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Krátce z radnice

Martin Doležal 
starosta města

 byl vybrán zhotovitel staveb-
ních úprav v  MŠ Lipová – 
přestavba části objektu na tří-
du péče o děti do 3 let věku 
– stavbu provede společnost 
FIMAX stavební fi rma s.r.o., 
Chotoviny, cena dle smlouvy 
o dílo 2.269.637 Kč bez DPH, 
akce je spolufi nancována 
z IROP; 

 byla vypsána veřejná zakázka 
na  zhotovitele stavby domu 
s  pečovatelskou službou 
a denním stacionářem; 

 byl vybrán zhotovitel další 
etapy rekonstrukce stoupa-
ček v objektu ZŠ Školní nám., 
kterou provede Servis CB 
Petr Vobejda, Lišov, cena dle 
smlouvy o  dílo 489.562 Kč 
bez DPH; 

 ZM schválilo Studii řešení 
nakládání s  bioodpadem 
na  území aglomerace i  Plán 
odpadového hospodářství 
města Sezimovo Ústí;

 ZM schválilo územní zasta-
vovací studii lokality Nechy-
ba III;

 do rozpočtu města byly nově 
zařazeny stavební úpravy ul. 
Táboritů a rekonstrukce části 
chodníků v ul. Lipová, navý-
šeny byly prostředky na opra-
vy komunikací a  chodníků, 
nových povrchů by se měly 
dočkat ulice Dukelská a Petra 
Velikého, chodník by pak měl 
být opraven např. v úseku vo-
dárna – restaurace Lípa, v ul. 
U  Komory, několik nových 
parkovacích míst by mělo 
vzniknout před domem čp. 
646 v ul. Dukelská.                

Jak to bylo s pedikúrou?

Z činnosti Policie ČR

Kronika děkuje

Opět začínáme s Nordic walking

Kulturní akce

Folklorní setkání

Martin Doležal
starosta města 

Výměnný pobyt dětí ze švý-
carského Th ierachernu v  Se-

zimově Ústí byl i příležitostí k ná-
vštěvě vedení partnerské obce 
v našem městě. Z obecních voleb, 
konaných v Th ierachernu na konci 
r. 2016, kdy skončil mandát do-
savadnímu starostovi p.  Kastovi, 
vzešlo obměněné vedení. Mohli 

jsme tak přivítat nového starostu 
p. Svena Heunerta, místostarostku 
a několik členů obecní rady Th iera-
chernu. Při oboustranných formál-
ních i neformálních jednáních byla 
jednoznačně deklarována podpora 
české i  švýcarské strany dalšímu 
rozvoji partnerství obou obcí, po-
kračování ve  vzájemných výměn-
ných pobytech dětí z  našich škol 
a spolupráce spolků a organizací.

Vedle vzájemné výměny infor-
mací a  zkušeností vedení obou 

obcí umožnilo partnerství s Th ie-
rachernem dnes už několika stov-
kám žáků sezimoústeckých škol 
prožít v uplynulých letech společ-
ně se svými švýcarskými vrstevní-
ky dva týdny, jeden u nás a druhý 
v Th ierachernu. Na vlastní kůži se 
tak naše i švýcarské děti mohly do-
zvědět, jaké je to v té druhé zemi, 
poznat její kulturní a přírodní pa-
mátky i běžný život rodiny a  také 
se procvičit v komunikaci v cizím 
prostředí a v cizím jazyce. Bylo v té 
souvislosti milým překvapením, 
když se při exkurzí členů obecní 
rady z partnerské obce ve  společ-
nosti C-Energy ukázalo, že i  zá-
stupce plánské teplárny před lety 
coby žák školou povinný, v  rámci 
těchto výměnných pobytů Th iera-
chern navštívil a dodnes na to rád 
vzpomíná. 

Dovoluji si v té souvislosti po-
děkovat všem, kteří se zasloužili 
o  zrod a  rozvoj dnes již skoro 
čtvrt století trvajícího partnerství 
Sezimova Ústí s obcí Th ierachern 
a pečují o zachování vzájemných 
vztahů, těm, kteří zabezpečují pro 
naše město a naše žáky zahranič-
ní návštěvy, výlety či výměnné 
pobyty.                                               

Návštěva vedení Thierachernu

VÝMĚNNÝ POBYT dětí ze švýcarského Thierachernu v Sezimově Ústí
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Město Sezimovo Ústí v zastou-
pení Správy města Sezimovo 
Ústí připravuje výběrové říze-
ní na pronájem bytu v měsíci 
květnu 2017:

1) Dukelská č. p.  638 byt 
č. 638/34 v 5. NP o velikos-
ti 1+1

 Minimální měsíční základ-
ní nájemné ve výši 1.966 Kč

 Délka platebního období 
je stanovena na  12 měsí-
ců (při podpisu nájemní 
smlouvy je skládán dva-
náctinásobek nabízeného 
měsíčního nájemného)

Bližší informace nalezne-
te na  www.sezimovo-usti.eu 
a na úřední desce a informač-
ních deskách MěÚ, případ-
ně Správě města Sezimovo 
Ústí (p.  Stejskal 381  200  436, 
725  769  860; pí Podroužková 
381 200 437, 725 769 857)       

Město Sezimovo Ústí na-
bízí k  pronájmu restauraci 
SPEKTRUM a předzahrádku

K pronájmu se nabízí neby-
tový prostor restaurace Spek-
trum o  celkové výměře cca 
121 m2 a  předzahrádky před 
vchodem do  restaurace o  vý-
měře 42 m2. Možné využití 
– restaurace, občerstvení, cuk-
rárna nebo kavárna.

Výběrové řízení proběhne 
formou obálkové metody. 

Podání nabídky nejpozději 
do 19. 5. 2017 do 11:00 hodin 
na podatelnu Městského úřadu 
Sezimovo Ústí v ul. Dr. E. Be-
neše 21, 391 01 Sezimovo Ústí.

Více informací o  podmín-
kách výběrového řízení je 
možné získat na  úřední desce 
města, vývěskách a webu měs-
ta www.sezimovo-usti.cz a  te-
lefonu 737 254 683.                  

Petra Nedvědová
vedoucí OSP

Mezi občany Sezimova Ústí se 
v minulých týdnech rozšířila 

informace, že naše město ukon-
čilo smlouvu s  G-centrem Tábor 
týkající se poskytování pedikúry 
poskytované občanům Sezimova 
Ústí v  Hygienickém centru v  Tá-
boře ve  Vídeňské ulici. Důvodem 
mělo být, že vedení našeho města 
odmítlo dále fi nančně podporovat 
poskytování této služby. 

Jak jsme vás již informovali 
v minulém čísle Novinek, přestalo 
Hygienické centrum v Táboře po-
skytovat občanům Sezimova Ústí 
tuto a některé další služby. Důvod 
však neleží na straně našeho města. 

Město Sezimovo Ústí mělo 
s  G-centrem Tábor uzavřenou již 
několik let smlouvu o  poskytnu-
tí dotace na  zajištění úkonů so-

ciálních služeb na  území města 
Sezimovo Ústí, resp. pro občany 
města Sezimovo Ústí, která obsa-
hovala mj. zajišťování pedikúry. 
Město tyto služby dofi nancováva-
lo ze svého rozpočtu. Rovněž pro 
rok 2017 počítalo město ve schvá-
leném rozpočtu s  dotací na  tuto 
službu. 

V  rámci jednání s  G-centrem 
o  drobných úpravách smlou-
vy však protistrana oznámila, že 
G-centrum Tábor již nebude po-
skytovat občanům Sezimova Ústí 
některé služby: pedikúru, praní 
prádla a  úkony osobní hygieny 
v Hygienickém středisku Vídeňská 
2931 a  pedikúru na  území měs-
ta Sezimovo Ústí. Je připraveno 

i  nadále pokračovat v  poskytová-
ní těchto služeb: pobyt v  denním 
stacionáři v  DPS v  Táboře-Čeka-
nicích a  dovoz klientů do  tohoto 
stacionáře z místa bydliště a  zpět. 
G-centrum Tábor opřelo svoje 
rozhodnutí o  metodiku minister-
stva práce a  sociálních věcí s  tím, 
že některé služby nelze poskytovat 
občanům jiného města. 

I přes opakovaná jednání vede-
ní města Sezimovo Ústí s G-cen-
trem Tábor a  vedením města 
Tábora se nepodařilo zmiňované 
služby pro občany Sezimova Ústí 
zachovat. 

Vedení města Sezimovo Ústí si 
je vědomo, že pro řadu našich spo-
luobčanů se jedná o problém, pro-
to se jej snaží aktivně řešit a usiluje 
zejména o  to, aby byla pedikúra 
pro občany stále dostupná. Více 
informací lze získat u  Mgr.  Pet-
ry Nedvědové, kanc. č. 112, tel. 
č. 733 162 847.                               

Jak to bylo s pedikúrou?

Jiří Prokop
referent odd. dopravy MěÚ

V  rámci údržby a  oprav míst-
ních komunikací města pro-

běhne v  druhé polovině měsíce 

května rekonstrukce asfaltového 
povrchu komunikace ul. Dukelská 
v celé její délce. Rekonstrukce bude 
probíhat na dvě etapy, spodní část 
od křižovatky s ul. 9. května po ul. 
Táboritů, a horní část od ul. Tábori-
tů ke křižovatce s ul. Průmyslová. 

