duben 2014

V tomto vydání
Psi a čistota města
2
Soutěž o název koupaliště
3
Špioni v Ústí
5
Jaro na softbalovém hřišti
6
Dravci, Gei Gratia a kejklíři
7
Kulturní a sportovní akce 8–11

XXIII. ročník

Krátce z radnice

Švýcarské děti opět v Sezimově Ústí

Martin Doležal
starosta města

 u projektu Stavební úpravy











ulice 9. května byla vypsána
veřejná zakázka na výběr zhotovitele;
rada města schválila záměr
budoucího pronájmu/pachtu
areálu Fierlingerovy vily
obecně prospěšné společnosti Janíček z Vřesců, která zde
chystá vybudovat a provozovat mateřskou školu;
podána žádosti o dotaci do
31. výzvy ROP na obě etapy
rekonstrukce Táborské ulice,
1. dubna zahájena realizace I. etapy;
připravuje se podání žádosti o dotaci z Operačního
programu Životní prostředí
na zateplení budovy házené;
byla zadána příprava projektové studie na rekonstrukci
ulice Švermova;
rada města schválila rozdělení
dotací z fondů sociálních služeb, kultury, zájmové činnosti, životního prostředí a části
sportu a tělovýchovy, návrh
na rozdělení dotací z fondu
sportu a tělovýchovy nad
50 tis. Kč předložen k projednání zastupitelstvu města (podrobný přehled bude
v dalším vydání Novinek). 

Prohlídka koupaliště

V

e čtvrtek 8. května mají
všichni zájemci možnost
si prohlédnout stavbu nového koupaliště, a to od 10:00 do
12:00 hodin.


Soutěž

o název nového koupaliště
Rada města vyhlašuje soutěž
o název nového sportovně-rekreačního areálu Kozský potok
v Sezimově Ústí. Více informací
na straně 3.


www.sezimovo-usti.cz

Pedagogové z Thierachernu se svými sezimoústeckými kolegy

Věra Vichrová
učitelka ZŠ

V

e dnech 5.–10.
dubna proběhl
další ročník tradičních
výměnných
pobytů mezi žáky
sezimoústeckých škol a dětmi
z partnerského města Thierachern
ve Švýcarsku. Tentokrát přijelo
34 dětí se čtyřmi učiteli a všichni
byli ubytováni v rodinách osmáků, deváťáků a samozřejmě učitelů obou škol (9. května i Školní
náměstí). Neděli strávili všichni
ve svých hostitelských rodinách,

kde měli příležitost poznat náš životní styl a většinou byli také pozváni na nějaký výlet či za zábavou.
Program na „všední“ dny připravili společně pedagogové a vedení obou škol. Děti strávily pondělní dopoledne ve školách, kde
si prakticky prověřily své jazykové
schopnosti a vytvořily výrobek
z hrnčířské hlíny či vlněnou brož.
Zajímavou zkušeností pro ně byl
oběd ve školní jídelně, protože
ve Švýcarsku děti obědvají doma.
Odpoledne pak všichni prostřednictvím zábavné hry poznávali historické krásy centra Tábora a večer
soutěžili v tělocvičnách obou škol
v netradičních disciplínách.

Úterní program prověřil fyzické
schopnosti všech zúčastněných,
protože tradiční výlet do Prahy
není žádnou jednoduchou procházkou. Dopoledne jsme využili pěkného počasí a podívali se
na naše hlavní město z petřínské
rozhledny. Následovala návštěva
Pražského hradu a přesun přes
Karlův most, Staroměstské a Václavské náměstí. Vzhledem k tomu,
že jsme celou dobu chodili pěšky,
byli k večeru všichni rádi, že mohou nasednout do autobusu.
Zatímco Praha je cílem všech
výměnných pobytů, středeční výlet směřuje pokaždé jinam. V minulých letech tak Švýcaři navštívili
např. Český Krumlov, Jindřichův
Hradec a jiná místa. Letos jsme pro
ně připravili Kutnou Horu a podle
jejich ohlasů měl chrám Sv. Barbory a stříbrné doly velký úspěch.
Pak už následoval jen poslední
večer, který byl opět v režii hostitelských rodin a ve čtvrtek brzy ráno
loučení. Ovšem ne na dlouho, neboť v polovině června vyrazíme
pro změnu my do Thierachernu a budeme si užívat švýcarské
pohostinnosti ve stínu alpských

velikánů.
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Návštěva 34 studentů
z Oberstufenschule
v Thierachernu
v Sezimově Ústí

