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Krátce z radnice
Martin Doležal 
starosta města

 RM schválila plán oprav by-
tových a nebytových prostor 
v majetku města většího roz-
sahu pro  r. 2018;

 RM schválila plán oprav 
sportovních zařízení v majet-
ku města pro r. 2018;

 RM schválila zásobník oprav 
chodníků a komunikací a za-
hájení postupné realizace 
akcí (rce ul. Švehlova a  části 
ul. Bydlinského, park. plo-
cha za č.p. 638, před č.p. 682 
a  v  ul. Jana z  Ústí, chodník 
za  č.p. 619 a  601, chodník 
u dět. hřiště v ul. Krátká a I. 
a  II. etapa chodníku za  rest.  
Lípa).                                            

Martin Doležal
starosta města

V nejbližší době bude zahájena 
rekonstrukce další ulice v na-

šem městě, a  to ul. Ke  Hvězdár-
ně. Proč volba padla na tuto ulici, 
když by se ve  městě mohly najít 
ulice důležitější a v horším stavu? 
V rámci tzv. Kolonie jsou k realiza-
ci připravovány dvě ulice: Švermo-
va a Ke Hvězdárně. Obě z důvodů 
potřeby rekonstruovat kanalizační 
řady a řešit neuspokojivý dopravně 
- technický stav komunikací. Pro-
jektová příprava a  stavební řízení 
rekonstrukce ulice Ke  Hvězdárně 
proběhly rychleji, proto byl dříve 
vybrán zhotovitel a  práce mohou 
začít. Stavbu provede táborská 
společnost DAICH spol. s r.o., cena 
dle smlouvy o dílo činí 6,4 mil. Kč 
bez DPH, z  toho podíl města Se-
zimovo Ústí činí 2,93 mil. Kč, tj.  
3,55 mil. Kč vč. DPH.

Projekt s  názvem: „Stavební 
úpravy ulice Ke  Hvězdárně, Se-
zimovo Ústí“, jehož investory je 

město Sezimovo Ústí a  Vodáren-
ská společnost Táborsko s.r.o., řeší 
rekonstrukci kanalizačního řadu, 
jeho posun a nové napojení kana-
lizačních přípojek k  jednotlivým 
nemovitostem. Dále řeší nevhod-
né komunikační uspořádání ulice 
a  parkování, a  to rozšířením ko-
munikace, přesunem a novým vy-
značením podélných parkovacích 
stání na  druhou stranu vozovky 
než dosud. V  ulici také bude vy-
budováno nové veřejné osvětlení. 
Stavební úpravy by měly přispět 
ke zlepšení stavu odvádění odpad-

ních vod a zvýšit bezpečnost pro-
vozu na pozemní komunikaci.  

Stavba by měla být zahájena 
v týdnu od 5. 3. 2018 a dokončena 
do 30. 9. 2018.

Po dobu stavby musí zhotovitel 
zajistit průjezd vozů policie, hasičů 
a zdravotnické služby na všech do-
tčených komunikacích a  zachovat 
přístup k  požárním hydrantům. 
K  objektům odděleným výkopem 
instaluje zhotovitel, po  dohodě 
s jejich majiteli, můstky a lávky se 
zábradlím v souladu s bezpečnost-
ními předpisy. 

Stavba by měla být prováděna, 
zejm. ve vztahu k rekonstrukci ka-
nalizačního řadu, ve dvou etapách 
tak, aby byla pokud možno co nej-
více zachována průjezdnost jednot-
livých úseků. Realizace akce bude 
pochopitelně provázet řada nezbyt-
ných dopravních opatření a  ome-
zení, a  to v  celé lokalitě. Po  dobu 
stavby bude ve  spolupráci se zho-
tovitelem řešen i  způsob odvozu 
komunálního odpadu a  náhradní 
možnosti parkování např. na  par-
kovišti vedle areálu letního kina.  

Informace o projektu, včetně zá-
kladních výkresů, jsou k dispozici 
na www.sezimovo-usti.cz.  

Dovoluji si všechny obyvatele 
i  pravidelné či občasné uživatele 
ulice Ke Hvězdárně požádat o re-
spektování dopravního značení 
a zároveň o pochopení a trpělivost 
s  omezeními, které stavba vyvo-
lá. Po  jejím dokončení bychom 
se měli dočkat lepší a bezpečnější 
komunikace, kvalitnějšího veřejné 
osvětlení a  zajištění spolehlivého 
odvodu kanalizačních vod na  ně-
kolik dalších desítek let.                  

Rekonstrukce ulice Ke Hvězdárně začíná

První občánek města roku 2018

Prvního občánka města Sezimovo Ústí, Teodora Šitlera, který se narodil 10. 1. 2018, přivítali do života starosta Mgr. Ing. Martin 
Doležal a místostarostka Ludmila Svatková. Popřáli chlapečkovi a jeho rodičům hodně štěstí a zdraví a předali dárkový poukaz, 
který věnuje město Sezimovo Ústí prvnímu občánkovi narozenému v novém roce.
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Zápisy do všech základních 
škol zřizovaných městem 

Sezimovo Ústí proběhnou 
ve  dnech 11.–12. dubna 2018 
v časech:
 ZŠ 9. května  

10:00 – 17:00 hodin
 ZŠ Školní náměstí
 12:00 – 17:00 hodin
 ZŠ Švehlova  

13:00 – 17:00 hodin
- Den otevřených dveří: 
 5. 4. 2018 od 15:00

Zápisy do  všech mateř-
ských škol zřizovaných měs-
tem Sezimovo Ústí proběhnou 
ve  dnech 2. – 3. května 2018 
v časech:
 MŠ 9. května
 13:00 – 17:00 hodin
- Den otevřených dveří: 
 termín bude upřesněn
 MŠ Zahrádka 
 13:00 – 16:00 hodin
- Den otevřených dveří: 
 7. 4. 2018 od 10:00 do 13:00
 MŠ Lipová 
 13:00 – 15:30
- Den otevřených dveří: 
 17. a 24. 4. 2018 
 vždy od 9:45 do 11:00

Martin Doležal
starosta města

Ve  dnech 12. a  13. 1. 2018 
se konalo první kolo vol-

by Prezidenta České republiky. 
V  tomto kole přišlo v  Sezimo-
vě Ústí k  volebním urnám v  8 
okrscích 4  016 voličů z  5  840 
oprávněných, což představovalo 
v celostátním či krajském měřít-
ku nadprůměrnou volební účast 
68,77 %, přesto to je o  1,32 % 
méně, než v  prvním kole prezi-

dentských voleb v  r. 2013. Nej-
vyšší účast byla ve  volebních 
okrscích č. 6 (MěÚ) – 75,41 a č. 7 
(MŠ Kaplického) – 75,16 %, nej-
nižší ve volebním okrsku č. 8 (ZŠ 
Švehlova) – 60,53 % a č. 5 (Sprá-
va města) – 60,85 %. Do druhého 
kola by pomyslně z voleb v Sezi-
mově Ústí postoupili shodně jako 
v celostátním měřítku Miloš Ze-
man a Jiří Drahoš. Miloš Zeman 
získal nejvíce hlasů ve  čtyřech 
volebních okrscích (3, 4, 5, 7), Jiří 
Drahoš rovněž ve čtyřech voleb-
ních okrscích (1, 2, 6, 8).

Druhé kolo volby se pak konalo 
ve  dnech 26. a  27. ledna. Do  vo-
lebních místností v  našem měs-
tě zamířilo 4.327 voličů z  5.929 
oprávněných, což představovalo 
v  celostátním či krajském měřít-
ku nadprůměrnou volební účast 
73,01 %, je to skoro o 6 % více než 
v druhém kole prezidentských vo-
leb v  r. 2013. Nejvyšší účast byla 
ve  volebních okrscích č. 7 (MŠ 
Kaplického) – 79,54 %, následová-
na VO č. 2 (COP) – 78,37 % a VO 
č. 1 (1. ZŠ) – 78,36 %. Nejnižší 
účast byla pak ve volebním okrsku 
č. 8 (ZŠ Švehlova) – 64,79 % a č. 5 
(Správa města) – 65,72 %. 

V  Sezimově Ústí vyšel z  duelu 
obou kandidátů ve všech volebních 
okrscích vítězně Jiří Drahoš. 

Podrobné výsledky voleb včet-
ně výsledků za  jednotlivé volební 
okrsky lze nalézt na informačních 
a  webových stránkách města či 
na www.volby.cz.

Dovolte mi, abych poděkoval 
všem voličům za  vysokou účast 
a  členům a  zapisovatelům voleb-
ních komisí za jejich práci a zajiš-
tění bezproblémového průběhu 
obou kol voleb v Sezimově Ústí.   

Výsledky byly v našem městě následující: 

číslo 
kandidáta

příjmení, 
jméno

I. kolo II. kolo

hlasy % hlasy %

1 Topolánek Mirek 173 4,33 x x

2 Horáček Michal 354 8,87 x x

3 Fischer Pavel 398 9,98 x x

4 Hynek Jiří 55 1,37 x x

5 Hannig Petr 25 0,62 x x

6 Kulhánek Vratislav 20 0,5 x x

7 Zeman Miloš 1 356 34,01  1 944 45,01 

8 Hilšer Marek 391 9,8 X X

9 Drahoš Jiří 1 215 30,47  2 375 54,98

Prezidentské volby v Sezimově Ústí

Petr Klíma
oddělení životního prostředí

Město v rámci projektu Svazku 
obcí mikroregionu Táborsko 

obdrží do  června 50 kompostérů. 
Z tohoto počtu přidělí 21 kompos-
térů dosud evidovaným náhrad-
níkům, kteří již v minulosti proje-
vili zájem, ale nedostalo se na ně. 
O  přidělení zbylých 29 je možné 
požádat. 

