
www.sezimovo-usti.cz XXIV. ročník

květen 2016

XXV. ročník 

V tomto vydání
Rekonstrukce ulice Táborská

Nové parkoviště v ul. Průmyslová

Z činnosti Policie ČR

Přechod Merkuru přes Slunce

Linka pomoci

Kulturní akce

2

2

3

6

7

8–11

Krátce z radnice

Martin Doležal
starosta města

 k  projektu výstavby domu 
s  pečovatelskou službou 
a  denním stacionářem bylo 
vydáno územní rozhodnutí 
a  v  současné době se při-
pravuje zahájení stavebního 
řízení;

 probíhá příprava rekon-
strukce prostor býv. ZUŠ 
Školní náměstí na knihovnu; 

 byl vybrán zhotovitel 
rekonstrukce sociální-
ho zařízení v  objektu ZŠ 
Švehlova, kterou provede 
Ing. Lubomír Kupsa – SEIP 
Sdružení podnikatelů, Tá-
bor, cena dle smlouvy o dílo 
1.221.235,54 Kč bez DPH; 

 byl vyhlášen 21. ročník sou-
těže „Cena Edvarda Beneše“. 



Martin Doležal
starosta města

Ve čtvrtek 31. března 2016 do-
šlo k podpisu smlouvy o pře-

vodu akcií a  dalších dokumentů 
potvrzujících převod společnosti 
ENERGOINVEST, a.s. na  město. 
Zároveň došlo k předání a převzetí 
100 ks listinných akcií společnosti 
a město Sezimovo Ústí se od toho 
okamžiku stalo jejím jediným ak-
cionářem.

Věřím, že rozhodnutí města 
převzít společnost ENERGOIN-
VEST a.s. je správným rozhodnu-
tím, které znamená nejen vyřešení 
dlouholetých sporů o  vlastnictví 
některých částí systému, ale před-

stavuje zejména základní před-
poklad pro snižování ceny tepla 
pro konečného spotřebitele, a tím 

i  stabilizaci soustavy centrálního 
zásobování teplem v  Sezimově 
Ústí.                                                       

PODPIS SMLOUVY – Ing.  Koukal, jednatel společnosti Enestar s.r.o. v  likvidaci, 
a Mgr. Ing. Doležal, starosta Sezimova Ústí, při podpisu smlouvy o převodu akcií spo-
lečnosti ENERGOINVEST a. s. 

Sezimovo Ústí je vlastníkem 
společnosti ENERGOINVEST Město Sezimovo Ústí v  zastou-

pení Správy města Sezimovo 
Ústí připravuje výběrové řízení 
na pronájem bytů:

1) Lipová č. p.  490 byt č. 11/490 
v 3 NP o velikosti 2+1

 Minimální měsíční základní ná-
jemné ve výši 3.328 Kč

 Délka platebního období je sta-
novena na 12 měsíců

 (při podpisu nájemní smlouvy je 
skládán dvanáctinásobek nabí-
zeného měsíčního nájemného)

2) Lipová č. p.  602 byt č. 3/602 
v 1 NP o velikosti 1+1

 Minimální měsíční základní ná-
jemné ve výši 1.584 Kč

 Délka platebního období je sta-
novena na 12 měsíců

pokračování na str. 2

Volné byty 
k pronájmu

Jan Novotný
vedoucí stavebního úřadu

O   letních prázdninách pro-
běhne plánovaná celková 

vnitřní rekonstrukce mateřské 
školy Lipová. Bude provedena 
úprava sociálního zázemí tj. WC 

a šatny dětí, kanceláří u jednotli-
vých tříd a  přípravny jídel, dále 
bude zrealizována kompletní 
vzduchotechnika těchto prostor, 
elektroinstalace ve  třídách a  re-
konstrukce hospodářského pa-
vilonu, který je součástí objektu 
MŠ. Stavbu bude provádět FI-
MAX stavební fi rma s.r.o. Choto-

viny, náklady dle smlouvy o dílo 
by měly činit 5.549.815 Kč bez 
DPH. 

Během realizace bude mateř-
ská škola uzavřena, o  čemž byli 
rodiče dětí včas informováni. 
Provoz bude částečně zabezpečen 
v náhradních prostorách, zejmé-
na v MŠ 9. května (žlutá).                 

Rekonstrukce MŠ Lipová MŠ LIPOVÁ
S E Z I M O V O  Ú S T Í
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Poděkování

 Děkuji panu starostovi 
za krásné blahopřání k mým 
narozeninám a paní Nováko-
vé za milou návštěvu. 

Miloslava Pelikánová
 Děkuji panu starostovi za 

písemné blahopřání k  mým 
70. narozeninám.      

Pavel Šůs
 Děkujeme všem přátelům, 

známým, kamarádům a  ob-
čanům Sezimova ústí, kteří 
jste znali a přišli se naposledy 
rozloučit s  naší milovanou 
maminkou Růženou Racha-
čovou dne 3. 3. 2016 do Klo-
kot. Měla ráda život, práci 
a  lidi kolem sebe, její pevná 
vůle uměla překonat všechny 
životní problémy. Proto nyní 
půjdeme již sami v  jejích ži-
votních přáních. 

za celou rodinu dcery 
Jitka a Jana

 Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k mým narozeninám.

Albína Bendová
 Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání k mým narozeninám 
a paní Veselé za předání dár-
ku.                     Eva Tročilová

 Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k mým narozeninám.

Růžena Nováková
 Děkujeme panu starostovi 

za  přání  a  dárek k  našim 
narozeninám. Přejeme Vám 
i  radě města hodně klidu 
a úspěchů ve Vaší další odpo-
vědné práci pro naše krásné 
město.       manželé Kejvalovi

 Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k mým narozeninám.

Jaroslav Boháč
 Děkuji panu starostovi  

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

 Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k mým narozeninám.

Jiří Štěrba
 Děkuji panu starostovi  

Mgr.  Ing.  Martinu Doleža-
lovi za  zaslání blahopřání 
k  mému výročí narození 
a  rovněž přeji pevné zdraví 
a hodně životního elánu. 

Božena Smetanová
 Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání k mým narozeninám.
Marie Přívozníková

 Děkujeme panu starostovi 
za blahopřání k našim naro-
zeninám. 

manželé Ševčíkovi 

Jarmila Hlubinková
sbormistrně

Jihočeský zvonek je soutěž všech 
zpěváčků v  lidové písni, ti nej-

starší si mohou zazpívat i  písně 
populární. Letos již po pětadvacáté 
proběhla i na naší škole. Ti nejlepší 
postoupili do okresního kola v Tá-
boře, které se konalo 16. března. 
Naše čtyři děvčata si vedla velice 
dobře. Verča Písačková získala 
v kategorii populárních písní stří-
brné pásmo, Vendulka Šmejkalová 
a trio Terezka Kolací, Klárka Pavlí-
ková  a opět Vendulka Šmejkalová 
v  té nejmladší kategorii zlaté pás-
mo. Tato dvě vystoupení budou 
reprezentovat nás i  okres Tábor 
i v krajském kole 12. května v Čes-
kých Budějovicích.

 Držme jim palce.                       

Tomáš Vácha
referent stavebního úřadu 

Na začátku měsíce května bude 
zahájena dlouho plánovaná 

a  připravovaná výstavba 15 par-
kovacích míst včetně parkovacího 
místa pro invalidy a  dvou sloupů 
veřejného osvětlení mezi domy 
č. p.  1070 a  1113, což zlepší špat-
nou parkovací situaci v dané loka-
litě v ul. Průmyslová. Stavbu bude 
provádět fi rma HES Stavební s.r.o., 
smluvená cena činí 412.480 Kč bez 

DPH. Příjezdová cesta k  novému 
parkovišti bude tvořena zámkovou 
dlažbou, samotná parkovací stání 
budou ze zatravňovacích betono-
vých dlaždic a  po  celém obvodu 
bude vysázena nová zeleň tak, aby 
bylo parkoviště částečně opticky od-
děleno od okolí. Stavba by měla být 
dokončena do poloviny června t.r. 

Výstavba s sebou ponese častěj-
ší pohyb stavební techniky, hluk 
a  dopravní omezení. Město Sezi-
movo Ústí proto žádá o toleranci, 
ohleduplnost a  respektování do-
pravního značení.                                        

Nové parkoviště Jihočeský
zvonek
25. ročník

Jiří Prokop, referent dopravy

Po  zimní přestávce pokračují 
práce na  projektu rekonstruk-

ce Táborské ulice. Byla dokončena 
obnova odlehčovacího řadu na ka-
nalizaci s přepadem do řeky Lužni-
ce v ul. Lužnické nad jezem.  