O

pět přišel čas navštívit naše
partnerské školy v Sezimově Ústí. Očekávání byla velká
už od schůzky s rodiči v únoru
2014 a narůstala s každým kilometrem, kterým jsme se blížili
do Sezimova Ústí.
Vpodvečer v sobotu 5. dubna
2014, po třináctihodinové cestě autobusem studenti a jejich
doprovod – tři učitelé a jedna
členka školské rady bezpečně
dorazili před základní školu
v Sezimově Ústí. Vlajky České republiky a Švýcarska byly
vztyčeny v radostném očekávání
následujících dnů. Švýcarští studenti ztichli v očekávání, kdo je
přivítá a jestli jejich zdejší pobyt
naplní jejich očekávání. A – už
to tu bylo!!! Slzy v očích mnoha
studentů při našem odjezdu zpět
do Švýcarska ve čtvrtek 10. dubna, jsou dostatečným důkazem.
Hlavní myšlenkou tohoto pobytu je výměna, a výměna to
skutečně byla! Švýcarský kapesní nůž za český lovecký, čokoláda za český knedlík, švýcarská
plachost proti českému šarmu,
švýcarská „němglish“ proti české
„čenglish“ (tj. angličtina s prvky
němčiny či češtiny )
V pondělí se švýcarští studenti
zúčastnili hodin ve svých partnerských školách, navštívili školní jídelny, které byly podle jejich
mínění báječné, protože ve Švýcarsku takovéto zařízení nemají, a užili si večer sportovních
aktivit. Byli pozváni na výlety
do krásných měst Tábora, Prahy
a Kutné Hory, kde si užili prohlídku středověkých stříbrných
dolů a zvýšili nervozitu svých
učitelů během návštěvy prodejny
s armádními přebytky.
Odvezli jsme si ty nejmilejší
vzpomínky a děkujeme všem
našim hostitelům, především
ředitelům, učitelům našich partnerských škol v Sezimově Ústí,
starostovi města a českým rodičům a studentům, kteří se tak
dobře starali o naše děti.
Věříme, že těch pět dubnových
slunečných dnů v rozkvetlých
českých kopcích je jistým znamením pro plodné pokračování
našeho výměnného programu.
Zdravím po našem:
“Bis glii ds Thierachere!”
(Uvidíme se brzy v Thierachernu) 
H. Münger Seewer
OS Thierachern, Switzerland
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Otázka zřízení transparentních účtů
účel transakcí, ani komu účet patří, nemůže zajistit průhlednost
hospodaření. A situace, kdy obce
za účelem ochrany osobních údajů
zřizují část účtů, které transparentní jsou a část účtů, které transparentní nejsou, tuto skutečnost ještě
umocňuje.
A právě podobná skutečnost
nás vedla k tomu, že město Sezimovo Ústí nebude v současné
době transparentní účty zřizovat.
Při našich jednání jsme totiž narazili na skutečnost, že ne všechny
bankovní ústavy, u kterých má
město zřízen bankovní účet, tento produkt poskytují. Domníváme se, že v případech, kdy nejsou
všechny užívané účty transparentní, pozbývá logika transparentnosti smysl.

Miroslava Svitáková
tajemnice MěÚ

P

odobně jako většina větších
měst a obcí se i město Sezimovo Ústí zabývalo myšlenkou zřízení transparentních účtů, tj. takových běžných účtů, u kterých může
široká veřejnosti pomocí internetu
kontrolovat pohyby a stav finančních prostředků na těchto účtech,
a to částečně i za minulá období.
Samotné definování transparentního účtu zní velmi lichotivě a vzbuzuje pocit, že zřízením
transparentních účtů je zajištěna důvěryhodnost hospodaření.
Praxe je ale přece jenom trochu
složitější. Zveřejnění transakcí
a čísel účtů, pokud nebude znám

Jak ale přiblížit hospodaření
města občanům? V současné době
za účelem otevřeného hospodaření zveřejňuje město pravidelně výsledky svého hospodaření
vč. zůstatků na bankovních účtech,
obyvatelé města jsou vyzýváni
k připomínkování hospodaření
města za uplynulé období i návrhu rozpočtu na příští období.
K otevřenosti hospodaření by
mohlo nově přispět i to, že město
za sebe a za své příspěvkové organizace zveřejnilo na svých webových stránkách seznam dodavatelů, kterým vznikl za zdaňovací
období r. 2013 nárok na úhradu
v součtu vyšší než 200 000 Kč.
Odkaz: http://www.sezimovo-usti.
eu/mesto-ekonomicke-informace#

posun

Psi a čistota v našem městě

Přehled o umístění
stojanů:

zjednoduší a zlepší možnost pro
držitele psů, jak po svých zvířecích
miláčcích uklízet a zároveň je k takovému jednání i motivovat.
Je potěšitelné, že máme u nás
tolik slušných a ohleduplných
občanů, kterým na našem městě
záleží a kteří úklid po svých psech
berou jako samozřejmost a projev
slušného a ohleduplného jednání. Je určitě na místě je pochválit
a poděkovat, protože i díky nim
patří Sezimovo Ústí, v porovnání
s jinými městy, ke špičce v čistotě
chodníků, trávníků a veřejných
prostranství.
A těch několik málo ostatních
psích majitelů? Ti to snad také časem pochopí.