Základní podmínky pro přidě-
lování kompostérů zůstaly stejné 
jako ve dřívějších 2 vlnách v roce 
2015:
 Kompostéry jsou určeny ke 

kompostování biologických od-
padů z  oplocených zahrad/za-
hrádek v místě bydliště uživate-
lů. Tím se rozumí u rodinného či 
bytového domu v Sezimově Ústí; 

 Kompostéry budou předány 
uživatelům bezplatně formou 
smlouvy o  výpůjčce, v  níž se 

uživatelé zaváží o kompostér pe-
čovat, umístit jej na své zahradě 
a vzniklý kompost tam i využí-
vat a to po dobu 5 let. Kompost 
z kompostérů tedy nebude měs-
tem nikam svážen;

 Zájemce si rozložený kompos-
tér vyzvedne na  základě výzvy 
na  Správě města v  Průmyslové 
ulici v Sezimově Ústí proti pod-
pisu smlouvy o výpůjčce;

 Technická specifikace zatím 
není známá.
Pro získání kompostéru je 

nutno vyplnit formulář „Žádost 
o  poskytnutí kompostéru“, který 
je k  dispozici na  stránkách města 
www.sezimovo-usti.cz nebo poda-
telně MěÚ. 

Vyplněný formulář zašlete 
nebo osobně doručte na  podatel-
nu MěÚ, Dr. E. Beneše 21, 391 01 
Sezimovo Ústí nebo oskenujte 
a  zašlete na  e-mail: podatelna@ 
sezimovo-usti.cz. Bude rozhodovat 
pořadí došlých žádostí.                  

Petr Klíma
oddělení životního prostředí

Zimní období roku je pra-
videlně obdobím, v  němž 

dochází k odstraňování vybrané 
zeleně. Jedná se o  dřeviny, je-
jichž odstranění bylo v průběhu 
uplynulého roku vyhodnoceno 
Komisí na  ochranu životního 
prostředí jako odůvodněné a ne-
zbytné. Nejčastěji zastoupenými 
jsou důvody bezpečnostní, ale 
patří k  nim také špatný zdra-
votní stav, nevhodnost výsadeb 
v  blízkosti budov, poškozová-
ní majetku, neperspektivnost 
dřevin nebo probírka porostu 
za účelem uvolnění prostoru pro 
zdárný růst a  vývoj sousedních 
dřevin. 

Jako náhrada budou vysázeny 
ve stejných místech nebo na jiných 
pozemcích stromy nové. Kromě 
nových stromů město v  průběhu 

roku zkrášlí rovněž keřové nebo 
květinové výsadby. Stálý přehled 
o provedených nových výsadbách 
a  ozeleněných plochách je k  dis-
pozici na internetových stránkách 
v sekci Životní prostředí/Výsadby 
zeleně. O výsadbách rovněž infor-
mujeme v tomto tištěném zpravo-
daji.

V únoru také došlo k odlehčení 
vrby u  restaurace U  Vrby. Podle 
odborného hodnocení  od arbori-
stické laboratoře vrba trpí infek-
cí kmene dřevokaznou houbou 
ohňovcem obecným a  z  důvodu 
zajištění provozní bezpečnosti 
v okolí stromu je zapotřebí prová-
dět sesazovací řez na torzo v pra-
videlných tříletých intervalech. 
Podle zkušeností z  předchozích 
odlehčení vrba bez problému ča-
sem obrostla a vytvořila novou ko-
runu. Sesazení na kmen se u vrb 
provádí často a vzhledem k vysoké 
výmladnosti se s  tím vrba dobře 
vypořádává.                                     

Nabídka 29 ks kompostérů Kácení a nová výsadba

Zápisy do ZŠ a MŠ
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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

Ředitelka MSKS (kultura)
Mgr. Romana Krůčková

737 254 683
Knihovnice S. Ú. 1

Jitka Kovandová
381 201 145

Knihovnice S. Ú. 2
Bc. Kristýna Mrázová

381 276 043
Informační centrum

Tereza Matyásková
736 523 288

Ředitel správy města
Ing. Zdeněk Havlůj

381 200 430, 777 794 872
Vedoucí technických služeb

Karel Homolka
381 200 432, 725 769 850

Vedoucí bytové správy
Jiří Stejskal

381 200 436, 725 769 860
Hlášení poruch VO

725 769 861

Kontakty
Úřední hodiny

Pondělí 8.00–11.30 | 12.30–17.00
Úterý  13.00–15.00
Středa 8.00–11.30 | 12.30–17.00
Čtvrtek  13.00–15.00
Pátek  8.00–11.30

Rada města Sezimovo Ústí 
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení funkce
Kronikář/ka města 
Sezimovo Ústí
Termín pro podání písemných 
přihlášek do  23. března 2018 
do  11.00 hod. Podrobné infor-
mace jsou na  úředních a  infor-
mačních deskách města a  na   
www.sezimovo-usti.cz.

Správa města Sezimovo Ústí 
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa
Pracovník technických
služeb se zaměřením
na údržbu zeleně 
Předpokládaný nástup:
 dle dohody co nejdříve
Pracovní náplň: 
 zajištění provozu technických 

služeb – údržba zeleně
Platové podmínky:
 platové podmínky se řídí na-

řízením vlády č. 564/2006 Sb., 
o  platových poměrech zaměst-
nanců ve  veřejných službách 
a  správě, v platném znění, pla-
tová třída 5

Požadavky na uchazeče:
 výhoda vzdělání v  oboru za-

hradnictví nebo příbuzného 
směru, zkušenosti s  údržbou 
a ošetřováním zeleně, zkušenos-
ti v pěstební činnosti 

 dobrý zdravotní stav
Způsob přihlášení do  výběrové-
ho řízení:
 životopis musí být předán osob-

ně nebo emailem (l.mansfeldova 
@sezimovo-usti.cz) na  poda-
telnu Správy města Sezimovo 
Ústí, Průmyslová ulice č.p. 1095, 
391  02 Sezimovo Ústí nejpoz-
ději do  pátku 16. března 2018 
do 11.00 hodin

Kontakt pro bližší informace:
 Homolka Karel  725 769 850
 Sýkorová Zuzana 725 769 852

Městské středisko kultury a sportu 
Sezimovo Ústí, zastoupené ředi-
telkou Mgr. Romanou Krůčkovou, 
vyhlašuje výběrové řízení na pra-
covní místo 
uklízeč/ka
Předpokládaný nástup: 
 dle dohody
Předpokládaná doba trvání:

 doba určitá se zkušební lhůtou  
3 měsíce, možnost prodloužení 
na dobu neurčitou

Pracovní úvazek:
 20 hod./týden
Popis pracovního místa:
 úklid MSKS
Platové zařazení:
 2. platová třída dle platných 

právních předpisů
Základní předpoklady uchazeče:
 fyzická osoba, která dosáhla 

věku 18 let
 způsobilost k právním úkonům 

(plná svéprávnost)
 bezúhonnost ve  smyslu § 4 zá-

kona č. 312/2002 Sb., o úřední-
cích ÚSC a o změně některých 
zákonů 

Podání přihlášky:
Písemnou přihlášku, včetně pří-
loh, je nutno doručit v  zalepené 
obálce označené heslem „VŘ – 
UKLÍZEČ/KA - neotvírat“ nej-
později do  15. 3. 2018 do  15.00 
hod. na adresu: Městské středisko 
kultury a sportu, nám. T. Bati 701, 
391 02 Sezimovo Ústí.
V případě dotazů je možno se ob-
rátit na Mgr. Romanu Krůčkovou,  
tel. 737 254 683.                                  

Vyhlášení výběrových řízení

Karel Homolka
vedoucí technických služeb

V pondělí 19. 3. 2018 bude zahá-
jeno každoroční blokové čiště-

ní ulic. Příslušné ulice budou osaze-
ny dopravními značkami 7 dní před 
zahájením samotného čištění. Nově 
se instalují dopravní značky IP25a 
a IP25b (zóna zákazu stání a konec 
zóny zákazu stání). Tyto značky 
vymezují oblast i přilehlá parkoviš-

tě a parkovací plochy, kde je zákaz 
stání. V praxi to znamená, že v oka-
mžiku, kdy se svým vozidlem proje-
dete kolem značky IP25a (zóna zá-
kazu stání), tak zákaz stání v oblasti 
platí až do místa, kde minete značku 
IP25b (konec zóny zákazu stání). 
Platnost této značky NERUŠÍ křižo-
vatky a odbočky ani vjezdy na při-
lehlá parkoviště. Vyzýváme majitele 
vozidel, aby dodržovali platnost 
těchto značek. V opačném případě 
může dojít k odtažení vozidla.         

Blokové čištění ulic

Technické služby – doprava, odpady, zeleň: 
pondělí – pátek
8.00 – 11.00 12.00 – 15.00

Bytová správa – byty:
pondělí  8.00 – 11.30      12.30 – 17.00
úterý -----------------      12.30 – 15.00
středa 8.00 – 11.30      12.30 – 17.00
čtvrtek -----------------      12.30 – 15.00
pátek 8.00 – 11.30

Pokladna, fakturace:
pondělí  8.00 – 11.30 12.30 – 16.00
úterý ZAVŘENO 12.30 – 15.00
středa 8.00 – 11.30 12.30 – 16.00
čtvrtek ZAVŘENO 12.30 – 15.00
pátek 8.00 – 11.30

Prosíme občany, zástupce firem i SVJ 
o dodržování výše uvedené provoz-
ní doby, pokud Vám výše uvedené 
hodiny nevyhovují, je možná telefo-
nická dohoda s příslušným pracovní-
kem na  jiném konkrétním termínu, 
případně lze některé věci vyřídit 
i elektronickou komunikací. Děkuje-
me za pochopení.