V  posledním úseku ulice zdár-
ně proběhla výměna vodovodní-
ho řadu, včetně nových přípojek 
do nemovitostí. Nyní už pokraču-
jí práce na  samotné komunikaci 

a  chodnících. Probíhá výměna 
neúnosného podloží, v rámci kte-
rého se odkrývají spodní vrstvy 
a místy je prováděn archeologický 
výzkum. Budou naváženy vrstvy 
podloží komunikací a  po  osazení 
obrubníků se již bude rýsovat ko-
nečný tvar komunikace. Asfaltové 
vrstvy se podle harmonogramu 
prací budou pokládat na přelomu 
dubna a května. Do té doby zůstá-
vá celý prostor staveništěm, proto 
je nutno respektovat vyznačená 
omezení.                                               

Rekonstrukce ulice 
Táborská do finále

pokračování ze str. 1

 (při podpisu nájemní smlouvy je 
skládán dvanáctinásobek nabí-
zeného měsíčního nájemného)

3) Školní náměstí č. p.  627 byt 
č. 13/627 ve 3 NP o  velikosti 
3+1

 Minimální měsíční základní ná-
jemné ve výši 4.316 Kč

 Délka platebního období je sta-
novena na 12 měsíců

 (při podpisu nájemní smlouvy je 
skládán dvanáctinásobek nabí-
zeného měsíčního nájemného)

4) Dukelská č. p. 638 byt č. 16/638 
v 6 NP o velikosti 1+1

 Minimální měsíční základní ná-
jemné ve výši 1.975 Kč

 Délka platebního období je sta-
novena na 12 měsíců

 (při podpisu nájemní smlouvy je 
skládán dvanáctinásobek nabí-
zeného měsíčního nájemného)

Bližší informace naleznete na 
internetových stránkách města 
www.sezimovo-usti.eu a  na  úřed-
ní desce a  informačních deskách 
MěÚ, případně Správě města Sezi-
movo Ústí (p. Stejskal 381 200 436, 
725  769  860; pí Podroužková 
381 200 437, 725 769 857).             

Umístění nového 
parkoviště

Volné byty k pronájmu



3

2016 květen

www.sezimovo-usti.cz XXIV. ročník

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

Mgr. Petra Nedvědová
381 201 124

Sekretariát
Jitka Bláhová
381 201 127
Matrika

Petra Pelcová
381 201 112

Oddělení sociální péče
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
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

Jiří Stejskal
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

Bc. Kristýna Mrázová
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

prap. Jiří Matyš

Na Obvodním oddělení Policie 
ČR Sezimovo Ústí bylo v mě-

síci březnu šetřeno několik pře-
stupků a  trestných činů na  území 
Sezimova Ústí. Krátce jen několik 
případů:
 Dne 1. 3. muž S. S. v době okolo 

10:30 hodin odcizil za  provozu 
prodejny Jednoty COOP – Astra 
na nám. T. Bati č. p. 423 půllit-
rovou láhev vodky zn. Marshall, 
kterou během nákupu v prosto-
rách prodejny ukryl do  vnitřní 

kapsy kabátu a  následně bez 
zaplacení pronesl přes pokladny. 
Odcizenou láhev vodky na  ne-
daleké zastávce MHD ihned 
po  činu vypil, čímž společnosti 
Jednota COOP Tábor způsobil 
škodu ve výši 105 Kč. 

 V  době od  22. 3. do  29. 3. ne-
známý pachatel odcizil z  lavice 
včelína na  kraji lesa nedaleko 
Červeného Dvora volně uložený 
včelí úl se včelstvem. Tímto jed-
náním vznikla panu J. T. škoda 
ve výši 3.000 Kč. 

 Dne 24. 3. neznámý pachatel 
v době okolo 17:00 hodin na uli-

ci Rudé armády poblíž lékárny 
u  zdravotního střediska Zdra-
vex s.r.o. vytrhl z  ruky panu L. 
P.  igelitovou tašku se šesti kusy 
krabiček léků zn. Rivotril a utekl 
na neznámé místo, čímž způso-
bil poškozenému celkovou ško-
du ve výši 72 Kč.  

Rovněž z měsíce března je z úze-
mí Sezimova Ústí v  šetření něko-
lik přestupků proti občanskému 
soužití, proti veřejnému pořádku, 
proti majetku a také několik přípa-
dů neplnění si vyživovacích povin-
ností na své děti.                                   

Kronika představuje

Anna Slunečková
kronikářka

V únoru letošního roku jsme se 
rozloučili s  člověkem, který 

zanechal v našem městě výraznou 
stopu, s panem Václavem Kalinou. 
A  tak mi dovolte trochu zavzpo-
mínat na  tohoto nenápadného 
člověka. 

V roce 2010 jsem s panem Ka-
linou sepsala „paměti“, takže jste 
měli možnost trochu nahlédnout 
do jeho soukromí. V našem měs-
tě se pohyboval od  roku 1944, 
kdy sem přišel jako učeň podni-
ku Kovosvit. Vyučil se, vystudo-
val a začal pracovat v konstrukci. 
V  roce 1960 mu byla nabídnuta 
práce v  závodním klubu ROH. 
Přišel, okusil a zůstal. A zůstal až 
do  odchodu do  důchodu. Právě 
od  pana Kaliny jsem získala pře-
hled o  zájmové činnosti klubu, 
o  všech kroužcích, které v  nově 
budovaném městě vznikaly a pra-
covaly. Však si zavzpomínejte - 
hudba, divadlo, zpěv, sport, tanec, 
fi lm, botanika, akvaristika, letecké 
modelářství, hvězdáři, loutkáři, 
fotoamatéři, malíři, Tamburaši, 
radioamatéři, mykologové - urči-
tě jsem na něco zapomněla, a těm 
všem byl závodní klub nápomo-
cen. Kdo chtěl, mohl přijít 11. 4. 
tohoto roku v 15 hodin do Spek-
tra, kde pan Zyka poměrně vel-
kému množství zájemců promítl 
historické snímky z  dob vzniku 

a budování nové části našeho měs-
ta. A i tam se vzpomnělo na pana 
Václava Kalinu. 

Za  dobu působení pana Kaliny 
v  kulturní činnosti vzniklo v  na-
šem městě několik kulturních 
zařízení. V  roce 1969 se otvíral 
park kultury Luna - čili „po  na-
šem“ Hilton, hvězdárna Františka 
Pešty vznikla již v roce 1965, otví-
rala se kuželna na Hiltonu - to byl 
rok 1971, začalo se budovat letní 
kino, které se v roce 1987 otvíralo. 
Za  tím vším je třeba vidět i práci 
pana Kaliny, jeho organizační čin-
nost. Vždy usměvavý, příjemný, ať 
v  montérkách či v  kravatě, v  kte-
roukoliv denní či večerní hodinu 
jsme ho mohli vidět v  místech, 
kde se odehrávala kulturní činnost 
města Sezimovo Ústí. My všichni si 

ho pamatujeme na hotelu, kde byla 
kancelář, kam jsme šli pro vstupen-
ky na  ples, do  divadla, do  taneč-
ních, na  zájezdy. Společně s  paní 
Ludmilou Zvěřinovou a  s  paní 
Evou Tročilovou tvořili „trojku“.  
Však jsem vám je dala k  nahléd-
nutí na  fotografi i i  s usmívající se 
zpěvačkou a herečkou Inkou Šen-
kýřovou-Kudrličkovou.

Nechci dalece opisovat to, co 
jsem již jednou psala. Na  webo-
vých stránkách našeho města jsou 
Novinky uloženy, tak zájemce si 
sám vyhledá, co ho zajímá.

Chtěla jsem se za nás za všechny 
s  panem Václavem Kalinou roz-
loučit a hlavně mu poděkovat za tu 
stopu, kterou v Sezimově Ústí za-
nechal.                                               

Z činnosti Policie ČR

Václav Kalina
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Poděkování

 Děkuji panu starostovi 
a  Sboru pro občanské zále-
žitosti za  gratulaci a  dárek 
k mým narozeninám. 

Jaroslav Borkovec
 Děkujeme panu starostovi 

za blahopřání, milou návště-
vu a dárek k našim narozeni-
nám.      manželé Talknerovi

 Děkuji velice panu starostovi 
města Mgr.  Ing.  Doležalovi 
za blahopřání k mému život-
nímu jubileu. Rovněž děkuji 
paní Bažantové za milou ná-
vštěvu a předání dárku. 