V  průběhu provádění prací bude 
omezen provoz a  zakázáno par-
kování v dotčeném úseku. O přes-
ném datu konání budou občané 
informováni dopravním značením 
a městským rozhlasem. Děkujeme 
za pochopení a ohleduplnost.          

Martin Doležal
starosta města

Nové sledování hustoty pro-
vozu a  dodržování povole-

né rychlosti v  ulicích Táborská 
a  9. května bylo součástí měření, 
které bylo prováděno v  ulicích 
Táborská a 9. května v období od 
30. března do 13. dubna t.r. K mě-
ření v  těchto lokalitách se město 
vrátilo po dvou letech od předcho-
zího měření, prováděného v  sou-
vislosti s rekonstrukcemi obou ulic 
a  úpravou jejich uličních profi lů. 
Níže jsou uvedeny základní výstu-
py z provedeného měření.

V  ul. Táborská projelo v  obdo-
bí od 30. 3. - 6. 4. v obou směrech 
7206 vozidel, z toho 17,5 % překro-
čilo rychlost. Průměrná rychlost 

V85 (průměrná rychlost, do které 
se nezapočítává 7,5 % maximál-
ních a  minimálních rychlostí) 
ve směru Sídliště nad Lužnicí činí 
52 km/hod., ve  směru Kánišova 
51 km/hod. Max. naměřená rych-
lost 87 km/hod. ve směru Sídliště 
nad Luž. a  76 km/hod. ve  směru 
Kánišova. 

Ulicí 9. května projelo v obdo-
bí 6. - 13. 4. v obou směrech 8867 
vozidel, překročení rychlosti bylo 
naměřeno u  13,5 % z  nich, prů-
měrná rychlost V85 činila ve smě-
ru tenisové kurty 50 km/hod., 
ve směru nám. T. Bati pak 49 km/
hod. Varováním je, že u  jednoho 
z  projíždějících vozidel zde byla 
naměřena rychlost 105 km/hod. 
Zda se jedná o skutečnost či chy-
bu nelze z  výsledků provedeného 
měření určit. 

Důležitou a závažnou informací, 
která vzešla z měření, je poměrně 
zásadní nárůst dopravy oproti 
stavu v  únoru 2015. V  ulici Tá-
borská bylo zaznamenáno v obou 
směrech v  přepočtu o  cca 30 % 
průjezdů vozidel (osobní, náklad-
ní, jednostopá vč. cyklistů) více, 
ul. 9. května o cca 20 %. 

Cílem měření bylo získat ne-
jen přesnější údaje o aktuální do-
pravní situaci v  daných ulicích, 
ale v návaznosti na ně, po prove-
dení důkladnější analýzy výstu-
pů, navrhnout možná opatření 
směřující k zajištění bezpečnosti 
všech účastníků silničního pro-
vozu, zde žijících obyvatel a  ze-
jména dětí. Podrobnější infor-
mace o  výsledcích měření jsou 
k dispozici na  webových strán-
kách města.                                            

Měření dopravy

Oprava povrchu v ul. Dukelská

Volný byt 
k pronájmu

Pronájem
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Telefony
ústředna – 381 201 111

fax – 381 263 179
Starosta

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

Místostarostka
Ludmila Svatková

381 201 136, 733 164 138
Tajemnice MěÚ

Ing. Miroslava Svitáková
381 201 134

Vedoucí odboru správního 
a právního

Mgr. Petra Nedvědová
381 201 124

Sekretariát
Jitka Bláhová
381 201 127
Matrika

Petra Pelcová
381 201 112

Oddělení sociální péče
Bc. Veronika Benáková

381 201 114
Pečovatelská služba

777 794 874
Vedoucí stavebního úřadu

Bc. Jan Novotný
381 201 140

Životní prostředí
Bc. Petr Klíma

381 201 143
Poplatky

Jana Koubová
381 201 129 

(komunální odpad, výměna popelnic)
Jana Komárková
381 201 121 (psi)

Ing. Helena Krejčí
381 211 137 (rybářské lístky)

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

Ing. Zdeněk Havlůj
381 200 430, 777 794 872

Vedoucí technických služeb
Karel Homolka

381 200 432, 725 769 850
Vedoucí bytové správy

Jiří Stejskal
381 200 436, 725 769 860

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

Eva Podroužková
Bytové hospodářství

Od 1. ledna 2016 došlo k úpra-
vám v  rozúčtování nákladů 

na vytápění v domech dle vyhlášky 
č. 269/2015 Sb. Účelem úpravy je 
spravedlivější rozúčtování nákladů 
na vytápění. 

Celková částka nákladů na otop 
se podle vyhlášky rozdělí na slož-
ku základní a  spotřební. Základ-
ní složka se rozpočítá podle m2 
započitatelné podlahové plochy, 
spotřební pak v  poměru náměrů 

indikátorů na  otopných tělesech 
upravených korekcemi. Součet 
obou složek je vypočtenou úhra-
dou za  otop. Vyhláška však sta-
noví, že náklad na  otop 1 m2 
započitatelné podlahové plochy 
bytu musí být v  rozmezí 80 % až 
200 % průměru v domě. V případě 
překročení je provedena úprava 
dle vyhlášky. Znamená to tedy, 
že výrazné omezení vytápění ne-
znamená výraznou úsporu nákla-
dů. Vyhláška zvýšila minimální 
úhradu na 80 % průměru nákladů 
na otop v domě. Kdo dosud nedo-
sahoval ani 60 % průměru, bude 

platit o  cca 20 % více než v  mi-
nulých letech. Ještě více zaplatí 
ten, kdo dosud překračoval 140 % 
průměru, protože se horní hranice 
zvedla na 200 % průměru nákladů 
na otop v domě.

Protože se jedná jen o  úpravu 
rozúčtování nákladů v domě, uži-
vatelé s  náměry okolo průměru 
budou logicky platit méně.

Uživatelům bytů, jejichž náměry 
jsou podprůměrné nebo nadprů-
měrné se doporučuje, aby počítali 
s navýšením úhrad za otop za rok 
2016 a se správcem nebo výborem 
SVJ dohodli navýšení záloh.           

Upozornění na změny 
v rozúčtování nákladů na vytápění

 

Město Sezimovo Ústí bylo 
osloveno s  žádostí o  spolu-

práci ohledně naplňování stavu 
Aktivní zálohy Armády České 
republiky v  regionu jihočeského 
kraje. Na  Základě Koncepce vý-
stavby AČR vznikly ke dni 3. čer-
vence 2016 u  151. ženijního pra-
poru v Bechyni záchranná rota AZ 
a pontonová rota AZ.

Tímto se oslovují i občané naše-
ho města o zvážení vstupu do řad 
Aktivní zálohy 15. ženijního plu-
ku. Obecné informace o  Aktivní 
záloze ČR, respektive Aktivní zá-
loze 15. ženijního pluku, naleznou 
zájemci na  internetových strán-
kách. V  Případě zájmu o  službu 
v  těchto složkách je možné kon-
taktovat určená Krajská vojenská 
velitelství (KVV) nebo níže uvede-
né kontakty.
Krajské vojenské velitelství 
České Budějovice: 973 321 419
(kvvcb@seznam.cz)
Ofi ciální web Aktivní záloha AČR: 
www.aktivnizaloha.army.cz

Zástupce velitele 
Záchranné roty AZ 151. žp:
zraz151zpr@gmail.com
Tiskový a  informační důstojník 
15. žp: 973 307 011
Pracovník štábu 15 žp – oblast 
AZ: 973 307 377                                      

Naplňování stavu 
Aktivní zálohy 
Armády ČR

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR  
je zaměřen na podporu opatření ke snížení energetické náročnosti budov, na podporu efektivního  
využití zdrojů energie a na podporu výstavby budov s velmi nízkou energetickou náročností. 
 

 

Pozvánka na seminář

Možnosti čerpání podpory z programu
Nová zelená úsporám a Dešťovka
Stavíte, rekonstruujete? Řekněte si o dotaci. Poradíme vám, jak na to!

Státní fond životního prostředí ČR a Městský úřad Sezimovo Ústí vás 
srdečně zvou na seminář, na kterém vám odborníci ze Státního fon-
du životního prostředí ČR poskytnou aktuální informace o dotačních 
možnostech z  programu Nová zelená úsporám na  výstavbu a  re-
konstrukci rodinných domů, ale také k novému dotačnímu programu 
Dešťovka zaměřenému na podporu efektivního a udržitelného hos-
podaření s vodou v domácnostech.

Přijďte si poslechnout, jak velkou dotaci můžete získat. Dokážeme vám, 
že to má smysl a že získat dotaci není tak obtížné, jak se může na první 
pohled zdát. Prostor bude dán i vašim dotazům a  individuálním kon-
zultacím.

Zájemci se mohou na seminář dostavit bez předchozího přihlašování. 
Seminář je bezplatný.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

18. května 2017 / 17:00 / Sezimovo Ústí

velká zasedací místnost MěÚ,
Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí
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Z činnosti Policie ČR
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 3. 3. 2017 v době od 18:10 

do  18:20 hodin v  obci Sezimo-
vo Ústí 2 v  ulici Nerudova se 
neznámý pachatel choval hrubě 
a vyhrožoval ublížením na zdra-
ví osobě J. H. svým hrubým jed-
nání za  volantem vozidla, kdy 
zezadu najížděl na  druhé vozi-
dlo, kdy vzbudil strach o zdraví 
u řidičky N. H. 

