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Krátce z radnice
Martin Doležal 
starosta města

 na základě proběhlého kon-
kursního řízení jmenovala 
RM paní Mgr.  Janu Šinde-
lářovou do  funkce ředitelky 
ZŠ Švehlova, a to s účinností 
od 1. 8. 2018;

 novou kronikářkou města 
bude Mgr.  Hana Chotovin-
ská; 

 byl vybrán zhotovitel sta-
vebních úprav ul. Švermova, 
předpokládaný termín zahá-
jení 1. 6. 2018 – bližší infor-
mace viz samostatný článek;

 byl vybrán zhotovitel oprav 
chodníků vnitrobloku Lípa, 
u hřiště v ul. Krátká a ve vni-
trobloku u MŠ Lipová – spo-
lečnost HES stavební s.r.o., 
Praha, nabídková cena  
1,1 mil. Kč bez DPH;

 byl zahájen proces výběru 
zhotovitele rekonstrukci ul. 
Prokopa Holého a Klášterní, 
předpokládaný termín zahá-
jení stavby 1. 9. 2018;

 byl vybrán zhotovitel výstav-
by víceúčelového sportovní-
ho hřiště za  2. ZŠ - společ-
nost SPORT Construction 
a. s., Praha, nabídková cena 
13,9 mil Kč bez DPH, ZM 
bude projednávat úpravu 
rozpočtu na tuto akci;

 RM schválila plán oprav dět-
ských pískovišť ve městě;

 RM schválila uzavření smluv 
o  výpůjčce na  dalších 50 ks 
kompostérů.                          

Dne 12. 5. 2018 v obřadní místnosti Městského úřadu Sezimovo Ústí přivítal starosta města a členky Sboru pro občanské 
záležitosti nové občánky našeho města. Všem dětičkám a jejich rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti.

Noví občánci našeho města

Martin Doležal, starosta města

Výstavba první etapy domu 
s  pečovatelskou službou 

a  denním stacionářem (DPS) po-
stupuje rychle vpřed a  připravuje 
se tedy další, provozní fáze. Hlav-
ními úkoly pro vedení města jsou 
nastavit pravidla pro výběr bu-
doucích obyvatel domu a dále pak 
personální a provozní zabezpečení 
pečovatelské služby v  souvislos-
ti s  provozem DPS a  rozšířením 
spektra poskytovaných služeb. 
Rada města po řadě jednání a kon-
zultací schválila bezprostředně 
před uzávěrkou Novinek Pravidla 
pro výběr nájemců nově budo-
vaných bytů. Vzhledem k  častým 
dotazům uveřejňujeme prozatím 
jejich vybraná ustanovení.  

Byty v DPS budou pronajímány 
zejména seniorům, kteří mají sní-
ženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení a  jejichž si-
tuace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby. Byty v DPS neslouží k řeše-
ní bytových problémů občanů.

V  DPS budou dva druhy bytů. 
Prvními jsou byty, jejichž výstavba 
byla spolufinancována z  dotace, 
tzv. podporované byty. Byty mají 
regulované nájemné a mohou být 
obsazovány zájemci, kteří splňují 
zákonem stanovené podmínky. 
Těchto bytů bude po  dokončení 
I. etapy výstavby 22, jsou o  ve-
likosti 1+kk a  podlahové ploše  
35 m2. Byty pořízené bez dotace, 
tzv. ostatní byty, jsou o  velikos-
ti 2+kk, podlahové ploše 55 m2 
a k dispozici budou v I. etapě 4.

Základní podmínky pro výběr 
nájemců podporovaných bytů 
vyplývají z  dotačních podmínek 
a jsou jimi:  
 osoby v nepříznivé sociální situ-

aci, které nejsou v  ekonomicky 
aktivním věku, ve  věku nad 65 
let a/nebo pobírající příspěvek 
na  péči, jejichž průměrný čistý 
měsíční příjem v období 12 ka-
lendářních měsíců před uzavře-
ním nájemní smlouvy nepřesáhl 
0,75 násobek průměrné měsíční 
mzdy v případě jednočlenné do-
mácnosti (20.681 Kč) nebo 1,0 
násobek v  případě dvoučlenné 
domácnosti (27.575 Kč),

 zájemce nemá k  datu uzavření 
smlouvy ve  vlastnictví ani po-
dílovém spoluvlastnictví bytový 
dům, rodinný dům nebo byt 
 

Informace o výběru nájemců bytů v DPS

Pokračování na str. 2
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a  nemá ani družstevní podíl 
v bytovém družstvu (ani členové 
domácnosti, kteří mají v podpo-
rovaném bytě bydlet).

	zájemce nevyžaduje celodenní 
péči, musí být částečně soběstač-
ný, schopen pohybu. 

Vzhledem k  tomu, že výše ná-
jemného byla stanovena RM jed-
notně na  49 Kč/m2/měsíc, nelze 
pro výběr zájemců o uzavření ná-
jemní smlouvy použít kritérium 
uchazečem nabízené výše nájem-
ného. Za  tím účelem je stanoven 
bodový systém, kdy se v úvahu bu-
dou brát následující kritéria: 
	Trvalý pobyt zájemce v Sezimo-

vě Ústí – (počítá se současný 
i bývalý trvalý pobyt) nebo trva-
lý pobyt rodinného příslušníka 
zájemce v Sezimově Ústí 

	Věk žadatele – nad 65 let 
	Uvolnění nájemního bytu 

ve  vlastnictví města Sezimovo 
Ústí 

	Dosavadní využívání služeb Pe-
čovatelské služby města Sezimo-
vo Ústí 

	Přiznaný tzv. příspěvek na péči
	Nepříznivá bytová situace žada-

tele (pouze u žadatelů s trvalým 
pobytem v Sezimově Ústí; posu-
zován je byt, resp. rodinný dům 
na území města Sezimovo Ústí) 
– v  domě chybí výtah, fyzicky 
náročné vytápění, nevyhovující 
sociální zázemí bytu 
Při shodném počtu bodů o po-

řadí rozhodnou skutečnosti zjiště-
né při místním šetření, při kterém 
je zjištěna aktuální potřebnost péče 
a její následná důležitost pro kvali-
tu života zájemce. 

Z  uvedených kritérií je zřejmé, 
že rada města při výběru význam-
ně zvýhodňuje stávající či bývalé 
občany našeho města. 

Na  základě přijatých žádostí 
a  přidělených bodů bude vytvo-
řen pořadník. Zájemci budou po-
stupně, podle pořadí, oslovováni 
s  návrhem na  uzavření nájemní 
smlouvy s tím, že budou mít mož-
nost výběru konkrétního bytu, 
který již nebyl obsazen zájemcem 
s vyšším bodovým ohodnocením.

Město uzavře s  vybraným zá-
jemcem nejpozději do  3 měsíců 

ode dne, kdy byla stavba bytů do-
končena a schopna užívání, nájem-
ní smlouvu k pečovatelskému bytu 
na dobu 2 let. Nájem se bude auto-
maticky obnovovat, pokud uživatel 
bytu o to bude mít zájem, resp. po-
kud neoznámí městu, že v nájmu 
nehodlá pokračovat.  

Při rozhodování o  umístění 
nebude přihlíženo k  datu podá-
ní žádosti a  bude upřednostněn 
zájemce podle aktuálního pořadí 
zájemců dle bodového ohodnoce-
ní, popř. zdravotního stavu a míry 
potřebnosti. Přílohami žádosti 
budou zejména vyjádření lékaře 
ke způsobilosti žadatele o přidělení 
bytu v  DPS, potvrzení o  přiznání 
příspěvku na péči a jeho výši, po-
tvrzení o  výši příjmů (důchodu) 
za posledních 12 měsíců, potvrzení 
o výši ostatních příjmů, čestné pro-
hlášení o bezdlužnosti, schopnosti 
platit náklady na bydlení a pečova-
telskou službu.

U  tzv. nepodporovaných bytů 
budou základními podmínkami 
pro výběr nájemců věk nad 65 let 
a/nebo přiznaný příspěvek na péči 
a okolnost, že zájemce nevyžaduje 

celodenní péči, musí být částeč-
ně soběstačný, schopen pohybu 
(obdobně jako u  podporovaných 
bytů). Výše nájemného není u ne-
podporovaných bytů regulována, 
pro výběr uchazečů o  uzavření 
nájemní smlouvy bude proto jako 
výchozí kritérium použito uchaze-
čem nabízené nájemné. 

Pro přechod nájmu jsou u všech 
bytů v  DPS stanoveny zvláštní 
podmínky. 

Úplné znění Pravidel, včetně 
formulářů, budou přílohou dal-
šího vydání Novinek. 

Pro první fázi výběru bude pří-
jem žádostí probíhat v  termínu 
od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2018. 

Na  rozhodování a  přípravu 
všech potřebných dokumentů je 
tak ještě dostatek času. Pro všech-
ny zájemce z řad široké veřejnosti 
navíc připravujeme na začátek září 
den otevřených dveří, aby si kaž-
dý mohl prostory nového domu 
prohlédnout. O  přesném termínu 
bude město včas informovat.          

Martin Doležal
starosta města

V  nejbližší době bude za-
hájena dlouho očekávaná 

rekonstrukce ulice Švermova. 
Tato komunikace byla vybrána 
nejen kvůli nutnosti rekonstruo-
vat kanalizační řady, ale zejména 
z  důvodu řešení neuspokojivého 
dopravně - technického stavu vo-
zovky a chodníků. Během projek-
tové přípravy proběhlo i  veřejné 
projednání, ze kterého vzešla řada 
připomínek týkajících se parame-
trů vozovek a  chodníků, další se 
pak objevily v průběhu územního 
řízení, kdy byla podávána od-
volání či námitky. Naštěstí bylo 
zřejmé, že není zájmem nikoho 
akci blokovat, pouze najít takové 
řešení, které by nepředstavovalo 
zásadní přepracování projek-
tu a  ohrožení jeho realizace, ale 
v  rámci něho vyjít vstříc poža-
davkům některých obyvatel ulice. 
Na  podzim r. 2017 se podařilo 
dospět k řešení přijatelnému pro 
všechny zúčastněné a  mohlo být 
vydáno územní rozhodnutí a ná-

sledně stavební povolení na  vo-
dohospodářské stavby a  doprav-
ní stavby. Ta nabyla právní moci  
19. 4. 2018 a 24. 4. 2018.  

Ve  spolupráci s  druhým inves-
torem, kterým je Vodárenská spo-
lečnost Táborsko, s. r. o., byl vybrán 
zhotovitel, kterým je, shodně jako 
u  rekonstrukce ul. Ke Hvězdárně, 
táborská společnost DAICH spol. 
s r. o. Cena dle smlouvy o dílo činí 
9,12 mil. Kč bez DPH, z toho podíl 
města Sezimovo Ústí činí 6,53 mil. 
Kč, tj. 7,9 mil. Kč vč. DPH. Stavba 
by měla být zahájena 1. 6. 2018 
a dokončena do 30. 11. 2018.

