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Krátce z radnice

Martin Doležal 
starosta města

 probíhá veřejná zakázka 
na  zhotovitele stavby domu 
s pečovatelskou službou a den-
ním stacionářem, s  ohle-
dem na  velké množství 
dotazů a  připomínek bylo 
nutno termín pro podání 
nabídek již několikrát po-
sunout, aktuální termín je 
5. 6. 2017; 

 byla zahájena veřejná zakáz-
ka na rekonstrukci lávky pro 
pěší a cyklo „Mládežnická“;

 část prostor objektu MŠ Li-
pová se přestavuje na zaříze-
ní pro děti mladší tří let;

 s účinností od 1. 6. 2017 byl 
schválen dokument Domov-
ní řád, upravující vztahy 
v bytových domech ve vlast-
nictví města Sezimovo Ústí. 

Účetní závěrka za rok 2016

Z činnosti Policie ČR

Kronika představuje

Anketa

Kulturní akce

Lužnická šlapka

První květnový den ve  12 hodin odstartoval z  náměstí Tomáše Bati 6. ročník Baťova běhu. Letos doběhlo do  cíle přesně 
100 běžců. Více fotografi í a výsledky Baťova běhu najdete na www.kultura.sezimovo-usti.cz

Prvomájový Baťův běh

Martin Doležal
starosta města

Zastupitelstvo a Rada města Se-
zimovo Ústí schválily rozděle-

ní prostředků, které jsou v rozpoč-
tu na rok 2017 vyčleněny na dotace 
subjektům zejména v oblasti spor-
tu a tělovýchovy, sociálních služeb, 
životního prostředí, kultury a  zá-

jmové činnosti. Oproti částce alo-
kované v r. 2016 ve výši 1,4 mil. Kč 
byla řada pravidelně podporova-
ných aktivit základních škol (Nok-
turňáček, Koťata, Dubínek, ma-
žoretky, roztleskávačky, Paprsek) 
již zohledněna v  rámci schválení 
rozpočtu pro r. 2017 a  příspěvky 
školám byly navýšeny o 131 tis. Kč. 
V rozpočtu města tak bylo určeno 
na dotace 1,269 mil. Kč.

Na  základě přijatých žádostí 
bylo dosud schváleno v rámci do-
tačních programů města i  mimo 
tyto programy (např. žádosti poda-
né mimo termín, dotace na zákla-
dě existujících smluv) k  rozdělení 
1.243.300 Kč. 

Přehled jednotlivých podpoře-
ných žadatelů s  uvedením účelu 
dotace a její výše je v následujícím 
přehledu.                                              

SPORT A TĚLOVÝCHOVA

TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí činnost TJ, opravy a údržba sportovišť 415 700

TJ Sokol Sezimovo Ústí činnost TJ, opravy a údržba sportovišť 174 578

FK Spartak MAS Sezimovo Ústí činnost TJ, opravy a údržba sportovišť 152 167

Letecko modelářský klub Sezimovo Ústí činnost klubu 12 000

CELKEM SPORT A TĚLOVÝCHOVA 754 445

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Diakonie ČCE - středisko Rolnička, Soběslav činnost - provozní náklady 40 000

ZŠ a MŠ a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s., Tábor režijní náklady spojené s provozem centra 40 000

Domácí hospic Jordán, o.p.s., Tábor léky a zdrav. materiál 25 000

Denní a týdenní stacionář Klíček, Tábor doprava klientů na akce 20 000

pokračování na str. 2

Rozdělení dotací v roce 2017

Veronika Benáková
sociální pracovnice

Činnost Pečovatelské služ-
by města Sezimovo Ústí, 

která se stará o  více než 100 
uživatelů z našeho města, bude 
od  1. června 2017 upravena 
nově schválenými dokumen-
ty. Jsou jimi Standardy kvality, 
které vymezují cíle a  poslání 
služby, navazující Pravidla pro 
poskytování Pečovatelské služ-
by města Sezimovo Ústí, která 
popisují průběh poskytování 
služby, co od  této služby lze
očekávat atd., a dále ceník úko-
nů a vzorová smlouva uzavíra-
ná mezi městem a uživateli této 

Info pro uživatele 

pečovatelské 

služby

pokračování na str. 2
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Hospic Sv. Jana N. Neumanna činnost - provozní náklady 15 000

Farní charita Tábor Auritus-centrum pro lidi ohrožené drogou 12 000

FOKUS Tábor činnost - provozní náklady 12 000

APLA-Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, Tábor sociálně aktivizační služby pro seniory a ZTP 10 000

SONS-Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v Táboře činnost - provozní náklady 10 000

SOANZ o.s. Tábor podpora přepravy klientů ze Sezimova Ústí 5 000

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Porad.centrum Tábor činnost - provozní náklady 5 000

ČČK - Oblastní spolek Tábor činnost - vybavení zasedací místnosti 2 000

Svaz diabetiků, ÚO Tábor činnost - provozní náklady 2 000

Svaz tělesně postižených v ČR, OO Tábor činnost - provozní náklady 2 000

CELKEM SOCIÁLNÍ SLUŽBY 200 000

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ČSOP, ZO SÚ přednášky, podpora hnízdních možností ptáků 7 000

Český svaz včelařů, ZO Planá n/L nákup léčiva, včelích matek apod. 5 000

Český svaz chovatelů, ZO SÚ propagace chovatelství, registrace zvířat 4 000

Český svaz včelařů, ZO Tábor provoz ZO 4 000

CELKEM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 20 000

KULTURA

Divadýlko na schodech / loutkáři (žad. MSKS) lektor, nákup materiálu, opravy 45 000

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

Alena Bláhová vydání knihy: "Kapičkové pohádky" 7 000

Divadélko Bublina (žad. Mgr. Krůčková, Tábor) činnost divadla 8 000

Základní umělecká škola Sezimovo Ústí vydání publikace: "70 let ZUŠ Sezimovo Ústí" 8 000

Divadélko Múzika Sezimovo Ústí, o.s., Tábor činnost divadla 5 000

Klubovna III. věku (žad. MSKS) zajištění chodu klubovny, realizace jednotlivých aktivit 5 000

Sdružení rodičů a přátel školy při ZUŠ Sezimovo Ústí
opravy hudebních nástrojů, učební pomůcky, vyba-
vení souborů stejnokroji, cestovné

5 000

CELKEM KULTURA 95 500

ZÁJMOVÁ ČINNOST

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

8 000

Hvězdárna Františka Pešty, Sezimovo Ústí
nákup drobného a výtvarného materiálu, kopírování, 
opravy a údržba 

6 000

Komise žen ČZS (žad. A. Vlčková, Sezimovo Ústí) činnost komise 3 000

Zájmový kroužek Včelařík (žad. ZŠ 9. května) nákup vybavení kroužku 3 000

CELKEM ZÁJMOVÁ ČINNOST 20 000

DOTACE MIMO PROGRAMY

Hasičský záchranný sbor, ÚO Tábor vybavení - nákup hydraulické ruky 20 000

Junák - středisko Černá růže Sezimovo Ústí údržba Skautského areálu (dle NS) 30 000

Ochrana fauny ČR, Votice
cestovní náklady spojené s odchytem zvířat 
do stanice, materiál a krmivo

5 000

Čertovo břemeno strojní údržba běžkařských tras 3 000

O.S. Polánka strojní údržba běžkařských tras 2 000

SK Sezimovo Ústí (dříve TJ Silon) činnost TJ, opravy a údržba sportovišť 27 900

Český kynologický svaz ZKO Sezimovo Ústí provoz kynologického cvičiště 8 000

Tenisový klub MAS Sezimovo Ústí činnost TJ, opravy a údržba sportovišť 37 455

Klubovna III. věku (žad. MSKS)
zajištění chodu klubovny, realizace 
jednotlivých aktivit - navýšení dotace

7 000

ZŠ a MŠ 9. května branně orientační příprava 2 500

ZŠ Školní nám. branně orientační příprava 2 500

Klub Naděje činnost klubu 5 000

Linka bezpečí provoz linky bezpečí 3 000

CELKEM DOTACE MIMO PROGRAMY 153 355

CELKEM ROZDĚLENO DOTACÍ 1 243 300

pokračování ze str. 1

služby. Všechny dokumenty 
lze najít na  webových strán-
kách města Sezimovo Ústí, 
na  vyžádání jsou k  dispozi-
ci i  u  našich pečovatelek či 
na MěÚ. 

Žádný z  výše uvedených 
dokumentů, včetně ceníku, ne-
přináší nic převratného, pouze 
dochází ke zpřesňování pojmů 
či jednotlivých podmínek, a to 
i s ohledem na určitost a srozu-
mitelnost obsahu pro stávající 
i budoucí uživatele. 

S  ohledem na  výše uvede-
né bude všem stávajícím uži-
vatelům pečovatelské služby  
v  průběhu června předložena 
k podpisu nová smlouva. 

Případné dotazy Vám ráda 
zodpoví naše sociální pracovni-
ce Bc. Veronika Benáková osob-
ně či na tel.: 381 201 114.           