 Dne 5. 3. 2017 v  době oko-
lo 01:00 hodin v  ul. Táborská 
na  disko Apollo odcizil nezná-
mý pachatel ze zadní kapsy 
kalhot poškozenému D. K. pe-
něženku, ve které byl OP, karta 
na MHD Tábor, kartička VoZP, 
karta ke vstupu do školy a karta 
na obědy - vše na  jméno pošk. 
D. K., fi nanční hotovost 500 Kč, 
platební karta Maestro Moneta 

Money Bank a.s., dobíjecí karta 
ERA, čímž měla být poškozené-
mu D. K. způsobena škoda odci-
zením ve výši 500 Kč. 

 Dne 8. 3. 2017 v  době mezi 
17:26 a  17:31 hodinou v  pro-
dejně Jednota COOP – Astra 
na  nám. T. Bati odcizil nezná-
mý pachatel za  provozu zboží 
v celkové hodnotě 42,50 Kč (2 ks 
Lentilky Fruity 35g 11,50 Kč/ks, 
a 2 ks tyčinky Snikers 50g, 15,50 
Kč/ks), kdy tímto jednáním 
způsobil škodu podniku Jedno-
ta Tábor. 

 V době od 20:00 do 20:30 hodin 
dne 11. 3. 2017 odcizil neznámý 
pachatel bez použití násilí volně 
odložený mobilní telefon zn. GI-
GABYTE GSmart Essence Black 
Dual na lednici v pokoji ubytov-
ny Jitřenka, který je v  hodnotě 
1.000 Kč ku škodě poškozeného 
J. M. 

 Dne 11. 3. 2017 v době od 19:20 
do 19:25 hodin mělo v domě čp. 
176/4 ul. Jana z  Ústí, ze strany 
V. N. dojít k  fyzickému napa-
dení poškozeného P.  B., který 
byl následně ošetřen a převezen 

vozidlem ZZS Tábor k ošetření 
do Nemocnice Tábor. 

 V  době od  16:00 hodin dne 
19. 3. 2017 do 11:00 hodin dne 
23. 3. 2017 neznámý pachatel 
nezjištěným způsobem vnikl 
do domu čp. 679 v ulici Svépo-
moc, odkud nezjištěným způso-
bem vnikl do sklepních prostor 
v přízemí domu, kde po překo-
nání visacího zámku na  sklep-
ní kóji do  této vnikl a  odcizil 
pánské horské kolo v  hodnotě 
7.000 Kč, odcizením visacího 
zámku vznikla škoda 50 Kč. 

 V době od 24. 3. 2017 15:00 ho-
din do 25. 3. 2017 19:30 hodin 
poblíž vodárny u křižovatky ulic 
Průmyslová a Svépomoc odcizil 
neznámý pachatel z  neuzamče-
né palivové nádrže zaparkova-
ného nákladního vozidla DAF 
celkem 150 litrů motorové naft y, 
čímž poškozenému Z. B. vznikla 
škoda ve výši 4.500 Kč. 
Rovněž z měsíce března je z úze-

mí Sezimova Ústí v  šetření něko-
lik přestupků proti občanskému 
soužití, proti veřejnému pořádku 
a proti majetku.                                 

Anna Slunečková
kronikářka

V závěru měsíce března všech-
ny regionální deníky, týdení-

ky, rozhlas, televize, internet in-
formovaly o předávání titulu Zlatý 
Ámos. Proto ani naše Novinky 
nemohou zůstat pozadu. A proč? 
Protože pan Mgr. Lukáš Lis, které-
mu byl tento titul přidělen, je učite-
lem na Základní škole v Soběslavi, 
bydlí v Ústrašicích, ale co je důleži-
té - pochází ze Sezimova Ústí. Ro-
dákem není, protože se do našeho 
města přestěhoval jako malý chla-
pec z blízkého Sídliště nad Lužni-
cí. Tam začal chodit do školy, a tak 
i  po  přestěhování do  Vaníčkovy 
ulice v Sezimově Ústí 1 zůstal této 
škole věrný a dokončil ji tam. Ale 
Sezimovo Ústí bylo místem jeho 
her, kamarádů a vzpomíná na fot-
balové hřiště Sokola za řekou, kam 
to neměl daleko. Po základní škole 
vystudoval Gymnázium v  Táboře 

a potom následovala Pedagogická 
fakulta v  Českých Budějovicích. 

Vybral si ji, ale nedovedl si před-
stavit, zda dokáže předstoupit před 

žáky a  učit. Jak ten život s  námi 
umí zatočit. Pan Lis se na  Měst-
ském úřadu v  Sezimově Ústí 
i oženil, s manželkou se přestěho-
vali do domečku v Ústrašicích, ale 
do "Sezimáku" se rád a často vracel 
a dodnes vrací k rodičům. Pan Lu-
káš Lis je vysoký pěkný dvaatřice-
tiletý mladý muž a já jsem si velice 
ráda poslechla, jak vlastně celá 
akce Ámos probíhá. 

Pan Lukáš Lis je učitelem 
na  Základní škole Komenského 
Soběslav a 8. A, kde je třídním uči-
telem, ho přihlásila do této soutě-
že. Není to nic jednoduchého, aby 
ho mohli nominovat, musí sehnat 
patřičný počet podpisů, nominaci 
poslat a  potom spolu s  učitelem 
musí tuto nominaci i obhájit. Le-
tošní ročník byl rekordní. Nomi-
nováno bylo 78 kantorů a byl to již 
24. ročník ankety o nejlepšího uči-
tele. Celá akce je rozdělena do ně-
kolika kol. První je regionální, v se-
mifi nále je ještě 16 osob a ve fi nále 
už jen 6 - tentokrát to byly 3 ženy 

Kronika představuje – Mgr. Lukáš LIS 

Od  18. 4. 2017 je v  prodejně 
Konvalinka v  Dukelské ulici 
čp. 610 otevřena nová čistírna.    

Upozornění 
na novou službu

Inzerce
KOUPĚ

Koupím byt 2+1 nebo 3+1 
v Sezimově Ústí 2, OV, výtah 
nebo zděný byt se zvýšeným 
přízemím (jedny schody), 
platba v hotovosti.

Tel.: 773 626 167

PRODEJ

Prodám pozemek o  velikosti 
600 m² v Sezimově Ústí 2, re-
kreační oblast, vhodná i k  tr-
valému bydlení. Na  pozemek 
je přivedena el. energie. Cena 
dohodou.      Tel.: 602 458 668

Prodej bytu v OV v SÚ, ul. 
K Hájence ve čtvrtém patře 
s balkónem. Původní dispozi-
ce 2+1, 60 m2. Po rekonstrukci 
jádra 3+kk. Celý dům prošel 
v roce 2013 celkovou revitali-
zací. Po dohodě lze zanechat 
kompletně či částečně zaříze-
ný na míru dělaným nábyt-
kem.              Tel.: 774 881 286.
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a  3 muži. Děti nominují učitele, 
kterého mají rády, který jim rozu-
mí, ale tuto nominaci potom spolu 
s  učitelem musí obhájit nějakým 
zajímavým projektem, který za-
ujme porotu. Předsedou poroty 
byl MUDr. Jan Cimický a je určitě 
těžké projít celou peripetií. Pan Lis 
říká, že u nich zaujala scénka dětí 
a také tři předměty, které měly vy-
jádřit vztah dětí a učitele. A mně 
se líbilo, jak děti vidí svého učite-
le - "Zvenku gorila, uvnitř plyšový 
medvídek". 

Na  akci se podílelo Minister-
stvo školství, Česká televize a dal-
ší, a  tak se učitelé a  žáci dostali 
do míst, kam se tak často nechodí. 
Třeba na  Staroměstskou radnici, 
na  Hrad, kde je přijal prezident 
Zeman, na  raut do  hotelu Olšan-
ka, na  kantorský ples do  hote-
lu Ambasador, kde Zlatý Ámos 
Mgr. Lukáš Lis zahajoval ples só-
lem s ministryní školství ČR Kate-
řinou Valachovou, návštěvou zám-
ku Berchtold, kde se jeho jméno 
stane součástí pamětní cedule se 
jmény předchozích vítězů na  lípě 
Ámosovník. 

Věřím, že to bylo několik dní 
plných úkolů, ale i plných poznání 
a  radosti. A  učitel Lukáš Lis říká, 
že je velice rád, že obstál za  pod-
pory dětí, které přijely autobusem 
do Prahy ho podpořit, i za tu jejich 
velikou radost, když mu na hlavu 
posazovali korunu Zlatého Ámose 
a že je prostě nezklamal. A když to 
shrnu, tak Lukáš Lis získal tituly 
Nejlepší češtinář, Největší sym-
paťák a Zlatého Ámose za nejoblí-
benějšího učitele. Nominovala ho 
8. A, takže za nějaký čas děti ško-
lu opustí a půjdou dále, a  tak my 
panu učiteli Lisovi (děti mu prý 
přezdívají Lisák nebo Řízek) pře-
jeme, aby i další ročníky, které při-
jdou, v něm našly nejoblíbenějšího 
učitele a on zase žáky, s kterými je 
radost pracovat. A to není všechno. 
Táborsko bylo letos velice úspěšné, 
protože sousední Tábor se může 
též pochlubit Ámosem, protože 
paní Alena Šedivá, která učí fyziku 
na Gymnáziu Pierra De Couberti-
na, si vybojovala cenu nejoblíbe-
nější učitel fyziky a  k  tomu ještě 
pro školu 200 tisíc pro kabinet fy-
ziky. K tomu už není co dodat.     