Martin Doležal, starosta města
Petr Klíma, referent ŽP

T

entokrát nebude řeč o nezodpovědných majitelích psů
a o znečištěných chodnících, ba
naopak.
Na 10 místech ve městě byly
v roce 2011 nainstalovány stojany
se zásobníky sáčků pro sběr psích
exkrementů. Po roce byl provoz
vyhodnocen a počet stojanů rozšířen o dalších 8 a papírové sáčky nahrazeny plastovými. Úměrně byl
i navýšen počet odpadkových košů
ve městě. Cílem tohoto projektu
bylo zlepšit stav a čistotu veřejných
prostranství a chodníků tím, že se
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Sezimovo Ústí II
1. v parku u nádraží
2. v parku před poštou
3. v Lipové ulici
před čp. 492
4. v Nerudově ulici u křižovatky
s ulicí Krátká
5. v Průmyslové ulici
u křižovatky s ulicí Dukelská
6. u křižovatky ulic Svépomoc
a K Hájence
7. u vchodu do areálu
Letního kina
8. u křižovatky ulic Svépomoc
a 9. května
9. v Zahradní ulici
10. u křižovatky ulic K Hájence
a Nad Nechybou
Sezimovo Ústí I
11. na Husově náměstí
12. před lávkou přes Lužnici
13. ve Šrámkově ulici vedle
mateřské školy
14. u dětského hřiště
v Lužnické ulici
15. před veterinární ordinací
ve Švehlově ulici
16. v parku v ulici B. Němcové
17. u křižovatky ulic Palackého
a Dr. E. Beneše
(začátek cesty k řece)
18. pod zahradou
mateřské školy

v Hromádkově ulici.

www.sezimovo-usti.cz

2014 duben

Busta prezidenta Beneše odcizena
Edvard Beneš si místo svého
posledního odpočinku zvolil sám.
Od léta 1947 se před rodinou
a svými spolupracovníky netajil
přáním, aby byl pohřben ve své
milované zahradě na místě, které
se odpradávna nazývalo Kazatelna,
odkud prý promlouval k věřícím
Jan Hus. O úpravě prostoru s výhledem na Sezimovo Ústí a soutok
řeky Lužnice s Kozským potokem
jednal Edvard Beneš také s architektem Pražského hradu Pavlem
Janákem. Stavbu v letech 1948 až
1949 realizovala stavební firma
Antonín Soumar a František Koutenský z Tábora. V březnu 1950
Pavel Janák vyhověl přání Hany
Benešové a na hrobku umístil bustu Edvarda Beneše, kterou v roce
1947 vytvořil sochař Karel Dvořák.
Rakev s ostatky druhého prezidenta byla do hrobu uložena 10. září 1948, urna s popelem Hany Be
nešové 6. června 1975.

Martin Doležal, starosta města

Z

ájem veřejnosti, médií a pochopitelně i občanů Sezimova
Ústí vzbudilo odcizení bronzové
busty Dr. Edvarda Beneše, ke kterému došlo v blíže neurčené době
od pátku 28. března odpoledne
do neděle 30. března odpoledne.
Busta, vysoká přibližně 50 cm, byla
umístěna na žulovém podstavci
u hrobky manželů Benešových,
která se nachází ve volně přístupné
zahradě.
Po pachateli i odcizené bustě
intenzivně pátrají ve spolupráci
s táborskými kriminalisty policisté místního obvodního oddělení,
kteří se stále obracejí na návštěvníky zahrady, občany města a stejně
tak na každého, kdo by k uvedenému případu mohl poskytnout
jakékoliv bližší informace, a to
jak k přesnějšímu určení doby,

kdy busta na podstavci ještě byla,
respektive již nebyla, dále k možnému pohybu podezřelých osob
či případnému výskytu či nabídce
prodeje bronzové busty, aby své
informace neprodleně předal policistům na jejich služebně na náměstí T. Bati, na telefonní lince
974 238 730, případně na tel. číslo
158.

Pronájem
výkladní skříně
Eva Podroužková
bytové hospodářství

M

ěsto Sezimovo Ústí zastoupené Správou města Sezimovo Ústí pronajme výkladní skříň
č. 3 na budově čp. 423, na náměstí
T. Bati, Sezimovo Ústí 2, za roční
nájemné ve výši 500 Kč.
Písemné žádosti je nutno doručit nebo zaslat na podatelnu Správy
města Sezimovo Ústí, Průmyslová
ulice čp. 1095, 391 02 Sezimovo
Ústí.