Musíte každý den vyjít mnoho 
schodů k vašemu bytu? Vybudujte 
v domě výtah! Inspirujte se v Du-
kelské ulici v  domě čp. 642. Před 
rokem začalo společenství vlastní-
ků jednotek pod vedením předsedy 
pana Jaroslava Svobody pracovat 
na  realizaci vestavby výtahu. Dne 
27. dubna 2017 byl výtah uveden 
do  zkušebního provozu, a  tak si 
mohou obyvatelé domu užívat 
pohodlí bezbariérového přístupu 
do svých bytů.                                  

pokračování ze str. 1

Dobrý příklad

S ohledem na výkyvy 
počasí se posunuje termín 

rekonstrukce povrchu 
v ulici Dukelské 

od 12. 6 – 16. 6. 2017. 
Všichni budou informování 
přechodným dopravním 

značením. 

Dukelská ulice
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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

Martin Doležal, starosta města
Jaroslav Kudrna, statutární 
ředitel CENTES Sezimovo Ústí a.s. 

Poprvé, coby jediný akcionář 
společnosti CENTES Sezi-

movo Ústí a.s. (dříve ENERGO-
INVEST a.s.), projednávala rada 
města účetní závěrku a  zprávu 
o činnosti společnosti za předchá-
zející účetní období. 

V  roce 2016 byl hlavní a  sou-
časně jedinou činností společnosti 
rozvod a  prodej tepelné energie 
v  lokalitě Sezimovo Ústí 2. Spo-
lečnost nakupuje tepelnou energii 
od  dodavatele C-ENERGY Bo-
hemia s.r.o a dodává tak tepelnou 
energie 142 odběrným místům 
dodávek tepla. Dodávka tepla je 
prováděna potrubními rozvody 
po vlastní horkovodní síti (primár-
ní síť) v délce 6,5 km i po teplovod-
ní síti (sekundární síť) v délce 4 km, 
kterou má pronajatu od města Se-
zimovo Ústí. Společnost kromě 
horkovodní sítě vlastní ještě 63 do-
movních předávacích stanic tepla 
v  bytových a  rodinných domech. 
Od města má společnost má ještě 

pronajato 79 ks domovních předá-
vacích stanic. 

Hlavním cílem společnosti je 
efektivní provozování systému 
tepelného hospodářství. Před-
pokladem tohoto záměru je ne-
jen udržení ceny tepelné energie 
pro odběratele v  rozumné výši, 
ale i  stabilizace objemu prodané 
tepelné energie. To znamená na-
hrazení úbytku prodané tepelné 
energie vlivem úsporných opatření 
na  straně odběratelů připojením 
nových zákazníků. V  roce 2016 
nebyl připojen žádný nový odbě-
ratel, nedošlo na druhé straně ani 
ke  snížení smluvních odběrných 
míst dodávky tepelné energie. 
Město Sezimovo Ústí po  převzetí 
společnost z pohledu organizační-
ho stabilizovalo, zabezpečilo konti-
nuitu stabilních dodávek tepla ko-
nečným spotřebitelům a nastavilo 
cenovou politiku příznivější pro 
odběratele. 

Obrat v oblasti prodané tepelné 
energie v r. 2016 činil 38,652 mil. 
Kč (bez DPH). Počet zaměstnan-
ců společnosti činil 3 osoby a  od  
dubna 2 osoby. V roce 2016 došlo 
ke zvýšení prodeje tepelné energie 

oproti roku 2015 o cca 7,8 % a či-
nil 68  881 GJ. Průměrná tepelná 
ztráta tepla v  systému byla 13,2 % 
(rok 2015 prodej 63 911 GJ, tepel-
ná ztráta 15,6 %). Průměrná ko-
nečná cena tepelné energie v roce 
2016 činila 677,86 Kč/GJ bez DPH. 
Oproti roku 2015 došlo k  sníže-
ní průměrné konečné ceny tepla 
o  5,25 %. Společnost v  roce 2016 
vykázala s ohledem na schválenou 
kalkulaci a  konečnou cenu tepla 
hospodářský výsledek - zisk ve výši 
1.998.620,26 Kč po zdanění. 

Lze tedy konstatovat, že se ma-
jetkový vstup města Sezimovo Ústí 
do společnosti CENTES Sezimovo 
Ústí a. s. vydařil a rada města moh-
la s  klidným svědomím na  svém 
zasedání dne 15. 5. 2017 schválit 
zprávu o  podnikatelské činnosti 
společnosti za  r. 2016, její účet-
ní závěrku vč. zprávy auditora. 
V  souladu se svými předchozími 
vyjádřeními schválila rada města 
i  návrh na  rozdělení zisku tak, že 
tento bude ponechán ve  společ-
nosti za  účelem vytvoření zdrojů 
pro fi nancování budoucích inves-
tic – rekonstrukcí rozvodných za-
řízení.                                             

Zdeněk Havlůj
Karel Homolka
Radovan Sarvadi
správa města

Dne 28. 4. byla ukončena 
sezóna v sauně
Děkujeme všem našim zákazní-
kům – saunařům za jejich návště-
vy v námi provozovaném zařízení. 
Poděkování patří rovněž externím 
poskytovatelům služeb F. Zimrma-
novi (občerstvení) a J. Janků (ma-
sáže). Věříme, že byli všichni spo-
kojeni a těšíme se na sezónu příští.

V dubnu a květnu proběhlo 
blokové čištění ulic
Děkujeme všem motoristům z dol-
ní části města za vzorné respekto-
vání pokynů dopravního značení.
I když v této části města není jed-
noduché parkování, nevznikl zá-
sadnější problém a  výše uvedená 
činnost proběhla vcelku hladce. 
Horší situace byla v Sezimově Ústí 

II., kde nám několikrát musela po-
moci za  asistence městské policie 
nepopulární odtahová služba.

1. 6. zahajuje provoz 
přírodní koupaliště 
Pohoda
Tento den je určen dětem. Pod tak-
tovkou MSKS je pro ně připraven 
bohatý program. 
Vstup pro děti, rodiče i ostatní ná-
vštěvníky je zdarma. Běžný provoz 
pak zahajuje 2. 6. (pokud bude 
hezké počasí).

Likvidace stavebního 
odpadu fyzických osob 
– občanů města
Vzhledem k  množícím se do-
tazům si dovolujeme citovat 
obecně závaznou vyhlášku měs-
ta č. 1/2014. Stavební odpad je 
možné předat zdarma k  likvi-
daci ve  sběrných dvorech pouze 
v množství do 100 kg ročně/oso-
bu. Je možné dovézt pouze cihly, 
beton, zeminu a  kamení. Přijaty 
nebudou plasty, nátěrové hmoty, 
izolační materiály, okenní rámy, 
ropné výrobky, azbest, eternit, 
sádrokarton a  škodlivé materi-
ály. V  ostatních případech mů-
žeme provést likvidaci za  úplatu 
(přistavení kontejneru 200 Kč, 
doprava 28 Kč/km + skládkovné 
dle druhu odpadu) nebo si ob-
čan může zajistit likvidaci jiným 
způsobem v souladu s příslušnou 
legislativou. Společně s  odbo-
rem ŽP připravujeme komplexní 
článek o  odpadech do  příštího 
vydání.                                             

CENTES – účetní závěrka za r. 2016

Informace ze Správy města



XXIV. ročník www.sezimovo-usti.cz

červen 2017

4

Z činnosti Policie České republiky

Dne 13. 5. 2017 v obřadní místnosti Městského úřadu Sezimovo Ústí přivítal starosta města a členky Sboru pro občanské zále-
žitosti skoro 30 nových občánků našeho města. Všem dětičkám a jejich rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti.

prap. Jiří Matyš

Na Obvodním oddělení Policie 
ČR Sezimovo Ústí bylo v mě-

síci dubnu šetřeno několik pře-
stupků a  trestných činů na území 
Sezimova Ústí. Krátce jen několik 
případů:
 Dne 3. 4. v  době mezi 08:00 – 

09:00 hodin odcizil neznámý 
pachatel z volně odložené peně-
ženky fi nanční hotovost ve výši 
700 Kč, kdy tato peněženka 
zůstala odložena v  budově "D" 
na  šatní skříňce ve  škole VOŠ, 
SŠ, COP Sezimovo Ústí. 

 Dne 8. 4. v  době od  03:15 
do 03:20 hodin na horním patře 
diskotéky centra zábavy Apollo 
podezřelý R. K. fyzicky napadl 
poškozeného J. P.  tím způso-

bem, že jej nejprve udeřil pěstí 
do obličeje a poté, co poškozený 
upadl na  zem, jej ještě nakopl, 
čímž dotyčnému způsobil po-
ranění žebra s dosud přesně ne-
zjištěnou dobou léčení. 

 V době od 23:00 hodin dne 8. 4. 
do 19:55 hodin dne 9. 4. nalezl 
neznámý pachatel v  prostoru 
na  trase ul. Vaníčkova a  Hu-
sovo náměstí peněženku s  os. 
doklady (OP, ŘP), fi n. hotovostí 
1.200 Kč a kreditní kartou Mo-
neta Money Bank ku škodě J. S., 
kdy si tyto věci přisvojil. 