Josef Strouhal
 Děkujeme panu starostovi, 

Sboru pro občanské záleži-
tosti a  vedení města za  milé 
blahopřání  k našim naroze-
ninám.    manželé Ledvinovi

 Děkuji panu starostovi 
za  milé blahopřání a  dárek 
k mým narozeninám. 

Miluše Smetanová
 Děkuji panu starostovi 

za  přání k  mým narozeni-
nám a paní Novákové za mi-
lou návštěvu a  předání dár-
ku.         Jarmila Bernátková

 Děkuji panu starostovi 
za milé přání k mým naroze-
ninám.         Zdeňka Petrová

 Děkuji panu starostovi za pí-
semné blahopřání k mým ku-
latým narozeninám. 

Pavel Poláček

Společenská kronika

od 16. 2.  do 24. 3. 

Narození:
Hušák Jan

Smetana Martin
Stárek Kryštof
Volek Viktor

Zucker Norman

Zemřelí:
Bubník Stanislav

Daňková Věra
Fiala Pavel

Hošna Rudolf
Hronková Věra
Hrubá Marie

Jirsíková Hana
Másílko Jindřich

Rachačová Růžena
Schacherlová Věra
Svatoňová Milada
Šedlbauer Ladislav

Andrea Lacinová 
a Jarmila Hlubinková
ZŠ Školní náměstí

Tuto krajskou soutěž dětských 
zpěváků lidových písní pořádá 

Jihočeské folklórní sdružení pod 
odborným dohledem poroty, kte-
rou deleguje Národní ústav lidové 
kultury ve  Strážnici. Účastníky 
jsou zpěváci z řad veřejnosti a fol-
klórních souborů, kteří prošli ob-
lastními koly všech národopisných 
oblastí Jihočeského kraje - Blata, 

Doudlebsko, Kozácko a  Prácheň-
sko. Soutěží se ve dvou kategoriích, 
v první kategorii jsou děti do 9 let, 
druhou kategorii zastupují děti 
ve věku 10 - 16 let. Děti zpívají dvě 
písně, jednu s hudebním doprovo-
dem a jednu bez doprovodu. První 
kategorie je nepostupující, z druhé 
kategorie se postupuje do Českého 
zemského kola, což je celostátní 
soutěž.

V  letošním roce jsme se roz-
hodli zúčastnit se této soutěže 
také. Konala se v  hotelu Zvíkov 
ve  Zvíkovském podhradí. Naše 

zpěvačky zastupovaly s  folklór-
ním souborem Dubínek náro-
dopisnou oblast Blata. V  první 
kategorii zazpívaly dvě zpěvačky 
-  Verunka Šmejkalová a Martin-
ka Pavlíková, druhou kategorii 
zastupovaly Adélka Adamcová, 
Viktorka Černá, Vendulka Šmej-
kalová a Kačenka Kolací. Všech-
na děvčata zpívala fantasticky, ale 
bohužel každý vyhrát nemůže. 
Soutěž byla náročná a  konku-
rence veliká. Sálem se rozléhaly 
dětské hlásky za doprovodu dud, 
houslí, harmonik a  klarinetů. 
K vidění byla přehlídka krásných 
a  rozmanitých krojů zastupují-
cích Jižní Čechy. Asi si kladete 
otázku, jak to celé dopadlo.

V  obou kategoriích jsme získali 
stříbro, do našeho města si ho odvá-
ží sestry Verunka a Vendulka Šmej-
kalovy. Máme velkou radost. Tím 
ale vše nekončí. Vendulka Šmej-
kalová, která zastupovala druhou 
kategorii, postupuje do  celostátní-
ho kola, které se koná v  polovině 
května. Čeká nás ještě spousta práce 
a příprav. Tak nám držte palce.      

 
Tereza Laštovičková
ZŠ a MŠ 9. května

 

Žáci třídy 3. A  „ŠIKULOVÉ“ 
se zapojili do malé energetic-

ké akademie E-ON. Je to soutěž, 
která probíhá během celého škol-
ního roku. Zaměřena je na ener-
gie a kromě soutěžení se účastníci 
dozvědí celou řadu zajímavých 
věcí a  sami se při plnění úkolů 
vzdělávají.  Plní různé rébusy 

a  šifry, videokvízy a  úkoly, např. 
výrobu krmítka či popelnice 
na tříděný odpad.  „ŠIKULOVÉ“ 
ve  své kategorii dosáhli mimo-
řádného úspěchu a  v  celostátní 
konkurenci obsadili v  podzimní 
etapě 2. místo a  v  zimní etapě 
3. místo. Za  svou pracovitost, 
dobré znalosti a  velkou dávku 
šikovnosti a tvořivosti byli odmě-
něni poukazy v  celkové hodnotě 
12 tis. Kč. Už se těšíme na plnění 
úkolů jarní etapy.                          

kolektiv MŠ lipová

Ve  čtvrtek 7. dubna k  nám 
do  Mateřské školy Lipová 

dorazila slíbená návštěva pejsků 
Lociky a Oty s ukázkou AGILITY 
a  DOGFRISBEE. Děti si s  nimi 
užily spoustu legrace a  překážko-
vou dráhu nakonec zvládly spolu 
s pejsky. 

Třeťáci ze staré školy patří
mezi nejlepší v ČR

Jihočeský zpěváček

Překážková 
dráha MŠ LIPOVÁ

S E Z I M O V O  Ú S T Í
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Martina Suková
zástupce velitele MP

V prostoru Starotáborského 
lesa v  Sezimově Ústí byl 

dne 7. 3. 2016 odchycen pes 
rasy jezevčík se zlatočernou 
dlouhou srstí starý 5 let. Hodí 
se jak na  zahradu, tak dovnitř 
obydlí. Útulek není vhodným 
domovem, a  proto kdo po-
strádá hodného a veselého ka-
maráda, přijďte se na  Denyho 
podívat do  táborského útul-
ku, seznámit se s  ním, vzít ho 
na procházku a posléze mu dát 

třeba i  nový láskyplný domov. 
Věříme, že se z Denyho nestane 
stálý útulkář.                                

Klára Choulíková
učitelka 4. ročníku ZŠ Švehlova

V  březnu se žáci naší školy 
zúčastnili dvou sportovních 

soutěží: vybíjené 4. tříd a sportov-
ní gymnastiky. Ačkoliv má naše 
škola jen jednu 4. třídu, 9 chlapců 
a 3 dívky předvedli ve vybíjené vy-
nikající výkon. Po velmi vyrovna-
ných zápasech jsme postoupili ze 
skupiny a  dostali se až do  fi nále. 
V  něm naše družstvo po  velkém 
boji podlehlo domácí škole Helsin-
ská. Druhé místo v konkurenci 13 
škol je pro nás velkým úspěchem. 

Jakmile skončilo trénování 
na vybíjenou, začalo nám nacvičo-
vání sestav na  kroužku sportovní 
gymnastiky. Děvčata se snažila 
a  neváhala absolvovat i  tréninky 
navíc v  odpoledních hodinách. 
Na  konci března přišlo vyvrcho-
lení našeho snažení na  závodech 
ve  sportovní gymnastice základ-
ních škol a  víceletých gymnázií. 

Děvčata závodila zodpovědně, 
ale v  konkurenci registrovaných 
gymnastek jsme neměli příliš šan-
cí na  medailová umístění. Starší 
dívky skončily jako družstvo na 8. 
místě a  mladší děvčata o  příčku 
lépe na  7. místě. Velkou radost 
nám ale udělal jediný zástupce 
mužské kategorie, který trénuje 
v oddílu sportovní gymnastiky Se-
zimovo Ústí a je žákem naší školy. 

Matyáš Brázdil předvedl skvělé se-
stavy v prostných, na kruzích, při 
přeskoku a na hrazdě a získal bron-
zovou medaili. 

A  jaké soutěže nás čekají dál? 
Chlapci už se těší na fotbalový tur-
naj McDonalds Cup a samozřejmě 
se budeme snažit získat medaile 
i na atletické olympiádě v Táboře. 
Důležité je ale hlavně to, že se děti 
hýbou a sportují.                                

Irena Györiová
učitelka MŠ Zahrádka

Od pondělí 4. dubna až do pát-
ku 8. dubna probíhal v  Ma-

teřské škole Zahrádka BAREVNÝ 
TÝDEN.