Foto: Jaroslav Čmucha

PROJEKT „OPRAVA ZASTŘEŠENÍ TRIBUNY V AREÁLU FOTBALOVÉHO STADIONU SOUKENÍK“
Jihočeský kraj v rámci grantového programu „Podpora sportu“ finančně podpořil realizaci uvedeného projektu, jehož předmětem je kompletní výměna více než
50 let staré a opotřebované střechy tribuny. Ve střeše jsou díry, kterými zatéká na diváky, sledující sportovní utkání, a tribuna neodpovídá současným požadavkům
FAČR po stránce technických a bezpečnostních předpisů pro provozování výkonnostního a rekreačního sportu. Jihočeský kraj akci podpořil 150 000 Kč.
Petr Klíma, referent ŽP

Soutěž o název koupaliště
toři nejlepších návrhů obdrží bezplatnou sezónní vstupenku do nového areálu.
Návrhy můžete doručovat písemně na podatelnu MěÚ, Městský úřad
Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21,
391 01 Sezimovo Ústí popřípadě
elektronicky na adresu j.blahova@
sezimovo-usti.cz . Termín uzávěrky je 12. 5. 2014 v 11.00 hodin. 

Martin Doležal
starosta města

Další informace ohledně pronájmu získáte u p. Bednáře, telefon:
381 200 436, 725 769 860 nebo
u pí Podroužkové, telefon: 381 200

437, 725 769 857.

www.sezimovo-usti.cz

R

ada města vyhlašuje soutěž
o název nového sportovně-rekreačního areálu Kozský potok
v Sezimově Ústí. Soutěž je určena
zejména pro občany Sezimova Ústí
nebo žáky škol v našem městě. Au-
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Městský úřad
Úřední hodiny
Pondělí 8.00–11.30 | 12.30–17.00
Úterý
13.00–15.00
Středa 8.00–11.30 | 12.30–17.00
Čtvrtek
13.00–15.00
Pátek
8.00–11.30

Telefony

ústředna – 381 201 111
fax – 381 263 179
Starosta
Mgr. Ing. Martin Doležal
381 201 128, 731 608 365
Místostarosta
Pavel Samec
381 201 136, 602 431 940
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
Naděžda Řezáčová
381 201 112
Oddělení sociální péče
Helena Řežábková
381 201 114
Pečovatelská služba
777 794 874
Vedoucí stavebního úřadu
Miroslav Píbil
381 201 118
Zást. ved. 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)
Městská policie
723 149 972, 381 276 003
Ředitel správy města
Jaroslav Kupsa
381 200 430, 777 794 872
Vedoucí technických služeb
Karel Homolka
381 200 432, 725 769 850
Vedoucí bytové správy
František Bednář
381 200 436, 725 769 860
Ředitelka MSKS (kultura)
Mgr. Romana Krůčková
381 276 710, 737 254 683
Knihovnice S. Ú. 1
Jitka Kovandová
381 201 145
Knihovnice S. Ú. 2
Jiřina Kalenská
381 276 043
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Kronika představuje

Poděkování

Rádi bychom touto cestou
poděkovali Městskému úřadu
v Sezimově Ústí a oddávajícímu panu Jožku Králíkovi
za uspořádání krásného obřadu k výročí naší zlaté svatby.
Děkujeme též za hodnotný
dárek.
Manželé Jana a František
Hrnčířovi

Děkuji
panu
starostovi
Mgr. Ing. Doležalovi za blahopřání k mým narozeninám.
Hana Prášková

Děkuji panu starostovi a sboru pro občanské záležitosti
za přání a dárek k mým narozeninám.
František Černohorský

Děkuji panu starostovi a sboru pro občanské záležitosti
za blahopřání a dárek k mým
kulatým narozeninám.
Jiří Štěrba

Děkujeme panu starostovi
Mgr. Ing. Doležalovi za přání
k narozeninám.
manželé Telknerovi

Děkuji panu starostovi za milé
blahopřání a dárek k mým
narozeninám a paní Boženě
Kolibíkové za příjemnou návštěvu a předání dárku.
Miroslava Šafrová

Děkuji panu starostovi za blahopřání k mým 80. narozeninám a paní Věře Bažantové
za milou návštěvu a popovídání.
Jaroslav Malát

Děkuji
panu
starostovi
Mgr. Ing. Doležalovi za milé
přání k mým narozeninám.
Josef Strouhal

Děkuji Mgr. Ing. Doležalovi
a člence sboru pro občanské
záležitosti za přání a dárek
k mým narozeninám a paní
Anně Slunečkové za vyprávění v Novinkách. Také děkuji
všem, kteří mě potěšili milým
slovem, kytičkou či dárečkem.
Anna Buriánková