Hana Hemerková
Ondřej Kosobud

V sobotu 1. 4. 2017 po 18. ho-
dině se objevil v  Sezimově 

Ústí autobus ze Švýcarska. Jak 
české, tak švýcarské děti byly plny 
očekávání. Jaký bude můj kama-
rád? Budu si s ním rozumět? Do-
mluvím se? Zvládneme spolu celý 
pobyt?

Nakonec se ukázaly všechny 
pochybnosti liché. Když se obje-
vily jednotlivé dvojice v  pondělí 
ve  škole, měli si všichni co vy-
právět. Hluboká, Tábor, laserová 
show, motokáry i oslavy narozenin 
prarodičů a  jiné zajímavé zážitky 
si přinesli z  nedělních rodinných 
výletů. To ještě nevěděli, jaké úkoly 
na ně čekají v hodině. Představová-
ní, hádání zvířat i kvíz v němčině, 
stejně jako včelku Máju a  jiné ak-
tivity v  angličtině splnili, vyrobili 

si i krabičku na památku a ani jim 
nepřišlo, že nemluví rodným jazy-
kem. Netradičně pojatý orientační 
běh odpoledne proběhli všichni, 
nikoho nebylo třeba v lese hledat. 
Zvítězila dvojice Simona Ivanovo-
vá  a Sebastian Bieri, kterým velmi 
pomohlo, že přinesli nejvíc bonu-
sových překvapení ze stanovišť.

V úterý se všechny české i švý-
carské děti vypravily na  výlet 
do  Prahy. Ve  středu musely české 
děti do školy, ale švýcarské si uži-
ly v zábavném parku na Lipně i se 
něco dověděly o lipenské přehradě 
a elektrárně.

Ve čtvrtek 6. 4. 2017 ráno v půl 
sedmé už se nakládala zavazadla 
do autobusu a  nastalo loučení, ně-
kteří v slzách, jiní s úsměvem. Pak 
se za tmavými okny autobusu roz-
svítila světýlka mobilních telefonů 
a jako světlušky poletovala za okny. 
Na  shledanou v  červnu v  Th iera-
chernu ve Švýcarsku.                       

Anna Slunečková
kronikářka

V minulém čísle Novinek jsem 
vám do  článku o  Masopus-

tu v  Sezimově Ústí vložila jednu 
fotku z  dřívějších dob. Bohužel 
jsem neznala rok. A  nyní mohu 
s  povděkem konstatovat, že jsem 
obdržela informace od  pana B. 
Bárty, a  tak vám sděluji podrob-
nosti fota. Fotka je prý z  roku 

1957 a  na  povoze vlevo sedí pan 
Dvořák z  Klášterní ulice, vpravo 
pan Kubát - bývalý správce kina 
Oko - bydlel přímo naproti Slova-
či - nynějšímu Apollu. V těchto le-
tech se maškarní průvody konaly 
společně pro obě části města. Foto 
je z mostu přes Kozský potok. Or-
ganizátory akce byli především 
místní hasiči. Závěrem si neod-
pustím poděkování všem, kteří 
mé článečky čtou a reagují na ně. 
Takže vřelé díky.                              

Švýcarské děti v dubnu 2017 

v Sezimově Ústí

Kronika děkuje
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Děkuji panu starostovi a dalším 
gratulantům, kteří mi přišli po-
přát k mému životnímu jubileu, 
za  přání, dárky a  povzbuzení 
k  životu. Také děkuji mým 
přátelům, sousedům, známým 
a všem usměvavým lidem. 

Anna Buriánková 
Děkuji panu starostovi za  bla-

hopřání k mým narozeninám. 
Ludmila Geisbergerová

Děkuji panu starostovi za  bla-
hopřání k mým narozeninám. 

Marie Přívozníková
Děkujeme panu starostovi 

za milé blahopřání k našim na-
rozeninám. manželé Ledvinovi

Děkuji panu starostovi za přá-
ní k  mému životnímu jubileu 
a  Věrce Bažantové za  předání 
dárku a čas k posezení.            

Libuše Štuková
Děkuji panu starostovi 

Mgr.  Ing.  Martinu Doležalovi 
za přání k mým narozeninám.

                    Jan Devera
Děkuji panu starostovi za  bla-

hopřání k mým narozeninám.
Miluše Smetanová

Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doležalovi 
za blahopřání k mým narozeni-
nám.                Vladimír Prášek

Děkuji panu starostovi města 
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi 
a ZO OS Echo Silon za přání 
k mým narozeninám a paní 
Máchové za milou návštěvu 
a předání dárků. 

Vlastimil Ševčík
Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání k mým narozeninám 
a paní Vondrákové za předání 
dárku.           Marie Štemberová

Poděkování

Alena Kalinová
trenérka 

Nejmladší sezimoustečtí 
sofb allisté do  nové sezó-

ny vstoupili úspěšně. Tým hráčů 
do  11 let vyrazil do  Prahy, kde 
na  hřišti domácích Storms Řepy 
odehrál první turnaj coachballové 
soutěže. Dvacet pět týmů republi-
ky je rozděleno do tří divizí. Hla-
doví Hroši hrají skupinu Jih, která 
je devítičlenná. 

V  turnaji vyhráli Hladoví hroši 
základní skupinu. Ve  dvou zápa-

sech porazili nejprve Radotín12-2 
a  následně tým Ledenic stejným 
rozdílem. V  odpoledním bloku 
pak ve skupině o 1. - 3. místo bo-
jovali s  týmy pražských Eagles. 
Tým Green kladl větší odpor a až 
v  poslední směně odskočili Hla-
doví Hroši na konečných 9:4. Tým 
White byl bonbónkem nakonec 
a  výsledek 14:0 znamenal první 
místo v turnaji. Zlatá medaile byla 
pro všechny hráče skvělým překva-
pením. 

Do  Prahy vyrazili za  prvními 
odpaly také muži. Prestižní Me-
moriál Radka Štěpánka, který se 

hraje už poněkolikáté v rámci po-
háru ČSA, hostil 12 týmů z  celé 
republiky. Kromě kompletní špič-
ky hrající Extraligu se zúčastnily 
i 4 týmy 2.ČSL. Pro Hladové Hro-
chy to byla prověrka po  zimě. 
V  prvním zápase porazili Kotlá-
řku Praha 8:5, kdy se homerunem 
blýskli Pepé Kalina a  Bary Řízek. 
Na  prkně podal perfektní výkon 
Adam Bočánek. Vítěztvím jsme 
se dostali do  horní části turnaje 
a  měli tak možnost konfrontace 
s  extraligovou špičkou. Postupně 
jsme narazili na  týmy Ledenic, 
na  loňské mistry z  Havlíčkova 
Brodu, na Eagles Praha a na závěr 
na  tým z  Chomutova. Konečné 
osmé místo je velmi lichotivé. 

Naplno vše začalo již 22. - 23. 4., 
kdy naši muži na  domácím hřišti 
otevřeli 2. českou soft balovou ligu 
mužů 2017 /2ČSLM/. 

V  květnu vás můžeme pozvat 
fandit na turnaje dětí. 

Celý víkend 6. - 5. 5. 2017 se hra-
je 2. liga kadetů, 13. - 15. 5. 2.liga 
žáků a 17. 5. odpoledne Jihočeský 
přebor žáků. 

Srdečně zveme všechny přízniv-
ce sofb allu do  areálu u  Kozkého 
potoka.                                              

Program v ZUŠ Sezimovo Ústí.

Hudební dopoledne pro mateřské školy 

9 – 11 hod., sál ZUŠ

• Z. Svěrák, J. Uhlíř: O Šípkové Růžence - dětský mi-
nimuzikál v podání sboru a žákovského orchestru 
v aranžmá Josefa Čechtického

• Představení hudebních nástrojů
Odpoledne otevřených dveří 

14 – 17 hod., budova ZUŠ Nerudova 648

• Ukázkové hodiny
• Výstava prací žáků výtvarného oboru v prostorech 

školy (za dobrého počasí práce v plenéru)

• Vystoupení komorních souborů v koncertním sále 
školy

• Koncert před školou – vystoupení kapely Music 
Stars ZUŠ S. Ústí (za dobrého počasí)

Koncert ve Spektru 

18–20 hod., sál kina Spektrum

• Vystoupení žáků tanečního oboru 
• Z. Svěrák, J. Uhlíř: O Šípkové Růžence - minimuzi-

kál pro děti v podání sboru a žákovského orchestru 
v aranžmá J. Čechtického s projekcí prací žáků Alž-
běty Horynové

• Vystoupení Velkého orchestru ZUŠ Sezimovo Ústí

Coachballové zlato Hladových Hrošíků

Tereza Koubová, Adam Říha, Martin Matějček, Martin Míka, Radek Novák, Michal 
Trešl, Jakub Sedláček, Filip Sokol, Dan Peterka, David Lenghardt, Jan Vitoň

Základní umělecká škola
 Projekt Nadace Magdaleny Kožené na podporu ZUŠ ČR

Přijímací pohovory (zápisy) do ZUŠ Sezimovo Ústí pro školní rok 2017/2018.