Správa města 
informuje 

o provozní době:

IP 25a
Zóna s dopravním 

omezením

IP 25b
Konec zóny 

s dopravním omezením
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Město Sezimovo Ústí v za-
stoupení Správy města 

Sezimovo Ústí vyhlašuje výbě-
rová řízení na pronájmy bytů:

1) Průmyslová č.p. 1111 byt 
č. 1111/10 ve 2. NP o velikosti 
1+0
 Měsíční nájemné je sta-

novené propočtem ve  výši 
1.685 Kč (do 30. 11. 2018).

 Minimální základní měsíč-
ní nájemné ve výši 2.197 Kč 
(od 1. 12. 2018).

 Délka platebního období je 
stanovena na 12 měsíců.

2) Průmyslová č.p. 1111 byt 
č. 1111/48 v 7. NP o velikosti 
3+1
 Měsíční nájemné je sta-

novené propočtem ve  výši 
3.591 Kč (do 30. 11. 2018).

 Minimální základní měsíč-
ní nájemné ve výši 4.683 Kč 
(od 1. 12. 2018).

 Délka platebního období je 
stanovena na 12 měsíců.

3) Průmyslová č.p. 1113 byt 
č. 1113/27 v 6. NP o velikosti 
1+0
 Měsíční nájemné je sta-

novené propočtem ve  výši 
1.815 Kč (do 30. 9. 2020).

 Minimální základní měsíč-
ní nájemné ve výši 2.367 Kč 
(od 1. 10. 2020).

 Délka platebního období je 
stanovena na 12 měsíců.

(při podpisu nájemní smlouvy 
je skládán dvanáctinásobek 
měsíčního nájemného)

Písemná žádost musí být 
předána na  podatelnu Správy 
města Sezimovo Ústí, Průmy-
slová č.p. 1095, 391 02 Sezimo-
vo Ústí nejpozději do  pátku  
2. 3. 2018 do 11.00 hodin. 

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

Petr Peroutka
ZŠ a MŠ 9. května

Již mnoho let se snažíme usnad-
nit předškolákům jejich přechod 

z mateřské školy do školy základní. 
Naší snahou je, aby se děti sezná-
mily s  prostředím „velké školy“, 
aby si vyzkoušely různé činnosti, 
aby se seznámily s učitelkou, která 
bude jejich třídní atd. Již na pod-
zim jsme zahájili první část pro-
jektu s názvem PŘEDŠKOLIČKA. 
V  rámci tohoto projektu navště-
vovaly děti každý týden v  úterý 
naši školu, kde s  paní učitelkou 

procvičovaly správnou výslovnost, 
hrubou i  jemnou motoriku, pří-
padně další dovednosti. Děti z MŠ 
9. května měly tuto aktivitu zahr-
nutou do  své pravidelné činnosti. 
Děti z  ostatních mateřských škol 
mohly po  dohodě přijít buď hro-
madně, nebo individuálně s rodiči. 

Na tuto aktivitu navázala v úno-
ru druhá část projektu s  názvem 
GRAFOMOTORIKA. Tato ak-
tivita je zaměřena na  uvolňovací 
techniky ruky, které jsou nezbytné 
pro správné psaní v  1. třídě. Pro-
jekt probíhá každé úterý až do 13. 
března ve  stejném režimu jako 
Předškolička, tj. pravidelně každý 

týden v  úterý od  13.15 do  14.00. 
Třetí část projektu s  názvem NE-
BOJTE SE VELKÉ ŠKOLY bude 
probíhat v  březnu 2018. Tato ak-
tivita se uskuteční vždy v  odpo-
ledních hodinách od  16.30 spolu 
s rodiči. Setkání budou celkem tři –  
20. března, 27. března a 3. dubna 2018.

Celý projekt pro předškoláky 
bude zakončen zápisem do 1. třídy. 
Zápisy se v letošním školním roce 
uskuteční 11. a  12. dubna 2018. 
Věřím, že jsme připravili ucelený 
program pro předškoláky na jejich 
úspěšný vstup do 1. třídy a že naší 
nabídky mnozí rodiče předškoláků 
využijí.                                                

Projekt pro předškoláky

Pedagogové ZŠ školní nám.

Čas letí jako voda a předškoláčci 
se již pomalu chystají na svou 

první velkou životní zkoušku, 
jakou je zápis. Slovo „zkouška“ 
je možná trochu nadneseným 
výrazem, který budí v  mnohých 
z nás spoustu obav. Proto jsme se 
rozhodli našim malým předškolá-
kům pomoci překonat tyto obavy 
a připravili jsme pro ně program, 
který je provází v průběhu celého 
školního roku.

První série třech setkání s  ná-
zvem „Do školy s úsměvem“ měla 
za úkol seznámit děti s prostorami 
naší školy a s činnostmi, na které 

se zde děti mohou těšit. Měly tak 
možnost vyzkoušet si, co zají-
mavého nabízí učitelé 1. stupně, 
na  jaké předměty a  vyučující se 
mohou těšit, až se překulí do  2. 
patra naší školy a  jaké zájmové 
kroužky mohou ve  svém volném 
čase navštěvovat. A  že výběr je 
opravdu veliký!

Druhá, právě započatá série se-
tkání pod názvem „Malá školič-
ka pro budoucí prvňáčky“ aneb 
malá příprava k  velkému zápisu 
již z názvu dává tušit, že si zde děti 
procvičí a zopakují vše, co budou 
k zápisu potřebovat umět. Setkání 
probíhají za  přítomnosti rodičů, 
kteří tak mohou pozorovat, co se 
jejich dítku daří, či naopak, co je 

třeba ještě dopilovat, kde mohou 
být oporou i pomocí. 

Dalším bodem našeho předškol-
ního programu je již zmiňovaný 
zápis, který proběhne 11. 4. – 12. 4. 
2018 od 12 – 17 hodin. Na děti čeká 
pohádková cesta za pokladem, kde 
hravou formou budou plnit úkoly. 
Ti, kteří navštěvovali náš program, 
již budou vědět, co je čeká, ti, kteří 
k nám přijdou poprvé, poznají, že 
se nemusí ničeho bát a  že plnění 
úkolů může být i velká zábava.

Po zápise nás čekají ještě další 
dvě setkání. První pod názvem 
„Ve  škole se neztratím“ usnadní 
dětem orientaci v  bludišti škol-
ních cest a chodeb, těšit se mohou 
i  na  dobrůtku ve  školní jídelně. 
Druhé setkání s  názvem „Pose-
zení u kávy“ je informační schůz-
kou, kde zodpovíme všechny 
všetečné otázky dětí i rodičů, aby 
se nástup prvňáčků do školy stal 
bezproblémovým.

Těšíme se na všechny, kteří chtě-
jí naši školu navštívit, proto kaž-
doročně pořádáme i „Den otevře-
ných dveří“. Přijďte mezi nás!!!      

Zveme budoucí prvňáčky k zápisu 
do II. Základní školy Sezimovo Ústí

Volné byty

Město Sezimovo Ústí v zastoupení Správy města Sezimovo Ústí opakovaně vyhlásilo výběrové 
řízení na prodej bytu: Táboritů č. p. 608, byt č. 608/11 v 5. NP o velikosti 3+1
 Minimální výše kupní ceny ve výši 1 490 000 Kč.
 Splatnost kupní ceny je stanovena nejpozději do 30ti dnů od podpisu smlouvy.
Bližší informace naleznete na www.sezimovo-usti.cz a na úřední desce a informačních deskách 
MěÚ, případně na Správě města Sezimovo Ústí  
(p. Stejskal 381 200 436, 725 769 860; pí Podroužková 381 200 437, 725 769 857).

Volný byt k prodeji – snížení ceny
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Poděkování
	Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání k narozeninám a paní 
Vondrákové za  předání dárku 
a milou návštěvu. 

Hana Nováková

	Srdečně děkuji panu starostovi 
za blahopřání k mým naroze-
ninám a paní Máchové za pře-
dání dárku.  Alena Hrádková

	Děkuji panu starostovi za přá-
ní k narozeninám a paní  Vese-
lé za kytičku a předání dárku.

Božena Prošková 

	Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doležalovi 
za  krásné blahopřání k  mým 
kulatým narozeninám. Uděla-
lo mi radost.  Alena Staňková

	Děkuji panu starostovi za přá-
ní k mým narozeninám. 

Josef Kuldan 

	Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doležalovi 
za blahopřání k mým naroze-
ninám.              Marie Pilátová

	Srdečně děkujeme panu sta-
rostovi za blahopřání k našim 
narozeninám a  paní Ludmile 
Vondrákové za milé popovídá-
ní.               Marta Talknerová 

 a Naděžda Dobiášová

	Děkuji panu starostovi za přá-
ní k narozeninám. 

Jaroslav Hykl 

	Srdečně děkuji panu starostovi 
za blahopřání k mým naroze-
ninám a za milý dárek. 

Marie Růžičková 

	Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k narozeninám. 

Věra Šichová

	Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k narozeninám a paní 
Novákové za  předání dárku 
a milou návštěvu. 

Vladimír Ebert

Narození:
Bydžovský Max

Hořejší Leontýna
Rončáková Aneta

Šitler Teodor
Zemřelí:

Blokeš Ladislav
Kudrlička Josef

Svobodová Vlasta
Vrba Jiří

Společenská kronika
od  10. 1. do 26. 1. 