 Dne 14. 4. v  době od  02:15 
do  02:20 hodin na  Husově 
náměstí fyzicky napadl ne-
známý muž pana P.  H., čímž 
mu nepřímo způsobil drobné 
zranění, které si nevyžádalo 
lékařské ošetření. 

 V  době od  21:00 hodin dne 
21. 4. do  16:30 hodin dne 
22. 4. poškodil neznámý pa-
chatel přední levý stěrač u vozu 
Škoda Octavia červené barvy, 
které bylo zaparkované v  ul. 
Táborská před domem čp. 86, 
čímž způsobil majiteli vozidla 
škodu v dosud nezjištěné výši. 

 Dne 23. 4. v  době okolo 20:50 
hodin pan D. V. po  hádce se 
svou přítelkyní J. CH., která 
odešla do bytu na stejném patře 
ubytovny Pikola s.r.o. (Jitřen-
ka) ke  své kamarádce T. D., se 
domáhal kontaktu s  ní, kdy ji 
při tomto slovně urážel a kopal 
do vchodových dveří od bytu pí 
T. D., kdy při tomto jednání dve-
ře poškodil, čímž vznikla škoda 
na dveřích spol. Pikola s.r.o. mi-
nimálně ve výši 500 Kč. 

 V  době od  17:00 hodin dne 
21. 4. do  19:00 hodin dne 
24. 4. si neznámý pachatel ná-
lezem na  lavičce na  dětském 
hřišti v  Sezimově Ústí II při-
svojil mobilní telefon zn. 
HTC ONE M8 stříbrné barvy 
s  vloženou SIM kartou spol. 
O2 a  paměťovou Mikro SD 
kartou 64 GB, a dále chlapec-
kou mikinu, v  jejíž kapse byl 
mobil uložen, ku škodě ozna-
movatelky paní V. V, jejíž nezl. 
syn M. V. tam uvedené věci 
zapomněl. Škoda byla vyčísle-
na na 4.000 Kč. 
Rovněž z  měsíce dubna je 

z  území Sezimova Ústí v  šetření 
několik přestupků proti občan-
skému soužití a  proti veřejnému 
pořádku. 

 

PRODEJ

Prodej bytu v OV v SÚ K Há-
jence 675 ve  čtvrtém patře 
bez výtahu s balkónem. Okna 
bytu orientována na  východ 
a  západ. Původní dispozice 
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. Cena 1.500.000 Kč.

Tel.: 774 881 286

Inzerce

Kristýna Mrázová
Jitka Kovandová

Letos proběl již 7. ročník vý-
tvarné soutěže vyhlašovaný 

Jihočeskou vědeckou knihovnou 
a Lesy České republiky s. p. Po-
prvé se zapojila i  naše knihov-
na – přijala 84 soutěžních prací 
ve  čtyřech věkových kategorií 
(od  1. do  9. třídy), které byly 

vystaveny v  knihovně. Z  každé 
věkové kategorie vybrala laic-
ká a odborná porota tři nejlepší 
práce, které postoupily do  kraj-
ského kola v  Českých Budějovi-
cích. 

Ve čtvrtek 27. dubna proběhlo 
v  knihovně slavnostní vyhlášení 
výherců, kteří dostali od knihov-
ny ceny – knihu o lese a diplom. 
Malou cenou byli ocenění všichni 
účastníci.                                            

Výtvarná soutěž Lesy a příroda kolem nás
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Kronika představuje – Renáta Másílková

Anna Slunečková, kronikářka

Ráda bych formou pamětnického 

vyprávění připomněla objekt, který 

v našem městě delší dobu je, a tím 

je Městská poliklinika, Zdravotní 

středisko či Zdravex, 

jak se střídaly názvy v průběhu času.

A koho jiného povolat na popo-
vídání nežli člověka, který znal 

tento dům od  půdy až po  sklep, 
a to paní Renátu Másílkovou.

Ale nejprve mi dovolte pár fak-
tů o vzniku zdravotnictví v našem 
městě. Již 14. 9. 1940 byl povolen 
Zemským úřadem v Praze  provoz 
závodní ošetřovny. Toto zařízení 
se nacházelo v  kolonii rodinných 
domků v čp. 386, v domku pro dvě 
rodiny typu Florian (podle pro-
jektanta). Byly zde provedeny sta-
vební úpravy, zřízeny dva vstupy, 
v přízemí byly kuchyně přeměněny 
na dvě čekárny, jeden pokoj sloužil 
jako ordinace, druhý jako rentgen, 
z  jedné koupelny byla temná ko-
mora, z druhé archiv.  Místo spíží 
se zbudovalo WC. V prvém patře 
vznikly pokoje pro nemocné se 
třemi lůžky, sesterna a  čajová ku-
chyně. 

V  roce 1941 byla ještě uvede-
na  do  provozu ordinace lékařů 
na  vrátnici fi rmy Kovosvit. Byly 
zde ordinace tří lékařů, pokoj s ně-
kolika lůžky, rentgen a  prováděly 
se zde i menší chirurgické zákroky. 

Tato ordinace sloužila pro zaměst-
nance Kovosvitu, ale nejen pro ně, 
ještě i v době, kdy na území měs-
ta Sezimovo Ústí II vzniklo nové 
zdravotní středisko.  1. září 1954 
zahájily Vodní stavby realizaci pro-
jektu z roku 1953. Provoz byl zahá-
jen v roce 1958.  Narůstající počet 
obyvatel města si vynutil rozšíření 
zdravotnického zařízení, v  roce 
1973 se  přistavěl objekt s lékárnou,  
v roce 1975-76 se přistavělo 1. nad-
zemní podlaží.  Když se zadíváme 
na  středisko, architektonicky nám 
velice připomíná domy z  období 
stylu socialistického realismu SO-
RELY, které vidíme na ulici Dukel-
ská.   

A nyní bych se již ráda dostala 
k  povídání s  paní Renátou. Mys-
lím, že ji není třeba moc předsta-
vovat, známe ji všichni. Paní Re-
náta se narodila v Praze, zde také 
vystudovala Střední zdravotnic-
kou školu, obor všeobecná sestra. 

Po maturitě v roce 1956 pracovala 
jako sestra na  chirurgické klinice 
profesora Poláka ve  Fakultní ne-
mocnici na  pražských Vinohra-
dech v  oddělení mužů. Jak už to 
v  životě chodí, přišel "ten pravý" 
a Renáta se stěhovala do Sezimo-
va Ústí, kde 10. 7. 1959 zakotvila 
na  poliklinice, kterou v  té době 
vedl MUDr.  Plecer, zástupce mu 
dělal MUDr.  Baťha. A  Renáta 
převzala funkci po  paní Jiráčkové 
a stala se z ní vrchní sestra.  Polikli-
nika v té době byla jinak uspořádá-
na, lékaři zde sloužili stálou službu, 
před domem  byla zaparkována sa-
nita značky Tudor, kterou řídil pan 
Ondroušek a  který byl kdykoliv 
"na telefonu" připraven k výjezdu. 
Mnoho lékařů a sester prošlo touto 
budovou, ať to byli lékaři pro pra-
covníky Kovosvitu, Silonu či pro 
obvody Sezimovo Ústí I nebo II 
Nacházely se zde ordinace speciál-
ních oborů, byl zde rentgen, EKG, 

v  zadním traktu byly ordinace 
pro děti i s přilehlými "parkovišti" 
pro kočárky, lékárna pod patro-
nací manželů Wofk ových sloužila 
všem. Město rostlo a  součástí se 
stala i detašovaná pracoviště, jako 
dětská ordinace MUDr.  Mošnič-
kové na druhé základní škole, pra-
coviště u  Masokombinátu, dětská 
ordinace v  bytě na  sídlišti Nad 
Lužnicí MUDr.  Duškové, ordi-
nace MUDr.  Šohájka v  domečku 
u městského úřadu.  Přáním paní 
Másílkové by bylo je zde všechny 
vyjmenovat, ale to by byl velice 
dlouhý pamětnický článek a  také 
by se mohlo stát, že bychom na ně-
koho zapomněli, a  to bych velice 
nerada. 

