavouci 
a  housenky, čarodějnické masky 
a ježibaby, zdobila se létací košťata. 
V dalších dvou hodinách se všech-

na strašidla snažila získat čaroděj-
nický průkaz v  zábavných disci-
plínách, mezi které patřil např. let 
na koštěti, hod pařátem na cíl, po-
znávání kouzelných bylin a koření, 
chytání a přenášení drobné havěti. 
V  každé třídě byla také zvolena 
Miss čarodějnice. Před obědem se 
všichni vydali doprovodit kama-
rády z  MŠ Zahrádka, kteří se na-
šeho rejdění také zúčastnili a dále 
pokračovali v  procházce městem. 
Všichni si v  tento den užili plno 
zábavy a za své masky i výkony byli 
sladce odměněni.                             

Petra Kukačková

V pátek 2. května se žáci „Nové 
školy“ probudili do krásného 

dne a mohli celý den lenošit, pro-
tože využívali ředitelského volna.

Ve  stejný den se učitelky, uči-
telé a  družinářky taktéž probu-
dili do  krásného dne, tím ale po-
dobnost s  žáky končí. Na  rozdíl 
od  nich jsme od  8 do  17 hodin 
odpoledne tvrdě pracovali a  za-
žívali situace těžké, adrenalinové, 
úsměvné i poučné. 

Zúčastnili jsme se totiž projektu 
První pomoc prožitkem – PAMA-
TUJ – POSKYTNI – PŘEDÁVEJ; 
CZ.1.07/1.3.40/02¬.0022, kte-
rou pro nás zrealizovali Mimoni, 
skvěle proorganizované občanské 
sdružení.

Každý z nás měl za sebou zhru-
ba 10 hodin e-learningu, své teore-
tické znalosti jsme všichni zpečetili 
4 postupnými testy, s  týmem od-
borných lektorů jsme se seznámi-
li a  částečnou praxi již prováděli 
jedno dubnové odpoledne, ale to 
hlavní nás teprve čekalo.

Odjeli jsme do  školicího stře-
diska v malé vísce Hlavatce a tam 
to celé vypuklo. Během dne jsme 
v  menších skupinkách řešili na-
prosto reálně sehrané situace, kdy 
bylo zapotřebí našich znalostí 
první pomoci. Teoreticky jsme to 
měli v hlavě skvěle, ale řešit naži-
vo srdeční zástavu, bodnutí vče-
ly do  krku, mozkovou příhodu, 
pokousání od  místního psa, úraz 
elektrickým proudem, hysterický 
záchvat, mdloby, sražení chodce 

a  agresivního cyklistu, který se 
nám pletl do práce, nebylo jen tak. 
Zkrátka: kam jsme vkročili, tam se 
jako na potvoru něco stalo.

Zjistili jsme následující:
1/ Záchranáři, lékaři, prožitkoví 

lektoři i celý podpůrný tým Mi-
moňů jsou lidé na  svých mís-
tech a mnozí, včetně nás, by se 
od nich mohli lecčemu přiučit. 

2/ Náš pedagogický tým obstál 
ve  velmi náročných situacích 

a  mohli jsme si říci: „Nejsme 
z cukru“.

3/ Rozsah našich znalostí o  po-
skytování první pomoci přesáhl 
rámec všeobecné povědomosti 
a  v  mnohých zdravotnických 
úkonech budeme kvalifi kova-
nější a rychlejší, než tomu bylo 
doposud.

4/ I  v  mezních, byť nahraných 
situacích, dokážeme myslet ra-
cionálně a  když ne, máme za-
stoupení v týmu. 

5/ Je dobré vědět, že víme a  po-
můžeme, když bude potřeba.   

První pomoc prožitkem  

Mgr. Andrea Lacinová
folklórní soubor DUBÍNEK

Dětský folklórní soubor Du-
bínek vznikl při ZŠ Školní 

náměstí v  Sezimově Ústí (nová 
škola) v září roku 2013 a je tedy 
„v  plenkách“. Zpracovává zvyky, 
tradice, písně a  tance z  oblasti 
Kozácka (Táborsko) a  Blat (ob-
last Soběslavska a okolí). Soubor 
má kolem 35 členů, je rozdělen 
na  malé a  velké děti, které zpí-
vají a tančí. Je doprovázen živou 
hudbou ve složení dudy, housle, 
harmonika a basa.