Radka Přibylová
ZŠ a MŠ 9. května

V týdnu od 22. 1. do 26. 1. 2018 
se naše škola zúčastnila ly-

žařského výcviku ve  sportovním 
areálu Monínec. Každé ráno se 
děti 1. stupně vydaly na kopec, kde 
absolvovaly 3 hodiny intenzivního 
lyžařského výcviku. 

S nadšením jsme sledovali, jak 
se během týdne z nelyžařů stávají 
lyžaři a jaké pokroky se objevují 
v  lyžařských stylech našich dětí. 
Zkrátka velmi rychle se dosta-
vily výsledky intenzivní výuky 
instruktorů lyžařské školy Mo-
nínec. Na závěr týdne se konaly 

lyžařské závody. Ze všech dětí 
se stali závodníci, kteří statečně 
projeli slalom. Těm nejlepším 
z  13 družstev byly předány me-
daile a  diplomy. Ostatní lyžaři 
pak ve  škole obdrželi cenu útě-
chy ve  formě sladkostí od  paní 
Jirouškové. 

Rádi bychom touto cestou po-
děkovali všem rodičů za svědomi-
tou podporu a  pomoc při orga-
nizaci celého lyžařského výcviku. 
Věříme, že se dětem týden lyžování 
líbil. Pokud bude i příští rok zájem 
u dětí a rodičů, určitě si akci zopa-
kujeme.                                               

Lyžařský kurz pro děti 1. stupně

Jaroslava Marešová
ZŠ Švehlova

Krátce po  oslavách příchodu 
nového roku byl 19. leden 

2018 pro děti 4. a  5. třídy naší 
školy Švehlova 111 dalším svát-
kem. Paní ředitelka Havelková 
a paní učitelka Marešová ve spo-
lupráci s Kanceláří prezidenta re-
publiky pro nás zajistily návštěvu 
výstavy Symbolická moc českých 
korunovačních klenotů ve Vladi-
slavském sále Pražského hradu. 
Výstava byla uspořádána u  pří-
ležitosti 100 let naší republiky  
a  25. výročí vzniku samostatné 
České republiky. Většina z  nás 

viděla korunovační klenoty – 
symboly české státnosti – poprvé 
v životě. Zblízka jsme si tak mohli 
prohlédnout nejen svatováclav-
skou korunu, královské jablko 
a žezlo, ale také korunovační rou-
cho, svatováclavskou přilbu, meč 
a další historické klenoty.

Závěrem nás čekala procházka 
historickou částí Prahy přes Hrad-
čanské a Loretánské náměstí mezi 
palácovými domy starého města.

Byl to pro nás všechny neoby-
čejný zážitek, ze kterého jsme si 
odnesli památeční fotografie a také 
krásnou brožuru popisující histo-
rický příběh korunovačních kleno-
tů. Těšíme se na další pěkné akce 
naší školy v tomto roce.                  

Dne 7. 2. 2018 byla v Dukelské 
ulici č.p. 610 otevřena herna 

pro malé děti – „Sezimácký klu-
bík“. Jsme společenství maminek 
s  malými dětmi a  nabízíme ro-
dičům s  malými dětmi, zejména 
těm, kteří jsou s dětmi na rodičov-
ské dovolené, prostor pro setkává-
ní a  pro společné aktivní využití 
volného času. Přijďte se podívat, 
sledujte nás na FB nebo na vývěsní 
tabuli u vchodu do herny. Těšíme 
se na vás.                                            

Korunovační klenoty zblízkaSezimácký klubík
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Martina Svobodová
trenérka

Všechny děti, které se v  zim-
ním období pravidelně schá-

zejí ve  čtvrtek od  16:30 do  18:00 
v  tělocvičně ZŠ a  MŠ 9. května 
Sezimovo Ústí 2 a  také v  pátek 
od 16:00 do 17:00 v tělocvičně ZŠ 
Švehlova 111 v  Sezimově Ústí při 
pohybových aktivitách zaměře-
ných na běh a přirozený pohyb, se 
už teď těší na jaro, kdy budou moci 
vyběhnout ven, na čerstvý vzduch 
a do lesa. Ale zatím všechny nejvíc 
baví hry v  tělocvičně, především 
když mohou běhat a dovádět s ka-
marády.

Oddíl orientačního běhu SC 
vebr-sport je stále otevřen pro 
všechny zájemce a  všichni mají 
možnost se přidat, a  rozšířit tak 
řady dětí v  Sezimově Ústí, a  začít 
trénovat a jezdit na závody.

Přestože zima bude ještě dlou-
há a  na  pravidelné jarní tréninky 
v přírodě si malí sportovci budou 
muset ještě počkat, jsou pro děti 
pořádány závody a tréninky v ori-
entačním běhu venku již od února, 
a  stále pokračují i  v  březnu. Tyto 
akce se konají jak v Sezimově Ústí, 
tak i v okolních městech. Účastnit 
se jich může každý zájemce, který 
by si chtěl práci s mapou v terénu 
vyzkoušet. 

Pro úplné informace o závodech 
i trénincích navštivte naše webové 
stránky: www.vebr-sport.cz  a nebo 
přijďte na  některý z  tréninků SC 
vebr-sport, kde dostanete bližší in-
formace. Můžete využít i kontaktní 
e-mail: info@vebr-sport.cz               

Kolektiv MŠ Lipová

Již třetím rokem se skupina dětí 
z  naší Mateřské školy Lipová 

učila lyžovat na  nedalekém Mo-
nínci.  Ačkoliv letošní zima lyža-
řům moc nepřeje, měli jsme velké 
štěstí v  podobě sněhové nadílky.  
Děti absolvovaly pětidenní výjez-
dový lyžařský kurz, a to už i ti té-

měř nejmladší. Výuka probíhala 
formou her, cvičení a  soutěží se 
zkušenými a  trpělivými instruk-
tory. Za týden všechny děti hravě 
zvládly základy lyžování. Závě-
rečný den byl pak ve  znamení 
minizávodů. Velkou odměnou 
byl Medvídek Brumík, který ma-
lým lyžařům slavnostně předal  
diplom a medaili a nechyběla ani 
sladká odměna.                             

Soňa Trostová
Hvězdárna Fr. Pešty

Známá pranostika „Březen 
za  kamna vlezem, duben ješ-

tě tam budem“ nám napovídá, že 
doma v teple je ještě nejlépe. Jarní 
procházka nám dodá životní ener-
gii a my Vás zveme na malý výlet      
po  jarní hvězdné obloze. Nebeská 
scéna se proti předchozím mě-
sícům na  první pohled změnila. 
Skupina zimních souhvězdí  se 
přesunula k  západu, zatímco nad 
východním obzorem nastupují jar-
ní souhvězdí. Nejjasnějšími třemi 
hvězdami jarní oblohy je obrazec  
zvaný Jarní trojúhelník. Východ-
něji září oranžový Arcturus v sou-
hvězdí Pastýře, nad nějž míří oj 
Velkého vozu, západně je bílý Re-
gulus v  souhvězdí Lva a  jižně na-
modralá Spika v souhvězdí Panny. 
Mléčná dráha klesá během noci 
k severozápadnímu obzoru.

POZOROVÁNÍ  PLANET 
Merkur společně s  Uranem 

a Venuší jsou viditelné večer nízko 
nad západem.

Mars a  Saturn jsou nápadné 
objekty ráno nad jižním obzorem 
v souhvězdí Střelce.

Jupiter pozorujeme ve  druhé 
polovině noci ve znamení Vah.

Slunce v  úterý 20. 3. ve  17:15 
SEČ vstupuje do znamení Berana. 

Začíná astronomické jaro a  jar-
ní rovnodennost. Den a  noc jsou 
stejně dlouhé (12 hodin). Slunce 
v  tomto okamžiku přechází přes 
rovník na severní polokouli a den 
se postupně bude prodlužovat až 
do  letního slunovratu 21. 6., kdy 
bude dvakrát delší než noc. 

Již 25. 3. se změní středoevrop-
ský čas /SEČ/ na letní /SEČL/. Po-
sun z 02:00 na 03:00 hodin. 

Za  války a  znovu poté byl po-
dobným režimem čas experimen-
tálně, z  důvodů energetických 
úspor, dokonce posunut na  SEČ 
minus 1 hod. tzv. Zimní čas. Např. 
pro zahrádkáře je výhodnější letní 
čas, z  důvodu delšího dne večer. 
Pro hvězdáře nikoli. 

Měsíc se nejdále od  Země  
v  tzv. odzemí ocitne 11. 3. a  to 
404 640 km. Jeho úplněk 31. 3. nás 
bude provázet letošními velikono-
cemi (1.–2. dubna).

PEČÍRKŮV Národní kalendář 
BŘEZEN -1918 před 100 lety

Z  počátku se povětrnost zhor-
ší, plískanice. K  10. březnu znova 
sněží a mrzne. Doprostřed měsíce  
se počasí zlepší a přijdou teplé jar-
ní dny, které potrvají až do květné 
neděle. Pak deštivo, ale na svátky se 
zase vyčasí, jasno a teplo. V dubnu 
deště, v  březnu časté větru vání, 
přislibuje v  květnu velké požeh-
nání. Hřmí-li v  březnu, tak také 
v červnu.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
2.3.1978 – 40 let od  startu ra-

kety Sojuz 28. Na palubě byli čes-
koslovenský kosmonaut Vladimír 
Remek a ruský kosmonaut Alexej 
A. Gubarev. Raketa Sojuz se spojila 
s  orbitální stanicí Saljut 6. Vladi-
mír Remek strávil v kosmu téměř 
osm dní.

25.3.1538 – 480 let od  naroze-
ní Christophera Clavia, německý 
matematik a astronom, zakladatel 
současného kalendáře. Na  Měsí-
ci je po  něm pojmenován kráter 
v  průměru 235 km na  přivrácené 
straně -Clavius.