V roce 1993 vznikl Zdravex, je-
hož ředitelkou se stala MUDr. Šiš-
ková a jednatelem MUDr. Jírovský. 
Zdravotní zařízení pracuje dál, 
i když v jiném složení jak ordinací, 
tak i  lékařů a  sester. Prohlédněte 
si přiloženou fotografi i a  zavzpo-
mínejte si. Asi se zde nepracovalo 
tak špatně, když si čtu ze záznamů 
paní Renáty, že ta a ta sestra či lé-
kař zde pracovali 22 let, 26 let atd.  
A  tak prosím berte toto pamět-
nické vyprávění jako vzpomínku 
na časy minulé, i když asi tím, že 
také stárnu,  se mi to tak dávno 
nezdá.  A  paní Renátě Másílkové 
slibuji, pokud to bude možné,  ta 
jména, která mi s  takovou pečli-
vostí předávala, vsunu do Kroniky 
města Sezimovo Ústí pro budoucí 
generace.                                               

Nikola Rybníčková
žákyně 9. A
ZŠ a MŠ 9. května

V pátek 28. 4. se 2. stupeň naší 
školy zúčastnil preventivního 

programu Exit Tour, jehož součástí 
bylo i vystoupení americké kapely 
Divine Attraction, která pochá-
zí z  Los Angeles. Celý Exit Tour 
tým (cca 15 lidí) k  nám do  školy 
dorazil již brzy ráno, protože bylo 
nutné nastěhovat aparaturu kapely 
do  tělocvičny. Celé to spíš připo-
mínalo přípravu skupiny AC/DC 
v  O2 aréně. V  8 hodin byl pro-
gram zahájen hodinovým koncer-

tem a poté následovaly přednášky 
na různá témata, např. šikana, život 
v  závislosti, moderní je nekouřit. 
Pro deváťáky byly určeny 2 bloky: 
o  nemoci AIDS, lásce, sexu, věr-
nosti a World Road Trip. Přednáš-
ka o nemoci AIDS byla pro mnohé 

z  nás šokující, ale to byl nejspíš 
účel. Příběhy lidí i z našeho okolí, 
fotky a  ukázky z  fi lmů nás donu-
tily se zamyslet nad tím, jak vážné 
téma to je. V dnešní době se o ne-
moci AIDS příliš nemluví, o to víc 
je to pro dospívající nebezpečné. 

Přístup lektora pana Tomáše Ře-
háka byl podle nás víc než správ-
ný. Na druhou část preventivního 
programu jsme se přesunuli do tě-
locvičny. Tam nás uvítala skupinka 
usměvavých mladých lidí, mezi 
nimiž byli i členové kapely Divine 
Attraction. Blok plný her a zábavy 
na téma velkých amerických měst 
byl pro nás velkým přínosem, pro-
tože jsme mluvili anglicky s  rodi-
lými mluvčími. A co říci na závěr? 
Mladí lidé, kteří jsou nadšeni svou 
prací, plní si možná svůj sen a jsou 
tolik usměvaví, se pro nás stali po-
zitivní inspirací do  života. Všem 
z týmu Exit Tour patří jedno velké 
DÍKY.                                                       

EXIT TOUR na Základní škole 9. května
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Děkuji panu starostovi za přá-
ní k mým narozeninám a paní 
Richterové za  milou návštěvu 
a dárek.          Anna Bečvářová

Děkuji panu starostovi za  bla-
hopřání k  mým 92. narozeni-
nám a paní Veselé za milou ná-
vštěvu. Jarmila Mikuláštíková

Děkuji panu starostovi za přá-
ní k mým narozeninám a paní 
Novákové za  milou návštěvu 
a předání dárku. 

Ladislav Ludvík
Děkuji panu starostovi a  paní 

Věrce Bažantové za  dárek 
a  přání k  mým 75. narozeni-
nám.                            Josef Král

Děkuji panu starostovi za  bla-
hopřání k narozeninám. 

Inge Malinová
Srdečně děkuji panu starostovi 

Mgr.  Ing.  Martinu Doležalovi 
za milé blahopřání k mému ži-
votnímu jubileu. 

Božena Benešová
Děkuji panu starostovi za  bla-

hopřání k narozeninám. 
Pavel Račan

Poděkování

Narození:
Duben Daniel

Malátek Jan
Pěknic Robin

Prokopová Pavlína
Stryhalová Laura

Vrabec Šimon
Zemřelí:

Bartošová Věra
Bašta Ladislav

Červinková Helena
Kuldan Otomar
Mácha František

Sobotka František
Strnadová Vratislava

Svatoňová Aurelie

Společenská kronika

od 25. 3. do 22. 4.

Jana Šindelářová
Třídní učitelka 1.B, ZŠ Švehlova

Dne 28. dubna se všechny děti 
i  paní učitelky naší školy 

proměnily v  čarodějnice, čaro-
děje, ježibaby a  ježidědky. V  tě-

locvičně se konala čarodějnická 
přehlídka všech masek, na  ná-
vštěvu k nám přišli i čarodějové 
a  čarodějnice z  MŠ Zahrádka. 
Na  programu byly také kouzel-
nické hry a  diskotéka.  Děti se 
dobře bavily a všem se program 
líbil.                                                  

ČARODĚJNICKÉ REJDĚNÍ V LIPOVCE

V  úterý 25. 4. uspořádala naše školka 
čarodějnické odpoledne, které nás ten-
tokrát čekalo na  Kozím hrádku. Cesta 
k  cíli nebyla vůbec jednoduchá, bylo 
nutné splnit několik záludných čaroděj-
nických úkolů, které pro nás přichystaly 
,,školkové Ježibaby“. Odměnou pro nás 
byl veliký oheň, na kterém jsme společ-
ně upálili čarodějnici, opekli špekáčky 
a jiné ježibabí speciality. I když chvilkami 
pršelo, nikomu déšť nevadil a  všichni 
jsme si odpoledne náramně užili.

Jarmila Hlubinková

Stříbrné pásmo si vyzpívaly děti 
z  dětského pěveckého sboru 

Nokturňáček na krajské přehlídce 
DPS ve  Strakonicích. A  nebyl to 
jediný úspěch.

Ve Zvíkovském Podhradí se ko-
nala krajská soutěž Jihočeský zpě-
váček 2017. Všechny děti, Viola 
Šmejkalová a Tomáš Černý v 1. ka-
tegorii a Veronika a Vendula Šmej-
kalovy v  2. kat., si vedly v  tvrdé 
konkurenci velice dobře a dostaly 
od poroty velikou pochvalu.

Dvě pěvecká tria (N. Peclinov-
ská, V. Šmejkalová, K. Kolací a M. 
Koblihová, V. Šmejkalová, K. Pav-
líková) si přivezla z okresní soutěže 
Jihočeský zvonek stříbrná pásma 
a  v  jednotlivcích získala Vendula 
Šmejkalová v  Táboře zlaté pásmo 
a v krajském kole potom stříbrné.

Všem zpěvákům gratulujeme.
Pokud chcete děti slyšet 

"na živo", přijďte na školní zahradu 
II. ZŠ 15. června v 17 hodin.            

Základní umělecká škola
Nerudova 648, 391 02 
Sezimovo Ústí
telefon: 381 275 383
e-mail: kancelar@zussu.cz
www.zussu.cz

VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 
NABÍZÍME STUDIUM TĚCHTO 
UMĚLECKÝCH OBORŮ:

TANEČNÍ OBOR
Každý má u nás dveře otevřené!
Co u nás najdete:
Základní rytmickou a  pohy-

bovou průpravu, scénický tanec 
s  tvorbou vlastních pódiových 
vystoupení všech tanečních stylů 
od  lidového tance až po  soudobé 
trendy.

HUDEBNÍ OBOR
Která studijní zaměření si u nás 

můžete vybrat?
Hra na  klavír, housle, violon-

cello, kytaru, akordeon, klávesové 

nástroje, zobcovou a příčnou fl ét-
nu, klarinet, trubku, lesní roh, po-
zoun a bicí nástroje, sborový zpěv, 
sólový zpěv klasický i  populární 
a  nově i  elektronické zpracování 
hudby a zvuková tvorba.

VÝTVARNÝ OBOR
Probuďte svou fantazii!
Své schopnosti můžete rozvíjet 

zejména v těchto výtvarných obo-
rech: Malba, kresba, grafi ka, kera-
mika, prostorová tvorba a mnoho 
dalších výtvarných technik.

Zápisy žáků a  přijímací poho-
vory do  všech oborů proběhnou 
v pátek 2. a 16. června od 13 do 17 
hodin v budově školy v Nerudově 
ulici 648.

Mimo tyto termíny po  indivi-
duální domluvě kdykoli v  odpo-
ledních hodinách.                                

Rej čarodějnic

Přijímání nových žáků ZUŠ

Na II. ZŠ se zpívá

MŠ LIPOVÁ
S E Z I M O V O  Ú S T Í

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
Koupím řadový dům v  Sezi-

mově Ústí 1. Tel.: 774 633 525
Koupím dvoukolovou ruční 

velkou káru, i  nepojízdnou, 
nebo rám.    Tel.: 605 470 015.
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Zdeňka Kašíková
TJ Spartak  MAS Sezimovo Ústí

Na začátku dubna zahájili gym-
nasté sezónu účastí na mezi-

národní soutěži v  Bučovicích. Byl 
to  38. ročník významné soutěže 
v  gymnastice chlapců - mladších 
žáků. Rekordní byla účast - 62 
účastníků ze tří států – Rakous-
ka, Slovenska a  České republiky 
- v  počtu 24 družstev. Z  našeho 
oddílu se zúčastnili tito sportovci: 
Kristián Drábek, Jakub Koreš, Jan 
Klečacký, Antonín Kulhavý, Radek 
Kümmel a Matyáš Ludvík. Vyrov-
nali se ostatním sportovcům, po-
dali velmi dobré výkony a bude to 

pro ně nezapomenutelný zážitek. 
22. 4. se konal v Plzni Jarní pohár 
SG, kde stříbrnou medaili v  ka-
tegorii začátečníků získal Matyáš 
Strak, bronz Vilém Míka, 5. mís-
to Jonáš Prokop, 6. místo Dalibor 
Jech.