Děkuji panu starostovi za blahopřání k mým narozeninám.
Zdeňka Petrová
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Jana Gottwaldová
byl znárodněn. Maminka byla dost
nemocná a potřebovala pomoci.
Dcera Jana si byla vědoma toho, že
jí musí být nablízku.
Mladá rodina se rozrostla o dceru a po čtyřech letech i o syna, bydlení u rodičů muselo být vyměněno za byt v „šest set trojce“ a poté
za pěkný dvoupokojový byt v Dukelské ulici, kterému zůstali věrni
do dnešních dnů.
Paní Jana vzpomíná na své fotografické počátky pod vedením pana
Josefa Šechtla ze známé táborské
rodiny. Fotografováním se zabývá
již po několik generací. Však z jejich archivů se čerpají fotografie
do dnešních dnů. Pamětníci si jistě
pamatují, že firma Šechtl-Voseček
sídlila na hlavní třídě v Táboře přibližně v místech, kde nyní stojí hotel Palcát. Mnozí jsme se tam fotografovali při svatbách, naši potomci
mají odtud fotku s první svíčkou.
Firma Fotografia se musela přestěhovat na Žižkovo náměstí v Táboře,
hned vedle budovy matriky, aby
ustoupila výstavbě nového hotelu.
Černobílé ateliérové fotografie,
svatební fota, foto na občanský průkaz, fotky škol a školek, reportážní
fota, to byl život paní Gottwaldové
a k tomu péče nejen o svoji rodinu,
ale i o rodiče, to byl ten druhý život,
který ji plně zaměstnával. Pečovala
o rodiče do vysokého věku. A stara-

Anna Slunečková, kronikářka

K

dyž se v únoru roku 2013 otevírala v budově kina Spektrum
nově zrekonstruovaná výstavní
síň, mimochodem bylo to něco, co
po privatizaci Hotelu MAS městu
chybělo, byla Jana Gottwaldová
první, kdo v této síni vystavoval.
Domluvily jsme se, že její fotografie, které mi nabídne, budou
provázet i kroniku města roku 2013.
A já si nyní dovoluji vám, čtenářům
Novinek a zároveň i budoucím čtenářům Kroniky města nabídnout
malé vyprávění paní Gottwaldové
o její osobě i o jejím vztahu k našemu městu Sezimovo Ústí.
Paní Jana Gottwaldová, rodným
jménem Škorpilová, je rodačka
z Tábora. Její bydliště sousedilo
s táborským Jordánem. Po základní
škole, která v té době byla v budově nynějšího gymnázia, se šla učit
na tříleté Fotografické střední učiliště do Prostějova, které v roce 1964
ukončila. Zde se poznala i se svým
budoucím životním druhem, který
byl strojař, a tak mu nedělalo potíže, když se dohodli, že se vezmou
a budou žít v Táboře, sehnat práci
ve strojírenském podniku Kovosvit
Sezimovo Ústí.
Rodiče Jany provozovali v Táboře obchod s textilem, který jim

la se i o manžela, který měl v roce
2006 úraz a byl nucen se pohybovat
na invalidním vozíku.
Děti vylétly z hnízda, manžel
v roce 2013 podlehl nemoci a Jana
zůstala sama. Musela se se vším vyrovnat a naučit se žít singl. Přijaly ji
mezi sebe turistky, s kterými nyní
poznává okolí Tábora a zachycuje své vize na fotografický aparát.
A že těch zajímavých snímků, které
jsou jí nejblíže, má hodně. Má tak
možnost je nabídnout i divákovi.
Po výstavě ve Spektru začala vystavovat v táborské knihovně, stálou
výstavu, kterou pravidelně obměňuje, má v naší knihovně v ulici
K hájence. V současné době vystavuje v Bechyni, chystá se výstava
v Pelhřimově a v letních měsících
i v Plané nad Lužnicí, v prostorách
městského úřadu.
A my všichni můžeme Janě Gottwaldové popřát ještě mnoho tvůrčích sil, které jí uspokojují, dobré
oko, dobré světlo a hlavně pevné

zdraví.

Velikonoce s Jesusem
V

pondělí 17. března 2014 zapečetila na půdě Městského úřadu
v Sezimově Ústí tajemnice úřadu
Ing. Miroslava Svitáková pokladničky
na sbírku pro Káju. Od tohoto dne je
můžete najít také v našem městě, a to
v Kavárně a cukrárně u Josefa na náměstí Tomáše Bati a ve Vítkovecké ulici ve Vinotéce Dagmar Kolářové.
Jubilejní 10. ročník benefiční akce
„Velikonoce s Jesusem“ bude pomáhat Karlu Strouhalovi z Choustníka
se středně těžkou sluchovou vadou.
Sbírka začala v pondělí 17. března
a potrvá do poloviny května.
Čtrnáctiletý Kája žil s bratrem
u svého dědy a navštěvoval praktickou školu v Táboře. Před rokem ale
dědeček zemřel a chlapce úřady poslaly do diagnostického ústavu. Následně
skončili v Dětském domově v Radení-