Stavební úpravy komunikace dle 
návrhu představují zúžení zelených 
pásů po obou stranách na 0,8-1 m, 
rozšíření chodníku na jedné straně 

komunikace na  1,5 m, nahrazení 
chodníku na  straně druhé pří- 
dlažbou s  obrubníkem (šířka 1,2 
m), výstavbu parkovacího pásu 
s  odvodňovacím pruhem v  šířce 
2,25 m a  jednosměrné vozovky 
v šířce 4 m, na které by byla vyzna-
čena zóna o šířce 1 m, umožňující 
jízdu cyklistů v  protisměru. Pro-
jekt zohledňuje dosavadní cha-
rakter zástavby v  kolonii a  odráží 
i změnu funkce, kterou Švermova 
ulice postupně plní, tj. z komuni-
kace dříve na okraji města je nyní 
komunikací, kterou obousměrně 
využívají pěší i  cyklisté při po-
hybu mezi oběma částmi našeho 
města. V rámci stavby dojde k re-
konstrukci hlavního kanalizačního 
řadu, k  pokládce samostatného 

řadu dešťové kanalizace a  přelož-
kám veřejného osvětlení a dalších 
sítí. 

Po dobu stavby musí zhotovitel 
zajistit průjezd vozů policie, hasičů 
a zdravotnické služby na všech do-
tčených komunikacích. Stavba by 
měla být prováděna, zejm. ve vzta-
hu k  rekonstrukci kanalizačního 
řadu, ve více etapách tak, aby byla 
pokud možno co nejvíce zacho-
vána průjezdnost jednotlivých 
úseků. Realizace akce bude pocho-
pitelně provázet řada nezbytných 
dopravních opatření a  omezení, 
a to v celé lokalitě. Po dobu stavby 
bude ve spolupráci se zhotovitelem 
řešen i způsob odvozu komunální-
ho odpadu.

Dovoluji si v  té souvislosti po-
žádat všechny obyvatele i uživate-
le ulice Švermova o  respektování 
dopravního značení a  zároveň 
o pochopení a trpělivost s omeze-
ními, kterou stavba vyvolá. Díky ní 
bychom se měli dočkat lepší a bez-
pečnější komunikace i  chodníků, 
kvalitnějšího veřejného osvětlení 
a  zajištění spolehlivého odvo-
du splaškových i  dešťových vod 
na další desítky let.                           

Rekonstrukce ulice Švermova je na startu

Pokračování ze str. 1
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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

Martin Doležal
starosta města

Zastupitelstvo a  rada města 
schválily rozdělení většiny 

prostředků, které jsou v  rozpočtu 
na  rok 2018 vyčleněny na  dotace 
subjektům v oblasti sportu a tělo-
výchovy, sociálních služeb, život-
ního prostředí, kultury a  zájmové 
činnosti. 

Pro rok 2018 bylo v  rozpočtu 
města v  uvedené položce vyčle-
něno 1,5 mil. Kč s  tím, že řada 
pravidelně podporovaných akti-
vit základních škol (Nokturňá-
ček, Koťata, Dubínek, mažoretky, 
roztleskávačky, Paprsek) a  MSKS 
(Loutkaři) byla nadto již zohled-
něna v  rámci příspěvků školám 
a  MSKS (příspěvky na  tyto akti-
vity činí 117 tis. Kč). Na  základě 
přijatých žádostí byla alokace na-

výšena o  105.000 Kč na  celkem 
1.605.000 Kč. K datu uzávěrky No-
vinek bylo v rámci dotačních pro-
gramů města i mimo tyto progra-
my (např. žádosti podané mimo 
termín, dotace na základě existují-
cích smluv) k rozdělení schváleno 
a vyplaceno 1.567.000 Kč. 

Přehled jednotlivých dosud 
podpořených žadatelů s uvedením 
účelu dotace a její výše je v násle-
dujícím přehledu.                             

Rozdělení dotací v roce 2018

SPORT A TĚLOVÝCHOVA
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí (činnost+opravy a údržba) činnost + opravy a údržba 505 000
TJ Sokol Sezimovo Ústí činnost + opravy a údržba 200 000
FK Spartak MAS Sezimovo Ústí činnost + opravy a údržba 165 000
Tenisový klub MAS Sezimovo Ústí činnost + opravy a údržba 53 000
SK Sezimovo Ústí činnost TJ 30 000
Letecko modelářský klub Sezimovo Ústí činnost klubu 14 000
Ondřej Kouba podpora indiv.sportovce 11 000
SK Kotnov Tábor, Sezimovo Ústí činnost klubu 8 000
TJ Magla, Sezimovo Ústí projekt Sezi Run 3 000
CELKEM SPORT A TĚLOVÝCHOVA 989 000

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
ZŠ a MŠ a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka, Tábor provoz centra 40 000
Diakonie ČCE - středisko Rolnička, Soběslav provozní náklady 40 000
Domácí hospic Jordán, Tábor léky a zdrav. materiál 25 000
Denní a týdenní stacionář Klíček, Tábor doprava klientů na akce 20 000
Farní charita Tábor projekt Auritus 20 000
FOKUS Tábor činnost - provozní náklady 15 000
Hospic Sv. Jana N. Neumanna činnost - provozní náklady 15 000
SONS-Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v Táboře činnost - provozní náklady 12 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Porad.centrum Tábor činnost - provozní náklady 12 000
APLA - Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, Tábor sociálně aktivizační služby 10 000
SOANZ, Tábor podpora přepravy klientů 10 000
Asociace rodičů a přátel postižených dětí - Klub Naděje, Tábor provozní náklady 5 000
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory činnost - provozní náklady 4 000
RC Radost, Tábor provozní náklady 4 000
ČČK - Oblastní spolek Tábor činnost - provozní náklady 2 000
Klub KARDIO Tábor nájemné sportovišť 2 000
Svaz diabetiků, ÚO Tábor provozní náklady 2 000
I MY, Soběslav provozní náklady 2 000
CELKEM SOCIÁLNÍ SLUŽBY 240 000

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Český svaz včelařů, ZO Tábor provoz ZO 7 000
ČSOP, ZO SÚ podpora hnízdních možností ptáků 6 000
Český svaz chovatelů, ZO SÚ propagace, registrace zvířat 5 000
Český svaz včelařů, ZO Planá n/L nákup léčiva, včelích matek apod. 4 500
Junák - středisko Černá růže Sezimovo Ústí údržba zeleně ve Skautském areálu 2 500
CELKEM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 25 000

KULTURA
Jarmila Hlubinková činnost souboru Nokturno 25 000
Josef Králík činnost Divadelního spolku Spektrum 25 000
Jana Richterová činnost Klubovny III. věku 15 000
Sdružení rodičů a přátel školy při ZUŠ Sezimovo Ústí opravy hud. nást., učeb. pom., vybav. souborů stejnokroji, cestovné 10 000
Pavel Krejčí, Praha Výstava květin ve Spektru 5 000
CELKEM KULTURA 80 000

ZÁJMOVÁ ČINNOST
Junák - středisko Černá růže Sezimovo Ústí pravidelná činnost oddílů a střediska (náklady na dopravu, ubytování) 14 500
Český kynologický svaz, ZKO Sezimovo Ústí provoz kynologického cvičiště 11 000
Magdaléna Mikesková, Sezimovo Ústí Sezimácký klubík 4 000
Hvězdárna Františka Pešty, Sezimovo Ústí provozní náklady 10 500
CELKEM ZÁJMOVÁ ČINNOST 40 000

DOTACE MIMO PROGRAMY
Hasičský záchranný sbor, ÚO Tábor vybavení učebny 40 000
Junák - středisko Černá růže Sezimovo Ústí údržba Skautského areálu (dle NS) 30 000
Ochrana fauny ČR, Votice, Krásná Hora n/Vlt. ces. náklady spojené s odchytem zvířat do stanice, materiál a krmivo 5 000
Adam Bočánek podpora indiv.sportovce 11 000
O.S. Polánka strojní údržba běžkařských tras 2 000
Hvězdárna Františka Pešty, Sezimovo Ústí zateplení hvězdárny 105 000
CELKEM DOTACE MIMO PROGRAMY 193 000
CELKEM ROZDĚLENO DOTACÍ 1 567 000
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Martin Doležal, starosta města
Jaroslav Kudrna
statutární ředitel CENTES 
Sezimovo Ústí a.s.

R ada města coby jediný akcio-
nář společnosti CENTES Se-

zimovo Ústí a.s. (dříve ENERGO-
INVEST a.s.) projednávala účetní 
závěrku a  zprávu o  činnosti spo-
lečnosti za rok 2017. V roce 2017 
byla dokončena změna stanov 
i  obchodního názvu společnosti, 
došlo i  ke  změně vnitřní struktu-
ry akciové společnosti, kdy místo 
dozorčí rady společnosti vznikla 
tříčlenná správní rada. Nejvyšším 
orgánem společnosti je jediný 
akcionář vykonávající působnost 
valné hromady, a to je Rada města 
Sezimovo Ústí.

Stejně jako v předchozích letech 
byl i v r. 2017 hlavní a současně je-
dinou činností společnosti rozvod 
a prodej tepelné energie v lokalitě 

Sezimovo Ústí 2. Společnost na-
kupuje tepelnou energii od doda-
vatele C-Energy Planá s.r.o. a do-
dává tak tepelnou energii do 165 
odběrných míst pro 142 odběra-
telů. 

Společnost zajistila v celém hod-
noceném období plynulé dodávky 
tepla všem svým zákazníkům. Ob-
rat v oblasti prodané tepelné ener-
gie činil 39,24 mil. Kč (bez DPH). 
Počet zaměstnanců společnosti 
činil 2 osoby. V  roce 2017 došlo 
ke snížení prodeje tepelné energie 
oproti roku 2016 o cca 0,56 %. Pro-
dej tepelné energie ve sledovaném 
období činil 68.496 GJ. Průměrná 
tepelná ztráta tepla v systému roz-
vodu tepla byla 13,3 % (v  r. 2016 
prodej 68.881 GJ, tepelná ztráta 
13,2 %). Průměrná konečná cena 
tepelné energie v  roce 2017 čini-
la 572,88 Kč/GJ bez DPH. Oproti 
roku 2016 tak došlo k snížení prů-
měrné konečné ceny tepla o 2,8 %. 
Na  snížení a  stabilitu ceny tepla 

měly vliv zejména úspora stálých 
nákladů a zisku, snížení mzdových 
nákladů, stabilní cena nakupova-
né tepelné energie od  dodavatele 
C-Energy Planá s.r.o. na  stejné 
úrovni jako v roce 2016, výhodná 
sjednaná cena elektrické energie.  

Cílem společnosti pro rok 2017 
bylo udržet stávající zákazníky, 
vyhledávat a  podporovat další 
možnosti rozvoje dodávek tepel-
né energie v  lokalitě. V roce 2017 
došlo k připojení dvou nových 
odběrných míst dodávek tepelné 
energie, ale i k ukončení dodávky 
tepla u  jednoho zákazníka. Pla-
tební kázeň u  odběratelů tepla je 
na velmi dobré úrovni. Společnost 
neeviduje žádné závazky po  době 
splatnosti. Společnost průběžně 
realizuje projekt postupné mo-
dernizace systému měření a  re-
gulace, v  r. 2017 bylo provedeno 
propojení předávacích stanic tepla 
v lokalitě ul. Průmyslové a Lipová 
komunikačním kabelem. Nákla-

dy na údržbu a opravy byly v roce 
2017 proti předchozímu roku vyš-
ší o  450 tisíc. Jednalo se hlavně 
o  opravy na  pronajatém majetku, 
kde stáří provozovaného zařízení 
činí 23 let. 

V  roce 2017 byla zahájena pří-
prava výměny nejstarší teplovodní 
větve v lokalitě ul. Lipová za nové 
potrubní bezkanálové vedení 
(v  tom smyslu schválil jediný ak-
cionář – město -  i nárůst položky 
nákladů na opravy v r. 2018 proti 
snížení položky zisku). 