V kategorii mladších žáků obsa-
dili 8. místo Jakub Koreš a 9. místo 
Daniel Kohout.

V  kategorii dorostenců získal 
4. místo František Vaněček. Opět 
podali všichni velmi dobré výkony.

Další soutěž byla hned v  nedě-
li 23. 4. v  Českých Budějovicích 
(O zlatou placku), v šestiboji jsme 
v nejmladší kategorii (ročník 2010) 
získali: 1. Radim Donát, 2. Štěpán 
Klečacký, 3. Gabriel Mairych, 5. 
Jonáš Prokop

Nejmladší žáci 2009 – 2008,  
také šestiboj (tam byla velmi silná 
konkurence): 4. Jan Klečacký, 5. 
Radek Kümmel, 8. Antonín Kulha-
vý, 9. Kryštof Novotný, 10 Matyáš 
Ludvík, 13 Adam Tamáš

Mladší žáci soutěžili na  třech 
nářadích.

Na prostných se nejlépe z našich 
umístil Jakub Koreš, na  kruzích 
Daniel Kohout a na bradlech Da-
vid Hnízdil. Čeněk Donát a Kris-
tián Drábek převedli také solidní 
výkony.

Ve starších žácích jsme měli dva 
zástupce -  Daniel Psota získal stří-
brnou medaili na  prostných, Jan 
Houska se umístil ve středu závod-
ního pole.                                             

2.ČSLM
22.- 23.4.2017 začala soft balová 

sezona už naplno. Muži otevřeli 
2. českou soft balovou  ligu mužů 
2017 /2ČSLM / na  domácím hři-
šti v  sobotu proti Joudrs Praha. 
Počasí nebylo ideální. Patrik Ma-
lovaný předváděl na  prkně pod-
porován dobrou obranou povolil 
hostům jen tři doběhy. Hladoví 
Hroši skórovali v každé směně až 
na  konečných 10:3. Druhé utkání 
nadhazoval Adam Bočánek. Zápas 
měl podobný průběh a  proto jej 
Hladoví Hroši ukončili již v  páté 
směně rozdílem 12:2.

S nedělním soupeřem Kotlářkou 
Praha v  prvním dramatickém 
zápase nakonec rozhodla až po-
slední směna. Domácí potřebovali 
k vítězství 3 doběhy. Kuba Tome-
ček a  Bary Řízek obsadili mety 
a  na  pálku se postavil Adam Bo-
čánek. Krásným linedrivem poslal 
míč přes devítku do zadního pole 
a byl z toho walk off  inside the park 
homerun. A vítězství 6:5.

Ve druhém zápase už se domá-
cím podobný husarský kousek ne-
povedl a podlehli 7:9

2.liga kadetů
Třetí dubnový víkend zahájili 

v  Praze svoji soutěž také kadeti.  
Ve Svoboda parku na Joudrs v zá-
kladní  skupině porazili tým Pegas 
Sedlčany 13:5  a  Snails Kunovice 
13:3. V nedělním play off  si vybrali 

slabší chvilku v  semifi nále a pod-
lehli domácím Joudrs 3:6. V zápa-
se o  třetí místo porazili Ledenice 
11:6. V úvodním kadetském turna-
ji dosáhli na bednu, což je pro silně 
omlazený tým úspěch. 

2.liga juniorů
V posledním dubnovém víken-

du 29.-30.5. 2017 bojovali v Praze 
junioři. V základní skupině zdolali 
Radotín 16:3 a  podlehli Břeclavi 
0:10. V nedělním play off  ve čtvrt-
fi nále porazili domácí Tempo 11:2 
a v semifi nále Ledenice 3:1. Ve fi -
nále narazili opět na hráče z Břec-
lavi a  ani tentokrát je nepřehráli. 
Podlehli stejným výsledkem jako 
ve skupině 0:10.  

2.ČSLM 
6.-7.5.2017 vyrazili muži k dal-

ším utkání 2.ČSLM  do Radotína. 
V prvním zápase Hladoví ukázali 
kvalitu na pálce parádním útokem 
v páté směně vyrovnali a v závěreč-
né otočili výsledek na svojí stranu 
v poměru 12:11. Ve druhém utká-
ní v dohrávce zápasu byl stav 5:5. 
Od vítězství Radotín odřízl parád-
ní příhoz Pepči Kaliny ze zadního 
pole na domácí metu. V tiebreaku 
pak Hroši naplnili mety a  Řízek 
poslal míč za  plot. Domácí od-
pověděli jediným bodem 10:6. 
Dobře naladěná výprava se pus-
tila na  pražském Tepmu do  PV 
Praha první zápas díky silnému 

útoku vyhráli 12:6, druhý zápas 
na  prkně s  Patrikem Malovaným 
body na scoreboardu naskákali až 
do stavu 18:7. Po 8. kolech soutě-
že jsou Hladoví Hroši na druhém 
místě ligové tabulky s  bilancí 7:1 
za  týmem Pasos Pardubice, který 
letos ještě neokusil hořkost poráž-
ky. Právě do Pardubic zavítají Hla-
doví Hroši v následujícím hracím 
víkendu 20-21.5.

Coachball
Tým couchballu – děti do 11let, 

vyrazil ke druhému kolu do praž-
ské Krče. Od  prvního zápasu po-
tvrzoval roli favorita. Postupně 
v základní skupině porazili Storms 
15:0, Spektrum 6:4. Ve  fi nálové 
skupině pak zdolali Ledenice 9:0. 
V posledním zápase o první místo 
s  domácím týmem Eagels okusili 
hořkost porážky. Prohra 8:3 jim 
ukázala, že se mají stále ještě, co 
učit.

2.liga kadetů
Poprvé v  letošním roce hřiště 

v Sezimově Ústí přivítalo mládež-
nický turnaj. Své boje zde odehráli 
kadeti. Po třetím místě v 1. turnaji 
v Praze panovala se silně omlaze-
ným týmem v domácím týmu spo-
kojenost. V  prvním zápase Hroši 
narazili na Ledenice a po pohled-
né hře zvítězili 9:3. Ve  druhém 
zápase podlehli hráčům z  Kuno-
vic. Pražské Joudrs B porazili 10:3.                                                                                                                                      

Nedělní playoff  boje narušil silný 
déšť, ale výborně připravené hřiště 
u Kozského potoka bylo za pomo-
ci domácích hráčů i soupeřů rychle 
uvedeno do hratelného stavu. Le-
denice oplatili porážku domácím 
Hladovým Hrochům ze základní 
skupiny v  poměru 6:4. Hroši si 
tak znovu zahráli v  zápase o  třetí 
místo a porazili Joudrs 10:4. Finá-
le ovládli stejně jako v Praze hráči 
Kunovic.

2.liga žáků
Žáci po  zrušeném turnaji 

na  Hluboké, která před 14ti dny 
místo soft ballu viděla sníh a déšť, 
zahájili doma. 8 týmů z  celé re-
publiky se utkalo v  16ti zápasech 
o  první letošní body. Našim hrá-
čům tentokrát boj o  třetí místo 
nevyšel a  v  dramatickém zápase 
podlehli Sedlčanům 7-4. Vítězně 
odjížděli Ledenice, skore 6-0 nad 
Trhovými Sviny je usadilo na prv-
ní místo soutěže. O další místa se 
podělily týmy J.Wericha z  Prahy, 
Slavie Plzně, Painbusters Mostu B 
a Storks Vlašimi.

Termíny na červen:
3. 6. - 2ČSL muži
4. 6. - 2. liga kadetů
10. - 11. 6. - 2.liga juniorů
17. - 18. 6. - 2.liga juniorek
21. 6. - Jč. přebor žáci
23. 6. - Teeballová liga



Sportovní gymnastika

Hladoví Hroši opět úspěšní
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Romana Krůčková
ředitelka MSKS

Myšlenka vzniku informač-
ního centra byla prostá, 

nechat dveře Městského stře-
diska kultury a  sportu otevřené 
po celý den dokořán. V minulých 
letech jsme ve  foyer Spektrum 
vybudovali galerii, kde návštěv-
níci mohli jednotlivé výstavy 
shlédnout pouze v  odpoledních 

a večerních hodinách při konání 
kulturních akcí nebo kina. Ten, 
kdo si chtěl zakoupit vstupenku 
v  předprodeji na  některé před-
stavení nebo výlet, koupit pohled 
či jiný suvenýr, musel po  scho-
dech do  prvního patra bočním 
vchodem do  kanceláře. Proto 
jsme se rozhodli všechno spojit 
dohromady, udělali drobné sta-
vební úpravy a  infocentrum je 
na  světě. Můžete ho najít hned 
naproti pokladně, když vstoupí-

te hlavním vchodem do budovy 
Spektrum. Spolu s  klasickými 
službami budeme nabízet také 
předprodej vstupenek, kopíro-
vání, skenování, laminování, 
jednoduchou vazbu, veřejný in-
ternet, vyhledávání v jízdních řá-
dech nebo inzertní vývěsku pro 
občany, kteří chtějí něco prodat 
nebo koupit. Věříme, že nová 
služba bude prospěšná nejenom 
turistům, ale hlavně občanům 
města Sezimovo Ústí.                      