K  30. výročí založení dudác-
kého souboru Jitra ze Soběslavi 
se v  sobotu 12. dubna konalo  
setkání národopisných souborů 
v  Blatském muzeu v  Soběslavi. 
Na  toto setkání jsme byli také 
pozváni. Náš soubor zde předve-
dl své pásmo Přišlo jaro do  vsi. 
Setkání bylo velice příjemné 
a přínosné. Viděli jsme nádherné 
kroje a  taneční kroky z  různých 
oblastí Jižních Čech.                   

Tradiční čarodějnický rej ve školní budově

Dubínek
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Kulturní a sportovní akce na měsíc červen

DEN DĚTÍ

1. června   14–18 hod.
Park před Spektrem
Park před Spektrem se 
promění v Pohádkový les plný 
pohádkových postav. Děti 
dostanou kouzelnou mapu, podle 
které se vydají po jednotlivých 
stanovištích, kde budou plnit 
úkoly. Na konci je čeká sladká 
odměna a taky trampolína.

..............................................................................................

KARAOKE PÁRTY

S Tomem a Luckou

27. června   19 hod.
Restaurace Spektrum

POHÁDKY

ČARODĚJ ČERNOMRAK

18. června 16.30 hod.
Sál Spektrum
Divadélko Múzika
Zkazka o čaroději  Černomrakovi 
a Vládci hor napsaná na motivy 
několika pohádek ze souboru 
Pohádky z Orlických hor Josefa 
Lukáška.
Vstupné: 40 Kč

VÝSTAVY

130. VÝROČÍ NAROZENÍ 

EDVARDA BENEŠE

29. května – 5. června
Malý sál Spektrum
Výstava ke 130. výročí narození 
Edvarda Beneše: Životní styl 
za první republiky, Bytová kultura 
tří vil, Fierlingerova vila, Manželé 
Fierlingerovi, Sezimovo Ústí 
mezi válkami, Baťov, Vznik RČS, 
Legie a prvorepubliková armáda, 
Diplomacie mezi válkami, 
Zahraniční politika exilové 
vlády, Spolupráce s novým 
režimem, Hořký konec Zdeňka 
Fierlingera.

ROMAN FRANTA - LÁSKA 

JE TAKÉ TAK TROCHU 

ZVĚDAVOST

8. – 29. června
Vernisáž 7. června   18 hod.
Malý sál Spektrum

Výstava slavného českého 
malíře, sezimoústeckého rodáka 
a pedagoga na Akademii 
výtvarných umění Romana Franty. 
Otevřeno úterý–neděle 
od 14 do 18 hodin.

VÝLETY

ČESKÝ KRUMLOV, KLEŤ, 

HOLAŠOVICE: BAROKO 

A SCHWARZENBERGOVÉ

14. června   9 hod.
Odjezd z parkoviště 
před Spektrem
Výlet s odbornou průvodkyní 
Lenkou Želivskou.
Program: procházka barokní 
zahradou s výkladem, prohlídka 
barokní části zámku, prohlídka 
barokního divadla – světového 
unikátu, individuální volno, výjezd 
lanovkou na Kleť, individuálně 
rozhledna, občerstvení v místní 
stylové hospůdce + programové 
překvapení. 

Rezervace zájezdu do 6. června 
na tel. 737 254 684, 381 276 707 
nebo mailem na 
mexus@sezimovo-usti.cz.
Cena zájezdu včetně vstupného 
do objektů a lanovky: 740 Kč

ZA VYSVĚDČENÍ DO ŠIKLANDU

28. června   8 hod.
Odjezd z parkoviště 
před Spektrem
Speciální bonusový program 
westernového městečka k zahájení 
sezony 2014: Zvířecí westernová 
show, humorné divadlo, akční 
divadlo, rocková kapela... Během 
dne v provozu všechny atrakce, 
jako je jízda na koni, elektrický 
býk, rýžování zlata, skákací hrady, 
zrcadlový labyrint a mnoho 
dalšího. Možnost celodenního 
koupání v přírodním ekologicky 
čištěném koupališti. Rezervace 
zájezdu do  18. června na tel. 
737 254 684, 381 276 707 nebo 
mailem na mexus@sezimovo-usti.cz.
Cena za dopravu a průvodce: 
390 Kč/dospělý, 290 Kč/dítě 
Vstupné do Šiklandu: 216 Kč/
základní, 108/dítě do 12 let,
518 Kč/rodinné vstupné, děti do 
4 let a důchodci nad 70 let zdarma.