V pátek 2. a 16. června od 13:00 do 16:30 hodin v budově školy Nerudova 648.
Mimo tyto termíny po individuální domluvě kdykoli v odpoledních hodinách.

Bližší informace na www.zussu.cz, kancelar@zussu.cz

Narození:
Bönisch Matěj, Haller Matěj

Holub Viliam, Vaněček Viktor

Zemřelí:
Čadek Jaroslav
Daněk Alois

Lipplová Anežka
Ottová Marie

Pavličko Stanislav
Pekarovič Ján
Pilařová Hana
Slavíková Věra

Slezáčková Libuše

Společenská kronika

od 17. 2. do 27. 3.
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Miloš Smetana
vedoucí souboru

Po  více jak pětadvaceti letech 
končí Divadélko MÚZIKA svou 

činnost. Celou tu dobu obohacoval 
tento studentský kolektiv svými po-
etickými pořady, pohádkami a  ko-
mediemi kulturní život Sezimova 
Ústí, občas i Tábora a okolních obcí 
a  z  celonárodních a krajských pře-
hlídek přivezl řadu ocenění.

Na rozloučenou s dětskými i do-
spělými diváky, kteří v posledních 
letech příliš nezaplňovali hlediště 
kina SPEKTRUM při jeho předsta-
veních, připravil soubor na sobotu 
27. května 2017 derniéry svých po-
sledních dvou inscenací.

S dětskými diváky se v 15 hodin 
rozloučí jednou z  nejúspěšnějších 
pohádek „Strašidla z Černého lesa“. 
Příběh neposlušné a rozpustilé víly 
Rozárky byl inspirován knihou 
Václava Motalíka Šumavské pověs-
ti. Obyvatelé tohoto koutu Šumavy 

si vyprávějí o  tom, jak vládkyně 
Černého lesa pečlivě sleduje život 
nejen tajemných obyvatel své říše, 
ale i  tamějších Šumavanů, mezi 
nimiž se také najdou různí nepo-
ctivci, ziskuchtivci a lháři. Ke všem 
je laskavá a spravedlivá, ale každé 
zlo dokáže přísně potrestat. Proto 
se Rozárka za  svou neposlušnost 
stane na čas strašidlem, proto jsou 
potrestáni loupežníci i  nepoctivý 
hospodský a  naopak je odměněn 
čeledín Janek s  tetkou Plášilkou, 
kteří představují rázovité obyva-
tele Šumavy. V inscenaci účinkuje 
8 herců, představení bez přestávky 
trvá 55 minut.

V  19 hodin pak začíná úplně 
poslední představení druhé nej-
úspěšnější komedie pro dospělé 
„Plameňáci pod olivami“. Tou prv-
ní byla Gogolova „Ožeň se, Ivane!“ 
s 21 reprízami.

S využitím her Ivana Krause se 
v  komedii prolínají dva příběhy. 
Prvním je snaha úspěšného autora 
napsat na  žádost ředitele jednoho 

divadla bulvární komedii podle 
požadavků doby. Druhý příběh, 
který je základem celé inscenace, 
tvoří situace na  nábřeží, kde se 
mladá dívka rozhodla pro sebe-
vraždu skokem do  řeky. K  sebe-
vraždě samozřejmě nedojde díky 
rybáři, který se právě na  tomto 
místě chce usadit, policistovi, při-
volanému křikem dívky i fotogra-
fovi a  dvěma reportérům, kteří 
představují lovce senzací pro své 
bulvární plátky. Řada humorných 
situací vzniká hlavně při výstupech 
policisty, jenž se snaží z této záplet-
ky udělat případ a jímž není nikdo 
jiný než sám ředitel onoho divadla, 
který napsání komedie zadal. 

Několik ocenění získala kome-
die za režii a herecké výkony hlav-
ních představitelů, účinkuje v  ní 
9 herců, představení bez přestávky 
trvá 75 minut. Úvodní živé vstupy 
kytaristy byly nahrazeny reprodu-
kovanou hudbou, která odděluje 
jednotlivé obrazy a podbarvuje vý-
stupy hlavních postav.                        

Romana Krůčková
ředitelka MSKS

Možná už jste se dozvěděli 
o  novém projektu Luďka 

Zyky, který se nazývá Filmová 
historie Sezimova Ústí. Jedná se 
o  chronologicky složené fi lmy 
z jeho soukromého archivu. V prv-
ním díle jste mohli vidět záznamy 
o zrození města. Druhý díl nabídl 
střípky ze začátku 50. let 20. století, 
který pro velký úspěch opakujeme 
11. května od 10 hodin. Premiéra 
třetího dílu je naplánována na 29. 
května a  skládá se z následujících 
částí: Celostátní spartakiáda 1955, 

Stavba prvního panelového domu 
čp. 630, Druhý ročník motokroso-
vých závodů 1961, Srneček, Turisté 
na Kozím hrádku, Radostná setká-
ní, Masopust (1960) a vše zakončí 
Kaleidoskop událostí. Určitě přijď-
te zavzpomínat nebo se seznámit 
s historií našeho města.                  

Romana Krůčková
ředitelka MSKS

Zvyšte si fyzickou kondi-
ci a  zkuste se zdravě projít 

na kurzu Nordic walkingu. Po od-
borné instruktáži správné techniky 
chůze i  práce s  holemi vás čeká 
procházka v  okolí Sezimova Ústí. 
Hole si můžete po  předchozí do-
mluvě zapůjčit a tuto lekci můžete 
brát jako tréninkovou trasu Luž-
nické šlapky, na kterou vás srdečně 
zveme 25. června.                                 

Divadélko Múzika se loučí Filmové historie 
Sezimova Ústí

Opět začínáme 
s Nordic walkingKristýna Mrázová

Jitka Kovandová

V  pátek 31. března proběhla 
celorepubliková Noc s Ande-

rsenem a poprvé se spalo i v naší 
nové knihovně. Letošní téma zně-
lo Čtyřlístek a  akce se zúčastnila 
třída 3. B ze ZŠ 9. května. Děti se 
sešly v 17 hodin a program mohl 
odstartovat. Nejdříve jsme si 
představili Čtyřlístek a jeho posta-
vičky a  poté jsme luštili tajemný 
dopis od pana Andersena. Po jeho 
vyluštění jsme se dozvěděli pro-
gram celého večera. Shlédli jsme 
představení loutkového divadla, 

společně se Čtyřlístkem jsme na-
šli schovaný poklad a prošli jsme 
stezkou odvahy v  noční knihov-
ně. Navštívil nás i pan Andersen 
a přečetl pohádku Císařovy nové 
šaty. Večer a  noc si všichni moc 

užili a už se těšíme na další roč-
ník! Akce v knihovně však nekon-
čí, na květen pro vás chystáme vý-
stavu obrazů a  hravé odpoledne 
s podmořským světem malé moř-
ské víly.                                                    

Noc s Andersenem
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MÁJOVÉ SLAVNOSTI

1. května 9 – 12 hod.

park před Spektrem 

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

BAŤŮV BĚH 

1. května

11 hod. – prezence

12 hod. – start

13 hod. – vyhlášení výsledků

park před Spektrem 

– Kozí hrádek

Šestý ročník přespolního běhu 
z náměstí Tomáše Bati na Kozí 
hrádek v rámci Májových 
slavností. Pro účastníky běhu je 
v cíli na Kozím hrádku připraveno 
nejenom malé občerstvení, ale také 
slavnostní vyhlášení výsledků.

OTEVŘENÍ TURISTICKÉ 

SEZONY NA KOZÍM HRÁDKU

1. května 14 hod.

NKP Kozí hrádek

Zahájení sezony se zábavným 
programem pro celou rodinu – 
letové ukázky dravců, vystoupení 
středověké kapely DEI GRATIA, 
lukostřelba, výstava zbraní, 
rozpoznávání surovin a obilovin, 
velké dřevěné puzzle, hod 

oštěpem, souboj s meči a mnoho 
dalšího.
vstupné: zdarma

PIETNÍ AKT

8. 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

8. května 20.30 hod.

nám. Tomáše Bati – letní kino 

Sezimovo Ústí

Průvod s rozsvícenými lampiony, 
v doprovodu bubenického 
souboru Wild Sticks. Odchod 
z nám. Tomáše Bati ve 20.30 
hodin. Trasa vede opět od Hotelu 
MAS po Okružní ulici až 
k letnímu kinu.

OHŇOSTROJ

8. května 21.15 hod.

letní kino Sezimovo Ústí

Tradiční ohňostroj Táborských 
střelců.

HUS, JAK HO NEZNÁTE

22. května 17 hod.

Městská knihovna 2, 

Školní nám.

Bydlel pár kilometrů od nás 
a měl vyhraněné názory. Přijďte 
se dozvědět méně známá fakta 
o tomto Čechovi. Co by řekl dnes 
na situaci u nás?
Vhodné i pro žáky 2. stupně.