Děti přišly do  školky v  oblečení 
dané barvy, která byla přidělena 
jejich třídě, mohly si přinést ba-

revnou hračku, jedly barevné jídlo 
a  pily barevné pití, barevně ma-
lovaly a  vyráběly. Červeným BE-
RUŠKÁM, žlutým BROUČKŮM, 
zeleným VČELIČKÁM a  modrým 
MOTÝLKŮM přinesl tento týden 
především upevnění si znalostí zá-
kladních barev, a  to nejen pomocí 
znalosti barvy trička, ale také množ-
stvím činností, které pro ně na kaž-
dý den paní učitelky připravily.      

Škola ŠVEHLOVA sportuje

 Pronajmu garáž v ulici Své-
pomoc.       Tel.: 605 976 474

 
 Pronajmu dlouhodobě ro-

dinný dům v S. Ústí 2, Budě-
jovická ul., pro bydlení nebo 
kancelář.  Nevolat RK. 

Tel.: 605 260 365

Zdeňka Kašíková, trenérka

První dubnovou sobotu v Bučo-
vicích na 37. ročníku Memori-

álu prof. F. Součka se sešlo 47 gym-
nastů z  Čech Moravy a  Slovenska 
v 17 družstvech. 

Nejlepší z  gymnastů TJ Spartak 
MAS Sezimovo Ústí Matěj Šmíd 
skončil na 18. místě. Do první pět-
advacítky se ještě dostal Aleš Ma-
toušek. Družstvo ve  složení Matěj 
Šmíd, Aleš Matoušek a  Jan Houska 
skončilo jedenácté. Druhé družstvo 
Spartaku – Jan Klečacký a  Matyáš 
Brázdil – obsadilo místo šestnácté.  

Gymnastika

Zleva: hostující závodník z Bučovic, dále 
Jan Klečacký, Matyáš Brázdil, Aleš Ma-
toušek, Jan Houska, Matěj Šmíd

Barevný týden

Deny na vás 
čeká v útulku

Inzerce

KOUPĚ

PRODEJ
 Prodám pozemek v Sezimo-

vě Ústí 2 o velikosti 711 m2 
vhodný pro rekreaci a bydle-
ní. El. energie na  pozemku. 
Cena dohodou. 

Tel.: 602 458 668

 Koupím byt 2+1, 3+1 nebo 
3+kk v  Sezimově Ústí 2, 
s výtahem nebo zvýšené pří-
zemí (jedny schody), OV.

Tel.: 773 626 167

PRONÁJEM
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Alena Kalinová
trenérka

Jako první do bojů vstoupili ju-
nioři. Na pražském Tempu se 2. 

4. v 1. turnaji II. juniorské ligy se-
tkali 4 rivalové. Po vítězné sobotě 
Hladoví Hroši zvládli i  nedělní 
semifi nále. Klopýtli až ve  fi ná-
le v  odvetě s  pražskými Joudrs. 

Druhé místo je dobrým startem 
do  sezony. Jako druzí vyrazili 9. 
4. naši nejmladší hráči k  1. kolu 
2. ligy Teeballu. Pro většinu z nich 
to bylo první setkání se soutěžním 
soft balem. Na pražských Joudrs se 
sjelo 14 týmů nejmladších hráčů. 
Odehrálo se 39 zápasů. Naši bor-
ci předvedli velice pěkný výkon 
a obsadili krásné šesté místo.  Tě-
šíme se na další kolo.

Druhý víkend v dubnu prověřil 
i síly kadetů a mužů. Kadeti v Ha-
vlíčkově Brodě a  muži v  Kostelci 
za  nesoft ballového počasí zahráli 
přípravná utkání. Muži podlehli 
až ve fi nále domácím Klackařům, 
kadeti za  víkend utržili 1 prohru 
a 3 výhry. 

Za  týden do  hry vstoupí i  žáci, 
a  tím to začne už opravdu všem 
naostro.                                              

Petr Bartoš, Hvězdárna Fr.Pešty

V  pondělí 
9. května 

2016 se odehra-
je nad územím 
České republiky 

téměř v  celém průběhu dne po-
měrně vzácný přechod Merkuru 
přes Slunce. Malý Merkur s  úh-
lovým průměrem pouhých 12“ 
bude prostřednictvím dalekohledů 
se speciálním fi ltrem či projekcí 
pozorovatelný před Sluncem přes 
7 hodin. Vše začne vstupem Mer-
kuru před levý okraj slunečního 
disku okolo 13 hodin 12 minut 
SELČ. Samotný vstup před neostrý 
sluneční okraj potrvá asi 3 minuty 
a odehraje se nesmírně vysoko nad 
obzorem prakticky v pravé poled-
ne. Zbytek raritní podívané pro-
běhne v  odpoledních a  večerních 
hodinách a planeta v podobě čer-
ného puntíku se bude sunout před 
spodní polovinou kotouče naší 
mateřské hvězdy směrem dolů. 
Slunce s Merkurem zapadá na na-
šem území jen krátce před závě-
rem úkazu, ale kdo se za ním vydá 
za  severozápadní hranice České 
republiky, například do Německa, 
uvidí jej v celém průběhu.

Při úkazu bude zároveň na  vý-
chod od  Slunce k  nalezení Měsíc 
ve fázi úzkého srpku necelé tři dny 
po novu. Na opravdu čisté obloze 
jej bude snadné pozorovat za  bí-
lého dne. Po západu Slunce půjde 
o pěkné završení pozorování - mě-
síční srpek za  soumraku doplní 
i  zbytek tváře Měsíce „zářícího“ 
popelavým svitem. Další přechod 
Merkuru viditelný z  našeho úze-
mí nastane až 11. listopadu 2019 
a spatříme z něj jen první polovi-
nu. V celém průběhu nad českým 
obzorem proběhne úkaz až 13. lis-
topadu 2032.

Hvězdárna Františka Pešty 
v  Sezimově Ústí nabídne svým 
návštěvníkům dne 9. května 2016 
mimořádné pozorování celé-
ho úkazu, a  to od  13 do  21 hod. 
Pro příznivce geocachingu bude 
k  úkazu probíhat event s  názvem 
Merkur-Solar 2016 (GC6FHYR). 
Podrobnosti naleznete na  webu
www.hvezdarna-fp.eu                     

Přechod Merkuru 
přes Slunce 
9. května 2016

Sezona softballu zahájena

TEEBALLISTÉ HLADOVÝCH HROCHŮ – zleva Jan Čadek, Mikuláš Král, Dan Peterka, Radek Novák, Jan Haboň, Martin Matějíček, 
Tereza Koubová, Michal Trešl, David Nývlt

Zdeňka Kašíková, trenérka

Dne 9. 4. proběhl v hale tábor-
ského gymnázia Pierra de Couber-
taina 18.ročník Aprílového poháru 
- první z pohárových závodů jarní 
části sezóny sportovních gymnas-
tek.

Na 100 děvčat z 14ti oddílů celé 
České republiky (kromě Jihočes-

kých i např. z Brna, Vítkovic a Pra-
hy) soutěžilo v 6ti kategoriích. Od-
měnou pro pořadatelský oddíl TJ 
Spartak MAS Sezimovo Ústí za or-
ganizační práci byly tři medaile, 
které zůstaly „doma“.  Prvenství 
ve  svých kategoriích vybojovaly 
ve starších žákyních Rozálie Rybá-
ková (pro ní to bylo první vítězství 
kariéry) a další korálek do své sbír-
ky úspěchů navlékla Karolína Pod-

lahová v  juniorkách. Stříbro pak 
ve starších žákyních přidala Marie 
Slabá. Do  první desítky se vešly 
ještě Kateřina Sedláková a  Josefí-
na Rybáková v  Základním stupni 
(5. a 6.místo) a šestá byla i mladší 
žákyně Patricie Helmová. Vstup 
do sezóny se tak sezimácké ženské 
gymnastice nadmíru povedl.  

Veselský pohár
I  další závod jara přinesl spor-

tovním gymnastkám z TJ Spartak 
MAS Sezimova Ústí úspěch a  to 
hned dva. Svou poctivou přípravu 
konečně zúročila po výborném vý-
konu Sandra Vesecká, která vybo-
jovala stříbrnou medaili v katego-
rii mladších žákyň. Druhou a také 
stříbrnou přidala po týdnu Maru-
ška Slabá (starší žákyně). Do  de-
sítky se vešla ještě devátá Patricie 
Helmová (ml. žákyně). I tento zá-
vod měl nadmíru dobrou konku-
renci oddílů z Jižních Čech, Prahy 
(4 oddíly) a Litvínova.                    