Nové infocentrum se rozjíždí

Otevírací doba informačního centra
Pondělí 8:00 – 12:00       13:00 – 16:00    hodin
Úterý 8:00 – 12:00       13:00 – 17:00    hodin
Středa 8:00 – 12:00       13:00 – 16:00    hodin
Čtvrtek 8:00 – 12:00       13:00 – 17:00    hodin
Pátek 8:00 – 12:00       13:00 – 16:00    hodin

Nabídka služeb informačního centra
 turistické informace  informace 

o kulturním dění  informace o místních službách 
 předprodej vstupenek  prodej suvenýrů a map 
 kopírování, laminování, vazba  inzertní vývěska 

 veřejný internet

U  příležitosti otevření tu-
ristického informačního 

centra v  Sezimově Ústí vyhla-
šuje Městské středisko kultury 
a sportu anketu o nejzajímavější 
motiv na turistickou známku. 

Motiv turistické známky se 
volí tak, aby co nejlépe vyja-

dřoval charakter turistického 
známkového místa. Jde vět-
šinou o  typickou architek-
tonickou památku, přírodní 
útvar, portrét slavné osobnos-
ti či o  symbol místa. Změna 
motivu je výjimečná a  může 
k  ní být přistoupeno pouze 

z  důvodu technologických 
problémů nebo oprávněného 
požadavku turistického znám-
kového místa. 

Na  základě vašich hlasů vy-
bereme jeden motiv, který bude 
město Sezimovo Ústí na známce 
reprezentovat.                                    

Anketní lístek 
Anketní lístek odstřihněte a křížkem označte jeden z motivů. Lístek můžete odevzdat do 30. června 2017 

buď do schránky MSKS, do schránky městského úřadu nebo v městských knihovnách Sezimovo Ústí.

TRADIČNÍ LAMPIONOVÝ 

PRŮVOD S OHŇOSTROJEM

Průvod s  rozsvícenými lampiony vyšel 
8. května ve 20.30 hodin, v čele jako ob-
vykle vyrazily mažoretky v  doprovodu 
bubenického souboru Wild Sticks. Dě-
kujeme Táborským střelcům za  krásný 
ohňostroj.

MÁJOVÉ SLAVNOSTI 
Park před Spektrem tradičně ožil na pr-
vomájový den dětmi, pro které v parku 
skauti připravili plejádu soutěží a  her. 
Májové slavnosti by se v  Sezimově Ústí 
neobešly ani bez táborského Swing Ban-
du nebo sezimoústeckých kynologů. 

OTEVŘENÍ TURISTICKÉ SEZONY 

NA KOZÍM HRÁDKU 
Na  sváteční pondělí ožil Kozí hrádek 
dravci, středověkou hudbou a  s Tábor-
skými Kupci si děti mohly vyzkoušet 
lukostřelbu, zaházet sekyrkami, vyzkou-
šet brnění nebo se podívat na  výstavu 
zbraní.

infocentrum@sezimovo-usti.cz    +420 734 797 521

Hlasujte o motiv turistické známky města

Růže ze znaku městaSluneční hodiny 

na náměstí Tomáše Bati

Empírový kostel 

Povýšení sv. Kříže 

na Husově náměstí

Slavnostní otevření nového informačního centra 
se koná v úterý 13. června v 17 hodin v budově Spektrum Sezimovo Ústí.
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DEN DĚTÍ

1. června 16 hod.

sportovně  rekreační 

areál Pohoda

Těšit se můžete na nejrůznější 
soutěže, skákací hrad, trampolínu, 
výtvarnou dílnu a dětský kabaret 
v podání divadla Hnedle vedle.
vstupné: zdarma

FOLKLORNÍ SETKÁNÍ 

V SEZIMOVĚ ÚSTÍ

3. června 14 hod.

park před Spektrem

První ročník folklorního setkání 
jihočeských folklorních souborů 
zahájí průvod všech účinkujících 
kolem náměstí Tomáše Bati, kde 
se jednotlivé soubory představí 
kratičkou ukázkou. Pozvání přijaly 
soubory Písečan, Prácheňáček, 
Stražišťan, Soběslavská chasa 
mladá, Doudlebánek, Lučina, 
Malý Furiant, Bystřina, Javoráček, 
Budus a samozřejmě sezimácký 
Dubínek a Jitra Soběslav. Přijďte 
spolu s účinkujícími roztančit 
náměstí a poté se můžete 
přesunout na samotný festival do 
parku před Spektrem, kde si až 
do večerních hodin můžete užít 
jedinečnou přehlídku pestrých 
krojů, hudby a zpěvu. Průvod 
vyjde ve 14 hodiny.
vstupné: zdarma

NOC KOSTELŮ

9. června 19 – 22 hod.

kostel Povýšení sv. Kříže

Akci zahájí v 19 hod. pěvecký 
sbor Nokturno. Od 19.30 hod. 
začíná komentovaná prohlídka 
kostela a od 20 do 22 hod. volná 
prohlídka. Prohlédnout si můžete 

sakristii, varhany, věž, zvony 
a kroniku.
vstupné: zdarma

STRAŠIDELNÁ NOC 

LITERATURY ANEB STRAŠIDLA 

SI HRAJÍ V KNIHOVNĚ

15. června 18 - 20 hod.

Městská knihovna Sezimovo 

Ústí, Školní náměstí 1219

Přijďte se bát do knihovny! 
Vyrobíme si strašidelné masky, 
vlastního strašáka a poslechneme 
si hororové pohádky pro děti.
vstupné: zdarma

LETNÍ SHOW ZŠ ŠKOLNÍ 

NÁMĚSTÍ ANEB TĚŠÍME SE 

NA PRÁZDNINY

22. června 17 hod.

letní kino

Vystoupí pěvecký sbor Nokturňáček, 
roztleskávačky, mažoretky, folklórní 
soubor Dubínek a Petr Doldy 
Dolének s kapelou Bohemica. 
Uvidíte ukázky práce s keramikou, 
paličkováním a další ruční práce 
žáků.
vstupné: zdarma

LUŽNICKÁ ŠLAPKA

25. června

sportovně 

rekreační areál Pohoda

9 hod. – prezence
9 – 13 hod. – hudební vystoupení 
Krýgl Boys
9.30 hod. – RideWheel team 
s moderovanou show na kolech

10 hod. – start
12.30 hod. – RideWheel team 
s moderovanou show na kolech
Šestý ročník cykloturistické akce 
po okolí řeky Lužnice. Trasa 
Lužnické šlapky je připravena 
nejenom pro cyklisty, ale také pro 
milovníky Nordic Walking nebo 

turistiky. Každý účastník obdrží 
na startu orientační mapu, turisté 
mohou využít instruktora Nordic 
Walking. Doprovodný program 
je určen nejen účastníkům 
Lužnické šlapky, ale i ostatním 
návštěvníkům biotopu Pohoda. 
Již tradičně zahraje kapela Krýgl 
Boys, uvidíme moderovanou show 
na kolech RideWheel team.
vstupné: zdarma

NA PRÁZDNINY 

S VČELKOU MÁJOU

29. června 13 - 16 hodin

Městská knihovna Sezimovo 

Ústí, Školní náměstí 1219

I v knihovně přivítáme prázdniny! 
Přijďte si vyrobit vlastní včelku, 
poslechnout pohádku nebo si 
zahrát deskovou hru. Vhodné 
i pro předškoláky.

POHÁDKY

ČERNOBÍLÁ POHÁDKA

Divadélko Kos
14. června 16.30 hod.

sál Spektrum

Představte si království, kde je vše 
jen bílé nebo černé. Zlá královna 
noci všechny ostatní barvy 
zakázala. Chystá se však zakázat 
i barvu bílou. A potom vše upadne 
do černočerné tmy. Papageno 
musí zlé čáry překonat a projít 
těžkými zkouškami. Snad se mu 
to podaří a království opět zazáří 
v barvách a zavládne zde radost. 
A možná najde i svoji pravou 
vyvolenou. Pohádka je napsaná 
na motivy Kouzelné fl étny od 
W. A. Mozarta. 
vstupné: 50 Kč 

VÝLETY

PO STOPÁCH SLAVNÝCH 

PODNIKATELŮ - ZLÍN

sobota 3. června

odjezd v 6.30 hod. Spektrum, 

6.45 hod. Tábor ČD 

V rámci cyklu „Po stopách 

slavných podnikatelů“ navštívíme 
s Lenkou Želivskou Zlín – 
město Tomáše Bati. Expozice 
Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra 
skutečnost, představuje historii 
fi rmy Baťa v Muzeu Jihovýchodní 
Moravy a je svým rozsahem 
i propracovaností ojedinělou 
nejen v České republice, ale též 
v celé Evropě. Prohlédneme si 
také Baťův mrakodrap a zlínské 
fi lmové ateliéry proslavené v 60. 
letech animovanými a trikovými 
fi lmy Karla Zemana a Hermíny 
Týrlové. Poté se vydáme na plavbu 
lodí po Baťově kanále. Jedná se 
o jednosměrnou, zhruba 1,5 až 
2 hodiny trvající plavbu jedním 
z nejmalebnějších úseků Baťova 
kanálu. Její součástí je proplutí 
plavebních komor, kde v jedné 
z nich rozdíl hladin činí více než 
dva metry.
cena: 990 Kč
V ceně jsou zahrnuty vstupy.
č. účtu: 705 978 359 / 0800, 
var. symbol 0306