Zajímavé akce a  přednášky na-
jdete také na  našich stránkách  
http://www.hvezdarna-fp.eu/ nebo 
aktuálně přímo ve hvězdárně.

Pozorování oblohy probíhá 
po celý rok za  jasného počasí. Při 
nepřízni počasí nabízíme náhrad-
ní audio program a  besedy nejen 
o vesmíru.

Odborné a  zajímavé přednášky 
o astronautice a astronomii dopo-
ručujeme v Městské knihovně Tá-
bor, se kterou spolupracujeme.

https://www.knihovnatabor.cz/
akce/michal-vaclavik-evropa-na-
-marsu

Kontakt: 
Zdeněk Soldát, tel.: 731 329 451  
Vlastislav Feik, tel.: 602 422 166   

Pavla Vítková, 
Veronika Štěpánková
ZŠ Školní náměstí

Velmi nás těší, že i  letos zahá-
jily Ples města Sezimova Ústí 

mažoretky ze ZŠ Školní náměstí. 
S ukázkami svých nových choreo-
grafií se představila skupina slože-
ná z mažoretek 8. a 9. tříd, kterou 
vystřídaly mažoretky ze 6. třídy 
uvedené sólem své kapitánky Eliš-
ky Tůmové.

O hodinu později sklidilo bouř-
livé ovace  akrobatické duo ve slo-
žení Šárka Nebeská a  Vanda Vo-
dehnalová a  pozadu rozhodně se 
svým vystoupením nezůstaly ani 
naše nejmladší roztleskávačky.

Těšíme se na další rok.  
                                

Orientační běh

Hvězdárna Františka Pešty  

MŠ LIPOVÁ
S E Z I M O V O  Ú S T ÍHravé lyžováníMažoretky
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pracovníky na HPP na pozici:

dělník sadových úprav 
stavební dělník

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR 

PŘIJMEME
Požadavky:

• zahradnické vzdělání, 
 znalost oboru
• řidičský průkaz sk. B 
 podmínkou
• řidičský průkaz sk. C vítáno

Nabízíme:
• práci ve stabilní 
 prosperující firmě
• práci v menším kolektivu
• osobní hodnocení
• možnost dalšího odborného 

vzdělání (kurzy, školení)
• podíly na výsledku hospodaření

Kontakt: 
cepak@zahradytabor.cz  •  Tel.: 602 200 550

krátký – dlouhý týden, dobré platové podmínky

Info osobně v restauraci, 
nebo na tel.:. 603 848 526, 605 188 027

přijme na HPP 
účtujícího číšníka – servírku

RESTAURACE
U VRBY

Policie České republiky
Krajské ředitelství 

policie Jihočeského kraje

přijme 
nové policisty
zájemci se mohou hlásit

na Územním odboru KŘP 
Jihočeského kraje Tábor 

personální pracoviště:
telefon číslo: 974 238 400

e-mail: stepanka.tupa@pcr.cz
případně osobně na adrese:

Soběslavská 2763 Tábor

Podmínky: občan ČR,  
od 18 let věku, trestní bez-
úhonnost, výborná fyzická 

a psychická kondice, zdravot-
ní a osobnostní způsobilost, 
vzdělání: minimálně výuční 
list (začít studovat maturitní 

obor do tří let od přijetí 
do sl. poměru)

Po zkušební době se může 
být přiznán náborový 

příspěvek ve výši 
75 000 Kč.

	Koupím garáž v Sezimově Ústí 
II. Platím hotově. 

Tel.: 608 770 821

	Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Se-
zimově Ústí 2, OV, výtah nebo 
zděný byt se zvýšeným příze-
mím (jedny schody), platba 
v hotovosti. 

Tel.: 773 626 167

	Koupím řadovou garáž loka-
lita  Svépomoc nebo na Koreji. 
Prosím pouze seriózní nabídky, 
platba ihned hotově. Kontakt: 
mvamp@seznam.cz.

Tel.: 607 757 686.

	Koupím staré známky, bankov-
ky, pohledy, mince i příslušnou 
literaturu, celé sbírky, pozůsta-
losti. Obrazy, vzduchovky, rádia, 
hodiny, porcelán, knihy, šavle, 
vojenské předměty a  jiné staré 
věci. Také hračky plastová auta ze  
70. let.              Tel.: 722 777 672

Inzerce

INZERCE

KOUPĚ

prap. Jiří Matyš

Na  Obvodním oddělení Poli-
cie ČR v Sezimově Ústí bylo 

v měsíci lednu šetřeno několik pře-
stupků a  trestných činů na  území 
Sezimova Ústí. Krátce jen několik 
případů:
 V  době od  přesně nezjištěného 

dne měsíce srpna roku 2017 
do 12:00 hod. dne 3. 1. 2018 ne-
známý pachatel přesně nezjiště-
ným způsobem překonal zámek 
vrat garáže v  ul. Zahradní, kde 
následně ze zde zaparkovaného 
automobilu odcizil 2 ks regis-
tračních značek a  autobaterii 
nezj. zn., čímž majiteli vznikla 
škoda v celkové výši 1.500 Kč.

 Dne 2. 1. v  době od  19:00 
do 19:45 hodin v ul. Průmyslo-
vá 651 měl podezřelý mladistvý 
M. Š. odcizit hodinky a  holicí 
strojek z bytu pana  F. N., kam 
mu pan F. N. povolil přístup. To 
vše ke škodě pana  F. N. ve výši 
3.300 Kč.

 Od  3. 1. 20:30 hodin do  4. 1. 
08:30 hodin v  ul. Na  Vrších 
3015 neznámý pachatel poško-
dil neznámým způsobem a  ne-
známým předmětem čelní sklo 
osobního vozidla. To vše ke ško-
dě pana S. Š., která dosáhla výše 
téměř 3.500 Kč.

 Dne 14. 1. v  době od  04:00 
do 04:20 hodin tři muži P. J., T. 
S. a L. B. před disko barem Apo-
llo fyzicky napadli pana D. Č., 
kterému způsobili poranění rtu 
a drobné oděrky v obličeji, které 
si vyžádaly příjezd RZS k jejich 
ošetření.

 V době od 21:30 hodin dne 13. 1. 
do 11:30 hodin dne 14. 1. nezná-
mý pachatel rozbil nezjištěným 
předmětem jednu ze skleněných 

výplní boční stěny prodejny 
Jednota COOP, na nám. T. Bati, 
o  rozměru 205×295 cm, kdy 
svým jednáním způsobil škodu 
společnosti Jednota, obchodní 
družstvo Tábor v  dosud přesně 
nezjištěné výši.

 Dne 22. 1. oznámila osobně 
na  služebnu pí.  M. S., že ji ne-
ustále obtěžuje pí.  A. V. ne-
vhodnými a  urážlivými SMS 
zprávami a  komunikacemi 
na Facebooku, které se týkají ne-
jen její osoby, ale i  její rodiny.
Rovněž z měsíce ledna je v šetře-

ní několik přestupků proti občan-
skému soužití a  proti veřejnému 
pořádku, které jsou převážně z re-
stauračních zařízení a  veřejných 
ubytoven.                                           

Z činnosti Policie České republiky

INZERCE
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Kulturní akce na měsíc březen

PRÁZDNINOVÝ PONDĚLEK 
– PONOŽKOVÉ POHÁDKY
5. března 13–15 hod.
Městská knihovna 2 
Sezimovo Ústí
Pohádky nejsou jen pro malé 
– ale i pro velké! Budeme si 
povídat o pohádce, zahrajeme si 
ponožkovou pohádku a společně 
vymyslíme a nakreslíme nové 
pohádkové bytosti.
Děti je nutné na program 
přihlásit!

KNIŽNÍ DOPOLEDNE 
PRO NEJMENŠÍ
13. března 10–11 hod.
Městská knihovna 2 
Sezimovo Ústí
Dopolední čtení pohádek pro 
nejmenší a předškoláky. Přijďte se 
seznámit s knihovnou a s knihami 
– za pomoci pohádek si povíme, 
jak se chovat ke knihám 
a vyrobíme si záložku.

KNIŽNÍ DOPOLEDNE 
PRO NEJMENŠÍ
15. března 10–11 hod.
Městská knihovna 1 
Sezimovo Ústí
Dopolední čtení pohádek pro 
nejmenší a předškoláky. Budeme 
si číst a povídat o pejskovi 
a kočičce Josefa Čapka.

NOC S ANDERSENEM
– UNIVERZITA PRO RYTÍŘE
16. března
Městská knihovna 2 
Sezimovo Ústí

Pro čtenáře i nečtenáře obou 
knihoven. Pro děti od 2. do 
5. třídy. Kapacita omezena, 
rezervace míst je možná 
v knihovně, telefonicky či 
e-mailem. Rodiče musí osobně 
v knihovně vyplnit přihlášku. 
Rezervace míst je možná od  
5. března, přihlášku v knihovně 
je nutno vyplnit do 9. března.

HRAVÉ ODPOLEDNE 
– JARNÍ TVOŘENÍ
22. března 13–16 hod.
Městská knihovna 2 
Sezimovo Ústí
Přijďte si do knihovny 
poslechnout jarní pohádku 
a hádat hádanky. Na děti i dospělé 
čeká jarní tvoření – vyrobíme si 
květinovou zahrádku, kuřátko 
nebo ovečku.