Společnost v roce 2017 vykáza-
la s  ohledem na  schválenou kal-
kulaci a konečnou cenu tepla hos-
podářský výsledek - zisk ve  výši 
1.649.946,01 Kč po zdanění. Rada 
města v  rámci schvalování účet-
ní závěrky rozhodla, že celý zisk 
bude opět ponechán ve  společ-
nosti a převeden do fondu „Inves-
tice a modernizace systému cen-
trální dodávky tepla v  Sezimově 
Ústí II.“.                                          

CENTES – účetní závěrka za rok 2017

Zdeněk Havlůj
ředitel SM

Sauna
Dne 27. 4. byla ukončena sezóna 

v tomto námi provozovaném zaří-
zení. Děkujeme všem našim zákaz-
níkům – saunařům a saunařkám - 
za jejich návštěvy. Věřím, že ocenili 
to, že po výměně oken v minulém 
roce byly vyměněny i vstupní dve-
ře a zakoupeno několik nových le-
hátek. Myslím si, že kromě našeho 
správce Radka Sarvadiho a  jeho 
zástupce Karla Kadlece odvedli 
dobrou práci i  externí poskytova-
telé služeb Franta Zimrman (ob-
čerstvení) a  Jirka Janků (masáže). 
Věříme, že byli všichni spokojeni 
a těšíme se na sezónu příští.

Blokové čištění ulic
V  předstihu cca 14 dnů oproti 

minulému roku, v  březnu, dubnu 
a  květnu, proběhlo každoroční 
blokové čištění ulic po zimě. Letoš-
ní skóre „Kovák“/„Paďousy a Ko-
rej“ vyznělo opět jednoznačně, 
a  to 45:0. Vážení čtenáři, to není 
skóre z ragbyového zápasu, jak by 
se nezasvěcený mohl domnívat. To 

je bohužel skóre nucených odtahů 
vozidel řidičů nerespektujících do-
pravní značení a často ani nereagu-
jících na  upozornění našimi pra-
covníky či strážníky městské policie 
těsně před příjezdem našeho zame-
tacího vozu. Nezbývá nám než dou-
fat, že to bude příští rok lepší. 

Májka
Jako každý rok naši pracovní-

ci vztyčili 27. dubna na  náměstí 
Tomáše Bati májku. Pokud Vám  
1. května chyběla, vězte, že to není 
naší vinou. Nám známí jedinci 
ji v noci z 30. 4. na 1. 5. podřízli. 
Dávám Vám, vážení čtenáři, tímto 
na zváženou, zda si myslíte, že jde 
o  určitou tradici, anebo vandali-
smus. Nám se následně podařilo 
zajistit, že ležící májka byla včas 
odstraněna a nijak nenarušila pří-
slušné kulturní akce.

Veřejností 
možná nedocenění 
pracovníci
K  dnešnímu dni zaměstnává 

organizace v  trvalém pracovním 
poměru více než 30 pracovníků. 
Vzhledem k  značnému rozsahu 
naší činnosti se jedná zároveň 

i o značný rozptyl v  jejich odbor-
nosti. Méně odbornou práci však 
já nerozlišuji, ta je dána výší pla-
tu dle příslušné tabulky. Pro mne 
je podstatné množství odvede-
né práce. Pokud Vás zajímá, kdo 
denně zodpovědně pojíždí károu 
po obou částech města, sbírá papí-
ry, vysypává koše a jehož zásluhou 
je naše město docela čisté, tak věz-
te, že se jmenují Mirek Procházka 
a Pavlínka Vlášková. Jsem rád, že 
je zaměstnávám. Jejich foto pod 
článkem nehledejte, jsou velmi 
skromní.

Pohoda
1. 6. zahajuje provoz přírod-

ní koupaliště Pohoda. Tento den 
je určen dětem. Pod taktovkou 
MSKS je pro ně připraven bohatý 
program. Vstupné pro děti, rodiče 
i  ostatní návštěvníky je zdarma. 
Běžný provoz pak zahajuje 2. 6. 
(pokud bude hezké počasí). Vě-
řím, že se nám podaří udržet vodu 
v kvalitě a složení odpovídající pří-
slušné normě.                                   

Informace ze Správy města
V  roce 1953 jsme ukonči-

li základní školu. Byly jsme 
vlastně první děti, školou povin-
né, od  založení našeho krásného 
města.

Jediná škola, kam jsme chodili 
až do páté třídy, byla dnešní “prů-
myslovka“ a druhý stupeň jsme za-
čali v nové škole (dnešní tzv. stará). 
K nám, zdejším žákům, přibyli žáci 
ze Sezimova Ústí 1.

65 let je velký kus života. Tak 
jsme se před 10 lety začali scházet 
na „třídních srazech“. Letos máme 
jubileum - 65 let. Ač nás život zavál 
po celé republice, stále se rádi vra-
címe do našeho města a na setkání 
se těšíme.

Naše velké poděkování patří le-
tos panu Zykovi. S nevšední ocho-
tou vytvořil pro naše „přespolní“ 
spolužáky sestřih z „Historie měs-
ta“. Všichni byli nadšeni a  trochu 
i dojati při sledování dávné, skoro 
zapomenuté historie, kterou také 
tvořili.

KTERÉ MĚSTO TO MÁ!?
Co říci na závěr? Všichni máme 

rádi naše krásné město, proto se 
sem rádi vracíme ze všech koutů 
naší republiky.

Za nás „starce“ Anna Vlčková     

Malé ohlédnutí
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Poděkování
	Srdečně děkuji panu starostovi 

za přání k mým narozeninám 
a paní Veselé za předání dár-
ku.                            Jan Devera

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

Anna Bečvářová

	Děkuji panu starostovi za přá-
ní k mým narozeninám. 

Pavel Račan

	Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doležalovi 
za blahopřání k mým 90. naro-
zeninám a paní Veselé za pře-
dání dárku a milou návštěvu.

Stanislav Dudák

	Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k mým 93. narozeni-
nám a  paní Veselé za  milou 
návštěvu a předání dárku. 

Jarmila Mikuláštíková

	Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k mým narozeninám.

Jan Novotný

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

Josef Veverka

	Srdečně děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doležalovi 
za přání k narozeninám a paní 
Evě Veselé za  milou návštěvu 
a předání dárku. 

Hana Průšová

	Děkujeme panu starostovi 
za přání k našim narozeninám. 

Zdeňka a Václav Pěknicovi

 	Ve  čtvrtek 19. 4. 2018 
v  podvečer svým rychlým 
a  profesionálním zásahem 
jednotka sezimoústeckých 
dobrovolných hasičů zabráni-
la vzniku větší škody v  domě  
č. p.  303 v  ulici Pod Vrbou. 
Zde došlo k zatopení sklepních 
prostor vlivem poškozené do-
movní přípojky vody. Dík patří 
i  všímavým sousedům, kteří 
na  závadu vodovodu telefo-
nicky upozornili nepřítomnou 
majitelku domu. 

Michael Vrba

Z činnosti Policie České republiky
prap. Jiří Matyš

Na Obvodním oddělení Policie 
ČR Sezimovo Ústí bylo v mě-

síci březen šetřeno několik pře-
stupků a  trestných činů na  území 
Sezimova Ústí. Krátce jen několik 
případů:
 Mladší muž oznámil, že dne 

1. 4. v  době od  04:00 do  04:30 
hodin na  diskotéce Apollo mu 
neznámý pachatel odcizil vol-
ně odloženou pánskou zimní 
bundu se svazkem klíčů a  klí-
čem od vozidla BMW, čímž mu 
vznikla škoda ve výši 3.300 Kč.

 V  době od  17:00 do  19:00 ho-
din dne 10. 4. neznámý pachatel 
na  parkovišti před ubytovnou 
Pikola, Jitřenka, Průmyslová 
651, nezjištěným předmětem 

poškodil lak na levém a pravém 
boku OA tov. zn. Renault Scé-
nic, RZ: 7C39782, čímž poško-
zenému způsobil škodu ve výši 
2.000 Kč.

 V  době od  02:00 do  02:20 ho-
din dne 13. 4. neznámý pachatel 
ve  Sportbaru na  nám. T. Bati 
odcizil mladší ženě volně od-
loženou peněženku s  finanční 
hotovostí a osobními doklady.

 Dne 14. 4. v  době okolo 23:00 
hodin neznámý pachatel vhodil 
hořící předmět do útrob kontej-
neru na  elektroodpad na  rohu 
ulic Lipová a Nerudova, tím za-
ložil požár přítomného odpadu, 
čímž následně vznikla dosud 
nezjištěná škoda na  poškození 
kontejneru. 

 Dne 20. 4. v  době od  21:00 
do  23:00 hodin neznámý pa-

chatel odcizil volně odloženou 
příruční taštičku zn. Adidas 
v  hodnotě 500 Kč včetně je-
jího obsahu - klíčů od  domu 
a od OA VW Passat v hodnotě 
2.200 Kč, a  to v  baru Apollo, 
čímž způsobil majiteli celkovou 
škodu ve výši 2.700 Kč.

 Dne 28. 4. v  době od  00:00 
do 04:00 hodin si neznámý pa-
chatel na Oldies diskotéce Apo-
llo nálezem přisvojil peněženku 
s  osobními doklady, finanční 
hotovostí, zlatým snubním prs-
tenem, platební kartou a  další-
mi věcmi poškozeného, které-
mu tak vznikla škoda v celkové 
výši 7.100 Kč.

Rovněž z měsíce dubna je z území 
Sezimova Ústí v  šetření několik 
přestupků proti občanskému sou-
žití a proti veřejnému pořádku.   

Kolektiv MŠ Lipová

Do naší mateřské školy se slétly 
čarodějnice už o týden dříve. 

V úterý 24. 4. se malé čarodějnice 
a čarodějové společně s rodiči vy-
pravili na  Kozí hrádek, ale cesta 
nebyla vůbec jednoduchá. Na děti 
v lese čekaly „ježibaby“ s nelehký-
mi úkoly, kde si mohly vyzkoušet 
opravdové kouzlení, vaření lektva-
rů, prolézání pavučinou, plašení 
netopýrů a jiné.

Teprve po splnění úkolů čekala 
na  děti sladká odměna, společný 
tanec s koštětem a nakonec pálení 
čarodějnice s opékáním špekáčků.

Za  příjemné odpoledne také 
vděčíme „Jeskyni u pana Vitáska“. 

MŠ LIPOVÁ
S E Z I M O V O  Ú S T Í

Jana Mikulenková
učitelka ZŠ Švehlova 

V pondělí 30. dubna se ve škole 
sešli kouzelníci, čarodějnice 

a  jiná strašidla. Děti měly krásné 
masky, ve  kterých soutěžily v  tě-
locvičně školy. Všichni si mohli 
vyzkoušet namotávání pavouků, 
hledání a  nošení brouků, jízdu 
na  koloběžce, přenášení hrbu 

na zádech i přeskok ohniště. V ten-
to den k  nám do  školy zavítaly 
i mladší čarodějnice z MŠ Zahrád-
ka. Společně jsme šli na školkovou 
zahradu, kde jsme přednesli čaro-
dějnickou báseň a vyzkoušeli pro-
lézačky.

V přízemí školy jsme si mohli 
prohlédnout výstavu čarodějnic-
kých výrobků. Protože nám přá-
lo i počasí, den se vydařil na jed-
ničku.                                                 

Děkujeme městu Sezimovo Ústí za dotaci na nákup 
koberce do Sezimáckého klubíku.

V těchto slunečných dnech Sezimácký klubík funguje omezeně, 
prosím sledujte náš facebook "Sezimácký klubík".