JINDŘICHOHRADECKO 

sobota 17. června

odjezd v 7 hod. Spektrum, 

7.15 hod. Tábor ČD

V sobotu 17. června se 
s Mgr. Josefem Bílkem vypravíme 
za poznáním některých nových 
zajímavostí na Jindřichohradecku. 
V Nové Bystřici navštívíme 
nedávno otevřené muzeum 
automobilových veteránů 
zaměřené hlavně na „Ameriky“ 
z období 30. - 60. let minulého 
století.  Nedaleko odtud zastavíme 
u lesního hotelu Peršlák 
na hranicích mezi Rakouskem 
a ČR, prohlédneme si Kámen 
republiky, podíváme se i do „Údolí 
lásky“ a k nejsevernějšímu 
místu Rakouska.  Ve Slavonicích 
nahlédneme do systému 

Kulturní akce na měsíc červen
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Kulturní akce na měsíc červen

podzemních chodeb, zavítáme 
do pevnostního areálu a užijeme 
si prohlídku tohoto renesančního 
města, které je navrženo na zápis 
mezi památky světového 
kulturního dědictví UNESCO. 
U Kunžaku se zastavíme u vrchu 
Vysoký kámen s balvanovým 
mořem pod vrcholem.
cena: 640 Kč / 570 Kč děti 
a senioři nad 65 let 
V ceně jsou zahrnuty vstupy.
č. účtu: 705 978 359 / 0800, var. 
symbol 1706

ZÁMECKÝ PARK ŠTIŘÍN 

A VELKOPOPOVICKÝ PIVOVAR

čtvrtek 22. června

odjezd v 8 hod. Spektrum, 

v 8.15 hod. Tábor ČD

Štiřínský park patří k nejkrás-
nějším parkům v republice, jeho 
rozloha je necelých 40 hektarů. 
Jeho chloubou jsou zejména rodo-
dendrony – pěnišníky, kterých tu 
najdeme na 1 300 kusů. Obdivovat 
tu ale můžeme i rozsáhlé travnaté 
plochy a množství překrásných 
listnatých stromů, hlavně dubů, 
habrů a lip. Parkem nás pro-
vede RNDr. Václav Větvička. 
Poté se osvěžíme prohlídkou 
velkopopovického pivovaru. 
Poznáme příběh zakladatelské 
rodiny Ringhoff erů. Projdeme si 
historickou varnu z roku 1928, 
ležácké sklepy, v nichž nás čeká 
ochutnávka nefi ltrovaného piva 
Velkopopovický Kozel, čepo-
vaného z unikátního výčepu.                                                                           
Cena: 540 Kč / 410 Kč děti a se-
nioři nad 70 let
V ceně jsou zahrnuty vstupy.
č. účtu: 705 978 359 / 0800, var. 
symbol 2206

VÝSTAVY A VERNISÁŽE 

LUŽNICE U TÁBORA

VERNISÁŽ - 12. června 18 hod. 
Výstava je přístupná do 31. srpna. 

galerie Spektrum

Výstava fotografi í Muzea 
fotografi e Šechtl a Voseček.
Lužnice, z fotografi í z let 1900 
až 1930 a současných snímku 
Martiny Ráczové. Většina 
fotek je z Tábora, ale budou 
tam i Čelkovice, Přibenice 
a Dobronice.

PROCHÁZKY PŘÍRODOU

Výstava je přístupná do 30. června
galerie Spektrum

Výstava obrazů Anežky 
Kubálkové. Autorka nejraději 
maluje přírodu, používá akrylové 
a akvarelové barvy. 

POCTA PŘÍRODĚ

Městská knihovna 2, Školní 

nám. Sezimovo Ústí 2

Výstava bude přístupná 
do 31. července.
Výstava akvarelových obrazů 
přírody Pavly Vrkočové.

MAJÁKY – KATEŘINA TUČKOVÁ

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. 

VÝSTAVA 

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.

PRODEJNÍ VÝSTAVA 

LIBUŠE FRANKOVÁ

Výstava je přístupná do 11. června
galerie Spektrum

Rodilá Táboračka, pochází 
z rodu tiskařů Frankových 
z Tábora. Podnikatelka v oboru 
starožitností a malířka. 
Vystudovala aranžérství, což bylo 
s výtvarnictvím také její povolání. 
Poté se stala profesionální 
malířkou a starožitnicí. Své obrazy 
také vystavuje a prodává ve své 
galerii v Táboře.

PŘIPRAVUJEME

POHÁDKY DO PARKU

VÝSTAVA LILIÍ

sobota 14.–16. června

PŘIPRAVUJEME VÝLETY

POVLTAVÍ

sobota 22. července

ZRUČ NAD SÁZAVOU

sobota 12. srpna

ZÁMEK KRATOCHVÍLE 

A VÝSTAVA KVĚTIN ČIMELICE

sobota 26. srpna

KLUBOVNA III. VĚKU

V PONDĚLÍ SE SETKÁVÁME …

5. června 15 hod.

Městská klubovna 

v Jiráskově ulici

„Ať prší, či sněží, do klubu se 
běží, v patnáct hodin začínáme, 
vesele si povídáme …“ milá slova 
z básně, která vznikla při jednom 
z našich setkání. A tak to bude 
i tentokrát.

ZÁVĚREČNÝ TÁBORÁK

12. června 15 hod.

Venkovní prostor 

restaurace Hilton 

Posezení u ohně se pomalu stává 
tradicí. Letos s ním ukončíme  
5. rok potkávání se v Klubovně 
III. věku. Zbývá si tedy jen přát 
příznivé počasí.

NA ROZLOUČENOU 

PŘED PRÁZDNINAMI S H. 

KAZATELOVOU

Sraz: 17. června ve 14.30 

v parku před Hotelem MAS

MHD č. 13 ve 14.49 se vydáme 
do Plané, odtud proti proudu řeky 
až na hráz rybníka Hejtmana a dále 

po Hraběcí pěšince přes zámek 
na Strkově opět do Plané. Zpátky 
pěšky po pravém břehu Lužnice 
do Sezimova Ústí nebo MHD. 

KNIHOVNY

Novinky v knihovně 

Sezimovo Ústí 1

Kristan Higgins: 

Návrat na vinici

Romantický příběh
Dominik Dán: Bestie

Detektivní román
Ruta Sepetys: Sůl moře

Příběh o největší tragédii 
v dějinách mořeplavby
Diana Norman: Dáma 

s hedvábnou maskou

Čtení pro ženy
Conn Iggulden: Válka růží

Historický román
Sarah J. Maas: Dvůr trnů a růží

Fantasy
František Niedl: Útěk do pekel

Napínavé čtení
Monika Horsáková: 

Pod pokličkou 3

Jak se zdravě stravovat
Zuzana Pospíšilová: 

Školní strašidlo

První čtení
Lukáš Pavlásek: Prvotřídní 

blázni mají potíže s kázní

Nezbedné básničky pro děti

Novinky v knihovně 

Sezimovo Ústí 2

Dospělí:
Alena Jakoubková: 

Manžel nikdy nespí

Román pro ženy
Elle Kennedy: Plán

Další díl hokejové romance
Peter May: Černé světlo

Třetí díl kriminální série Akta Enzo
Liane Moriarty? Poslední výročí

Osud si s námi někdy prapodivně 
pohrává…
Jo Nesbo: Žízeň

Oblíbený Harry Hole se vrací
Iva Peroutková: 

Francouzská jízda

Žádná cesta není taková, jakou si 
ji představujeme…
Erin Watt: Papírová princezna

Tihle Royalové vás zničí!

Děti a mládež:
Cassandra Clare: 

Paní půlnoci – temné lsti
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Kulturní akce na měsíc červen

Sága o Lovcích stínů
Erica David: Anna a Elsa – jak 

vyzrát na medvědy

Sesterství je to nejmocnější kouzlo
Já, jůtuber 4

Tentokrát o Carrie Kirsten, 
Johny Valdovi, Veronice Spurné, 
Zachym a Vidrailovi
Jeff  Kinney: Deník malého 

poseroutky 11 - Všechna sláva

Greg se snaží natočit hororový fi lm.
Dav Pilkey: Kapitán Bombarďák

Superhrdina Kapitán Bombarďák 
– jeho skutečná totožnost je tak 
tajná, že ani on sám neví, kdo 
doopravdy je.

KINO SPEKTRUM

čt 1. června 20:00 hod.

pá 2. června 17:30 hod.

ne 4. června 20:00 hod.

TEHDY SPOLU 

poetický / historický 
ČR, 75 min., přístupný
vstupné: 120 Kč

pá 2. června 20:00 hod.

út 6. června 17:30 hod.

Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE

dobrodružný / drama
Francie, Kanada, 2017, 110 min., 
přístupný, český dabing
vstupné: 110 Kč

ne    4. června  15:00 hod.

st 28. června 17:30 hod.