KARNEVAL
24. března 15 hod.
Spektrum

Dopřejte dětem odpoledne 
plné zážitků! Na maškarní bál 
do Spektra přijede Tom a jeho 
kamarádi z divadla Hnedle Vedle. 
Těšit se můžete na živě zpívané 
písničky, skeče, soutěže a odměny.
Vstupné: 50 Kč

DIVADLO

BYT NA INZERÁT
Divadelní společnost Háta
19. března 19 hod.
sál Spektrum 
Odkvétající varietní umělkyně 
Georgette pronajímá ve svém 
pařížském bytě pokoje. 
A tak spolu na jedné adrese bydlí 
ještě klavíristka Jeanine, malířka 
Jacqueline a služebná Marie-
Louisa. O tom, že soužití žen 
takto rozdílných temperamentů 
není jednoduché, nás přesvědčí 
expozice hry. Všechny obyvatelky 
bytu se proto nezávisle na sobě 
rozhodnou radikálně změnit život 
a všechny (opět bez vědomí těch 
ostatních) si podají inzerát.

Hrají: Adéla Gondíková, Ivana 
Andrlová / Veronika Jeníková, 
Marcela Nohýnková / Vlasta 
Žehrová, Lucie Svobodová / Olga 
„Háta“ Želenská, Martin Zounar, 
Marcel Vašinka, Zbyšek Pantůček, 
Filip Tomsa / Martin Sobotka.
vstupné: vyprodáno

POHÁDKY

O HEJKALOVI
Divadýlko Na Schodech
21. a 28. března 16.30 hod.
loutkový sál
Hejkal chce získat Andulku k sobě 
do bažiny. Zasype pramen vody, 

odláká Matěje do hor a naláká 
Andulku Matějovým hlasem 
do bažiny. Matěj uslyší Andulčino 
volání a spěchá ji zachránit. Podaří 
se mu to a hejkala potrestá sama 
královna lesa. 
vstupné: 20 Kč

KURZY

HARMONIZAČNÍ 
A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
12. března 18 hod.
26. března 18 hod.
Spektrum 
Cvičení s lektorkou Mgr. Lenkou 
Čápovou pro zdraví a psychickou 
pohodu, vhodné pro všechny 
věkové kategorie. Zbavíte se 
napětí, bolesti, naučíte se správně 
využívat svaly a předcházet 
zdravotním problémům.
vstupné: 60 Kč

VÝSTAVY A VERNISÁŽE

VERNISÁŽ VELIKONOČNÍ 
VÝSTAVY
VERNISÁŽ – 20. března od 18 hod.
Výstava je přístupná do 25. 
dubna.
galerie Spektrum
Tradiční výstava sezimoústeckých 
zahrádkářek. Můžete si 
prohlédnout klasickou 
velikonoční výzdobu, ruční 
práce, suchou vazbu a háčkované 
výrobky. Vernisáž zahájí dětský 

folklórní soubor Dubínek ze 
Základní školy Školní náměstí 
Sezimovo Ústí pod vedením Aleny 
Lacinové.

MARTINA BECKOVÁ – SEMILY
PAVEL MICHALICA  
– LOUŇOVICE
VERNISÁŽ – 31. března od 16 hod.
Výstava je přístupná do 1. června.
galerie Spektrum
Martina Becková je lektorkou 
olejomalby technikou „dry 
brush“ (suchý štětec). Vyvinula si 

MĚSTSKÉ STŘEDISKO 
KULTURY A  SPORTU

ŘEDITELKA MSKS
737 254 683

r.kruckova@sezimovo-usti.cz

KINO – POKLADNA
381 275 805, 734 790 037

kultura4@sezimovo-usti.cz

KANCELÁŘ
381 276 707

mexus@sezimovo-usti.cz

GALERIE SPEKTRUM
734 797 521

(výstavy v galerii Spektrum jsou 
přístupné v otevírací době infocentra 
nebo v době konání kulturních akcí)
kultura1@sezimovo-usti.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM 
(SPEKTRUM)

736 523 288 (předprodej vstupenek)
infocentrum@sezimovo-usti.cz

OTEVÍRACÍ DOBA IC
PONDĚLÍ 8-12 | 13-16
ÚTERÝ 8-12 | 13-17
STŘEDA        8-12 | 13-16
ČTVRTEK 8-12 | 13-17
PÁTEK 8-12 | 13-16

PRODEJ ON-LINE VSTUPENEK 
www.kultura.sezimovo-usti.cz
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MĚSTSKÉ STŘEDISKO 
KULTURY A  SPORTU

vlastní postupy, jak používat tuto 
techniku a jak s její pomocí tvořit 
fotorealistické obrazy. „Většinou 
maluji portréty, neboť lidská tvář 
mě vždy fascinovala. Pomocí 
jemných detailů lze vyjádřit 
jakékoliv emoce, stačí změna 
drobnosti a portrétovaný člověk 
je mladší nebo starší, veselejší 
nebo smutnější... Pavel Michalica 
absolvoval lektorské kurzy pro 
výuku olejomalby technikou Boba 
Rosse v Německu a dnes učí lidi 
malovat a malování milovat. 

JAROSLAV KUČERA – OBRAZY
BORIS BRANKOV – GRAFIKA
Výstava je přístupná 
do 30. března.
galerie Spektrum
Jaroslav Kučera působí 
na Výtvarné škole Václava 
Hollara. Jeho výstavy zdobily např. 
Staroměstskou radnici, Pálffyho 
palác v Praze, vystavoval také 
v Mnichově a New Orleans.
Pražský výtvarník Boris Brankov 
pracuje už 30 let v oblasti 
litografie. Mnohobarevné 
expresivní litografie, interpretující 
témata vesmíru, krásy světa, 
hodnot a filosofie lidského života 
nebo mytologie jsou nakresleny, 
zpracovány a vytištěny samotným 
autorem na ručním litografickém 
lisu a na originálním ručním 
papíře. 

HELENA ŠANDOVÁ – OBRAZY
Výstava je přístupná 
do 18. března.
galerie Spektrum
Prodejní výstava obrazů Heleny 
Šandové. Její práce jsou nejen 
realistické výjevy, jako květiny, 
zátiší, staré stavby, kapličky 
a zákoutí, ale i abstraktní náladové 
kompozice. Motivy jejích obrazů 
často pocházejí z jižních Čech, 
kam se ráda vrací. Používá 

techniky: lingrusta, enkaustika, 
kresba pastelem na velurový papír, 
monotyp a perokresba. 

Výstavy jsou přístupné 
v otevírací době informačního 

centra a v době konání 
kulturních akcí MSKS 
včetně promítání filmů 

(vstup hlavním vchodem).

PŘEDNÁŠKY

PĚT ZEMÍ A PĚŠKY DO ŘÍMA
8. března 18 hod.
loutkový sál

Cestovatel Patrik Kotrba 
povypráví o putování do Říma 
a o obecně pěším cestování 
Evropou, které dalo dohromady 
7000 kilometrů a tři roky 
na cestách. V přednášce zaznějí 
autorské písně, poezie i próza 
z cest a zároveň bude k vidění 
mnoho fotografií s připojenými 
příběhy. 
vstupné: 40 Kč

PŘIPRAVUJEME

Výlet – Třeboň, poslední místo 
Petra Voka – 7. dubna
Výlet – Míšeňská porcelánka  
a Drážďany – 28. dubna
Cestovatelské promítání –
Pohodáři – Polsko – 18. dubna
Divadlo – Gedeonův uzel  
– 24. dubna 

KLUBOVNA III. VĚKU

VELIKONOČNÍ TVORBA
12. března 15 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici
Tradiční tvorba s velikonoční 
tematikou s Romanou Stupkovou.

MATEŘINKA V KLUBOVNĚ
19. března 15 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici

Děti z MŠ v Lipové ulici navštíví 
Klubovnu III. věku.

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
26. března 15 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici
„Veršování pro zasmání, snění 
i zadumání“ se Stanislavou 
Rybníčkovou.

KNIHOVNY

Novinky v knihovně 
Sezimovo Ústí 1
Dospělí:
Štěpánka Jislová: Klášter 
Nejsvětějšího srdce
Komiks
Bohumil Hrabal: Život bez 
rukávů
Autobiografická trilogie
Stephen King: Prokletí Salemu
Horor
Henning Mankell: Ruka
Krimi román
Arnošt Goldflam: Horror a další 
hrůzy
Divadelní hry

Děti a mládež:
Ivana Peroutková: Ukradená 
cukřenka
Čtení pro děti
Daniela Krolupperová: 
Jak Bubáček potkal Bubáka
První čtení
Ivona Březinová:
Řvi potichu, brácho
Příběh autistického chlapce
Michaela Fišarová: 
A-Ž půjdeš do školy
První čtení
Iva Mrkvičková: Maja a Kim
Čtení pro děti

Novinky v knihovně 
Sezimovo Ústí 2
Dospělí:
Jeffery Deaver: Poslední hodina
Třináctý případ Lincolna Rhyma
Julie Garwoodová: Úniky
Romantický příběh s detektivní 
zápletkou
Anne Jacobsonová: Panský dům
Počátek rodinné ságy
Liane Moriarty: Šílené výčitky
Stačí malá chvilka nepozornosti…
Nicholas Sparks: Život ve dvou
Romantický příběh oblíbeného 
autora

Děti a mládež:
Dori Hillestad Butlerová: 
Strašidelná knihovna – 
Ztracený duch
Jak se duchovi žije v knihovně?
Mary Kellyová: Zasněžená 
červenka
Ze série Příběhy se šťastným 
koncem
David Levithan: Drž mě pevně
Příběh Drobka Coopera, který se 
objevil v knize Will Grayson
Sarah J. Maasová: 
Skleněný trůn
První díl fantasy série nejen  
pro mládež
Raina Telgmeierová: Duchové
Komiksové příběhy Catriny a její 
sestry Mayi