KŘESLO PRO HOSTA

JIŘÍ LÍSKOVEC

22. května 18 hod.

sál Spektrum

V květnu se nám nabízí dvě výročí 
významných leteckých událostí, 

které nastartovaly balonové 
a bezmotorové létání. Jiří Lískovec 
nás zasvětí do všech tajů létání
a provede nás místy aeroklubu, 
kam se běžně nedostaneme.
vstupné: zdarma

PIETNÍ AKT

26. května 11 hod.

Památník Edvarda Beneše

Pietní akt k výročí narození 
Edvarda Beneše.

HRAVÉ ODPOLEDNE 

V KNIHOVNĚ

26. května od 16 do 18 hod.

Městská knihovna 2, Školní nám.

Zažijte v knihovně podmořské 
dobrodružství s Malou mořskou 
vílou.

DIVADLO

BOSÉ NOHY V PARKU

AGENTURA HARLEKÝN

10. května 19 hod.

sál Spektrum

Romantická komedie nejen 
o lásce. I to nejšťastnější 
manželství prochází občas 
zkouškou ohněm. 
Hrají: Veronika Freimanová 
/ Rudolf Hrušínský/ Anna 
Linhartová / Radúz Mácha 
vstupné: 340 Kč 

PLAMEŇÁCI POD OLIVAMI

DIVADÉLKO MÚZIKA

27. května 19 hod.

sál Spektrum

Hra na motivy tří komedií Ivana 
Krause. Základ tvoří vyprávění 
o tom, jak se úspěšný autor 
na žádost ředitele jednoho divadla 
snaží napsat bulvární komedii 
podle požadavků doby. Tato snaha 
se pak promítá do jednotlivých 
příběhů. Jádro komedie pak tvoří 
situace na nábřeží, kde se mladá 
dívka snaží skokem do řeky 
skončit se životem. Jenže se 
do toho připlete rybář, reportéři 
bulvárních plátků a policista...
vstupné: 50 Kč

POHÁDKY

O NEZBEDNÉM SKŘÍTKOVI

DIVADLO KAŠPÁREK SOBĚSLAV

17. května 16.30 hod.

loutkový sál

Pohádka je o tom, co se může 

stát, když děti neposlouchají 
dospělé a ztratí se v lese. Jako třeba 
Helenka. Co jí nezbedný skřítek 
provede? A kdo jí pomůže najít 
cestu z lesa ven? Přijďte a uvidíte, 
jestli se Helenka polepší.
vstupné: 20 Kč 

STRAŠIDLA Z ČERNÉHO LESA

DIVADÉLKO MÚZIKA 

27. května 15 hod.

sál Spektrum

Typickými představiteli poctivých 
venkovanů jsou tetka Plášilka 
z Babína a Janek, který slouží 
v tamější hospodě. Do jejich 
osudu zasáhne příběh rozpustilé 
a neposlušné víly Rozárky, kterou 
za všechny její kousky Paní 
Černého lesa potrestala tak, že 
ji proměnila ve strašidlo. Paní 
Černého lesa pečlivě sleduje 
vílu Rozárku, tetku Plášilku, 
Janka i loupežníky a se svým 
pomocníkem Divousem se 
rozhodne potrestat i hospodského, 
který připravil pro svou dceru 
Růženku svatbu s bohatým 
měšťákem, aby získal ještě víc 
peněz do své hospody, protože 
mu už nestačí, když tam každého 
ošidí. 
vstupné: 40 Kč 

ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI

DIVADLO KAPSA

31. května 16.30 hod.

sál Spektrum

Hudební pohádka na známé téma 
pohádky bratří Grimmů. Putování 

Kulturní akce na měsíc květen
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kozlíka, čuníka, kočičky a kohouta 
děti zavede k loupežníkům. 
Společně je z lesa vyženou 
a chaloupku vrátí Kordulce.
vstupné: 50 Kč 

VÝLETY

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

- IVANČICE

KRAJ VYSOČINA – BUDIŠOV

sobota 6. května

odjezd v 6.30 hod. Spektrum, 

6.45 hod. Tábor ČD

S Ing. Josefem Jahelkou 
navštívíme v kraji Vysočina 
zámek Budišov. Nejedná se 
o standardní zámecké interiéry, 
zámek funguje jako depozitář 
Moravského zemského muzea 
a vystavují se především 
dermoplastické preparáty celých 
kadaverů zvířat (ale i třeba jen 
vypreparované nervové soustavy 
apod.), trofeje, exponáty neživé 
přírody. Jsou zde i vzácnosti 
– třeba racek růžový, holub 
stěhovavý... 
Další zastávkou bude 
opevněný kostel Svatého 
Jana Křtitele ve Velké Bíteši. 
Do jihomoravských Ivančic 
zajedeme na prohlídku 
památníku Vladimíra Menšíka 
a Alfonse Muchy. V Kralovicích 
si prohlédneme Bibli kralickou 
a zastavíme se v Rešicích 
u empírové sochy světců u kaple.
cena: 540 Kč/ 510 Kč děti 
a senioři nad 65 let 
V ceně jsou zahrnuty vstupy.

MAĎARSKO 

TERMÁLNÍ LÁZNĚ

pátek 19. května 

– neděle 21. května

odjezd v 7 hod. Spektrum, 

v 7.15 hod. Tábor ČD

Pojeďte si s námi odpočinout 
do termálních lázní Bükfürdö 
– hotel Répce Gold****, 
který se nachází v západní části 
Maďarska v blízkosti rakouských 
hranic. Stravování formou 
polopenze. Cena zahrnuje 2x 
ubytování ve dvoulůžkových 
pokojích, děti na přistýlce, 
2x polopenzi formou bufetu, 

neomezený vstup do termálních 
lázní.
cena: 3 800–4 500 Kč 
(dle typu pokoje) děti do 12 let 
2 400 Kč, nad 12 let 3000 Kč,
č. účtu: 705 978 359 / 0800, 
var. symbol 1905

KURZY

HARMONIZAČNÍ 

A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

15. května 18 hod.

22. května 18 hod.

29. května 18 hod.

Spektrum 

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

NORDIC WALKING

25. května  18 hod.

park před Spektrem

Nordic walking je dynamická 
chůze se speciálními sportovními 
holemi, který je vhodný pro 
všechny věkové skupiny. 

Po domluvě na tel. čísle 
606 886 262 máte možnost 
si zapůjčit hůlky. Lekce trvají 
1 – 1,5 hodiny a jak správně 
chodit s holemi vás naučí Libuše 
Brázdová. 
vstupné: 50 Kč

VÝSTAVY A VERNISÁŽE

PROCHÁZKY PŘÍRODOU

VERNISÁŽ – 2. května 18 hod.
Výstava je přístupná 

do 30. června

galerie Spektrum

Výstava obrazů Anežky 
Kubálkové. Autorka nejraději 
maluje přírodu, používá akrylové 
a akvarelové barvy. 
Na vernisáži vystoupí žáci ZUŠ. 

MAJÁKY – KATEŘINA TUČKOVÁ

VERNISÁŽ – 15. května 18 hod.
Výstava je přístupná do 31. srpna

galerie Spektrum

Výstava zachycuje pobřeží Anglie 
a Skotska, jak jej utvářela příroda 
a lidé. Autorka je členem Th e 
Association of Lighthouse Keepers 
sdružující lidi obdivující majáky, 
kteří v mnoha případech dříve 
pracovali v královské Trinity 
House spravující po staletí 
soustavu majáků a námořní 
navigace v pobřežních vodách 
Velké Británie. 

POCTA PŘÍRODĚ

VERNISÁŽ - 29. května 18 hod.
Výstava bude přístupná 

do 31. července.

Městská knihovna 2, 

Školní nám. Sezimovo Ústí 2

Výstava akvarelových obrazů 
přírody Pavly Vrkočové.

FOTOGRAFIE EVY PILAROVÉ

Výstava bude přístupná 

do 30. června

galerie Spektrum

Výstava digitálních fotografi í Evy 
Pilarové, která nejraději zachycuje 
městská zákoutí, venkov a západy 
slunce.

VÝSTAVA OBRAZŮ

LIBUŠE FRANKOVÁ

Výstava je přístupná 

do 31. května

galerie Spektrum

Prodejní výstava obrazů rodilé 
Táboračky. Podnikatelka v oboru 
starožitností a malířka autodidakt. 

Výstavy jsou přístupné v době 
konání kulturních akcí 

MSKS včetně promítání fi lmů 
(vstup hlavním vchodem) 

nebo po domluvě v kanceláři 
předprodeje.

PŘIPRAVUJEME

DĚTSKÝ DEN

čtvrtek 1. června

FOLKLORNÍ SETKÁNÍ

sobota 3. června

LUŽNICKÁ ŠLAPKA

neděle 25. června

PŘIPRAVUJEME VÝLETY

PO STOPÁCH SLAVNÝCH 

PODNIKATELŮ

ZLÍN – TOMÁŠ BAŤA

sobota 3. června

JINDŘICHOHRADECKO

sobota 17. června

ZÁMECKÝ PARK ŠTIŘÍN, 

VELKOPOPOVICKÝ PIVOVAR

čtvrtek 22. června

KLUBOVNA III. VĚKU

… A PŘINESL MI ŽLUTEJ 

TULIPÁN …

15. května 15 hod.