Rej čarodějnicČarodějnický rej
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KOUPĚ
	Koupím staré známky, 

bankovky, pohledy, mince 
i  příslušnou literaturu, celé 
sbírky, pozůstalosti. Obrazy, 
vzduchovky, rádia, hodiny, 
porcelán, knihy, šavle, vo-
jenské předměty a jiné staré 
věci. Také hračky plastová 
auta ze 70. let. 

Tel.: 722 777 672

Inzerce

PRODEJ
	Prodám rekreační pozemek 

v  Sezimově Ústí 2 vhodný 
i  pro trvalé bydlení o  ve-
likosti 664 m2, el. energie 
na  pozemku, ostatní sítě 
nutné řešit jímkou a vrtem.

Tel.: 602 458 668
	Prodám zděný byt 3+1 

s balkónem v Sezimově Ústí 
2. Cena 1.550.000 Kč. 

Tel.: 602 458 668
	Prodám byt 1+1 v Sezimově 

Ústí 2, 37 m2, bez výtahu, 
1. patro s balkonem,  v OV. 
Dům zateplen, nová okna, 
balkony a vnitřní prostory.

Tel.: 608 914 848
	Prodám mrazák Zanussi 

a  šicí stroj kufříkový 
„LADA“.   Tel.: 702 476 606

Narození:
Binková Sandra, Bledá 

Karolína, Hajs Štěpán, Juhás 
Tomáš, Němec Jan, Tlachač 

Adam, Vichta Štěpán

Zemřelí:
Bočánek Zdeněk

Fák Miloš
Machač Josef

Moravec Vlastimil
Prokešová Jiřina

Rataj Jan

Společenská kronika
od  25. 3. do 26. 4. 

Ivana Jirmusová, MŠ Zahrádka

Děti z MŠ Zahrádka v Sezimo-
vě Ústí navštívily oddělení 

Policie České republiky v  Táboře. 
Policejní mluvčí Miroslav Doubek 
pověděl dětem mnoho zajíma-
vého o  práci policie, výcviku psů 
a o zásadách bezpečného chování. 
Provedl je po areálu, umožnil na-
hlédnout do  interiéru služebních 
vozidel, posadit se na  policejní 
motorku. Velkým zážitkem bylo 

představení zásahové těžkoodě-
necké uniformy – děti si mohly 
vyzkoušet helmu, štít i pouta.

Největší úspěch ale sklidili pso-
vodi se svými čtyřnohými pomoc-
níky. Ti, přestože měli za  sebou 
náročnou noční službu, předvedli, 
jak umí plnit pokyny svého pána, 
dokážou aportovat i  zneškodnit 
útočníka. Na rozloučenou policis-
té dětem zahoukali policejní siré-
nou a věnovali na památku pexesa 
a  omalovánky s  policejní tema- 
tikou.                                                  

Eliška Suchá, Blanka Voštová
ZŠ Školní nám. 628

Jako každý rok tak i  letos si uči-
telé ze ZŠ Školní náměstí 628 

připravili pro své žáky program 
zaměřený na mimořádné události. 
A co si pod tím máme představit? 
Spoustu aktivit, při kterých se děti 
dozvěděly, jak poskytnout 1. po-
moc, co dělat při sesuvu půdy, co 
při povodních, jak zabránit požá-
rům, jak se zachovat při poranění 
elektrickým proudem nebo co si 
zabalit do evakuačního zavazadla. 
Všechny tyto poznatky žáci zúro-
čili v závěrečném  testu.

Na své si přišli i milovníci psů. 
Na školním hřišti proběhla ukázka 
speciálně vycvičených německých 
ovčáků Policie ČR.  Všem se ukáz-

ka velmi líbila, někteří pak přemýš-
leli, proč právě jejich Artík doma 
vůbec neposlouchá.

Na  školním hřišti proběh-
la i  cyklistická průprava žáků 7. 
tříd. Vše se odehrálo bez nehody, 
k  dobré náladě přispělo i  teplé 
slunečné počasí. Především žáci 
9. tříd si užili skoro letní den, pod 
modrou oblohou je čekala čty-
ři stanoviště. Na  prvním museli 
postavit přístřešek z  přírodnin, 
na druhém rozdělat oheň a filtro-
vat vodu, na  třetím si museli ob-
starat potravu, například slimáky 
nebo houby, a na posledním stano-
višti společně s paní učitelkou řešili 
zlomeninu ruky, vyvrtnutí kotníku 
nebo třeba nevolnost. Při zpáteční 
cestě do  školy si deváťáci pobru-
kovali, že Mimořádné události se 
letos mimořádně povedly!             

Anna Slunečková
členka souboru Nokturno

V  lednu jsem slíbila, že se do-
zvíte o našem putování s pís-

ničkami. A vidíte, dlouho jsem vás 
čekat nenechala. První naše letošní 
vystoupení se konalo v neděli 8. 4. 
2018 v koncertní síni Trojice v Pís-
ku, kde jsme si zazpívali společně 
s  pěveckým sborem SONITUS se 
sbormistrem Václavem Krausem.

Další vystoupení nás čekalo 
hned v  pátek 13. dubna. V  tento 
den se uskutečnil ve Spektru v Se-
zimově Ústí tradiční Jarní festival 
pěveckých sborů.

Letos přijal pozvání smíšený 
pěvecký sbor Kamínek z Kameni-
ce nad Lipou pod vedením Ivany 
Karašové a Milevský smíšený sbor, 
jehož vedoucí je od  jeho založení 
Anděla Maršálková. 

Dalšími účinkujícími na  Festi-
valu byly i  dětské sbory Noktur-
ňáček, Koťata a  nechyběl ani náš 
soubor Nokturno.

Velké poděkování patří samo-
zřejmě vedoucí těchto sborů Jar-
mile Hlubinkové, která celý tento 
Festival zajistila. Další vystoupení 
nás čekalo v  sobotu 21. dubna, 
kdy se konala Krumlovská grumle 
v  Klášterním kostele Božího těla 
a Panny Marie.

Náš sbor oslaví v letošním roce 
své 35. narozeniny slavnostním 
koncertem, který se uskuteční  
11. května v Malšicích, na který vás 
srdečně zveme. Začátek bude v 18 
hodin. A  to bude tečka za našimi 
jarními vystoupeními.                    

Návštěva Policie

Týden Mimořádných událostí

Putování 
s písničkami

Volný byt k pronájmu
Město Sezimovo Ústí v zastoupení 
Správy města Sezimovo Ústí 
zveřejňuje záměr pronajmout byt: 
Školní náměstí č. p. 627, byt 
č. 627/28 v přízemí o velikosti 1+0
•  Minimální měsíční základní 
nájemné ve výši 2.057 Kč
•  Délka platebního období je 
stanovena na 12 měsíců
(při podpisu nájemní smlouvy 
je skládán dvanáctinásobek 
nabízeného měsíčního nájemného)
Bližší info na: www.sezimovo-usti.eu. 
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Základní umělecká škola
Nerudova 648

391 02 Sezimovo Ústí
e-mail: kancelar@zussu.cz

www.zussu.cz
telefon: 381 275 383

Ve  školním roce 2018/2019 
nabízíme studium v  těchto 

uměleckých oborech:

HUDEBNÍ OBOR
Která studijní zaměření si 

u nás můžete vybrat?
Hra na  klavír, housle, violon-

cello, kytaru, akordeon, klávesové 
nástroje, zobcovou a příčnou flét-
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.

TANEČNÍ OBOR
Co u nás najdete: Základní ryt-

mickou a  pohybovou průpravu, 
scénický tanec s tvorbou vlastních 
pódiových vystoupení všech ta-
nečních stylů od lidového tance až 
po soudobé trendy.

VÝTVARNÝ OBOR
Své schopnosti můžete rozvíjet 

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

Zápisy žáků a  přijímací poho-
vory do  všech oborů proběhnou 
ve čtvrtek 31. května a v úterý 12. 
června od 16 do 18 hodin v budo-
vě školy, Nerudova 648.

Mimo tyto termíny po individu-
ální domluvě kdykoli v  odpoled-
ních hodinách.

Zájemci o studium na pobočce 
ZUŠ v Plané n. L. 

(Hra na klavír, keyboard, housle, 
zobcovou flétnu, klarinet, trubku 
a saxofon) mohou přijít ve čtvrtek 
31. května od 14 do 16.30 hodin 
do  učebny ZUŠ v  ZŠ Planá nad 
Lužnicí.

Zámci o  studium v  Plané nad 
Lužnicí uvedou tuto skutečnost 
do poznámky v přihlášce.

Markéta Heřmanová
Tým Cody

V  neděli 10. června 2018 uve-
de taneční skupina CODA 

premiéru choreografie „Havran“ 
v podání dětí, mládeže i dospělých. 
Toto slavnostní ukončení taneční 
sezóny CODY se uskuteční už tra-
dičně v  Divadle Oskara Nedbala 
v Táboře.

Společné skladbě bude před-
cházet program, kde jednotlivé 
skupiny různých věkových kate-
gorií zatančí skladby, s kterými se 
zúčastnily krajských, zemských 
i celorepublikových soutěžích. 

Na  představení uvidíte kromě 
souboru také kroužky při MŠ Has-
trmánek Sídliště n/L, MŠ Planá 
n/L, MŠ Žlutá Sezimovo Ústí, ZŠ 

Planá n/L, ZŠ Zborovská Tábor, 
Fitness studio Relax Soběslav, 2. 
ZŠ Sezimovo Ústí, ZŠ v  Mezimos-
tí Veselí n/L, Táborské soukromé 
gymnázium a ZŠ Tučapy. 

Přijďte se podívat na  celoroční 
práci našich členů!

Začátky představení: 14:30 ho-
din a 18:00 hodin.  



Zdeňka Kašíková
trenérka

Víkend 21. 4. - 22. 4. byl pro 
mužskou část Spartaku Se-

zimovo Ústí ve  znamení gym-
nastiky. Nejaktivnější gymnasté 
vyrazili v sobotu do Liberce na Li-
berecký pohár a v neděli pokračo-
vali do Českých Budějovic na Zla-
tou placku.

Komu stačil pouze jeden závod, 
vybral si Plzeňský pohár nebo se 
spojil s výpravou do Českých Bu-
dějovic. 

O  víkendu obsadili chlapci ze 
Spartaku šest medailových míst. 
Medaili z Českých Budějovic v ka-

tegorii mladších žáků (nar. 2008-
2007) si přivezl za  třetí místo Jan 
Klečacký. 

Další umístění:
11. Radek Kümmel, 14. Antonín 

Kulhavý, 15 Jindřich Machotka 
nejmladší žáci (nar. 2010-2009) 5. 
Matyáš Straka, 7. Vilém Míka, 9. 
Radim Donát.

Výprava z Plzně se vrátila s dru-
hým místem Lukáše Budíka, tře-
tím místem Petra Špaka  v katego-
rii nejml. žáků (nar. 2010-2009), 
dále třetím místem Mikuláše Zvě-
řiny a pátým místem Daniela Šel-
máta v kategorii nábor (nar. 2011 
a ml.).

Medailové žně zažil dorostenec 
Fanda Vaněček. V  sobotu vyhrál 
v  Liberci a  v  neděli připojil třetí 
místo v Plzni v kategorii dorosten-
ci (nar. 2003-2000).                          

Pozvánka na moderní tanec „Havran“

Sportovní gymnastika

Liberec Fr. Vaněček

PLzeň 1. Jakub Kazimour Sokol Plzeň, 2. Lukáš Budík 3. Petr 
Špak oba TJ Sp. MAS SÚ.