KLUBOVNA III. VĚKU

DÁREK

2. června   14.50 hod.
Dostaneme ho v podobě pohádky, 
kterou nám předvedou děti ze 
„žluté“ mateřské školky 
(ul. 9. května), taková 
mezigenerační oslava Dne dětí. 
Setkáme se tedy ve 14:50 před 
vchodem do školky.
Poslední ofi ciální setkání 
Klubovny III. věku v této sezóně, 
děkujeme za příjemně prožitý 
čas s vámi . Na shledanou se 
budeme těšit opět na podzim. 
Přejeme všem hezké, šťastné léto 
ve zdraví a s milými zážitky. 
Tým Klubovny III. věku: 
PhDr. Jindřiška Bumerlová, 
Mgr. Hana Hrazánková, 
turistka Hana Kazatelová, 
Mgr. Jana Richterová
..............................................................................................

VYCHÁZKA: KOZÍ HRÁDEK

14. června   14 hod.
Sraz před hotelem MAS
S Hanou Kazatelovou se vydáte 
od hotelu MAS k hájovně 
Nechyba, dále budete pokračovat 
po MTZ na hráz rybníku Starý 
Kravín, k hájovně Březina, 
od ní doleva k Plocku a hned 
zase doprava na Kozí hrádek, 
kde si budete moci odpočinout. 

Po zpevněné cestě pak zpátky 
k Nechybě, odtud doprava 
k Ozvěně a zpátky do SÚ. 

FESTIVAL 
LÉTO NAD LUŽNICÍ

LUŽNICKÁ ŠLAPKA

15. června   9 hod.
Husovo nám. SÚ I
Třetí ročník spanilé jízdy po okolí 
řeky Lužnice v čele se starosty 
zúčastněných měst. 

Od 9 hodin prezence účastníků 
a doprovodný program: exhibice 
bikerů z Taboard.cz, kapela Krýgl 
Boys. Start v 10 hodin, trasa 
cca 20 km.
..............................................................................................

NA STOJÁKA

21. června  21 hod.
Letní kino Sezimovo Ústí
Stand-up comedy s Ivou 
Pazderkovou, Františkem 
Poláškem a Karlem Hynkem.
V případě nepříznivého počasí se 
hraje ve Spektru.
Vstupné: 180 Kč

DRAČÍ LODĚ

22. června   10 – 19 hod.
Autokemp Knížecí rybník 
/MHD – linka  č.30/
Soutěžit budou 20členné posádky 
s kormidelníkem a bubeníkem 
na speciálních dračích lodích 
o délce 12,5 m, Závazná registrace 
posádek v Infocentru města Tábor 
od 19. 5. 2014 do doby naplnění 
– kapacita omezená !! 
Startovné 75 Kč/osoba, 
tj. celkem 1500 Kč/ loď.
Prezentace a trénink od 
8 do 10,30 hodin, start v 11 hodin, 
v 18 hodin vyhlášení výsledků.
..............................................................................................

VODNICKÝ KAŇONING 

NA LUŽNICI 

27. června   17 hod.
Start ve sportovním centru 
na koupališti za řekou 
v Plané nad Lužnicí
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Plavba zástupců tří měst na lodích 
po Lužnici z Plané do Ústí 
a do Tábora. 
Hraje kapela JÁ A MY.

Start vodnické výpravy 
v 17 hodin, občerstvovací zastávka 
v Sezimově Ústí u lávky 
v 18.30 hod., předpokládaný 
příjezd do Tábora na Komoru 
ve 20 hod.
..............................................................................................

EVA A VAŠEK

29. června   17 hod.
Letní kino Sezimovo Ústí
Koncert známé pěvecké dvojice. 
V případě nepříznivého počasí 
se koncert uskuteční v kině 
Spektrum.
Vstupné: 190 Kč

Kompletní program 
Léta nad Lužnicí najdete 
na www.taborcz.eu

PŘIPRAVUJEME 
NA ČERVENEC

DOBOVÉ SLAVNOSTI

5. července 14–18 hodin
Kozí hrádek

Dobová řemesla, šermíři, soutěže 
pro děti o ceny, ukázky dobových 
zbraní, muzika, stánky.
Vstupné: 90/60 Kč