Městská klubovna v Jiráskově ulici
Pojďme zažít kouzlo trvalých krás 
a pochválit svou šikovnost při 
výrobě různobarevných tulipánů.
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KNEDLÍKOVÝ VÝLET 

S H. KAZATELOVOU

Sraz: 20. května v 10.15 před 
Hotelem MAS

Výlet s ochutnávkou 
"sepekovských knedlíků" 
v restauraci Obecní dům 
v Sepekově. Odjezd vlakem 
do Sepekova v 11.08 hod. Oběd, 
následně procházka Sepekovem 
s krásným barokním kostelem 
Jména Panny Marie. Odjezd domů 
buď 16.21 anebo v 18.21 hod.

ŠKOLNÍ VYSTOUPENÍ

22. května 15 hod.

Vestibul ZŠ 9. května

Na připravený kulturní program 
nás k sobě pozvaly děti z 1. 
stupně ZŠ, kroužku hry na fl étnu 
pod vedením paní učitelky 
Mgr. Ireny Botorkové, v jejich 
podání zazní jak známé lidové 
písničky, tak písničky z pohádek 
a pohádkových fi lmů. Vystoupí 
pro nás školní pěvecký sbor se 
sbormistryní Mgr. Martinou 
Balcárkovou. Těšit se také 
můžeme na přehlídku country 
tanců, kterou se žáky připravuje 
paní učitelka Mgr. Petra Kasalová. 

S OČIMA UPŘENÝMA K HUDBĚ

29. května 15 hod.

Městská klubovna v Jiráskově ulici

Beseda s panem Ladislavem 
Dohnalem, držitelem Ceny 
Olgy Havlové, na téma 
plnohodnotného života 
s handicapem. Spolu se svou 
manželkou, životní láskyplnou 
průvodkyní, pohovoří 
o překonávání překážek, o velké 
moci hudby, úspěchu a šťastném 
naplněném žití. 

KNIHOVNY

Novinky v knihovně 

Sezimovo Ústí 1

Hilary Mantel: 

Předveďte mrtvé

Historický román
Philip Kerr: Modlitba

Psychologický horor ze 
současnosti
Barbara Erskine: Spáčův hrad

Dvě ženy, dva věky...

Petra Stehlíková: Naslouchač

Fantasy
Samuel Bjork: V lese visí anděl

Brilantní norská detektivka
Hana Marie Kőrnerová: 

Heřmánkové údolí

Čtení pro ženy
Liane Moriarty: Sedmilhářky

Čtení pro ženy
David Glockner: 

Císařův prezident

Tajemství rodiny T. G. Masaryka
Marie Kondo: 

Zázračný úklid

Originální metoda, jak se zbavit 
nepořádku
Zuzana Pospíšilová: 

Policejní pohádky

Čtení pro děti

Novinky v knihovně 

Sezimovo Ústí 2

Dospělí:
Táňa Keleová-Vasilková: 

Okénko do snů

Svět tří generací žen, svět bez 
mužů… a přece s nimi.
Hana Marie Körnerová: 

Hodina po půlnoci

Nová kniha oblíbené české 
autorky
Camilla Läckberg: 

Elsyino tajemství

Další případ týmu Patrika 
Hedströma
Monika a Jirka Vackovi: 

Japonsko a Korea

Do Tokia pod stan
Barbara Woodová: 

Země odpoledního slunce

Amerika, 20. léta a příběh jedné 
nešťastné lásky

Děti a mládež:
Kerstin Gierová: 

Třetí stříbrná kniha snů

Finále snové trilogie
Hynek Klimek: 

Příběhy z jižních Čech 

– Toulava

Jak se Mates toulal ke štěstí
Lucie Lomová: 

Anča a Pepík 3

Nové komiksové příhody myší 
Anči a Pepíka
Zuzana Pospíšilová: 

Nezralá, Hruška, k tabuli!

Čtení pro prvňáčky
J. K. Rowlingová: 

Fantastická zvířata 

a kde je najít

Původní scénář k fi lmu

KINO SPEKTRUM

54 představení
27 fi lmů / 13 premiér

út 2. května 20.00 hod.

pá 5. května 20.00 hod.

út 23. května 17.30 hod.

pá 26. května 20.00 hod.

ZAHRADNICTVÍ: 

RODINNÝ PŘÍTEL

ČR / Slovensko / Polsko, 2017, 
115 min, přístupný, milostné drama 
Největší projekt autorského dua 
Jan Hřebejk – Petr Jarchovský
Rodinný přítel je první z fi lmů 
trilogie Zahradnictví, rodinné 
ságy, kterou Jan Hřebejk s Petrem 
Jarchovským považují za své 
"životní dílo".
Vstupné: 120 Kč

st 3. května 16.00 hod.

LOUPEŽNICKÁ POHÁDKA

ČR, 77 minut, přístupný
Krátké pásmo pohádek 
pro nejmenší.
Vstupné: 30 Kč

st 3. května 17.30 hod.

út 9. května 20.00 hod.

UTEČ

USA, 2017, 15 let, 103 min, 
české titulky, thriller/horor
Lahůdkové psycho kombinované 
s rafi novanou satirou. 
Vstupné: 110 Kč

st  3. května 20.00 hod.

ne  7. května 17.30 hod.

ne 14. května 20.00 hod.

ŠPUNTI NA VODĚ

ČR, 2017, 83 minut, přístupný,
komedie
Rodiče bratrů Igora (Jiří 
Langmajer) a Davida (Hynek 
Čermák) chystají zlatou svatbu. 
Z Kanady přilétá jejich bratranec 
Ondra (Pavel Liška), povahou 
tak trochu dobrodruh. Bratry 
napadne, že nejlepší by bylo 
vyrazit za rodiči na kánoích 
po řece jen ve třech, tak, jako 

za starých časů. Jenže od dob 
společných spanilých jízd se leccos 
změnilo.
Vstupné: 110 Kč

čt 4. května 17.30 hod.

so 6. května 17.30 hod. 

ne 7. května 15.00 hod.

STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2

USA, 136 min, 12 let, český dabing,
akční, dobrodružný
V rytmu zbrusu nových 
Nejlepších hitů #2 pokračují 
ve fi lmu od studia Marvel Strážci 
Galaxie Vol. 2 dobrodružství party 
superhrdinů, kteří se vydávají až 
na samé hranice kosmu. 
Vstupné: 120 Kč

čt 4. května 20:00 hod.

MINISTERSTVO LÁSKY 

Chorvatsko, ČR, 2016, 103 min, 
přístupný, české titulky, komedie
Nemilosrdná komedie 
o mezilidských vztazích, která jde 
až na dřeň.
Vstupné: 100 Kč

pá 5. května 17.30 hod. 

út 9. května 17.30 hod.

POWER RANGERS: 

STRÁŽCI VESMÍRU

USA , 2017 přístupné, 123 min, 
český dabing, akční / dobrodružný / 
sci-fi  / fantasy 
Pět poněkud vzdorných teenagerů 
se nevysvětlitelnou náhodou či 
řízením osudu sešlo, aby se z nich 
stala nová generace v řadách 
bojovníků známých jako Strážci 
vesmíru. Slogan: Morfujeme!
Vstupné: 110 Kč

so  6. května 15.00 hod.

so 13. května 15.00 hod.

ŠMOULOVÉ: 

ZAPOMENUTÁ VESNICE

USA, 105 minut, přístupný, český 
dabing, animovaný, komedie, 
rodinný, dobrodružný
V tomto novém, zcela 
animovaném fi lmu o Šmoulech 
se Šmoulinka po nálezu tajuplné 
mapy vydává společně se svými 
nejlepšími kamarády Koumákem, 
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Nešikou a Silákem na vzrušující 
a napínavou pouť Zakázaným 
lesem plným kouzelných stvoření, 
aby nalezli tajemnou, dávno 
ztracenou vesnici dříve, než se 
to podaří zlému kouzelníkovi 
Gargamelovi. 
Vstupné: 100 Kč

so   6. května 20.00 hod.

út  16. května 17.30 hod.

RYCHLE A ZBĚSILE 8 
USA, 2017, 136 min, 12 let, 
české titulky, akční
Dominic Toretto (Vin Diesel) 
zradil svou rodinu. V jedné 
z nejúspěšnějších fi lmových sérií 
všech dob je sice možné cokoliv, 
ale tohle je víc než automobilové 
seskoky padákem, průlety aut 
mezi mrakodrapy, nebo tažení 
obřího trezoru ulicemi Ria. 
Rychle a zběsile 8 rozhodně 
nepojede na neutrál.
Vstupné: 120 Kč

ne   7. května 20.00 hod.

st  17. května 17.30 hod.

THE CIRCLE

USA, Spojené arabské emiráty, 
2017, 105 min, české titulky, 
drama, thriller, sci-fi  
Emma Watson se v novém sci-fi  
thrilleru Th e Circle ocitne pod 
permanentním dohledem Toma 
Hankse a vstoupí do kruhu, 
z něhož možná nevede cesta ven. 
Napínavý a místy děsivý příběh 
nabízí ovšem znepokojivou otázku 
– jde v dnešní době stále ještě 
o žánr sci-fi ?
Vstupné: 110 Kč

st 11. května 10.00 hod.