České budějovice - Zlatá placka 1. Viktorov Vladislav (Rusko)  
2. Adam Tomaschko, Merkur ČB 3. Jan Klečacký Sp. MAs SÚ

ZUŠ Sezimovo Ústí
přijímání nových 

žáků
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Soňa Trostová
Hvězdárna Fr. Pešty

Během jarních večerů nás sou-
hvězdí jarní oblohy pozvol-

na opouštějí, svítí stále níž nad 
západním obzorem a  na  jejich 
místo  nastupují  souhvězdí letní 
oblohy.

Jako dominanta na východě let-
ního nebe prochází široká Mléčná 
dráha, hvězdný ostrov, naše Gala-
xie. Září nám trojice jasných hvězd 
letního trojúhelníku – Deneb 
v  souhvězdí Labutě, Vega v  sou-
hvězdí Lyry a  Altair v  souhvězdí 
Orla, které nás budou provázet až 
do podzimu. 

V  období kolem letního slu-
novratu je Slunce i  o  půlnoci jen 
nízko pod severním obzorem 
a  pro hvězdáře vlastně ani žádná 
noc nenastává, jen astronomický 
soumrak. V  červnu budou velmi 
dobré podmínky pro pozorování 
planety Jupiter s jeho měsíci a Sa-
turnu, který se ocitne 27. 6. nejblíže 
Zemi - 1 353,7mil. km.

POZOROVÁNÍ PLANET 
Merkur je nepozorovatelný.
Venuše září večer při západu 

Slunce jako Večernice.
Jupiter pozorujeme po  celou 

noc na jihu, stejně jako Mars.
Saturn je pozorovatelný na jiho-

východní obloze.
Uran se objeví ráno nízko nad 

východním obzorem. 
Neptun opět ráno nad jihový-

chodním obzorem.
Slunce v pondělí 21. 6. v 11:08 

SEČ nastává Letní slunovrat 
a  Slunce vstupuje do  znamení 
Raka, kdy začíná astronomické 
léto. V  tomto okamžiku totiž do-
sáhne Slunce na  své každoroční 
dráze nejsevernějšího bodu, 23,5° 
od  rovníku vstupuje do  znamení 
Raka. Severní polokoule Země 
je nejvíce přikloněna ke  Slunci. 
Ve čtvrtek 21. června proto nastává 
i nejdelší den, Slunce u nás setrvá 
17h 38min nad obzorem a jen 6h 
22min zbývá pro letní noc. Tak 
můžeme vysvětlit, proč jsou u nás 
noci v tomto období hodně světlé 
a úplně se nesetmí. Ovšem čím by-
chom letěli dále k severu, tím více 

bude svítat, až nakonec vyjde Slun-
ce – polární den.

Měsíc – bude viditelný v úplňku 
28. 6. V odzemí - nejdále od naší 
planety - bude 2. 6. a 30. 6.

Naopak nejblíže k  Zemi, v  tzv. 
Přízemí, bude 15. 6. (359 513 km). 
Nejlepší pozorování měsíce je 
mimo úplněk, kdy vyniká plastika 
povrchu.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
23. 6. 1993 – zemřel Zdeněk 

Kopal, významný český astronom 
a astrofyzik. Jeho nejdůležitější vě-
decké práce se týkají zákrytových 
proměnných dvojhvězd a  výzku-
mu Měsíce. Narodil se v Litomyšli, 
kde má take svůj pomník - dvoj-
hvězdu na  náměstí. Je považován 
za nejvýznamnějšího českého ast-
ronoma 20. století.

30. 6. 1908 – V Krasnojarském 
kraji dopadl Tunguský meteorit. 
Záblesk byl pozorován až v Anglii.

Další zajímavosti najdete také 
na  našich stránkách  http://www.
hvezdarna-fp.eu/ 

nebo aktuálně přímo ve  hvěz-
dárně.

Doporučujeme: přednáš-
ku „Lovy skvostů temné ob-
lohy“ z  cyklu Vesmírný Tábor,                               
dne 20. června v 18. hod. v Měst-
ské knihovně Tábor.

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

Alena Kalinová, trenérka

Po Jarním turnaji žáků v Ledeni-
cích si venku na míč sáhli v pří-

pravném dvojzápase s  Trhovými 
Sviny doma také kadeti. Oba zá-
pasy měl starší a vyhranější soupeř 
zaslouženě navrch, ale věříme, že 
naše mladé naděje ho brzy dohoní.

Za  nádherného počasí začala 
2. ČSL mužů. Hladoví Hroši ob-
hajují loňskou finálovou účast. 
Sází na tým složený z odchovanců 
klubu. Jediným novým hráčem je 
nadhazovač Jan Čech, který loni 
pomohl Pardubicím ve finále Hro-
chy porazit.

Prvním soupeřem domácích 
bylo béčko Žraloků z  Ledenic. 
Soupeř přijel posílen extraligovým 
nadhozem Jonáše Hajného a  ten 
byl pro domácí hráče velice tvrdým 
oříškem. Za  Hrochy na  nadhozu 
nastoupil Martin Hudeček. Podal 
velice dobrý výkon, ale na  výhru 
jsme nedosáhli (1:3). Ve  druhém 
utkání s  Janem Čechem na  nad-

hozu dominovali hře nadhazovači 
obou týmů. Výhru 1:0 pro Hrochy 
zajistila chyba žraločí obrany při  
pokusu vyautovat Michala Pavol-
ku na  třetím metě, Žraloci situaci 
nezvládli a vítězný bod byl doma.

V  neděli vyjeli Hroši k  odvetě 
do  Ledenic. Hladoví Hroši měli 
na  prkně Adama Bočánka, Lede-
nicím chyběla extraligová posila. 
Hroši postupně převzali otěže zá-
pasu a dotáhli ho k vítězství 4:2.

V  posledním utkání víkendu 
se představil poslední ze čtveři-
ce Hroších nadhazovačů Patrik 
Malovaný, který si těsně před se-
zonou poranil zápěstí na  házecí 
ruce  a čekalo se,  co s ním nuce-
ná pauza udělá. Přes dramatickou 
první směnu, kdy jen zázrakem 
a dobrou hrou obrany udržel hru 
bez bodu, se rozházel do  pohody 
a už nepovolil Žralokům ani jeden 
doběh. Hroši si naopak s chutí za-
stříleli na pomalejší nadhoz a utká-
ní zakončili rozdílem ve 4. směně 
za  stavu 19:0. Homerunem se 
blýskli Hudeček a Švec, pro které-

ho to byl první zásah za plot v do-
spělé kategorii.

Poslední dubnový víkend a prv-
ní kola soutěží žáků a juniorů

Ač měli žáci začínat soutěž tur-
najem doma, vedení ČSA přidělilo 
po  odvolání pořadatelství Břec-
lavi, a žáky tak čekal dlouhý výlet 
na Moravu. V Břeclavi je přivítalo 
hřiště dvou tváří. Nové vnitřní pole 
s  dogouty a  neudržované zadní 
pole, které se domácím nepodařilo 
ani posekat, a hráči tak hledali míč 
ve vysoké trávě. Malí Hladoví Hro-
ši obsadili 5. místo, ač začali slib-
nou výhrou 13:3 s Břeclaví, pak už 
ale na nikoho ve skupině nestačili. 
Prohráli s Kunovicemi a s Trhový-
mi Sviny, v  semifinále nezopako-
vali výhru nad Břeclaví. V závěru 
si spravili chuť výhrou nad Brnem 
8:0. Krušné chvilky zažili v neděli 
ráno, když notnou chvíli postrá-
dala většina týmu hrací boty, které 
v dobré víře, že odvážejí boty svých 
dětí, vzaly maminky Ledenických. 
Než se vše vyřešilo, zasahovala 
i  Policie ČR. Situace zanechala 

zbytečnou šmouhu na  jinak slu-
nečném víkendu. 

Junioři cestovali pro svůj první 
letošní křest na  pražské Tempo 
k úvodnímu kolu 2. juniorské ligy 
oslabeni o Bočánka, který je s  re-
prezentací v Japonsku, a o Koubu, 
Malovaného a  Radoše, kteří se 
připravují na  maturitu. Přesto se 
omlazený tým zakousl do soupeřů 
a vyhrál skupinu bez jediné poráž-
ky. Po výsledcích 5:2 s Joudrs Pra-
ha, 9:4 s Kunovicemi, 8:5 s Lednicí 
a  6:5 s  Ledenicemi se tým utkal 
v  semifinále s  Radotínem, který 
porazili 6:5. Finále bylo v  duchu 
jihočeského derby. Naši junioři 
nezopakovali výhru nad Ledenice-
mi a podlehli 11:1. Druhé místo je 
velkým překvapením, neboť věko-
vý průměr našeho týmu bez 3 ju-
niorských reprezentantů je zdaleka 
nejnižší v soutěži. 

Následující víkend, první květ-
nový, otevřou svoji soutěž také 
kadeti a  A  tým mužů pocestuje 
do  Plzně a  Radotína k  dalšímu 
kolu 2. ČSLM.                                  

Hvězdárna Františka Pešty  

Softballová sezona 2018 se rozjíždí
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Mějte rádi své 
nohy

Simona Charvátová, Dis.

tel: +420 604 917 451

PEDIKÚRA

Studio-M, K Vodárně 1242, Sezimovo Ústí II

Jarmila Hlubinková
sbormistryně

Měsíc uběhl jako voda a  už 
jsme zase rovnýma noha-

ma skočili do  soutěží, tentokrát 
o  trochu náročnějších. Vendy 
Šmejkalová si zazpívala v Chrudi-
mi o  postup do  celostátního kola 
"Zpěváček roku 2018" a postoupila. 
2. června bude v Brně reprezento-
vat Čechy spolu s 9 dalšími zpěváč-
ky. Ani ve Strakonicích v krajském 
kole soutěže "Jihočeský zvonek" 
si děvčata neudělala ostudu. Trio 
(Míša Koblihová, Klárka Pavlíková 
a  Vendy Šmejkalová) vybojovalo 
bronzové pásmo a v kategorii sóla 
(Vendy Šmejkalová) jsme získali 
stříbrné pásmo. Rádi bychom po-
zvali také všechny naše příznivce 
na školní zahradu 2. ZŠ na tradiční 
vystoupení "Vítáme léto". Usku-
teční se 14. června v  17:30 hod. 
Uslyšíte jak všechny děti, které nás 
na  soutěžích reprezentovaly, tak 
i oba dětské sbory - Koťata a Nok-
turňáček.                                             

Kristýna Voborská
trenérka TJ Spartak MAS 
Sezimovo Ústí

Dva přípravné závody před blí-
žícím se Krajským přeborem, 

který bude pro mnohé závodnice 
kvalifikací na  MČR, absolvovaly 
sportovní gymnastky sezimoús-
teckého Spartaku dva pohárové 
závody.

Memoriál Zuzany Hartlové 
v Pelhřimově byl 14. 4. opět velmi 
dobře obsazený celorepublikový 
závod, kterého se zúčastnilo přes 
130 děvčat např. i  z  Litvínova, 
Brna, Chrudimi, Rosic atd.

Sezimácké gymnastky vybojo-
valy v  zajímavé konkurenci ně-
kolik úspěchů. Rozálie Rybáková 
a  Klára Honzíková ve  svých ka-
tegoriích zvítězily a Eva Štember-
ková získala bronzovou medaili. 

Do  první desítky se pak vešly 
všechna další závodnice, které 
do Pelhřimova vyjely.