Výlet: ČESKÝ RÁJ, KRKONOŠE

12. -13. července   7 hod.
Odjezd z parkoviště 
před Spektrem
Dvoudenní výlet s průvodcem. 
V sobotu navštívíme pískovcové 
skalní město v Prachovských 
skalách – velký okruh cca 5 km, 
malý 1,5 km, a hrad Trosky. 
Ubytování v Krkonoších v obci 
Strážné v chatě Madeta (jídlo 
vlastní, k dispozici plně vybavená 
kuchyň) nebo v penzionu Černý 
Petr (zajištěna polopenze). 
V neděli se procházkou 
po hřebenech Krkonoš vydáme 
na Sněžku – cca 8 km (rovina + 
mírné stoupání / možnost využití 
lanovky).
Cena: varianta A: chata 1070 Kč, 
varianta B: penzion 
s polopenzí: 1490 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 
ubytování, průvodce
Rezervace nutná do 16. června  
na tel. 737 254 684, 381 276 708 
nebo mailem na
mexus@sezimovo-usti.cz

KNIHOVNY

Městská knihovna SÚ I
Knižní novinky:

Clarková, Mary Higgins: 

Za bílého dne

Napínavé čtení pro ženy
Nesbo, Jo: Švábi

Detektivní román
Horáková, Naďa: Brněnské 

nevěstky

Historický román
Pešaut, Jiří: Rybolov v srdci

Sbírka příběhů z rybářského 
prostředí
Pacner, Karel: Velké špionážní 

operace

Boj tajných služeb ve dvou 
světových válkách
Koppel, Hans: Už se nikdy 

nevrátí

Mrazivý švédský thriller
Hlaváčková, Kristina: Dračí oči

Fantasy

Procházková, Iva: Eliáš 

a babička z vajíčka

Čtení pro děti
..............................................................................................

Městská knihovna SÚ II
Knižní novinky:

P. Kinski:  Zraněné dětství 

Zúčtování se svým otcem, 
slavným hercem Klausem 
Kinským
K. Martin: Perly štěstí

Romantický příběh pro ženy, 
láska, dobrodružství
L. Gamble: Zvěrolékař

Humorné i dojemné vyprávění 
nejen o zvířatech
H. Němcová: Letmá známost

Román vypráví o hledání štěstí 
a střetávání lidského snění 
s realitou
D. Brown: Inferno

Výtečná zábava, prodchnutá 
šifrovanými zprávami, uměním, 
vědou a vědomím hrozící 
katastrofy
T. Brezina: Přízrak na stadionu

Dobrodružné čtení pro děti
M. Cole: Gang

Můžete mít pocit, že vám svět 
leží u nohou. Než vás svět srazí 
na kolena
Ch. Stevenson: Pořád se dívá 

Zbavuje pacienty nočních 
můr, co si má ale počít s těmi 
svými? Na uzavřeném oddělení 
psychiatrické léčebny je doktorka 
Nadine Lavoie ve svém živlu
H. Koppel: Už se nikdy nevrátí

Mrazivý švédský thriller

Akce: Pohádky z blízka i dáli – 
výstavka tradičních pohádkových 
knih českých autorů společně 
s pohádkovými příběhy z Indie, 
Ruska, Číny a dalších zemí. Vše 
doplněno loutkami a maňásky.

LETNÍ KINO 
SEZIMOVO ÚSTÍ

X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST 
(X-Men: Days of Future Past)

5.června   21.30 hod.
Dobrodružný, od 12 let, 
dabing, 132 minut
Zmutovaným hrdinům X-Men 
hrozí defi nitivní zánik. Jejich rasa 
byla vždy na pokraji vyhynutí, ale 
teď je ta hrozba ještě reálnější než 
kdy jindy. Jediná cesta ke spasení 

vede přes minulost, na samý 
začátek řetězce událostí, které 
stávající nebezpečí vyvolaly. 
Režie:  Bryan Singer
Hrají:  H. Jackman, M. Fassbender
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

PULP FICTION: 

Historky z podsvětí 

(Pulp Fiction)

6. června   21.30 hod.
Kultovní krimi USA, od 15 let, 
titulky, 153 minut

Nejkultovnější z kultovních 
fi lmů 90. let. Pulp Fiction je 
multižánrovým opusem, který 
přetéká fetišistickými detaily 
a popkulturními odkazy a zároveň 
dokonale funguje jako svrchovaně 
napínavý fi lm rozvržený 
do inovativní příběhové struktury. 
Režie: Quentin Tarantino 
Hrají: J. Travolta, S. L. Jackson, 
B. Willis, U. Th urman 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