Sportovní gymnastky zahájily 
sezónu dvěma vítězstvími
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Nabízíme: 
 odpovídající mzdové ohodnocení    
 příspěvek na závodní stravování  
 příplatky nad rámec ZP    

personalni@pacovske.cz 
Tel: +420 724 589 699 
      +420 565 410 213 

 

PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. 
Nádražní 697, 395 01 Pacov 

www.pacovske.cz 

  

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE 
 

Požadujeme:  
 SŠ nebo VŠ technického zaměření 
 aktivní znalost AJ na pokročilé úrovni, znalost RJ, ŠP, NJ 

výhodou 
 ŘP sk. ,,B", uživatelská znalost práce na PC 
 praxe na obdobné pozici výhodou, ale ne podmínkou 
 dobré komunikační schopnosti, pečlivost, spolehlivost, 

samostatnost   

   PACOVSKÉ STROJÍRNY 

Dále hledáme:     SVÁŘEČE, ZÁMEČNÍKY 

 příspěvek 500 Kč na životní pojištění 
 jubilejní odměny až 10 000 Kč 
 příspěvek na dopravu (500 – 1 500 Kč) 

KONTROLOR JAKOSTI 
Požadujeme:  
 SŠ technického směru  
 orientace ve strojírenských normách, technické a výkresové 

dokumentaci 
 praxe ve výrobním strojírenském podniku výhodou 
 znalost cizího jazyka (AJ, NJ, RJ) výhodou 
 znalost MS Office 
  kvalifikace  NDT: VT2, PT2, RT2 výhodou 
 pečlivost, svědomitost, komunikativnost, samostatné rozhodování 

Inteligentní 
kamerové systémy

 

 
JHComp s.r.o.

www.jhcomp.cz/kamery

Miroslav Fehér
manažer projektu

Pracuje nonstop, je bezplatná 
a poskytuje diskrétně odbor-

né rady.  
Na  telefonní linku 116  006 se 

může obrátit každý, kdo se cítí 
být obětí trestného činu, a  to bez 
ohledu na  to, zda trestný čin byl 
nebo nebyl oznámen. Vo-
lat mohou oběti různých 
forem násilí včetně násilí 
domácího. Pomoc na lince 
je určena i obětem nedba-
lostních trestných činů, 
např. dopravních nehod. 
Linka poskytuje okamži-
tou pomoc, rady a  informace že-
nám, mužům i dětem. Volat mo-
hou lidé i při pouhém podezření, 
že jsou obětí některé z  forem do-
mácího násilí, ať už fyzického, 
psychického, ekonomického či so-
ciálního, stalkingu, nebezpečných 
výhružek a  podobného trestního 
jednání. Na linku 116 006 mohou 

volat pozůstalí po  obětech úmy-
slných i  nedbalostních trestných 
činů, kterým linka zprostředkuje 
rychlou a  nadstandardní pomoc 
Bílého kruhu bezpečí nebo nejblí-
že situované kvalitní služby. Linka 
poskytuje pomoc také svědkům 
trestných činů, kteří byli událostí 
traumatizováni, potřebují psychic-
kou podporu a informace o svých 
právech a ochraně.  

Provozovatel linky Bílý 
kruh bezpečí věnuje vý-
raznou pozornost preven-
ci kriminality a  na  linku 
mohou zavolat i lidé, kteří 
se odůvodněně obávají, že 
se mohou stát obětí trest-
ného činu, a  svou situaci 

potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby 

je realizován díky fi nanční pod-
poře Nadace Open Society Fund 
Praha a  programu Dejme (že)
nám šanci, který je fi nancován 
z Norských fondů. Více informací 
naleznete na  webových stránkách
 www.linka-pomoci.cz.                       

Linka pomoci obětem 
kriminality a domácího násilí
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Kulturní akce na měsíc květen

MÁJOVÉ SLAVNOSTI

1. května 9 – 12 hod.
Park před Spektrem 
Tradiční sezimoústecká akce 
ve spolupráci s místními skauty, 
stánky, ukázky výcviku psů. 
Hraje Swing Band Tábor.

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

BAŤŮV BĚH

1. května
Park před Spektrem 
– Kozí hrádek
11 hod. – prezence, 12 hod. - start,
13 hod. – vyhlášení výsledků
Pátý ročník přespolního běhu 
z náměstí T. Bati  na Kozí hrádek 
v rámci Májových slavností.  Pro 
účastníky běhu je v cíli v restauraci 
na Kozím hrádku připraveno 
nejenom malé občerstvení, ale 
také slavnostní vyhlášení.
Kategorie:
ženy 18 - 34 let, ženy 35 - 50 let
ženy nad 50 let, muži 18 - 34 let
muži 35 - 50 let, muži nad 50 let
dívky 8 - 12 let, dívky 13 - 17 let
chlapci 8 - 12 let, chlapci 13 - 17 let

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

OTEVŘENÍ TURISTICKÉ 

SEZONY NA KOZÍM HRÁDKU

1. května 14 hod.
NKP Kozí hrádek
Zahájení sezony se zábavným  
programem pro celou rodinu, 
kejklíři, oblékání do zbroje, 

molitanová bitva a středověká 
kapela DEI GRATIA. V  15 a v 16 
hodin jsou pro návštěvníky 
připraveny komentované 
prohlídky naučné stezky.
Vstupné: zdarma
..............................................................................................

PIETNÍ AKT

6. 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 

6. května 20.30 hod.
nám. T. Bati – Letní kino 
Sezimovo Ústí
Průvod s rozsvícenými lampiony, 
v doprovodu bubenického 
souboru Wild Sticks. Odchod 
z nám. T. Bati ve 20.30 hodin. 
Trasa vede opět od hotelu MAS 
po Okružní ulici až k letnímu kinu.

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

OHŇOSTROJ

6. května 21.15 hod.
Letní kino Sezimovo Ústí
Tradiční ohňostroj Táborských 
střelců
..............................................................................................

PIETNÍ AKT

27. května 11 hod.
Památník Edvarda Beneše
Pietní akt k výročí narození 
Edvarda Beneše.

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

TANEČNÍ VEČER

27. května 20-23 hod.
Spektrum
Kapela Bedaband hraje k tanci 
a poslechu písně z 60. až 90. let 

ve stylu rock, pop, country, latina 
i lidové písně. Zpěv, kytara - 
Ladislav Rauch, klávesy a zpěv – Jiří 
Kolář, oba bývalí členové kapely 
TOKS.
Vstupné: 70 Kč

PŘEDNÁŠKY

TECHNICKÉ PAMÁTKY 

A ZAJÍMAVOSTI 

JIŽNÍCH ČECH – II. ČÁST 

19. května 18 hod.
Loutkový sál
Mgr. Josef Bílek posluchačům 
představí  v této druhé části  
technické zajímavosti a památky 
zbývajících okresů Jihočeského 
kraje. Účastníci se mohou těšit 
např. na bližší seznámení s historií 
Žďákovského mostu  nebo 
staveb a vodních děl zatopených 
Orlickou přehradou a mnoho 
dalších zajímavostí.
Vstupné: 40 Kč 

DIVADLO

POZOR ZMĚNA TERMÍNU

ZABIJÁK JOE

Z důvodu organizačních změn 
divadla Kalich je představení ze 

dne 10. května 
přesunuto na 27. září. 

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

DLOUHÝ, ŠIROKÝ 

A KRÁTKOZRAKÝ

Ochotnický divadelní soubor 
Dražičtí komedianti z Dražic
13. května 19 hod.
Sál Spektrum
Jedná se o pohádkový příběh 
pro dospělé z repertoáru Divadla 
Járy Cimrmana. Zlý obr Koloděj 
zaklel princeznu Zlatovlásku 
do mužské podoby a princové 
Jasoň a Drsoň se jí vydají ze zakletí 
vysvobodit za pomoci průvodce 
Krátkozrakého a cenných rad 
děda Vševěda.
Vstupné: 80 Kč

POHÁDKY

Dopolední pohádka: 

FIMFÁRUM – AŽ OPADÁ LISTÍ 

Z DUBU

Divadlo D21
3. května 10 hod.
Sál Spektrum
Když někdo nechce udělat, co 
se na něm vyžaduje, obyčejně to 
odbude tím, že řekne „až naprší 
a uschne“. Znám jednu vesnici 
na jih od Prahy, kde v podobném 
případě říkávají „Až opadá listí 
z dubu.“ Dozvíte se, jak a proč se 
tam to rčení zavedlo...“
Vstupné: 50 Kč
..............................................................................................