KINO SPEKTRUM

čt     1. března 17:30 hod.
út     6. března 20:00 hod.
ne  11. března 20:00 hod.
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
komedie
Česká republika, 2018, 92 minut, 
12 let

Režie: Milan Cieslar
Hrají: Lenka Vlasáková, Vilma 
Cibulková, Saša Rašilov, Sára 
Sandeva, Natalie Germani, Jiří 
Lábus, Filip Blažek , Pavel Kříž, 
Denis Šafařík, Jaroslav Černík,  
Eva Kozderková, Ivan Sochor, 
Andrea Hoffmanová, Jiří Maryško, 
Rostislav Pastoreka další.     
vstupné:  120 Kč

čt    1. března 20:00 hod.
út 20. března 20:00 hod.
HMYZ
ČR, Slovensko, 2018, 12 let, 98 min
Režie: Jan Švankmajer
Hrají: Jan Budař, Jaromír Dulava, 
Jiří Lábus, Norbert Lichý, Kamila 
Magálová, Ivana Uhlířová
Divadelní ochotníci na malém 
městě zkoušejí hru bratří Čapků 
"Ze života hmyzu". Během 
zkoušky se prolnou jejich životy 
s osudy postav této divadelní hry. 
vstupné: 110 Kč

Kulturní akce na měsíc březen
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so 3. března 15:00 hod.
ne 4. března 15:00 hod.
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU

animovaná dobrodružná komedie
Rusko, 2016, 89 min, přístupný, 
český dabing
Režie: Alexey Tsitsilin
V českém znění: Ondřej Rychlý, 
Martin Písařík, Marta Sovová, 
Filip Tomsa, Tereza Bebarová, 
Jana Altmannová, Jiří Knot
vstupné: 110 Kč

so    3. března 17:30 hod.
ne    4. března 20:00 hod.
so 10. března 20:00 hod.
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
erotický thriller
USA, 2018, 105 min, 15 let, 
české titulky

Režie: James Foley
Hrají: Jamie Dornan, Dakota 
Johnson, Marcia Gay Harden, Eric 
Johnson, Rita Ora
Nenechte si ujít vyvrcholení
Fenomén Padesát odstínů 
vstupuje do třetí, závěrečné fáze. 
vstupné: 120 Kč

so   3. března 20:00 hod.
ne   4. března 17:30 hod.
ne 11. března 17:30 hod.
ne  18. března 20:00 hod.
PREZIDENT BLANÍK
komedie
ČR, 2018, 90 minut, 15 let
Režie: Marek Najbrt
Hrají: Marek Daniel, Michal 
Dalecký, Halka Třešňáková a další
Celovečerní film Prezident Blaník 
vypráví příběh lobbisty Antonína 
Blaníka, který se rozhodne 

kandidovat na prezidenta České 
republiky.
vstupné: 100 Kč

út  6. března 15:00 hod.
pá  9. března 15:00 hod.
TRIKY S TRPASLÍKY
Animovaný
USA / Kanada, 2017, 89 min, 
český dabing
Režie: Peter Lepeniotis
Chloe a její maminka Catherine 
se už zase stěhují. Tentokrát 
do Nové Anglie, ve které si pořídily 
nádherný gotický dům, plný 
zvláštních zahradních trpaslíků. 
Chloe má ale jiné starosti. Začíná 
chodit do nové školy a snaží se 
spřátelit se svými spolužačkami. 
Navíc se do ní zakoukal kluk ze 
sousedství Liam, který se ji neustále 
snaží oslnit. Chloe si ale postupně 
začne všímat, že se v domě dějí 
divné věci. Všude jsou obaly 
od sladkostí, které někdo snědl. 
A co ti trpaslíci? Jako by snad na ni 
mrkli, nebo se dokonce pohnuli?
vstupné: 120 Kč

út 6. března 17:30 hod.
SAMA
Drama/Dokumentární film 
Česko, 2017, 59 min, přístupný
Film, který dvaadevadesátiletá 
Luba Skořepová chtěla točit 
jako svůj poslední vzkaz, aby 
upozornila na samotu stáří.
vstupné: 80 Kč

st 7. března 16:00 hod.
KAMARÁDI Z TELEVIZE 8
ČR, 2017, 66 min., přístupný
Krátké pásmo pohádek pro 
nejmenší. O Makové panence 
a dělostřelci Prskavcovi, Říkání 
o víle Amálce, Pohádky z mechu 
a kapradí, Jak Rákosníček 
zachraňoval potopený měsíc, Káťa 
a Škubánek, Maxipes Fík se vrací, 
O Klukovi z plakátu.
vstupné: 30 Kč

st    7. března17:30 hod.
so 24. března 20:00 hod.
BLACK PANTHER
akční, dobrodružný
USA, 2018, 132 min, 12 let, český 
dabing
Režie: Ryan Coogler
Hrají: Chadwick Boseman, Michael 
B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai 
Gurira, Martin Freeman, Daniel 

Kaluuya, Letitia
Film od studia Marvel Black
vstupné: 110 Kč

st    7. března 20:00 hod. 
st 14. března 17:30 hod.
S LÁSKOU VINCENT
Animace, drama, životopisní, 
krimi, mystery
VB, Polsko, 2017, 88 minut, české 
titulky
Režie: Dorota Kobiela & Hugh We 
lchman
vstupné: 100 Kč

čt 8. března 15:00 hod.
PRAČLOVĚK
animovaná dobrodružná komedie
Francie, 2018, přístupný, 
český dabing
Režie: Nick Park
vstupné: 110 Kč

čt    8. března 17:30 hod. 
pá    9. března 20:00 hod.
so  10.března 17:30 hod.
so  17.března 20:00 hod.
TÁTOVA VOLHA

komedie / drama 
ČR, 2018, 90 min, přístupný
Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: Eliška Balzerová, Tatiana 
Vilhelmová, Martin Myšička, 
Boleslav Polívka, Emilia Vášaryová, 
Vilma Cibulková, Eva Holubová, 
Hana Maciuchová, Jana Plodková, 
Václav Neužil
vstupné: 130 Kč

čt    8. března 20:00 hod.
út 13. března 17:30 hod.
PŘÁNI SMRTI
Akční, USA, 2017, 103 min., 15 let, 
české titulky
Režie: Eli Roth
Hrají: Bruce Willis, Elisabeth Shue
vstupné: 120 Kč

pá     9. března 17:30 hod.
so  10. března 15:00 hod.
ne  11. března 15:00 hod.
VČELKA MÁJA 2
animovaná pohádka
Německo, Austrálie, 2018, 
přístupný, český dabing
Režie: Noel Cleary, Alexs 
Stadermann
vstupné: 110 Kč

út 13. března 20:00 hod.
MEČIAR

Dokumentární
Slovensko, Česko, 2017, 89 min., 12 let
Režie: Tereza Nvotová
Hrají:Tereza Nvotová
vstupné: 80 Kč

st 14. března 16:00 hod.
OMALOVÁNKY
Česká republika, 2017, 67 min., 
přístupný 
Krátké pásmo pohádek pro 
nejmenší diváky. 
vstupné: 30 Kč

st 14. března 20:00 hod.
TŘI BILLBOARDY KOUSEK 
ZA EBBINGEM
USA, Velká Británie, 2017, 115 
min, české titulky
Režie: Martin McDonagh
Hrají: Frances McDormand, 
Woody Harrelson, Sam Rockwell, 
Abbie Cornish, Lucas Hedges, 
Željko Ivanek, Caleb Landry Jones, 
Clarke Peters, Samara Weaving, 
John Hawkes, Peter Dinklage
vstupné: 110 Kč

čt 15. března 10:00 hod.
FILMOVÁ HISTORIE MĚSTA
SEZIMOVO ÚSTÍ III.
Opakování filmové historie. 
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 

MĚSTSKÉ STŘEDISKO 
KULTURY A  SPORTU
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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

čt 15. března 17:30 hod.
pá 16. března 20:00 hod.
st 21. března 20:00 hod.
TLUMOČNÍK
Tragikomedie
Slovensko / Česká republika / 
Rakousko, 2018, 113 min., 12 let, 
české titulky
Hlavními hrdiny svérázné 
roadmovie jsou dva staří páni, 
kteří cestují napříč Slovenskem, 
aby poznali pravdu o vlastní 
minulosti.
vstupné: 120 Kč

čt  15. března 20:00 hod.
pá  16. března 17:30 hod.
ne  18. března 17:30 hod.
TOMB RAIDER
akční, dobrodružný
USA, 2018,  122min., 12 let,
české titulky
Režie: Roar Uthaug
Hrají: Alicia Vikander, Dominic 
West, Kristin Scott Thomas
vstupné: 120 Kč

so 17. března 15:00 hod.
PRAČLOVĚK
animovaná dobrodružná komedie
Francie, 2018, přístupný, 
český dabing
Režie: Nick Park
vstupné: 110 Kč

so  17. března 17:30 hod.
ne  18. března 15:00 hod.
CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ 
fantasy pohádka
Norsko, 2017, 104 min, přístupná, 
český dabing
Režie: Mikkel Brænne Sandemose

Hrají: Vebjørn Enger, Eili Harboe, 
Mads Sjøgård Pettersen, Elias 
Holmen Sørensen, Allan Hyde, 
Thorbjørn Harr, Gard Eidsvold
vstupné: 110 Kč

st 21. března 17:30 hod.
ne 25. března 20:00 hod.
ONI 2: NOČNÍ KOŘIST
Horor
USA, 2018, 85 min, 15 let, 
české titulky
Režie: Johannes Roberts
Hrají: Christina Hendricks, Bailee 
Madison, Martin Henderson
Rodinu, která se na noc ubytuje 
v odlehlém kempu, navštíví tři 
maskovaní psychopati a podrobí 
je zkoušce až po ty nejzazší meze.
vstupné: 120 Kč