BONY A KLID 2

7. června   21.30 hod.
Drama ČR, od 12 let, 90 minut
Dlouho očekávané volné 
pokračování kultovní „vekslácké 
balady“ Bony a klid. Co dnes po 
25 letech dělá partička někdejších 
veksláků? Jsou venku z vězení 
a přizpůsobili se. Zase jsou všude 

Kulturní a sportovní akce na měsíc červen
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tam, kde se dají vydělat „rychlý 
prachy“: podfuky, úplatky, dotace. 
Režie: Vít Olmer 
Hrají: J. Potměšil, V. Jeníková, 
R. Skamene 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

CESTA VEN

8. června   21.30 hod.
Drama ČR, od 12 let, 103 minut
Příběh silné mladé matky, která 
se odmítá smířit se společenským 
statusem a snaží se vybojovat 
lepší život pro sebe a svou 
dceru. Odvaha a rodičovský cit 
jí pomáhají překonat překážky 
v podobě dluhů, mantinelů 
většinové společnosti i problémů 
ve vlastní komunitě. 
Režie: Petr Václav 
Hrají: K. Dudová, D. Ištok, N. 
Hlaváčová
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

SOUSEDI (Neighbors)

12. června   21.30 hod.
Komedie USA, od 15 let, 
titulky, 96 minut
„Bydlíme vedle pekla.“ Tuhle 
větu si pravidelně opakují 
hrdinové drsné komedie, kteří žili 
na idylickém předměstí, než se 
o dům dál nastěhovali milí, mladí, 
zábavní a bohužel taky extrémně 
hluční vysokoškoláci.
Režie:  Nicholas Stoller
Hrají:  Z. Efron, S. Rogen
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

THE DOORS - LIVE AT THE 

BOWL ´68

13. června   21.30 hod.
Záznam koncertu USA, 135 minut
Záznam koncertu Th e Doors 
Live At Th e Bowl ’68 proslul 

široko daleko jako vůbec nejlepší 
vystoupení kapely zachycené 
na fi lmovou pásku. Celý fi lm 
byl šetrně zremasterován 
z originálních fi lmových negativů, 
tak, aby zůstaly zachovány i dosud 
nezveřejněné záznamy.
Režie: Ray Manzarek
Vstupné: 150 Kč
..............................................................................................

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ

14. června   21.30 hod.
Komedie ČR, od 12 let, 74 minut
Režisér Jan Hřebejk se vrací 
k žánru komedie. Zakázané 
uvolnění je o únosu nevěsty, který 
se dost nepovedl, o důležitém 
hokejovém utkání a koktejlu, který 
si holky nalejou, až když je ten 
správný čas.
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: J. Stryková, H. Vagnerová, 
O. Sokol 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY 

(The Fault in our Stars)

15. června   21.30 hod.
Drama USA, přístupný, titulky, 125 minut
Hazel a Augustus jsou dva 
svérázní teenageři, které spojuje 
záliba v černém humoru, 
opovržení konvencemi a láska. 
Jejich vztah je výjimečný 
i vzhledem k místu, kde se potkali. 
Zamilovali se do sebe během 
sezení v podpůrné skupině pro boj 
s rakovinou. Adaptace bestselleru 
Johna Greena. 
Režie: Josh Boone 
Hrají: S. Woodley, A. Elgort, W. 
Dafoe 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

VŠECHNY CESTY VEDOU 

DO HROBU 

(A Million Ways to Die in the West) 

19. června   21.30 hod.
Komedie USA, přístupný, titulky, 
116 minut
Když Albert vycouvá ze souboje, 
vyvázne sice se zdravou kůží, 
ale opustí ho snoubenka, která 
se s takovým srabem nechce dál 
zahazovat. Ztracenou důstojnost 
a odvahu nalezne až díky 
záhadné krásce, která se ve městě 
zčistajasna objeví. 
Režie: Seth MacFarlane 
Hrají: S. MacFarlane, Ch. Th eron, 
A. Seyfried, L. Neeson 
Vstupné: 120 Kč

JAK VYCVIČIT DRAKA 2 

(How to Train Your Dragon 2) 

20. června   21.30 hod.
Animovaný USA, přístupný, 
dabing, 105 minut
Vzrušující druhý díl epické trilogie 
se znovu vrací do fantastického 
světa hrdinného Vikinga Škyťáka 
a jeho věrného draka Bezzubky. 
Nerozlučné duo se musí postarat 
o mír na zemi a zachránit 
budoucnost lidí a draků před 
mocichtivým Dragem. 
Režie: Dean DeBlois 
Vstupné: 125 Kč

..............................................................................................