Loutková pohádka: 

O VODNÍKOVI

Divadýlko na schodech
11. května 16.30 hod.
Park před Spektrem 
(v případě nepříznivého počasí 
bude představení přesunuto 
na malý sál) Princezna chce 
mít na plese něco neobvyklého, 
proto chytne vodníka a zavře 
ho do klece. Vodníkovi pomůže 
skřítek Vodička a zlou princeznu 
zakleje v žábu.
Vstupné: 20 Kč

VÝSTAVY 
A VERNISÁŽE

VERNISÁŽ - FOTOGRAFIE 

LADISLAV RIŽÁK

3. května 18 hod.
Galerie Spektrum

V roce 1991 opustil kantořinu 
a začal se živit tím, co ho od 
mládí bavilo. Tehdy ještě nebyl 
digitál a po fotkách, kalendářích, 
plakátech atd. 
byl velký hlad. To mu usnadnilo 
vstup na profesionální 
fotografi ckou dráhu. Hudební 
doprovod Tereza Krůčková 
a Štěpán Bartoš
Výstava je přístupná od 4. května 
do 30. června 2016
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Kulturní akce na měsíc květen

EDVARD BENEŠ

27. dubna – 30. května
Galerie Spektrum
Výstavní panely obsahují tato 
témata: 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.

Výstavy jsou přístupné 
v době konání kulturních 

akcí MSKS včetně promítání 
fi lmů (vstup hlavním vchodem) 
nebo po domluvě v kanceláři 

předprodeje.

VÝLETY

NÁRODNÍ PARK BAVORSKÝ LES

7. května
Odjezd 5.46 hod. Spektrum, 
6.06 hod. Tábor ČD
Navštívíme Neuschöenau 
(infocentrum NP, botanickou 
zahradu, geologickou expozici, 
zoologickou stezku s evropskou 
zvířenou – cca 45 druhů zvířat), 

stezku v korunách stromů, 
vyhlídkovou věž, horu Luzen 
– 1373 m n. m. a také vás čeká 
programové překvapení.
Cena: 450 Kč (v ceně není 
zahrnuta: stezka v korunách 
stromů a vyhlídková věž – 8 EUR)
Platba hotově nebo převodem 
na účet: 705978359/0800, 
variabilní symbol: 705

PLEŠNÉ JEZERO 

A SCHWARZENBERSKÝ 

PLAVEBNÍ KANÁL

21. května
Odjezd 6.30 hod. Spektrum, 
6.45 hod. Tábor ČD
Turistický výlet začneme v obci 

Nová Pec, po poměrně pohodlné 
cestě se dostaneme na místo zvané 
Říjiště. Po malém odpočinku 
budeme pokračovat k cíli našeho 
putování, kterým je Plešné jezero.
Cena: 400 Kč 
Platba hotově nebo převodem 
na účet: 705978359/0800, 
variabilní symbol: 2105

KURZY

HARMONIZAČNÍ 

A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

2. května 18 hod.
9. května 18 hod.
16. května 18 hod.
23. května 18 hod.
30. května 18 hod.
Spektrum – malý sál
Cvič ení s lektorkou Mgr. Lenkou 
Čápovou pro zdraví a psychickou 
pohodu, vhodné pro všechny 
vě kové kategorie. Zbavíte se 
napě tí, bolesti, nauč íte se správně  
využívat svaly a př edcházet 
zdravotním problémů m.
Vstupné: 60 Kč

PŘIPRAVUJEME:

DEN DĚTÍ

1. června 14 – 18 hod.
Park před Spektrem
Dětský kabaret v podání divadla 
Hnedle vedle, soutěže, skákací 
hrad, trampolína, malování 
na obličej…
..............................................................................................

VÝSTAVA KOSATCŮ

3. – 5. června
Spektrum
Výstava více než 250 odrůd 
bradatých kosatců od českých 
světově uznávaných pěstitelů 
a šlechtitelů. Vernisáž výstavy 
3. června od 18 hod.
..............................................................................................

NÁMOŘNICKÝ DEN ANEB 

POMOZTE ZACHRÁNIT 

PIRÁTSKÝ POKLAD

5. června od 13 hod.

Zábavné odpoledne pro děti 
i dospělé plné soutěží spojených 
s vodou…

PŘIPRAVUJEME 
VÝLETY:

STRAKONICKO

4. června
..............................................................................................

ZÁKULISÍ ČESKÉ TELEVIZE 

A ATELIÉRŮ BARRANDOV

10. června
..............................................................................................

PRAHA + PLAVBA PO VLTAVĚ

25. června

KLUBOVNA III. VĚKU

MUZEUM NA KOLEČKÁCH

2. května 14 hod.
Klubovna v Jiráskově ulici
Populárně naučný pořad s lektorem 
a historikem Husitského muzea 
na téma Jan Hus. Program je oživen 
animovanou prezentací a krátkým 
vystoupením s obřími loutkami.
..............................................................................................

ZA KRÁSAMI BECHYNĚ  

„BECHYŇKOU“

7. května v 8.10 hod.
CELODENNÍ VÝLET
Sraz před hotelem MAS
„Bechyňka“ nám odjíždí v 9.07!
Můžeme navštívit nové lázně, 
zámek, klášter, anebo se jen tak 
procházet po Bechyni.
Návrat buď vlakem 14.04, 
anebo autobusem v 16.45.
..............................................................................................

POSEZENÍ S HARMONIKOU

9. května 15 hod.
Klubovna v Jiráskově ulici
S písničkou přichází i dobrá 
nálada, tak se o tom můžeme 
zase přesvědčit, když si společně 
zazpíváme.
..............................................................................................

BUŤ FIT

16. května 15 hod.
Klubovna v Jiráskově ulici
Jak na bolavá záda 
s MUDr. Světlanou Holubovou – 
přednáška.
..............................................................................................

POSEZENÍ

23. května 15 hod.
Klubovna v Jiráskově ulici
U kávy, čaje posedíme, spolu se 
více seznámíme.

PIVOŇKOVÁ TVŮRČÍ DÍLNA

30. května 15 hod.
Klubovna v Jiráskově ulici
Chcete trvalku, která vám vydrží 
na místě několik desítek let? 
Pak zvolte půvabné, nenáročné 
a odolné pivoňky, které právě 
v tuto dobu začínají rozkvétat. To 
lze říci jak o živých, tak i o ručně 
vytvořených květech.

KNIHOVNY

Novinky v knihovně 

Sezimovo Ústí I.

Dospělí:
Iva Pekárková: Pečená zebra

Vtipné vyprávění podložené 
skutečnými zážitky
Katherine Pancol: Muchachas

Další dílo autorky trilogie „Žluté 
oči krokodýlů“...
Diane Thomas: V divočině

Drsný příběh o lásce a touze žít
Milan Dušek: Velká vánice

Česká detektivka
Jaroslav Michálka: Roky v pekle

Vzpomínky politického vězně 
z 50. let
Jarmila Pospíšilová: 

Pod hvězdou bláznů

Román pro ženy

Děti:
Pohádkový svět příběhů 

a bajek

Čtení pro školáky

Sezimovo Ústí II.

Dospělí:
David Duchovny - Kráva nebeská

Pohádka pro dospělé
Simon Mawer – 

Provazochodkyně

Pokračování knihy Dívky, která 
spadla z nebe
Peter May – Sál smrti

Pokračování Čínských thrillerů
Liane Moriarty – Zamilovaná 

hypnotizérka

Láska může člověka připravit 
o rozum!
Děti a mládež:
Rainer Crummenerl – Pirátská 

nauka

První čtení s poučením
Roald Dahl – Matylda

Kniha o geniální dívce, kterou 
nikdo nechápe
Pete Johnson – Jak si vycvičit 

rodiče
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KINO SPEKTRUM

ne 1. května  17.30 hod.
BELLA A SEBASTIAN: 

DOBRODRUŽSTVÍ POKRAČUJE

Dobrodružný
Francie, 2015, 97 min., přístupný, 
český dabing
Režie: Christian Duguay
Hrají: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, 
Margaux Chatellier, Th ierry 
Neuvic, Urbain Cancelier
Velké přátelství pokračuje ještě 
větším dobrodružstvím. Sebastian 
sice vyrostl, je mu už 10 let, 
ale nerozlučné přátelství s jeho 
milovanou fenkou Bellou válečná 
léta nijak nezměnila.
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

ne 1. května  20.00 hod.
st 4. května  20.00 hod.
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY

Komedie
Česko, 2016, 89 min., od 12 let, 
česká verze
Režie: Tomáš Svoboda
Hrají: David Matásek, Veronika 
Žilková, Kordula Stropnická, 
Andrea Kerestešová, Matyáš 
Bystroň, Marek Majeský, Jana 
Stryková, Jenovéfa Boková, Lenka 
Vlasáková
S bývalým manželem má 
Eva skvělý vztah a jak, říká 
její kamarádka „nebyli byste 
první, co se rozvedli a zase dali 
dohromady“. A pak se málem 
políbí a následuje pozvání 
na drahou večeři při svíčkách, 
kde se Honza konečně vyjádří. 
Opravdu se znovu zamiloval 
a přemýšlí o svatbě... ale s někým 
jiným! S krásnou, sympatickou 
a chytrou klavíristkou Lindou! 
A ještě chtějí upéct svatební dort.
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

st 4. května  17.30 hod. 
ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT

Animovaný / Akční / Dobrodružný
USA, 2016, 109 min., přístupný, 
český dabing 
Režie: Byron Howard, Rich Moore
Moderní metropole zvířat 
Zootropolis je město jako žádné 
jiné. Je to velkolepé velkoměsto, 
ve kterém žijí pospolu zvířata ze 

všech koutů světa. Ne vše je ale 
takové jak vypadá…
Vstupné: 80 Kč

DOPOLEDNÍ KINO
čt    5. května  10 00 hod.
POLEDNICE

Th riller 
Česko, 2016, 90 min., od 12 let, 
česká verze
Režie: Jiří Sádek
Hrají: Aňa Geislerová, Karolína 
Lipowská, Daniela Kolářová
Eliška s malou dcerkou se 
po mnoha letech vrací do rodné 
vesnice svého muže, aby se zde 
pokusila o nový začátek. 
Vstupné: 90 Kč / 60 Kč (senior)

čt 5. května  17.15 hod. DAB
čt 5. května  20.00 hod. TIT
so 7. května  20.00 hod. DAB
ne 8. května  17.15 hod. DAB
CAPTAIN AMERICA: 

OBČANSKÁ VÁLKA

Akční / Sci-Fi / Th riller
USA, 2016, 148 min., od 12 let, 
český dabing / titulky
Režie: Anthony Russo, Joe Russo
Hrají: Chris Evans, Robert 
Downey Jr., Scarlett Johansson, 
Sebastian Stan
Nová skutečnost Avengers rozdělí 
na dva tábory. Jeden vede Steve 
Rogers, jež hájí svobodu Avengers, 
aby mohli bránit lidstvo bez 
vládních zásahů. Druhý vede Tony 
Stark, který překvapivě zastává 
myšlenku vládního dohledu 
a zodpovědnosti. Připravte se 
vybrat si svou stranu a přidat se 
k non-stop akci na dvou frontách.
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

so    7. května  17.30 hod
st 11. května  17.30 hod.  
KNIHA DŽUNGLÍ

Dobrodružný / Drama / Fantasy
USA, 2016, 106 min., přístupný, 
český dabing
Režie: Jon Favreau 
Dabing: Mauglí - Matěj Převrátil, 
Balú - Miroslav Hanuš, Baghíra 
- Marek Vašut, Rákša - Radka 

Přibyslavská, Ká - Jitka Moučková, 
Akéla - Lukáš Hlavica, Král Ludvík 
- Jiří Plachý 
Hraný celovečerní velkofi lm podle 
překrásných povídek Rudyarda 
Kiplinga v sobě přirozeně snoubí 
výkony herců s fotorealistickou 
počítačovou animací zvířat a pro-
středí. Diváci se ocitnou v moderně 
generovaném příběhu zasazeném 
do okouzlujícího a životem překy-
pujícího prostředí džungle. 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

ne    8. května  20:00 hod.
út 10. května  20:00 hod.
ZLO NIKDY NESPÍ

Horor / Th riller
USA, 2016, 97 min., od 15 let, titulky 
Režie: Mike Flanagan
Hrají: Jacob Tremblay, Th omas 
Jane, Kate Bosworth
Cody se bojí usínání. Jeho sny se 
stávají skutečnými. Chtějí-li se 
zachránit, musí se rodiče Jessie 

s Markem vydat na nebezpečné 
pátrání a nalézt pravdu o Codyho 
nočních můrách…
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

út 10. května  17.30 hod.
čt 12. května  20.00 hod. 
so 14. května  20.00 hod.
TEORIE TYGRA

Road movie / Komedie / Drama
Česko, 2016, 101 min., přístupný, 
česká verze
Režie: Radek Bajgar
Hrají: Jiří Bartoška, Eliška 
Balzerová, Tatiana Vilhelmová, 
Jiří Havelka, Jakub Kohák, Iva 
Janžurová, Arnošt Goldfl am
I ochočení muži mohou zdivočet!
Vstupné: 110 Kč

DOPOLEDNÍ KINO
čt  19. května  10.00 hod.
TEORIE TYGRA

Vstupné: 110 Kč / 60 Kč (senior)
..............................................................................................

st 11. května  20.00 hod.
NEBE A LED

Dokumentární
Francie, 2015, 89 min., 

přístupný, titulky
Režie: Luc Jacquet
Oscarový režisér Luc Jacquet 
(Putování tučňáků) ve svém 
novém celovečerním dokumentu 
mapuje cesty francouzského 
polárníka a vědce Clauda Loriuse 
na Antarktidu, které vedly až 
k objevení a popsání „globálního 
oteplování“. Na příběhu 
odvážného vědce a jeho 
přelomového objevu ukazuje 
režisér, jaký dopad může mít 
chování člověka na budoucnost 
naší planety.
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

čt 12. května  17.30 hod.
so 14. května  17.30 hod.
ne 15. května  17.30 hod.
ANGRY BIRDS VE FILMU

Animovaný
USA, 2016, 100 min., přístupný, 
český dabing
Režie: Clay Kaytis, Fergal Reilly
Film nás zavede na ostrov, kde 
žijí nelétaví, ale jinak velice 
šťastní ptáci. Až na pár výjimek. 
Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, 
neposedný Žluťas a výbušný 
Bombas tvoří v tropickém ráji 
partičku neoblíbených outsiderů. 
Když však na ostrov dorazí 
záhadná zelená prasata, musí tahle 
nesourodá skupinka zjistit, co mají 
vepři za lubem a svůj ostrov před 
nimi zachránit.
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

ne 15. května  20:00 hod.
st 18. května  20:00 hod.
LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA

Akční / Dobrodružný / Drama / 
Fantasy
USA, 2016, 114 min., od 12 let, 
český dabing
Režie: Cedric Nicolas - Troyan
Hrají: Chris Hemsworth, Charlize 
Th eron, Emily Blunt, Jessica Chastain
Dřív než Lovec potkal Sněhurku…
Měl zavést nejkrásnější dívku 
v zemi do lesa a tam ji zabít. 
Místo toho ji zachránil a stal se 
legendou. I proto se stal lovec 
Erik ze Sněhurky hrdinou svého 
vlastního fi lmu, výpravného 
fantasy dobrodružství, ve kterém 
se bude muset vypořádat se 
dvěma mocnými královnami 
a jednou kráskou, která nejde pro 
ránu daleko. 
Vstupné: 110 Kč

Kulturní akce na měsíc květen
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út 17. května  17.30 hod.
st 18. května  17.30 hod.
KUNG FU PANDA 3

Animovaný / Akční / Dobrodružný 
/ Komedie / Rodinný
USA / Čína, 2016, 94 min., 
přístupný, český dabing
Režie: Jennifer Yuh, Alessandro 
Carloni
Jedna z nejúspěšnějších 
animovaných sérií na světě se 
vrací a v jejím čele nestojí nikdo 
jiný než slavný kung-fu bojovník, 
tak trochu do šířky urostlý panda 
Po.
Vstupné: 110 Kč / děti 90 Kč
..............................................................................................