ně. Odtud si je po ročním sbližování
vzala učitelka Mona Drábková se
svým manželem Ondřejem. Původně
si sourozence brala jen občas a nepočítala s tím, že by si je u sebe nechala
delší čas. To se nakonec změnilo, přestože sama má své čtyři děti.
Kája v současnosti používá jednoduchá sluchadla zaměřená spíše
na komunikaci mezi dvěma lidmi.
Když mluví více lidí, jeho schopnost
rozumět je minimální. Ve škole či
partě přátel je to pro něj těžké. Cílem letošní sbírky je vybrat peníze
na kvalitnější sluchadla, která Kájovi
zpřehlední komunikaci v prostředí
s různou intenzitou hluku. Sluchadla
stojí kolem 40 tisíc. Vybere-li se více,
koupily by se ještě další kompenzační
pomůcky, aby mohl vést plnohodnotný život.
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Sbírka potrvá do 18. května. Lidé
mohou přispívat pomocí DMS (DMS
KAJA) v hodnotě 30 Kč zaslanou
na číslo 87 777, příspěvkem na transparentní účet 2900212569/2010 nebo
do pokladniček rozmístěných v Táboře, Plané nad Lužnicí, Sezimově Ústí
a v Praze.
Benefiční koncert v táborském
Mileniu se bude konat tradičně
o velikonoční neděli, tedy 20. dubna a můžeme se těšit na vystoupení kapel: Tábor Superstar band
se smyčcovým orchestrem, taneční
skupinou CODA a hosty Sandonia Jazz, Za sluncem, Purple Eye
a Pavlača. Loni pomáhalo sdružení
a dárci Veronice Hroncové. Za výtěžek 110 260 korun jí rodiče pořídili
elektrický vozík.
Luděk Kovařík 
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Den podle Amose byl úspěšný
Petr Peroutka
ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí,
9. května 489

V

pátek 28. března 2014 jsme
oslavili Den učitelů spolu
s dětmi ve škole tím, že jsme se
učili trochu jinak. Učitelé si připravili netradiční zajímavé hodiny, v nichž šlo především o to, aby
se děti naučily něco nového, aby
probádaly něco tajemného a neznámého, aby si vyzkoušely něco
neobvyklého, ale především, aby
si celý den užily.
Každý vyučující měl 3 stejné
hodiny po 50 minutách. Mezi
nimi byla vždy dostatečně dlouhá
přestávka na přesun žáků do jiné
třídy. Každý žák se musel předem
přihlásit na hodiny, které se mu
líbily. Přihlašování probíhalo přes
internet nebo následně ve škole.
Čtvrtá hodina byla věnována hodnocení aktivit s třídním učitelem.

to začíná již orientací v instrukcích, žáci se musí rozhodnout
pro určitou aktivitu, dále se musí
na aktivity přihlásit (elektronicky
pomocí internetu či ve škole zápisem o přestávce), při naplnění
skupin musí žáci řešit náhradní
variantu. Dále si musí zkontrolovat svá jména u aktivit a napsat si
pořadí, kam mají jít. Musí si připravit příslušné pomůcky, pokud
jsou vyžadovány. V samotný den
se musí sami orientovat ve školní budově a vždy si najít třídu
s příslušnou aktivitou. V případě
bloudění musí vyhledat infocentrum a požádat o pomoc. Následně musí reflektovat své zážitky
v dotazníku. A to jsme úplně pominuli samotnou náplň aktivit,
která obohatí mnohé žáky o nové
poznatky, zkušenosti, dovednosti
či zážitky. Myslím, že toho není
málo, co musí všichni žáci od
1. do 9. třídy v rámci tohoto dne splnit. Máte pocit, že se nic neučí? 

Žáci v anketě hodnotili navštívené
aktivity.
A co vlastně bylo pro žáky připraveno? Na I. stupni to bylo celkem 11 aktivit zaměřených na šikovné ruce (drátkování, keramika,
pletení pomlázky), na pohyb (opičí
dráha v tělocvičně, trampolínky),
na praktické dovednosti (vaření,
ruční výroba papíru) či na pokusy
a objevování nových věcí (výroba
bublin, hledání pokladu, angličtina). Na II. stupni bylo aktivit celkem 9 a opět byly zaměřeny sportovně (netradiční víceboj, virtuální
sportování), tanečně (základy latinsko-amerických tanců, břišní
tanec), výtvarně (malování vajíček,
výroba vlněných broží či fotorekvizit) nebo badatelsky (chemické
pokusy či zkoumání světových písem).
Vypadá to jako hra, ale v rámci
tohoto projektového dne získali
žáci i učitelé celou řadu dovedností a vědomostí. Posuďte sami. Celé

800. akce skautů z Bíleho Měsíce

Inzeráty
PRONÁJEM
 Pronajmu byt 2+0 v přízemí,
38m2, po rekonstrukci, parkování u vchodu, ul. 9. května 684, Sezimovo Ústí 2.
Tel.: 603 848 526