MIMI I. 7. místo Adéla, 10. 
místo Mansfeldová Adéla

VS0A 4. místo Simona Kolbová
VS4C 6. Vonešová Tereza,  

9. Vesecká Sandra a  10. Mansfel-
dová Bára

Na Pohár Trhových Svinů 28. 4. 
se sjela stovka závodnic ze všech 
oddílů Jihočeského kraje a  Kraje 
Vysočina.

Medailové hody závodnic 
Spartaku MAS Sezimovo Ústí 
ke  spokojenosti všech trenérů 
i  přítomných rodičů pokračovaly 
i na tomto klání. A to bohatě.

Zlaté medaile si za  vítězství 
ve  svých kategoriích z  Trhových 
Svinů odvezly Klára Dlouhá, Klára 
Honzíková a Marie Slabá.

Stříbrné stupně obsadily Ane-
ta Kopecká, Rozálie Rybáková, 
Diana Kotalíková a  Kristýna Jir-
kovská. A  třetí místo vybojovala 
Jasmína Jelínková.

Další umístění závodnic TJ 
Spartak MAS Sezimovo Ústí:

VS0A 5. Kolbová Simona,  
9. Štemberková Eva a 10. Slabá Hana

VS0B 7. Bártová Eliška, 15. Špa-
ková Julie

VS4C 4. Vesecká Sandra, 5. Vo-
nešová Tereza, 10. Mansfeldová 
Bára, 12. Pilečková Amálie

VS2A 6. Tereza Sedláková         

Zpěváčci nezklamaliMedaile se sportovním 
gymnastkám stále sypou

INZERCE

HLEDÁME GRAFIKA/GRAFIČKU

Více info na tel.: 608 271 580

NA STÁLÝ PRACOVNÍ POMĚR

RUDI, a. s.  I  Komenského 1839  I  390 02 Tábor  I  mobil: 608 271 580  I  www.rudi.cz
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DEN DĚTÍ
1. června 16–18 hod.
sportovně rekreační 
areál Pohoda

Těšit se můžete na zábavnou 
show kamaráda Wikiho – Šmoulí 
sen, bublinkovou mini diskotéku 
a focení se Šmouly. Pro malé 

odvážlivce je připravena chůze 
po vodě v aquarolleru. Nebudou 
chybět soutěže, skákací hrad, 
výtvarná dílnička a malování 
na obličej. 
vstupné: zdarma

ČTVRTEČNÍ HRANÍ
7. června 16–18 hod.
Městská knihovna 2 Sezimovo Ústí
Seznamte se s novými hrami 
z knihovny – tentokrát budeme 
hrát postřehovou hru „Dobble“, 
potrápíme paměť se hrou 
„V kostce! Historie“, logické 
myšlení si potrénujeme v napínavé 
hře „Labyrinth“ a nejmenší si 
mohou vyzkoušet „Kvídovy 
první kvízy“. Pro všechny věkové 
kategorie. 
vstupné: zdarma

MEDOBRANÍ
9. června 10–16 hod.
park před Spektrem
Medový den pro celou rodinu
Vyvrcholení včelařské výstavy 
se uskuteční v parku před 
Spektrem ukázkou odvíčkování 
včelích rámečků a vytáčení 
medu, ochutnávkou čerstvě 
stočeného medu a mlsáním 
odvíčkovaného voští (medových 
žvýkaček). V přilehlých stáncích 
bude možné zakoupit med, 
medovinu, voskové svíčky a další 
včelí produkty. V doprovodném 
programu vystoupí kapela Péro 
za kloboukem, kejklíř Vojta Vrtek 
a pro děti je připravena výtvarná 
dílnička.
vstupné: zdarma

NOC LITERATURY 
– ŠKOLA VYNÁLEZCŮ 
S VYNÁLEZCEM ALVOU 
14. června 16–18 hod.

Městská 
knihovna 2 
Sezimovo 
Ústí
Přijďte se 
do knihovny 
seznámit 
s vynálezcem 
Alvou a jeho 

vynálezy! Dozvíte se, kdo je to vy-
nálezce, jaké čte knížky a navrhne-
te si vynález za pomoci bláznivých 
součástek z Alvovy dílny.
Pro všechny věkové kategorie. 
vstupné: zdarma

VERNISÁŽ VÝSTAVY 
VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ 
ZŠ ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ
20. června 17 hod.
Městská knihovna 2 
Sezimovo Ústí

LUŽNICKÁ ŠLAPKA 
23. června
Husovo náměstí 
9 hod. – prezence
10 hod. – start
9–13 hod. – hudební vystoupení 
Krýgl Boys
Sedmý ročník cyklistické akce 
po okolí řeky Lužnice. Každý 
účastník obdrží na startu 
orientační mapu a památeční 
placku. Již tradičně zahraje 
kapela Krýgl Boys. Pro všechny 
milovníky koupání je tento den 
vstup na koupaliště Pohoda 
zdarma. V cíli je pro účastníky 
připraveno občerstvení a medový 
perníček. Vítězem bude každý, 
kdo dokončí svoji trasu.
vstupné: zdarma

HRAVÉ ODPOLEDNE 
– HURÁ NA PRÁZDNINY
27. června 13–16 hod.
Městská knihovna 2
Sezimovo Ústí
I v knihovně budeme vítat 
prázdniny – budeme si hrát 
a cestovat kolem celého světa. 
V Asii si vyrobíme rýžové obrázky, 
v Africe zkusíme přenést náklad 
na hlavě a zábava nás čeká 
i na dalších kontinentech! 
Pro všechny věkové kategorie. 
vstupné: zdarma

VÝLETY

RAJHRAD, KŘTINY
sobota 2. června
odjezd 6 hod. Spektrum, 
6.15 hod. Tábor ČD
V rámci našeho seriálu o Janu 
Blažejovi Santinim nás Lenka 
Želivská zavede k jeho posledním 
zásadním stavbám na Moravě. 
Rajhradský klášter je nejstarší 
založený klášter na Moravě. Kostel 
Jména Panny Marie ve Křtinách 
je barokní poutní svatostánek, 
vybudovaný během první 
poloviny 18. století. Celý poutní 
areál byl roku 2008 vyhlášen 
národní kulturní památkou 
České republiky. 
cena: 690 Kč 
(v částce jsou zahrnuty vstupy)
č. účtu: 705 978 359 / 0800, 
var. symbol 0206

PRAHA – VÝLET LODÍ 
A KRÁLOVSKÁ CESTA
sobota 16. června
odjezd 7 hod. Spektrum, 
7.15 hod. Tábor ČD
S průvodkyní Terezou 
Krůčkovou znovu navštívíme 
Prahu, kde se tentokrát vydáme 
Královskou cestou po stopách 
českých králů, ovšem obráceně. 
Dopoledne vyjdeme procházkou 

z Pohořelce okolo Pražského 
hradu, Nerudovou ulicí směrem 
na Malostranské náměstí. 
Tam navštívíme nejslavnější 
barokní chrám Prahy – chrám 
sv. Mikuláše a po něm i kostel 
Panny Marie Vítězné s Pražským 
Jezulátkem. Na dvouhodinové 
plavbě lodí se budeme nejen 
kochat pražskými panoramaty, 
ale pochutnáme si i na výborném 
obědě ve formě rautu. Poté 
vyrazíme opět po Královské cestě 
přes Staroměstské náměstí až 
k Obecnímu domu. 

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

Nabízíme volnou pozici poklad-
ní v  kině Spektrum a  v  letním 
kině v  Sezimově Ústí. Dohoda 
o  provedení práce. Odměna 80 
Kč/hod. V  případě zájmu volej-
te 381 276 708 – Linda Lacinová 
(MSKS)        

Brigáda
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Cestou budeme obdivovat 
nespočet pražských dominant, 
jako Karlovu ulici, Klementinum, 
Týnský chrám a mnoho dalších. 
Výlet zakončíme prohlídkou 
Prašné brány, ze které si užijeme 
výhled na střechy Starého 
i Nového Města z ochozu ve výšce 
44 metrů. 
cena: 940 Kč 
(v částce jsou zahrnuty vstupy)
č. účtu: 705 978 359 / 0800, 
var. symbol 1606

KURZY

HARMONIZAČNÍ 
A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
4. června 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

SETKÁNÍ ... JEN TAK!
VERNISÁŽ – 2. června 16 hod.
Výstava je přístupná do 7. září.
galerie Spektrum

Členové Volného sdružení 
umělců Čech, Moravy a Slovenska 
představí své obrazy, fotky 
a plastiky. Vernisáž hudebně 
doprovodí kytarové duo Radek 
Dvořák a Marek Havelka.

VÝSTAVA KVĚTIN 
– KOSATCE A DENIVKY
9.–11. června od 10 do 18 hod.
11. června od 13 hod. prodej 
vystavovaných řezaných kosatců 
galerie Spektrum
Rodový název kosatců, Iris, je 
odvozen od jména řecké bohyně 
duhy. Že se kosatce svými barvami 

duze vyrovnají, se budete moci 
přesvědčit na výstavě, pořádané 
ve spolupráci s odborníky 
a příznivci těchto květin. K vidění 
bude na sto odrůd bradatých 
kosatců od předních českých 
i světových pěstitelů a šlechtitelů, 
s možností pozdějšího nákupu, a 
také denivky. 
vstupné: 10 Kč

NADEVŠÍM TICHO RYBNÍKŮ 
– JIŽNÍ ČECHY 
MARIE ŠECHTLOVÉ 
PO PADESÁTI LETECH
VERNISÁŽ – 18. června 18 hod.
Výstava je přístupná do 31. srpna.
galerie Spektrum

Výstava fotografií Marie Šechtlové, 
která svými uměleckými snímky 
doprovodila verše básníka Jana 
Nohy. Vernisáž hudebně zahájí 
Eva Emingerová.

VČELY JAKO DŮLEŽITÁ 
SOUČÁST LIDSKÉHO ŽIVOTA
Výstava je přístupná 
do 15. června.
galerie Spektrum
Včelařská historie a ukázky 
historického i novodobého 
včelařského nářadí, zařízení 
a pomůcek, které budou 
didakticky doprovázeny 
řadou obrázků i fotografií, 
včetně odborně populárního 
popisu a informačních textů 
o prospěšnosti včelích produktů 
lidstvu. Součástí expozice je 
prosklený úl s živými včelami.

Výstavy jsou přístupné v otevírací 
době informačního centra 

a v době konání kulturních akcí 
MSKS včetně promítání filmů 

(vstup hlavním vchodem).