WTF (N‘importe Qui)

22. června   21.30 hod.
Komedie Fr., přístupný, titulky, 
81 minut
Je to hvězda – vtipný, pobuřující, 
francouzský Borat s 1.4. bilionů 
shlédnutí. Realita je ale jiná. 
Ve svých 38 letech žije stále 
ve svém malém bytě z dávek státu 
a pořád dokola poslouchá stížnosti 
od své přítelkyně, že už by se z něj 
měl stát NĚKDO... 
Režie: Raphaël Frydman 
Hrají: R. Gaillard 
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

TRANSFORMERS: ZÁNIK 

(Transformers: Age of Extinction)

26. června   21.30 hod.
Akční sci-fi  USA, přístupný, dabing, 
140 minut
Budeme sledovat automechanika 
Cadea, který žije sám s dospívající 
dcerou na farmě v Texasu, kde se 
snaží opravovat nepojízdné vraky 
a po opravě je prodávat. Jeho 
život se změní ve chvíli, kdy se 
z hromady šrotu, kterou si přiveze 
do dílny, vyklube Transformer. 
Režie: Michael Bay 
Hrají: M. Wahlberg, N. Peltz 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

QUEEN - HUNGARIAN 

RHAPSODY LIVE 

IN BUDAPEST ´86

28. června   21.30 hod.
Záznam koncertu, 90 minut
Tři roky před pádem Berlínské zdi 

se na budapešťském Népstadionu 
uskutečnil do té doby největší 
koncert v jeho historii pro 
80 000 nadšených fanoušků, 
a zároveň první koncert západní 
rockové kapely na velkém pódiu 
jedné ze zemí za Železnou 
oponou.
Režie: János Zsombolyai
Vstupné: 150 Kč

ZÁKLADNÍ 
UMĚLECKÁ ŠKOLA 

SEZIMOVO ÚSTÍ

ZUŠka Garden Party… to tady 

ještě nebylo!

9. června   15.00 hod.
Sezimácká ZUŠka Vás zve 
na zahradní party spojenou 
s prezentací všech našich oborů. 
Na několika stanovištích v 
zahradě školy Vám zábavně 
a netradičně představíme naší 
hudební, taneční a výtvarnou 
dílnu. Startujeme 9. června 
v 15:00. Za nepříznivého 
počasí akce proběhne 
v budově školy.
Těsíme se na Vás.
Mgr. Josef Janda, 
ředitel ZUŠ Sezimovo Ústí.

MAŽORETKY

MAŽORETKY NA HILTONU

11. června    17 hod.
Přehlídka všech skupin 
sezimoústeckých mažoretek při 
ZŠ Školní náměstí pod vedením 
Marcely Gausové.
Vstupné: zdarma

Kulturní a sportovní akce na měsíc červen
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PRVNÍ KVĚTEN – Začalo to Májovými slavnostmi od 9 hodin na nám. T. Bati, kde vyhrával Swing Band Tábor. Nechyběli samozřejmě skauti a jejich naučná a dovednostní sta-
noviště, sezimoústečtí kynologové ukázali, co všechno umí s pejsky, a předvedl se také folklórní soubor Dubínek. Děti si mohly zaskotačit  na skákacím hradu nebo si koupit 
pamlsky, které nabízeli stánkaři. V 11 hodin odstartoval z náměstí T. Bati Baťův běh, jehož se letos zúčastnilo 66 běžců. Poté pokračoval program na Kozím hrádku. Pekly se 
vuřty, vyhrávala kapela Klávesy Band a přímo na hradě mohli diváci vidět kejklíře, letové ukázky dravců či poslechnout si dobovou hudební skupinu Dei Gratia. A tak jsme 
v Sezimově Ústí odstartovali turistickou sezonu. Více fotografi í a kompletní výsledkovou listinu Baťova běhu najdete na www.sezimovo-usti.eu

Foto: Kateřina Nimrichtrová, Martin Gargula

ŠERMÍŘI NA KOZINĚ – Dobové slavnosti na Kozím hrádku letos zaměříme především 
na děti. V sobotu 5. července jsme ve spolupráci s Berounskými měšťany připravili 
zábavné odpoledne s chutí středověku. A co vás čeká a nemine? Dobová muzika, 
ukázky dobových řemesel, dílny, turnaj pro děti o ceny, škola šermu či ukázky dobo-
vých zbraní. Těšíme se na vás na Kozině od 14 hodin.