čt 22. března 10:00 hod.
ČERTOVINY
Pohádka
ČR, 2018, 101 min, přístupný
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Jakub Prachař, Dominick 
Benedikt, Karel Dobrý, Sara 
Sandeva, Richard Jaroslav Müller, 
Oldřich Navrátil, David Gránský, 
Jana Bernášková, Jaromír Nosek, 
Andrea Hoffmannová
vstupné: 60 Kč

čt  22. března 17:30 hod.
PLANETA ČESKO
Dokumentární
Česko, 2017, 81 min, přístupný
Režie: Marián Polák
Hrají: Kryštof Hádek (vypráví)
vstupné: 80 Kč

čt 22. března 20:00 hod.
DEJ MI SVÉ JMÉNO
Režie: Luca Guadagnino
Hrají: Armie Hammer, Timothée 
Chalamet, Michael Stuhlbarf, 
Amira Casar, Esther Garrel, 
Victorie Du Bois
vstupné: 120 Kč 

pá 23. března 17:30 hod.
ne 25. března 15:00 hod.
KRÁLÍČEK PETR

Rodinný / Dobrodružný / Komedie 
/ Fantasy / Animovaný
USA, 2018, 89 min., český dabing
Režie: Will Gluck
Hrají: Domhnall Gleeson, Rose 
Byrne, James Corden, Daisy Ridley, 
Margot Robbie, Elizabeth Debicki, 
Sam Neill, Matt Lucas, Sia Furler
vstupné: 120 Kč 

pá  23. března 20:00 hod.
ne  25. března 17:30 hod.
PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ
akční sci-fi
USA, 2018, 111 min., 12 let, český 
dabing
Režie: Steven S. DeKnight
Hrají: John Boyega, Scott 
Eastwood, Rinko Kikuchi, 
Charlie Day
vstupné: 130 Kč 

út 27. března 17:30
FILMOVÁ HISTORIE MĚSTA 
SEZIMOVO ÚSTÍ III. + IV. DÍL
4. díl premiéra
vstupné: 80 Kč 

út  27. března 20:00
MÁŘÍ MAGDALÉNA 

historický/drama
Velká Británie, 2018, 130 min., 
12 let, české titulky
Režie: Garth Davis
Hrají: Rooney Mara, Joaquin 
Phoenix, Chiwetel Ejiofor
vstupné: 110 Kč 

st 28. března 17:30
NIC JAKO DŘÍV
Dokumentární
Česko, 2017, 92 min, 15 let
Režie: Lukáš Kokeš, Klára Tasovská
Hrají: Lukáš Kokeš, Klára Tasovská
vstupné: 80 Kč 

st 28. března 20:00 hod.
ISMAELOVY PŘÍZRAKY
Drama
Francie, 2017, 114 min, české 
titulky
Režie: Arnaud Desplechin
Hrají: Marion Cotillard, Charlotte 
Gainsbourg, Louis Garrel, Mathieu 

Amalric, Alba Rohrwacher
vstupné: 65 Kč 

čt 29. března 10:00
FILMOVÁ HISTORIE MĚSTA 
SEZIMOVO ÚSTÍ IV. DÍL
vstupné: 40 Kč 

čt 29. března 17:30
READY PLAYER ONE: HRA 
ZAČÍNÁ 
akční / sci-fi / thriller
USA, 2018, 140 min., 12 let, český 
dabing
Režie: Steven Spielberg
Hrají: Olivia Cooke, Vin Diesel, 
Simon Pegg, Ben Mendelsohn, 
Mark Rylance
vstupné: 120 Kč 

čt  29. března 20:30
OPERACE ENTEBBE

Krimi / Drama / Thriller
USA / Velká Británie, 2018, 
107 min, české titulky
Režie: José Padilha
Hrají: Rosamund Pike, Daniel 
Brühl, Eddie Marsan, Ben 
Schnetzer, Denis Ménochet
vstupné: 120 Kč 

pá 30. března 17:30
SHERLOCK KOUMES 
animovaná komedie 
Velká Británie, 2018, 90 min., 
přístupný český dabing
Režie: John Stevenson
V českém znění: David Novotný, 
Pavel Liška, Tatiana Vilhelmová, 
Eliška Balzerová, Tomáš Matonoha
vstupné: 120 Kč 

pá 30. března 20:00
ERIC CLAPTON 
dokument
Velká Británie, 2017, 135 min, 
12 let, české titulky
Režie: Lili Fini Zanuck
Hrají: Eric Clapton, Sylvia Clapton, 
Ben Palmer, John Mayall, Mike 
Vernon, Roger Waters, Hughie 
Flint, Pattie Boyd, Steve Winwood, 
Cathy James, Steve Turner, Bobby 
Whitlock, B.B. King
vstupné: 110 Kč
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Novinky ze Sezimova Ústí:
Periodický tisk územního
samosprávního celku
– města Sezimovo Ústí. 
Náklad: 3400 ks

Vydává: MěÚ Sezimovo Ústí
Red. číslo: MK ČR E 13167
Adresa: Dr. E. Beneše 21, 
391 01 Sezimovo Ústí
sazba a tisk: RUDI, a .s.

Příjem příspěvků a řádkové inzerce:
Petra Pelcová
tel.: 381 201 112
p.pelcova@sezimovo-usti.cz

Příjem inzerce:
Jitka Švecová
recepce@rudi.cz
tel.: 381 256 621

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

Štrúdlování – Gratulujeme vítězce sezimáckého Štrúdlování Iloně Křížkové a  přikládáme její re-
cept: Těsto: 1 Hera, 300 g pol. mouky, 6 lžic studené vody, ½ kypřícího prášku s vinným kamenem,  
1 lžíce vinného octa. Těsto necháme 12 hodin uležet v chladu. Nádivka: svařené mléko, mletý mák, 
cukr moučka dle chuti. Příprava: rozválené těsto poprášíme kokosem, naplníme nádivkou, po-
klademe nakrájenými jablky, které posypeme třtinovým cukrem, skořicí a potřeme rumem. Dále 
rozprostřeme nahrubo nasekané vlašské ořechy, přidáme další vrstvu máku a jako poslední vrstvu 
kompotované višně. Zavineme, potřeme vajíčkem, na štrúdl položíme pekanové ořechy a pečeme 
na 150 °C asi 35 minut (dozlatova). Ozdobíme marcipánem. Dobrou chuť!

Masopustní průvod masek se předvedl na náměstí Tomáše Bati. Žáci i učitelé ze ZŠ a MŠ 9. května a MŠ 
Lipová připravili pestrou paletu kostýmů a zábavy.

Tereza Matyásková
Infocentrum Sezimovo Ústí

Březen je tradičně měsícem čte-
nářů, a  proto obě sezimoús-

tecké knihovny připravily pro své 
návštěvníky zajímavý program. 

Toužíte po  knize, která ještě 
v  knihovně není a  bude vydána 
do konce března? Právě pro vás je 
připravena Knižní loterie. Napište 
na  lísteček jméno autora, název 
knihy, své jméno a kontakt a vhoď-
te lísteček do slosování. Výherci si 
vybranou knihu budou moci pře-
číst přednostně. 

Služba osobní knihovnice je při-
chystaná pro čtenáře, kteří potře-
bují provést knihovnou, doporu-
čit nové autory a  knihy, případně 
naučit se pracovat s  knihovním 
katalogem. Tuto službu je potřeba 
si objednat v  knihovně, případně 
telefonicky či e-mailem. 

Obě knihovny také nabízejí au-
dioknihy. V  knihovním portfoliu 
se nyní nachází cca 30 kvalitních 
audioknih, převažuje literatura pro 
děti, ale k dispozici jsou také detek-
tivky a beletrie pro dospělé. 

Pestrou nabídku akcí zahájí 
5. března od  13 hodin Městské 
knihovna 2 Ponožkovými pohád-
kami. Pohádky tentokrát nebudou 

určené jen pro malé posluchače, 
ale i  pro velké. Účastníci si o  po-
hádce popovídají, zahrají si Ponož-
kovou pohádku a společně vymyslí 
a nakreslí pohádkové bytosti. Děti 
je nutné na program přihlásit.

13.  března od 10 hodin se bude 
konat Knižní odpoledne pro nej-
menší. Jedná se o dopolední čtení 
pohádek pro malé děti a  před-
školáky. Za  pomoci pohádek se 
dozvědí, jak se chovat ke knihám, 
a  vyrobí si knižní záložky. Knižní 
dopoledne pro nejmenší se ve stej-
ném čase uskuteční také 15. března 
v  Městské knihovně 1. Tentokrát 
si děti vyslechnou čtení ze známé 
knihy Josefa Čapka O  pejskovi 
a kočičce. Následovat bude oblíbe-
né tvořeníčko.

Příští den, 16. března, si přijdou 
na  své čtenáři i  nečtenáři obou 
knihoven. Žáky 2. až 5. tříd zvou 
knihovny na  Noc s  Andersenem, 
která nese podtitul Univerzita 
pro rytíře a  koná se v  Městské 
knihovně 2.  Zájemci o  účast na-
jdou podrobné informace na webu 
knihovny. 

Tečka za měsícem čtenářů bude 
náležet jarnímu tvoření. Hravé 
odpoledne proběhne 22. března 
od  13 hodin v  Městské knihovně 
2 a můžete si vyrobit květinové za-
hrádky, kuřátka nebo ovečky.        

Na měsíc čtenářů se knihovny 
připravily pestrým programem

Sezimácký masopust se povedl