ŠMOULOVÉ: 

ZAPOMENUTÁ VESNICE

animovaný / komedie / rodinný / 
dobrodružný
USA, 105 min., přístupný, český 
dabing
vstupné: 100 Kč

ne 4. června  17:15 hod.

út 6. června 20:00 hod.

WONDER WOMAN 

akční/ dobrodružný/ fantasy
USA , 2017, 141 min., 12 let, 
český dabing
vstupné: 120 Kč

st 7. června 16:00 hod.

st 21. června 16:00 hod.

st 28. června 16:00 hod.

O MAŠINCE

POHÁDKY Z HOR

U VODY

vstupné: 30 Kč

st 7. června 17:30 hod.

so 10. června 15:00 hod.

PŘÍŠERKY POD HLADINOU

animovaná komedie
Španělsko, USA, Belgie, 2017, 
barevný, český dabing, 92 min., 
přístupný
vstupné: 110 Kč

st 7. června 20:00 hod.

ZABIJÁCI Z MALOMĚSTA

komedie / krimi / drama
Dánsko, 2017, 15 let, 90 min., 
české titulky
vstupné: 90 Kč

čt 8. června  10:00 hod.

HISTORIE SEZIMOVO ÚSTÍ 3

vstupné: 40 Kč

čt    8. června 17:30 hod.

pá    9. června 17:30 hod.

ne 11. června 17:30 hod.

MUMIE

akční / dobrodružný
USA, 2017, 12 let, 115 min., 
český dabing 
vstupné: 130 Kč

čt     8. června 20:00 hod.

so  10. června 17:30 hod.

st  28. června 20:00 hod.

SMRTIHLAV

Válečný / drama / historický / akční
FR, USA, UK , 2017, 12 let, 
119 min., české titulky
vstupné: 110 Kč

pá     9. června 20:00 hod.

ne  11. června 20:00 hod.

KRÁL BELGIČANŮ

komediální roadmovie, Belgie, 
Nizozemsko, Bulharsko, 2016, 94 
min., přístupný, české titulky
vstupné: 100 Kč

so  10. června 20:00 hod.

SKOKAN

Komedie
Česko, 2017, 94 min., 12 let
vstupné: 120 Kč

ne  11. června 15:00 hod.

ne  25. června 15:00 hod.

MIMI ŠÉF

animovaná komedie 
USA, 2017, 97 min., přístupný, 
český dabing
vstupné: 100 Kč

út  13. června 17:30 hod.

ne  18. června 15:00 hod.

út  27. června 20:00 hod.

PIRÁTI Z KARIBIKU: 

SALAZAROVA POMSTA

dobrodružný / akční / fantasy / 
komedie
USA, 2017, 120 min., přístupný, 
český dabing
vstupné: 110 Kč

út  13. června 20:00 hod.

st  21. června 20:00 hod.

KRÁL ARTUŠ: 

LEGENDA O MEČI 

akční/ dobrodružný/ drama / fantasy
Velká Británie, Austrálie, USA 
2017, 126 min., 12 let, 
české titulky 
vstupné: 110 Kč

st  14. června 20:00 hod.

ne  18. června 20:00 hod.

VETŘELEC: COVENANT

sci-fi  thriller
USA, 2017, 122 min., 15 let, 
české titulky 
vstupné: 120 Kč

čt  15. června 17:30 hod.

pá  16. června 17:30 hod.

so  17. června 15:00 hod.

ne  18. června 17:30 hod.

AUTA 3 

animovaný
USA, 2017, přístupný, 100 min.,
český dabing
vstupné: 120 Kč

čt  15. června 20:00 hod.

so  17. června 17:30 hod.

pá  23. června 20:00 hod.

POBŘEŽNÍ HLÍDKA

akční komedie
USA, 2017, 119 min.,15 let, 
české titulky
vstupné: 120 Kč

pá 16. června 20:00 hod.

so 17. června 20:00 hod.

EXTRÉMNÍ RYCHLOST

akční / thriller
Francie , 2017, 94 min., 12 let, 
české titulky
vstupné: 110 Kč

út  20. června 17:30 hod. 

ne  25. června 20:00 hod.

MASARYK

životopisný / drama / historický
Česko, Slovensko, 2017, 106 min.,
vstupné: 100 Kč

út 20. června 20:00 hod.

so 24. června 20:00 hod.

DOPOLEDNÍ KINO

čt 29. června 10:00 hod. 

senior 60 Kč
ZAHRADNICTVÍ: 

RODINNÝ PŘÍTEL

milostné drama 
ČR, Slovensko, Polsko, 2017,
115 min., přístupný
vstupné 100 Kč

st  21. června 17:30 hod.

so  24. června 15:00 hod. 

STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2

akční / dobrodružný
USA, 136 min., 12 let, 
český dabing
vstupné: 100 Kč

čt  22. června 17:30 hod. 

pá  23. června 17:30 hod 

ne  25. června 17:30 hod

TRANSFORMERS: 

POSLEDNÍ RYTÍŘ

akční / dobrodružný / sci-fi  / thriller
USA, 2017, 140 min., přístupný, 
vstupné: 130 Kč

čt  22. června 20:00 hod. 

so  24. června 17:30 hod.

HOLKY NA TAHU

komedie, USA , 2017, 15 let, 
97 min., české titulky
vstupné: 120 Kč

út 27. června 17:30 hod.

pa 30. června 20:00 hod.

CUKY LUKY 
komedie, Slovensko, 2017, 
112 min., 7 let, originalni znění 
vstupné: 110 Kč

čt 29. června 17:30 hod.

pá 30. června 15:00 hod.

JÁ, PADOUCH 3

animovaná komedie, USA, 2017, 
96 min., přístupný, český dabing
vstupné: 130 Kč

čt  29. června 20:00 hod.

pá  30. června 17:30 hod.

VŠECHNO, ÚPLNE VŠECHNO

drama / romance
USA, 2017, 96 min., 12 let, titulky
vstupné: 110 Kč

Vstupenky je možno zakoupit 
také on – line na webu:

www.kultura.sezimovo-usti.cz
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Romana Krůčková
ředitelka MSKS

Šestý ročník Lužnické šlapky 
je tady a  přináší hned několik 

změn. První velkou změnou je 
místo konání této akce. Opustíme 
Husovo náměstí a  přesuneme se 
nedaleko do sportovně rekreační-
ho areálu Pohoda, kde bude start 
i  cíl Lužnické šlapky. Důvodem 
přesunu je nejenom možnost 
parkování u tenisové haly pro mi-
mosezimácké, ale hlavně využití 
celého areálu pro sportovce i divá-
ky. Areál Pohoda nabízí přírodní 
koupaliště, dětské brouzdaliště 
a  hřiště nebo víceúčelovou spor-
tovní plochu.  Druhou změnou je 
rozšíření akce i  pro turisty. Do-
sud jsme nabízeli pouze krátkou 
15 km a dlouhou 25 km trasu pro 
cyklisty, letos s námi mohou šlapat 

všichni, kdo mají chuť. Nemůžete 
zabloudit, každý účastník obdrží 
mapku s  přesným popisem tra-
sy. Poslední změna je připravena 
pro nadšence Nordic Walking. 
Na startu bude připraven sportov-
ní instruktor, se kterým se můžete 
vydat buď na  krátkou 6 km nebo 
dlouhou 11 km trasu po  cestách 
v  turoveckých lesích. Tak nevá-
hejte a  vyrazte s  námi, Lužnická 
šlapka se koná v neděli 25 června 
v  rámci festivalu Léto nad Luž-
nicí. Nejde o  žádný závod, šlape 

se na  pohodu! Vítězem je každý, 
kdo dokončí svoji trasu. Prezence 
všech účastníků začíná v 9 hodin, 
společný start pro kola i pro pěší 
je v 10 hodin. Od 9 do 13 hodin 
bude hrát pohodová bluegrassová 
muzika Krýgl Boys , v 9.30 hodin 
a ve 12.30 hodin budete mít mož-
nost shlédnout exhibiční vystou-
pení na kole a moderovanou show 
Ride Wheel. Milovníci sportů 
nebo koupání, přijďte strávit pří-
jemný červnový den, vstup do are-
álu bude zdarma.                              

Lužnická šlapka letos trochu jinak

Kristýna Mrázová
Jitka Kovandová

Ve  čtvrtek 15. června pro-
běhne od  18 do  20 hodin 

v knihovně Sezimovo Ústí 2 Noc 
literatury – tentokrát zaměřená 
na  děti. Přijďte si poslechnout 
strašidelné příběhy, které bu-
dou předčítat paní Stanislava 
Rybníčkova a Mgr. Pavel Kubec. 
Po předčítání si děti budou moci 
vyrobit vlastního strašáka, pro-
lézt opičí dráhu plnou strašidel 
a  vytvořit si vlastní strašidelnou 
masku. Přijďte i  vy ve  strašidel-
ných kostýmech a  doplňte tak 
atmosféru v knihovně. Nikdo ne-
odejde s prázdnou, tak se přijďte 
bát do knihovny!                               

Strašidelná noc 
literatury 
aneb strašidla si hrají v knihovně
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