Ilustrační foto Kateřina Nimrichtrová

JARNÍ VÝZDOBA – Dvě dámy se letos 
neváhaly pochlubit překrásnou jarní 
výzdobou svých příbytků. Oběma dě-
kujeme za  příspěvek a  za  jejich snahu 
zkrášlit naše životní prostředí a  oběma 
věnujeme volnou vstupenku do kina.

Tereza Dvořáková Jana Kollmannová
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Město Sezimovo Ústí neručí 
za kvalitu a účinnost jakéhokoliv výrobku 
nebo služby nabízených v reklamě nebo 
jiném materiálu komerční povahy.

Do všech domácností v Sezimově Ústí zdarma.

INZERCE

Kateřina Nimrichtrová
Měxus

Koncertům zvoní hrana, ovšem 
kromě Nadějkova. V Bechyni 

kvete pšenka divadelním festiva-
lům. Loutky mají v Sezimově Ústí 
tradici.  Táborští zvou na  kulturu 
ven. V Chotovinách frčí Chomuto-
vští prdi, v Plané dechovka  a hlav-

ně: kultura není výdělečná! Na tom 
se shodli všichni účastníci květno-
vého setkání těch, kteří mají na sta-
rosti kulturu v  našem regionu. 
Schůzku „vykopl“ Měxus a konala 
se v Malém sále Spektrum. Nese-
šlo se nás napoprvé mnoho, ale 
řeč nevázla ani po třech hodinách. 
Semlelo se kde co – od těžkostí se 
získáváním grantů až po  doporu-
čení osvědčených umělců. A  také 

jak se nelze zavděčit všem.  A tak 
hitparáda absurdních stížností ně-
kterých diváků pomohla odlehčit 
atmosféru našeho debutního pra-
covního setkání. Především jsme 
ale měli možnost se navzájem po-
znat a předat si zkušenosti. A jako 
bonus? Dobrá nálada a  příslib 
dalšího setkávání. Příští schůzka 
se bude konat v  Bechyni. Tak se 
všichni těšíme!                                 

Kultura v  Sezimově Ústí pofrčí 
i o prázdninách. Po loňské zku-

šenosti jsme vyhnali komedianty 
i muzikanty ven do parku, abychom 
si všichni užili sluníčka. Doufáme, že 
pěkné počasí nám bude přát i letos. 
Připravili jsme pro vás o  prázdni-

nách čtyři středeční pohádky, mexic-
ký tématický večer a večer s ABBA 
STARS revival, dopoledne plné her 
i  výtvarné dílny pro děti. Sledujte 
prázdninový program, který vyjde 
v  příštím dvojčíslí. Samozřejmě se 
na vás těšíme také v letním kině, kde 

budeme od úterý do neděle promítat 
žhavé novinky, ale i nostalgické ret-
rosnímky. Zahálet nebude ani Kozí 
hrádek, kde se kromě tradičních 
dobových slavností sejdeme napří-
klad i  na  cvičení jógy. Takže létu 
a kultuře zdar!                           (kn)  

Taneční skupina Coda Vás 
zve na  galavečer Země snů. 
Uvidíte vše, co bylo vytvo-
řeno v  uplynulém školním 
roce – 170 tanečnic a taneční-
ků představí 15 choreografi í. 
Na závěr budete svědky dob-
rodružné cesty do  tajemné 
Země Nezemě v podání dětí, 
mládeže a dospělých. Předsta-
vení je určeno pro milovníky 
moderního tance všech věko-
vých kategorií.

Představení se koná ve vel-
kém sálu Divadla Oskara Ne-
dbala v Táboře 7. června 2014. 
Začínáme od  18:00, vstupné 
je 80 Kč. Lístky je možné 
zakoupit v  předprodeji od 
20. května.

Budeme se těšit!

“Kultury“ se sešly v Sezimově Ústí

Léto nejen v parku

Upoutávka