út 17. květen  20.00 hod. 
so 21. květen  20.00 hod.
SOUSEDI 2

Komedie
USA, 2016, 104 min., od15 let, titulky
Režie: Nicholas Stoller
Hrají: Chloë Grace Moretz, Zac 
Efron, Rose Byrne, Dave Franco
ZA PLOTEM VYPUKLA VÁLKA.
Že prý blesk dvakrát neuhodí 
na stejné místo. To vyprávějte 
uštvaným manželům, kteří ze 
sousedního domu vyhnali příliš 
hlučné vysokoškoláky, jen aby je 
tam vystřídala jejich dívčí verze.
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

čt 19. května  17.30 hod.
pá 20. května  20.00 hod.
so 21. května  17.30 hod.
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ 

NA ZÁZRAK

Komedie
Česko, 2016, 120 min., přístupný, 
Režie: Dušan Klein
Scénář: Ladislav Pecháček
Hudba: Jaroslav Uhlíř, Ondřej 

Brzobohatý
Hrají: Pavel Kříž, David Matásek, 
Eva Jeníčková, Josef Somr, Pavel 
Zedníček, Lukáš Vaculík
Legenda se vrací po 12 ti letech 
na plátna kin! Štěpán, Kendy 
a Karas zůstali i po dvanácti 
letech sami sebou a nerozlučnými 
kamarády.
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

čt 19. května 20.00 hod. TIT
pá 20. května 17.30 hod. DAB
ne 22. květen 20.00 hod. DAB
X-MEN: APOKALYPSA

Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi
USA, 2016, 130 min., od 12 let, 
český dabing / titulky 
Režie: Bryan Singer
Hrají: James McAvoy, Michael 
Fassbender, Jennifer Lawrence, 
Nicholas Hoult
Od počátku civilizace byl 
uctíván jako bůh. Apocalypse, 
první a nejsilnější z mutantů 
marvelovského světa X-Menů 
načerpal sílu ostatních mutantů 
a stal se tak nesmrtelným 
a neporazitelným. Probudil se 
po tisíci letech a je rozčarovaný 
ze světa, který nachází. Rekrutuje 
tým mutantů včetně zklamaného 
Magneta (Michael Fassbender) 
s cílem očistit lidstvo a nastolit 
nový světový řád.
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

ne 22. května  17.30 hod. 
út 24. května  17.30 hod.
OREL EDDIE

Životopisný / Komedie / Drama / 
Sportovní
Velká Británie / USA / Německo, 
2016, 106 min., přístupný, titulky
Režie: Dexter Fletcher
Hrají: Taron Egerton, Hugh 
Jackman, Christopher Walken
Touha splnit si životní sen 
hnala neodbytného skokana-
samouka naučit se nejen skákat 
na lyžích, ale také jak skákání 
přežít. Jeho nezničitelná vůle mu 
pak dokázala splnit velký sen, 
v roce 1988 v Calgary vstoupil 
do olympijských dějin jako 
nezapomenutelný „Orel Eddie.“
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

út 24. května  20.00 hod.
CAROL

Drama / Romantický
Velká Británie / USA, 2015, 118 min., 

od 15 let, české titulky
Režie: Todd Haynes
Předloha: Patricia Highsmith (kniha)
Hrají: Cate Blanchett, Rooney 
Mara, Kyle Chandler, Jake Lacy, 
Sarah Paulson
Cate Blanchett a Rooney Mara 
podávají životní herecké výkony 
v milostném dramatu Carol 
o citovém vzplanutí a následném 
mileneckém vztahu dvou žen 
v atmosféře 50. let. V době, kdy 
jejich osudová a nekontrolovatelná 
láska znamenala porušení zákona.
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

st 25. května  17.30 hod.
čt 26. května  20.00 hod.
MUSTANG

Drama
Francie, 2015, 97 min., přístupný, 
titulky
Režie: Deniz Gamze Ergüven
Hrají: Günes Sensoy, Doga Zeynep 
Doguslu

Dramatický a dojemný příběh 
o cestě za svobodou a hledání 
vlastní identity je zároveň 
nadčasový a univerzální. Už 
samotný název fi lmu evokuje 
bajku o divokém koni, který se 
stává symbolem dívek uvězněných 
za pomyslnými i skutečnými 
mřížemi. Navzdory vážným 
tématům, která fi lm přináší, je 
jeho tón svěží, lehký a půvabný, 
stejně jako dívky, které stojí v jeho 
středu.
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

st 25. května  20.00 hod.
TRABANTEM 

DO POSLEDNÍHO DECHU

Dokumentární / Road movie
Česko, 2015, 95 min., přístupný, 
česká verze
Režie: Dan Přibáň
Kromě unikátního cestovatelského 
zážitku nový Přibáňův dokument 
ukazuje, že svět se dá projet 
netradičně v posádce dvou 
trabantů, polského Fiatu neboli 
malucha, Jawy a dokonce dvou 

invalidních vozíků, jejichž majitelé 
byli členy týmu. 
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

čt 26. května  17.30 hod. DAB
ne 29. května  17.30 hod. DAB
út 31. května 17.30 hod. TIT
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: 

ZA ZRCADLEM

Dobrodružný / Rodinný / Fantasy
USA, 2016, 105 min., přístupný, 
český dabing / titulky
Režie: James Bobin
Hrají: Mia Wasikowska, Johnny 
Depp, Helena Bonham Carter, 
Anne Hathaway, Sacha Baron Cohen
Skrz kouzelné zrcadlo se Alenka 
dostane zpět do fantastické Říše 
divů, kde se znovu shledá se svými 
starými známými a s potrhlým 
Kloboučníkem, který není ve své 
kůži. Bílá královna Mirana vyšle 
Alenku zapůjčit si Chronosféru. 
Cestou do minulosti se Alenka 
setkává se svými přáteli – i nepřáteli 
– v různých dobách jejich životů. 
Čeká ji nebezpečná cesta.
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

so 28. května  17.30 hod.
ne 29. května  20.00 hod.
NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE

Komedie
Francie / Belgie / Česko, 2016, 
110 min., přístupný, český dabing
Režie: Jean-Marie Poiré
Hrají: Jean Reno, Christian Clavier, 
Marie-Anne Chazel, Muriel Robin
Magoři ze středověku se znovu 
pustí do cestování časem a stanou 
se návštěvníky v době slavné 
Francouzské revoluce na konci 
18. století. Historie se srazí 
s historií. Jean Reno a Christian 
Clavier se vrací ve svých slavných 
rolích v pokračování legendární 
komedie.
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

so 28. května  20.00 hod.
út 31. května  20.00 hod.
MAGGIE MÁ PLÁN

Komedie
USA, 2015, 99 min., od 12 let, 
titulky
Režie: Rebecca Miller
Hrají: Julianne Moore, Greta 
Gerwig, Ethan Hawke
Maggie (Greta Gerwig) je mladá 
a nezávislá Newyorčanka, která 
má plán na všechny životní trable.
Vstupné: 110 Kč

Kulturní akce na měsíc květen
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Romana Krůčková
MSKS

V loňském roce se v městském 
středisku kultury a  sportu 

uskutečnila výstava lilií, kterou 
shlédlo více než 600 návštěvníků. 
I letos se chystáme Spektrum pro-

vonět, tentokrát kosatci. Rodový 
název kosatců  Iris je odvozen 
od bájné řecké bohyně, která podle 
legendy přinášela lidem poselství 
bohů v podobě duhy. Jak výstižné 
je toto přirovnání a jestli se kosatce 
svojí rozmanitostí a bohatou pale-
tou barev skutečně duze vyrovnají, 
se můžete přesvědčit na  výstavě 

kosatců od 3. do 5. června. Uvidíte 
na  250 odrůd bradatých kosatců 
od  českých světově uznávaných 
pěstitelů a  šlechtitelů, s  možností 
nákupu vystavovaných exemplářů. 
Na vernisáži, která se koná v pá-
tek 3. června od  18 hodin bude 
také poradna pro pěstitele a anketa 
o nejpůsobivější kosatec.                 

Kristýna Mrázová
knihovnice

V pátek 13. května od 15:30 
do  19 hodin pořádají 

knihovny Sezimova Ústí zá-
bavné a  hravé odpoledne pro 
děti.  Zapojte do programu své 
děti a poznejte knihovnu jinak! 
Akce je pořádána ve spoluprá-
ci se střední knihovnickou 
školou. Děti je nutno přihlá-
sit do  10. května v  knihovně, 
na uvedených telefonních čís-
lech, nebo e-mailech. Vhod-
né pro žáky druhých, třetích 
a čtvrtých tříd.

Kontakt na knihovny:
Městská knihovna 
Sezimovo Ústí 1
mk1@sezimovo-usti.cz
381 201 145

Městská knihovna 
Sezimovo Ústí 2
mk2@sezimovo-usti.cz
381 276 04                                

V pátek 8. dubna se konal ve Spektru Jarní festival sborového zpěvu. Zazpívalo zde 6 sborů – Nokturno, Nokturňáček, Koťata, dospělý sbor z Brna a dva dětské sbory 
z Protivína.

Odpoledne
s Andersenem

Výstava kosatců ve Spektru