KOUPĚ
 Koupím byt 2+1 v Sezimově
Ústí 2, zvýšené přízemí (jedno
schodiště) v os. vl., klidné prostředí.
Tel.: 773 626 167
 Koupím byt 2+1 v Sezimově
Ústí 2, 1.–5. patro s výtahem
v os. vl., klidné prostředí.
Tel.: 773 626 167

Společenská
kronika
od 27. 2. do 15. 3.
Narození: Dvořáková Adéla,
Hubka Jan, Švedyk Adam
Zemřelí: Koldanová Anna, Rokosová Miluška

Špioni v Ústí

Martin Doležal
Martin Doležal

vedoucí oddílu

vedoucí oddílu

P

říznačně oslavili členové našeho sezimoústeckého skautského oddílu Bílý Měsíc akci s pořadovým číslem 800. V pátek 11. dubna
se vydali na výpravu do Údolí skal,
aby zde prožili víkend naplněný
hrami v přírodě, výletem do okolí,
turnaji v nohejbalu a ringu či večerním pečením Živánské v rozpáleném popelu. Bylo krátce před
úplňkem, tedy čas, kdy podle oddílové tradice mohlo několik adeptů
a adeptek předstoupit ke složení
skautského slibu.
Osmistá schůzka představuje
více než 20 let existence oddílu,
ve kterém se za tu dobu vystřídalo přes 120 dětí. Bílý Měsíc ale
rozhodně nežije minulostí a vzpomínkami. V současné době máme
okolo 35 členů, kluků i holek, od 6
let, a to nejen z obou částí Sezimova Ústí, ale i Tábora, Choustníka,
Slap či Mladé Vožice. Je mezi námi
i několik předškoláků, kteří se
účastní schůzek v klubovně a kratších výprav.
Všelijaké hry, soutěže, závody,
získávání praktických dovednos-
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V

tí a znalostí, výpravy do přírody
a za poznáním, to jsou důležité
body oddílového programu. Hlavní je však pro nás naučit děti samostatnosti v duchu vzájemného kamarádství, přátelství a společných
dobrodružství a zážitků.
Oddílové schůzky jsou pravidelně v sobotu v Skautském areálu u Kozského potoka, částečně
odděleně pro starší a mladší, alespoň jedenkrát měsíčně vyrážíme
na jednodenní či vícedenní výpravy, v programu jsou i cyklovýpravy, vodácké a lyžařské výpravy,
pro starší i horolezecké akce, geocaching, expedice, v létě pak pořádáme vlastní stanový tábor u Jižné

(nedaleko Červené Lhoty). Pořádáme nebo se účastníme i řady
akcí pro veřejnost Májové hrátky
u Spektra, hry ve městě (Špioni),
starší členové oddílu pravidelně
přivážejí do Sezimova Ústí Betlémské světlo a zajišťují zde i sbírku
pro Rolničku.
Více o oddílu, který patří do sezimoústeckého střediska Černá růže,
můžete naleznout na webu www.
bilymesic.cz, informace o akcích jsou i na našich nástěnkách,
které jsou umístěny v průchodu
u prodejny Flosman naproti I. ZŠ
a na nástěnce na Husově náměstí.
„Bílý Měsíc míří vstříc, dobro
družstvím bez hranic!“
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sobotu 22. března připravili
skauti ze sezimoústeckého
oddílu Bílý Měsíc hru pro děti
a mládež s názvem Špioni. Za slunečného jarního počasí se přes 40
hráčů rozběhlo do ulic horní části Sezimova Ústí, aby zde hledalo
mrtvé schránky a navázalo kontakt
s tajnými spolupracovníky. Úkolem špionů bylo získat co nejvíce
kódových čísel, určených k odemčení ukrytého sejfu a získání diskety s utajovanými informacemi.
Asi nejtěžší bylo navázat kontakt
s neznámými spolupracovníky
(příbuzní a známí organizátorů),
protože jejich popis byl teprve
v průběhu hry zpřesňován a jen
několik desítek minut před závěrem byly k dispozici jejich fotografie. Špioni se také museli skrývat
před místní policií, která se je pokoušela dopadnout.
Všichni účastníci si pak odnesli
nejen sladkou odměnu za to, že se
jim podařilo získat disketu s cennými informacemi, ale i spoustu
zážitků a dobrodružství ze hry. 
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Jaro na softbalovém hřišti
Alena Kalinová

P

oslední březnový víkend jsme
uvítali jaro na softbalovém hřišti. Zatím to bylo bez softbalového
vybavení. Pálky, míče a rukavice
byly nahrazeny hráběmi, lopatami,
kolečky. Bylo, co poklízet. Po posezonních opravách střídaček bylo
dost odpadu, který zbyl na nás.
Zajímavé, že z početného klubového potenciálu se na brigádách
potkávají stále stejné tváře. Ale to základní jsme zvládli. Po neděli vybíháme na hřiště. A to už sportovat…