HISTORIE SEZIMOVO ÚSTÍ 2 

– OPAKOVÁNÍ

1. Máj 1952, Stavba hvězdárny, 
Letečtí modeláři 1953, 70. výročí 
zalození požárního sboru, 
Podzim 1953, Bourání statku 
,,Velký dvůr", Masopust, 10 let...
Vstupné: 40 Kč
čt  11. května 17:30 hod.

so  13. května 20:00 hod.

LADY MACBETH 

Velká Británie, 2016, 89 min, 
15 let, české titulky, drama
Vstupné: 100 Kč

čt 11. května 20.00 hod.

ne  14. května 17.30 hod.

PÁD 

USA, 2016, 91 minut, 12 let, 
české titulky, romantický, fantasy
Luce je poslána do internátní školy 
pro problémové mladistvé hned 
poté, co je obviněna ze žhářství, 
během něhož zemřel mladý 
chlapec. Ve škole plné zvláštních 
spolužáků potkává záhadného 
a odtažitého Daniela, který s ní 
ale nechce mít nic společného 
a až podezřele se jí vyhýbá. Luce 
se snaží zjistit jeho tajemství stůj 
co stůj. Nejen, že jí Daniel silně 
přitahuje, ale přijde jí na něm 
i něco velmi povědomého. Jako by 
ho snad znala tisíce let...
Vstupné: 110 Kč

pá 12. května 17.30 hod.

so 13. května 17.30 hod.

KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI 

Velká Británie, Austrálie, 
USA 2017, 126 minut, 12 let, 
české titulky, akční, dobrodružný,
Když je ještě v Artušově dětství 
zavražděn jeho otec, zmocní se 
koruny Artušův strýc Vortigern 
(Jude Law). Artuš, oloupený 
o následnické právo prvorozeného 
syna, vůbec netuší, kdo 
ve skutečnosti je, vyrůstá v tvrdém 
prostředí městských uliček. Když 
se mu ale podaří vytáhnout meč 
z kamene, obrátí se mu život 
vzhůru nohama a musí vzít 
na vědomí svůj skutečný původ.
Vstupné: 120 Kč

pá  12. května 20.00 hod.

NA MLÉČNÉ DRÁZE

Srbsko, Velká Británie, USA, 
Mexiko, 2016, 125 minut, 15 let, 
české titulky, romantický, komedie 
Vstupné: 90 Kč
ne 14. května 15:00 hod.

ne 21. května 15:00 hod.

MIMI ŠÉF

USA, 2017, 97 min, přístupný, 
český dabing, animovaná komedie
Vstupné: 120 Kč

út 16. května 20:00 hod.

KLIENT

Írán, 2016, 125 min, české titulky,
drama
Mladý manželský herecký pár 
Emad a Rana právě zkouší hru 
Arthura Millera Smrt obchodního 
cestujícího, když jsou vlivem 
okolností nuceni hledat nové 
bydlení. Nastěhují se do nového 
bytu, ale netuší, že skrývá děsivé 
tajemství. Film získal Oscara 
v kategorii Nejlepší zahraniční 
fi lm.
Vstupné: 100 Kč

st  17. května 20:00 hod.

ne  21. května 20:00 hod.

PERSONAL SHOPPER

Francie / Německo, 2016, 125 min, 
přístupný, české titulky, drama, 
thriller
Vstupné: 100 Kč

čt  18. května 17:30 hod.

so  20. května 17:30 hod.

CUKY LUKY 
Slovensko, 2017, 112 minut, 7 let, 
originalni znění, komedie
Vstupné: 110 Kč

čt  18. května 20:00 hod.

so  20. května 20:00 hod.

VETŘELEC: COVENANT

USA, 2017, 122 min, 15 let, 
české titulky, sci-fi  thriller
Vstupné: 130 Kč

pá 19. května 17:30 hod.

so 20. května 15:00 hod.

ne 21. května 17:30 hod.

PŘÍŠERKY 

POD HLADINOU

ESP, 2017, barevný, český dabing, 
92 min, přístupný, animovaná 
komedie
Vstupné: 110 Kč

pá 19. května 20:00 hod.

út 23. května 20:00 hod.

SIBIŘSKÝ DENÍK

Lotyšsko/ ČR / Finsko, 2016, 
120 min., 12 let, černobílý, české 
titulky, životopisné drama
Vstupné: 110 Kč

st  24. května 17:30 hod.

ne  28. května 20:15 hod.

ŠPÍNA

Slovensko, Česko, 2017, 
87 min., drama
Vstupné: 90 Kč

st  24. května 20:00 hod.

ne  28. května 17:30 hod.

ZTRACENÉ MĚSTO Z

USA, 2016, 141 minut, 12 let, 
české titulky, akční, dobrodrzužný
V roce 1906 se britský badatel 
Percy Fawcett (Charlie Hunnam) 
poprvé vydává do Amazonie. 
Během několika expedic pod 
záštitou Královské geografi cké 
společnosti podplukovník Fawcett       
a jeho asistent Henry Costin 
(Robert Pattinson) zmapují dosud 
neznámé území v Bolívii. 
Vstupné: 110 Kč

čt  25. května17:30 hod.

pá  26. května 17:30 hod.

ne  28. května 15:00 hod.

st  31. května 20:00 hod.

PIRÁTI Z KARIBIKU: 

SALAZAROVA POMSTA

USA, 2017, 120 min, přístupný, 
český dabing, dobrodružný, akční, 
fantasy, komedie
Vstupné: 120 Kč

čt 25. května 20:00 hod.

POLINA

Francie, 2016, 112 min, 12 let, 
české titulky, drama
Polina (Anastasia Shevtsova) se 
už jako malá holčička stala žákyní 
profesora Bojinského,
významného učitele klasického 
tance a přísného perfekcionisty. 
Ten ji od prvních tanečních 
kroků směřuje na dráhu klasické 
ruské baletky a Polina je na 
nejlepší cestě stát se členkou 
baletního souboru prestižního 
moskevského Velkého divadla. 

Vstupné: 100 Kč

po 29. května 17:30 hod.

HISTORIE SEZIMOVO ÚSTÍ 3

Celostátní spartakiáda 1955 
(ze Sezimova Ústí až na Strahov), 
Stavba 1. panelového domu 
č.popisné 630, "Druhý" (druhý 
ročník motokrosových závodů 
1961), Srneček – příroda, Turisté 
na Kozím hrádku – asi 1962, 
Radostná setkání (Návštěva 
generála Baklanova, velitele 
jednotky, osvobozující v květnu 
1945 Sezimovo Ústí. 
Navštěva se uskutečnila 6.5.1960.), 
Masopust asi 1960, Kaleidoskop 
událostí aj..
Vstupné: 40 Kč
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Město Sezimovo Ústí neručí 
za kvalitu a účinnost jakéhokoliv výrobku 
nebo služby nabízených v reklamě nebo 
jiném materiálu komerční povahy.

Romana Krůčková, ředitelka MSKS

Srdečně vás zveme 3. června 
na  první ročník folklorního 

setkání jihočeských folklorních 
souborů. Mezi pozvanými ne-
chybí Písečan, Borovánek, Prá-
cheňáček, Stražišťan, Soběslavská 
chasa mladá, Doudlebánek, Lu-
čina, Malý Furiant a  samozřej-
mě sezimácký Dubínek a  Jitra 
Soběslav. Setkání zahájí průvod 
všech souborů kolem náměstí 
Tomáše Bati a  pokračovat bude 
ukázkou svých tanců a písní pod-
le počasí buď v  sále Spektrum  
nebo v parku. Přijďte si užít jedi-
nečnou přehlídku pestrých krojů, 
hudby a zpěvu.                             

Folklorní setkání 

v Sezimově Ústí

Romana Krůčková
ředitelka MSKS

Velikonoční pochoutky
V sobotu 8. dubna se ve Spektru 

uskutečnila akce s názvem „Veliko-
noční pochoutky,“ kde proběhlo 
klání o nejlepší beránky nebo ma-
zance. V kategorii beránků vyhrála 
paní Marie Smutníková. Nejlepší 
mazanec upekla paní Marie Horá-
ková, na  druhé příčce se umístila 
paní Hana Trusková a  třetí pozici 
obsadila paní Blanka Krátošková. 
Vítězkám ještě jednou gratuluje-
me!

Výstava kvetoucích narcisů 
V  loňském roce se uskutečni-

la v  galerii Spektrum výstava 250 
odrůd kosatců od  uznávaných 
pěstitelů, kterou navštívilo více jak 
500 návštěvníků. Letos jsme naší 
galerii rozzářili kvetoucími narcisy 
a  v  červenci chystáme oblíbenou 
výstavu lilií.                                       

V malém sále se konala tradiční Velikonoční výstava sezimoústeckých zahrádkářek, kterou navštívilo bezmála na čtyři stovky návštěvníků. Touto cestou bychom chtěli po-
děkovat nejenom členkám komise žen Českého zahrádkářského svazu Sezimovo Ústí II za překrásný estetický zážitek, ale i folklornímu souboru Dubínek za zahájení této 
výstavy a těšíme se na další spolupráci.

Tradiční Velikonoční výstava měla úspěch

Svátky jara ve Spektru
Velikonoční pochoutky a výstava kvetoucích narcisů