POHÁDKY

NEŠŤASTNÝ 
ŠAFÁŘŮV DVOREČEK
6. června 16 hod.
sál Spektrum
Pohádka o tom, jak si selka jednou 
pro radost z mléka, mouky, 
medu a koření upekla panáčka 
Zápecníčka. Rostl jako z vody, 
jen kdyby nebyl takový popleta. 
A tak není divu, že se vydal 
do světa na zkušenou. Poznal tam 
mnoho dobrých přátel. Když se 
s nimi vrátil na dvoreček, čekalo 
ho překvapení. Jaké? Nevěsta 
Medunka. Holčička z medového 
perníku. Vše uvidíte v pohádce 
plné známých lidových písniček 
a veselých zvířátek.
vstupné: 50 Kč

DIVADLA

MŮŽEM I S MUŽEM
25. června 19 hod.
sál Spektrum
VIP Art Company
Vtipná autorská féerie čtyř žen, 
čtyř archetypů, vznikla z potřeby 
podívat se pravdě do očí. Co vše 
se odkryje a kolik slupek se oloupe 
během jedné narozeninové party? 
A po čem všichni touží? No přece 
po lásce, po tom nádherném 
stavu milovat a být milován… 

Hra o tom, co ženy dělají, když si 
myslí, že je nikdo nevidí.
Hrají: Kateřina Kaira 
Hrachovcová, Vanda Hybnerová, 
Jitka Sedláčková, Dáša Zázvůrková
vstupné: 330 Kč

PŘIPRAVUJEME

Garden park Praha – výlet 
– 7. července
SeziRUN – 14. července
Zrodila se republika 
– Sezimovo Ústí 1918 – 2. září – 
areál Fierlingerovy vily

KLUBOVNA III. VĚKU

KDYBY TY MUZIKY NEBYLY…
4. června 15 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici
…tak bychom slzy utírali, že 
si spolu nemůžeme zazpívat, 
v rytmu harmoniky kolíbat. 
Ale že pěkně nám hrávaly, zas 
budou v klubovně návaly. Nic 
si nenecháme pro sebe, bereme 
k muzice i tebe…

ZÁVĚREČNÝ TÁBORÁK
11. června 15 hod.
Skautský areál 
Věříme, že i letos nám počasí 
dopřeje se příjemně projít, setkat 
se a posedět v přírodě s přáteli. 
Skauti z Bílého měsíce nám 
připraví své ohniště a každý si 
opeče, co si k ohni přinese.

KNIHOVNY

Novinky v knihovně 
v Sezimově Ústí 1
Jitka Prošková: Slupky minulosti
Román
Anna Jansson: Bohyně osudu
Romantické čtení
Mary Kubica: Neplakej
Thriller
Yossi Ghinsberg: 
Ztracen v džungli
Skutečný příběh o přežití 
v Amazonii
Mariel Hemingway: 
Slunce vyšlo
Životopisný román
Ben Kane: Štvanice na orly
Historický román
David Young: Dítě Stasi
Detektivní román 
Božena Šimková: 
Chytrému napověz
Pohádky o tajemství řemesel
Iva Hercíková: O štěňátku
Pro nejmenší
Susan Penny: Vyrábíme přáníčka
Dětská dílna

Novinky v knihovně 
v Sezimově Ústí 2
Dospělí:
Petra Dvořáková: Dědina
Lehce humorný příběh jedné 
současné vesnice
Alena Jakoubková: 



XXVII. ročník www.sezimovo-usti.cz

červen 2018

12

Kulturní akce na měsíc červen

Mluvit o ex není dobré pro sex
Romantický příběh oblíbené české 
autorky
Yrsa Sigurdardóttir: Černá díra
Druhý díl nové série autorky 
severských detektivek
Vlastimil Vondruška: 
Jičínské pole mrtvých
Pokračování série 
Letopisy královské komory
Andy Weir: Artemis
Napínavá kriminálka, která se 
odehrává v Artemis 
– jediném městě na Měsíci

Děti a mládež:
Adam-Troy Castro: 
Gustík Smutník a kradač lidí
Strašidelný příběh pro děti
Elena Favilli: Příběhy 
na dobrou noc pro malé rebelky
Sto krátkých příběhů o osudech 
mimořádných žen
John Green: 
Jedna želva za druhou
Romantický příběh 
oblíbeného autora
Lauren Myracle: Kouzla vzhůru 
nohama – Noc s drakem
Třída Kouzel vzhůru nohama 
vyráží na školní výlet!
Rachel Renée Russellová: 
Maxovy trable 
– Zamčený ve školní skříňce
První díl nové klučičí série 
autorky Deníků mimoňky

KINO SPEKTRUM 

pá  1. června 17:30 hod.
ne  3. června 20:00 hod.
DELIRIUM
psychothriller / horor
USA, 2018, 96 min, 12 let, 
české titulky
Režie: Dennis Iliadis 
Hrají: Topher Grace, Genesis 
Rodriguez, Patricia Clarkson, 
Callan Mulvey
vstupné: 110 Kč

pá  1. června 20:00 hod.
so  2. června 17:30 hod.
TEAMBUILDING
Komedie
ČR, 2018, 83 min., 15 let
Režie: Ján Novák

Hrají: Miroslav Mejzlík , Alice 
Bendová, Martin Dejdar, Dana 
Morávková, Ondřej Veselý, Anna 
Stropnická, Martin Sitta, Jan 
Adámek, Sára Milfajtová, Tomáš 
Krejčíř a další
Crazy komedie o tom, co se stane, 
když banda zaměstnanců jedné 
banky vyrazí na teambuilding. 
vstupné: 120 Kč

so  2. června 20:00 hod.
ZERO
Maďarsko, Česko, Německo, 2015, 
83min, 15 let, , CZ & ENG titulky
Režie: Gyula Nemes
Účinkují: Krisztián Kovács, 
Martina Krátká, Udo Kier a další
Vycházeje z proslulého výroku 
„Pokud by zmizely na zemi 
včely, zbývají lidstvu čtyři roky 
existence" se režisér Gyula Nemes 
zamýšlí nad budoucností našeho 
ekosystému. Jeho svérázný pohled 
na boj proti globalizaci, ekologické 
utopie a nevyhnutelnou přírodní 
katastrofu je rozdělen do čtyř 
různorodých žánrů. Žánrová 
koláž a experimenty s černobílým 
a barevným materiálem, 
komiksovými vložkami 
a zvukovou stopou dělají ze 
snímku intelektuálně výživnou 
a nesmírně vtipnou filmovou 
událost.

ne     3. června 15:00 hod.
út  19. června 17:30 hod.
so  23. června 17:30 hod.
NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH 
O OBROVSKÉ HRUŠCE
Rodinný / Animovaný 
DEN, 2018, 78 min, přístupné, 
český dabing
Režie: Jørgen Lerdam, Philip 
Einstein Lipski, Amalie Næsby Fick
Okouzlující animované 
dobrodružství o cestě za velkým 
objevem nejen pro menší děti.
vstupné: 90 Kč

ne  3. června 17:30 hod.
út  5. června 20:00 hod.
so  9. června 17:30 hod.
ne  1. červenec  21:30 hod. 
– LETNÍ KINO
SOLO: STAR WARS STORY 
akční dobrodružný
USA,  2018, , min., přístupný, 
český dabing
Režie: Ron Howard
Hrají: Alden Ehrenreich, Woody 

Harrelson, Emilia Clarke
vstupné: 120 Kč
vstupné: 100 Kč

út     5. června 17:30 hod.
čt  14. června 10:00 hod.
KLUCI Z HOR

drama, komedie
ČR, 2018, 91 min., 12 let
Režie: Tomáš Magnusek
Hrají: Martin Dejdar, Jiří Lábus, 
Martin Huba, Ljuba Krbová, Eva 
Vejmělková, Lenka Termerová
Hudební dokumentární film se 
ohlíží za osudy hudebníků, kteří 
v osmdesátých letech budovali 
heavy metalové podhoubí 
v tehdejším Československu. 
vstupné: 100/60 Kč

st     6. června 18:00 hod.
st  27. června 20:00 hod.
HASTRMAN
romantický thriller 
ČR, 2018 , 12 let, 100 min.
Režie: Ondřej Havelka
Hrají: Karel Dobrý, Simona 
Zmrzlá, Jan Kolařík, Jiří Maryško, 
David Novotný, Norbert Lichý, 
Vladimír Polívka a další 
Příběh jedné lásky, jedné vášně 
a jedné krajiny ve filmu Čestmíra 
Kopeckého a Ondřeje Havelky. 
vstupné: 110/90 Kč

st  6. června 20:00 hod.
čt  7. června 10:00 hod.
DVĚ NEVĚSTY 
A JEDNA SVATBA
romantická komedie
Česko, 2018, 12 let, 90 min.
Režie: Tomáš Svoboda
Hrají: Anna Polívková, Jakub 
Gottwald, Ester Geislerová
vstupné:  100/60 Kč 

čt  7. června 17:30 hod.
so  9. června 20:00 hod.
BACKSTAGE
Romantický / taneční
Slovensko / Česko, 2018, 90 min
Režie: Andrea Sedláčková
Hrají: Mária Havranová, Tony 
Porucha, Ondrej Hraška, Kryštof 

Hádek, Ivana Chýlková
Dynamická lovestory plná tance 
a hudby. 
vstupné: 120 Kč 

čt     7. června 20:00 hod.
ne  10. června 17:30 hod.
DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY
krimi / komedie 
USA, 2018, min, 12 let, české titulky
Režie: Gary Ross
Hrají: Anne Hathaway, Sandra 
Bullock, Cate Blanchett, Helena 
Bonham Carter, Rihanna
Hvězdně obsazený film volně 
navazující na legendární sérii 
Dannyho parťáci.
vstupné: 120 Kč 

pá     8. června 17:30 hod.
ne  10. června 15:00 hod.
ne  17. června 15:00 hod.
PAT A MAT ZNOVU V AKCI
Animovaný / Rodinný
Česko, 2018, 75 min
Režie: Marek Beneš
Přestěhovali se do nových domů, 
kde na ně čekají nové kutilské 
výzvy a nové příhody. 
vstupné:  120 Kč 

pá    8. června 20:00 hod.
st 13. června 20:00 hod.
GHOST STORIES
horor
Velká Británie, 2017, 12 let ,
98 min., české titulky  
Režie: Andy Nyman, Jeremy Dyson
Hrají: Andy Nyman, Martin 
Freeman, Alex Lawther, Paul 
Whitehouse, Paul Warren
vstupné: 110 Kč

so 9. června 15:00 hod.
VČELKA MÁJA 2

animovaná pohádka
Německo, Austrálie, 2018, 
přístupný, český dabing
Režie: Noel Cleary, Alexs Stadermann
vstupné: 70 Kč

ne 10. června 20:00 hod.
MANIFESTO 
Austrálie, Německo, 2016, 
95 min., 12 let, české titulky

MĚSTSKÉ STŘEDISKO 
KULTURY A  SPORTU
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Kulturní akce na měsíc červen
MĚSTSKÉ STŘEDISKO 
KULTURY A  SPORTU

Režie: Julian Rosefeldt
Hrají: Cate Blanchet
Snímek Manifesto režiséra Juliana 
Rosefeldta z roku 2016 skládá hold 
proměnlivé tradici a literární kráse 
uměleckých manifestů a zároveň 
kriticky zkoumá roli umělce 
v dnešní společnosti.
vstupné: 100 Kč 

út  12. června 17:30 hod.
OBCHOD NA KORZE
psychologické drama
Československo 1965, 120 minut, 
černobílý.
Režie: Ján Kadár, Elmar Klos.
Hrají: Ida Kamińska, Jozef Kroner, 
František Zvarík, Hana Slivková
Jedním z nejoceňovanějších titulů 
československé kinematografie 
zůstává psychologické drama 
režisérů Jána Kadára a Elmara 
Klose z roku 1965.
vstupné: 60 Kč 

út  12. června 20:00 hod.
PROFESOŘI ZLOČINU
Komedie/2014
ITA, 2014, 100 min., 12 let, 
české titulky
Režie: Sydney Sibilia
Hrají: Libero De Rienzo, Edoardo 
Leo, Neri Marcorè, Pietro Sermonti, 
Valeria Solarino, Valerio Aprea
vstupné: 90 Kč 

st 13. června 16:00 hod.
O MARYŠCE
krátké pásmo pohádek
vstupné: 30 Kč

st  13. června 17:30 hod.
so  16. června 17:30 hod.
so  23. června 20:00 hod.
DEADPOOL 2
akční komedie
USA, 2018, min.,15 let, české titulky
Režie: David Leitch 
Hrají: Ryan Reynolds, Josh Brolin, 
Morena Baccarin
vstupné: 120 Kč

čt  14. června 17:30 hod.
so  16. června 20:00 hod 
JÁ, SIMON 
komedie / drama 
USA, 2018, 12 let, 110 min., 
české titulky

Režie: Greg Berlanti
Hrají: Nick Robinson, Katherine 
Langford, Alexandra Shipp
vstupné: 120 Kč

čt  14. června 20:00 hod.
ne  17. června 20:00 hod.
MÁŠ JI!

komedie
USA, 2018, min, české titulky
Režie: Jeff Tomsic
Hrají:Jeremy Renner, Ed Helms, 
Hannibal Buress, Jon Hamm, Leslie 
Bibb, Annabelle Wallis, Isla Fisher
vstupné: 120 Kč

pá  15. června 17:30 hod. 
so  16. června 15:00 hod.
ne  17. června 17:30 hod.
so  23. června 15:00 hod.
PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
Animovaný / Komedie / Rodinný
Německo / Lucembursko / Dánsko, 
2018, 90 min, přístupný, český dabing
Režie: Christoph Lauenstein, 
Wolfgang Lauenstein
Planetu Zemi čeká invaze 
animované kosmické legrace. 
vstupné: 120 Kč

pá  15. června 20:00 hod.
ESCOBAR
Životopisný / Krimi / Drama
Španělsko / Bulharsko, 2017, 
123 min.
Režie: Fernando León de Aranoa
Hrají: Penélope Cruz, Javier 
Bardem, Peter Sarsgaard, 
David Valencia, Giselle 
Da Silva
vstupné: 120 Kč

út 19. června 20:00 hod.
BISTRO RAMEN
romantické drama
Singapur/Japonsko, 2018, 89 min., 
přístupný, české titulky 
režie: Eric Khoo
hrají: Takumi Saito, Seiko 
Matsuda, Tsuyoshi Ihara, Tetsuya 
Bessho a další…
Mladý šéfkuchař Masato je 
odborník na tradiční japonský 
pokrm ramen, který se v jeho 
rodině vaří už po generace. Když 

mu život přichystá nečekanou 
zkoušku, vydá se Masato 
na dalekou cestu do Singapuru. 
Ve městě plném chutí a vůní 
pozná víc než jen lahodné recepty 
a rodinná tajemství. Ukáže se, že 
jídlo má zvláštní moc sbližovat lidi 
a napravovat dávné křivdy. A že 
láska prochází ramenem.
vstupné: 80 Kč

st 20. června 20:00 hod.
TEHERÁNSKÁ TABU
drama
Německo/Rakousko, 2017, 
90 min., 18 let, české titulky 
režie: Ali Soozandeh
vstupné: 80 Kč

čt 21. června 10:00 hod.
TGM OSVOBODITEL
dokument
Československo 1990, 60 minut, 
přístupné 
Režie: Věra Chytilová
vstupné: 50 Kč

čt 21. června 17:30 hod.
pá  22. června 17:30 hod.
ne  24. června 17:30 hod.
so  30. června 21:30 hod. 
– LETNÍ KINO
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 

dobrodružný/akční
USA, 2018, 130 min., 12 let, 
český dabing
Režie: Juan Antonio Bayona
Hrají: Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard, Jeff Goldblum, 
Ted Levine, Toby Jones
Pokračování jednoho 
z nejúspěšnějších filmů všech dob. 
Dinosauři z Jurského světa jsou 
v ohrožení a Chris Pratt spolu 
s Bryce Dallas Howard se vydávají 
na jejich záchranu. 
vstupné: 130 Kč

čt  21. června 20:00 hod.
NA KRÁTKO
drama
ČR, 2018, 104 min + 6 min 
předfilm, 12 let
Režie: Jakub Šmíd

Hrají: Jindřich Skokan, Julia Issa, 
Petra Špalková, Marta Vančurová, 
Martin Finger
vstupné: 110 Kč

pá  22. června 20:00 hod.
st  27. června 17:30 hod.
JSEM BOŽSKÁ
komedie, romantický
USA, 2018, 12 let, 110 min.,
české titulky
Režie: Abby Kohn, Marc Silverstein  
Hrají: Amy Schumer, Michelle 
Williams, Rory Scovel, Tom 
Hopper, Naomi Campbell
vstupné: 120 Kč

ne  24. června 15:00 hod.
HLEDÁ SE PRINCEZNA 
animovaná 
UA, 2018, 85 min., přístupný, 
český dabing 
Režie: Oleh Malamuzh 
vstupné: 100 Kč

ne  24. června 20:00 hod.
DÁMSKÝ KLUB
komedie
USA, 2018, min., 12 let, 
české titulky
Režie: Bill Holderman
Hrají: Diane Keaton, Jane Fonda, 
Candice Bergen, Mary Stenburgen
vstupné: 100 Kč

st 27. června 16:00 hod.
POHÁDKOVÁ ŠKOLA
krátké pásmo pohádek
vstupné: 30 Kč

čt  28. června 17:30 hod.
JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ 
A LOKOMOTIVA EMA
dobrodružný, fantasy, rodinný
Německo,  2018, 110 minut, 
přístupný, český dabing
Režie: Dennis Gansel
Hrají: Solomon Gordon, Henning 
Baum, Annette Frier, Christoph 
Maria Herbs a další
vstupné: 120Kč

čt  28. června 20:00 hod.
SICARIO 2: SOLDADO 
akční / drama / krimi/ thriller
USA, 2018, 15 let, 122 min., 
české titulky
Režie: Stefano Sollima
Hrají: Benicio Del Toro, Josh Brolin, 
Catherine Keener, 
Matthew Modine
vstupné: 120 Kč
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Město Sezimovo Ústí neručí  
za kvalitu a účinnost jakéhokoliv výrobku 
nebo služby nabízených v reklamě nebo 
jiném materiálu komerční povahy.

Josef Musil, MSKS

Lodí našinec necestuje každý 
den. Když se tato příležitost 

naskytne, mělo by to být nezapo-
menutelné. V  sobotu 16. června 
takový zážitek čeká na  účastníky 
dalšího výletu do  Prahy. Krásy 
hlavního města si užijí z  paluby 
lodi i díky procházkám „po svých“. 
Akci „Praha – výlet lodí a  Krá-
lovská cesta“ organizuje MSKS 
Sezimovo Ústí. Role průvodkyně 
se opět ujme Tereza Krůčková. 
Po  příjezdu do  Prahy se výlet-

níci vydají Královskou cestou 
po  stopách českých králů, ovšem 
obráceně. Nejprve půjdou pro-
cházkou z  Pohořelce okolo Praž-
ského hradu a  Nerudovou ulicí 
směrem na Malostranské náměstí. 
Tam navštíví nejslavnější barokní 
chrám Prahy – chrám sv. Mikuláše 
a po něm i kostel Panny Marie Ví-
tězné s Pražským Jezulátkem.

A pak hurá na loď. Při dvouho-
dinové plavbě se budou účastníci 
kochat pražskými panoramaty, 
a  rozhodně jim při tom nebude 
kručet v břiše. Přímo na lodi si po-
chutnají na obědě ve formě rautu. 

Další fáze výletu povede opět 
po  souši, a  sice Královskou ces-
tou přes Staroměstské náměstí až 
k  Obecnímu domu. Zvídavé oči 
čeká spousta pražských dominant, 
například Klementinum a  Týn-
ský chrám. Výlet uzavře prohlíd-
ka Prašné brány, z  jejíhož ochozu  
se naskýtá výhled na střechy Staré-
ho i Nového Města.

Cena výletu pro jednotlivce je 
940 Kč (v  částce jsou zahrnuty 
i  vstupy). Odjezd ze Sezimova 
Ústí v 7 hod. od Spektra, a z Tá-
bora v 7.15 z nástupiště před ná-
dražím.                                           

Josef Musil, MSKS

„Nebude-li včel, do čtyř let vymře 
lidstvo,“ prohlásil prý Albert Ein-
stein. 

O  tom, jak jsou včely důležité 
jak pro přírodu, tak pro člově-

ka samého, se zájemci mohou pře-
svědčit na výstavě s názvem Včely 
jako důležitá součást lidského 
života.

Expozice v  galerii Spektrum 
byla otevřena vernisáží 9. května 
a potrvá do 15. června. Největší-
mu zájmu se v galerii těší skleně-
ný úl s  živými včelami. Východ 
z jejich skleněného obydlí zajišťuje 
trubice, jejíž ústí vede do volného 
prostoru mimo budovu Spektra. 
Díky tomu včely létají do  vysta-
veného úlu stejně jako v  přírodě 
a  sbírají pyl v  prostředí Sezimova 
Ústí. Návštěvníci výstavy tedy vidí 
na vlastní oči, jak v úle včely vytvá-
řejí pravý sezimoústecký med. 

Aby se však med octl ve  skle-
nicích v  takové podobě, v  jaké si 
na něm lidé rádi zamlsají, k tomu 
je zapotřebí pečlivé práce vče-
laře. Proto výstava seznamuje  
se včelařským náčiním, historií 
včelařství a životem včel. Přestože 
ji včelaři koncipovali především 
jako dlouhodobou osvětovou akci 
pro mládež s  možností komento-
vaných prohlídek, téma včelařství 
si ve  Spektru našlo obdivovatele 
všech věkových skupin.

Výstava o včelách medonosných 
vyvrcholí slavnostním medobra-
ním 9. června od 10 hodin v par-
ku před Spektrem, s doprovodným 
programem, hudbou a  zábavou 
pro děti. Přítomní uvidí práci vče-
laře a poté ochutnají čerstvě stoče-
ný med a medovou žvýkačku z od-
víčkovaného voští. V  přilehlých 
stáncích bude možné zakoupit 
různé včelí produkty.

Akci připravila Základní organi-
zace Českého svazu včelařů Tábor 
ve  spolupráci s  Městským středis-
kem kultury a  sportu v  Sezimově 
Ústí u příležitosti stého výročí vzni-
ku novodobé české státnosti.          

Včelařská výstava 
těší děti i dospělé

Užijte si krásu Prahy z paluby lodi i pěšky. 
MSKS zve na Královskou cestu i raut

Josef Musil, MSKS

Oblíbená cyklistická akce Luž-
nická šlapka se letos bude 

konat po  sedmé. Uskuteční se  
23. června, startuje se z  Husova 
náměstí v  Sezimově Ústí. Prezen-
ce účastníků se odehraje tamtéž  
od 9 hodin, současně účastníci do-

stanou prezentační placky a  plán 
trasy. V deset zazní povel: Start! 

Organizátor akce, Městské stře-
disko kultury a  sportu Sezimovo 
Ústí, vítá každého, kdo rád jezdí 
na kole. Nejde o výkonnostní zá-
vod, šlape se pro radost. Zájemci 
budou mít na výběr ze dvou tras, 
15 km a  25 km. Vítězem se stane 
každý, kdo dojede do cíle na Hu-

sově náměstí. Tam všichni ab-
solventi zvolených tras dostanou 
za odměnu občerstvení a medový 
perníček. Po  vykonané námaze 
jim ten den jistě přijde vhod vstup 
zdarma do  sportovně relaxační-
ho areálu Pohoda. K  dobré nála-
dě sportovcům i  přihlížejícím již 
tradičně zahraje hudební skupina 
Krýgl Boys.                                       

Šlápněte pro radost do pedálů! 
Vítězem Lužnické šlapky bude každý, kdo dojede do cíle
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