První prověrka žáků
a kadetů
Už druhý trénink sezóny připadá na pátek před prvním kolem
extraligy juniorů. Je domluven
přátelák s žáky Joudrs Praha. Naši
nejmenší spolu s kamarády z Trhových Svinů, jejichž barvy budou
letos hájit, si to v prvním zápase
rozdali se soupeřem z Prahy. V zápase obě strany vyzkoušely silnější
i méně zkušenou sestavu. Bylo vidět zanícené nasazení malých-velkých hráčů. Ze zápasu odcházeli
smírně s nerozhodným skóre 6-6.
Hostování do Trhových Svinů
čeká Pavla Švece, Matouše Nývlta,
Jiřího Šedu, Marka Kováče a Cecílii Krasulovou.

jsme mladé hráče z Prahy přehráli
14-2. Druhý zápas s favorizovanými Hrochy z Havlíčkova Brodu byl
dle očekávání v režii týmu, který
má letos našlápnuto na titul mistra republiky. Ze sestavy jim neodpadl věkem žádný klíčový hráč
a naopak nahostovali další reprezentanty, takže demonstrace síly
dospělých juniorů proti Sezimoústeckému mládí skončila nehorázným výsledkem 32-0. S Pardubicemi jsme mohli uhrát při troše štěstí
i vítězství, ač výsledek tomu nenasvědčuje. Tři ze čtyř směn byly vyrovnané a Pasos v nich uhráli vždy
jen bod. S tím by se dalo soupeřit,
ale rozhodující druhá směna, kde
na naše hráče asi nejvíce dolehla
porážka z předcházejícího zápasu,
rozhodla. Zde nám pardubičtí odskočili o 9 bodů. Celkově 11-0 není

V druhém zápase nastoupili naši
kadeti proti „A“ týmu starších žáků
z Prahy. Zkušenost a vyspělost
našich hráčů byla na hřišti vidět
a i přes pěkný výkon žáci z Prahy
na kadety nestačili. Výsledek 10-1
odpovídá stavu na hřišti.
Omlazený juniorský tým
Druhý den ráno vyrážíme
na první kolo extraligy juniorů.
Po loňském finále je jasné, že obhajoba v letošním roce bude obtížná. Šest hráčů základní sestavy
letos opustilo juniorskou kategorii,
a tak na sebe břímě bojů musí vzít
mladší generace.
První turnaj v Pardubicích
a Hradci Králové prověřil možnosti a šance našich nováčků.
Zápas s juniory z Joudrs Praha
byl chvíli vyrovnaný, ale nakonec

Lampionový průvod

Rolničkové dny 2014
V

J

ako tradičně se v předvečer výročí konce druhé světové války
vydá z nám. T. Bati lampionový
průvod. Trasa tentokrát povede
z náměstí ulicí Okružní až do areálu letního kina. Společný odchod je
naplánován na 20.30 hodin, v čele
průvodu půjdou samozřejmě sezimoústecké mažoretky, vyhrávat
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odpovídající dění na hřišti, ale je
pravdou.
Po prvním dnu 3. místo ve skupině znamená v neděli odjezd
do Hradce Králové a zkusit uhrát
5. místo celkově.
V zápase se Sedlčany jsme měli
tolik smůly, že se to nedá ani vypovědět. Hned v prvním útoku
se navíc zranil první nadhazovač
Zdeněk Štefl a na prkno musela
nastoupit naše kadetská jednička
Adam Bočánek. Nutno ale říct, že
celý zápas podržel.
Hra byla vyrovnaná a náš útok
úžasný. Bohužel nejnebezpečnější odpaly končily nepochopitelně přímo v rukavicích soupeřů.
Vzhledem k tomu o výsledku
nakonec rozhodl nepřesvědčivý
a nepříliš zkušený výkon rozhodčích. Prohra 8-7 nám dává prostor
vybojovat alespoň 7. místo.
V závěrečném zápase proti
Joudrs opět vyhráváme, tentokrát
sice jen 4-2, ale vítězství na závěr
vnáší optimismus pro další turnaje.
Celkové pořadí
1. Hroši Havlíčkův Brod
2. Chemie-Kotlářka Praha
3. Painbusters Most
4. Pasos Pardubice
5. Spectrum Praha
6. SK Pegas Sedlčany
7. Hladoví Hroši Sezimovo Ústí

8. SK Joudrs Praha

e středu 9. dubna chodili
v ulicích Sezimova Ústí dobrovolníci – studenti střední školy
COP ze Sezimova Ústí a členové
skautského oddílu Bílý Měsíc a nabízeli v rámci veřejné sbírky
Rolničkové dny barevné rolničky
za příspěvek do kasičky. Podařilo se jim vybrat částku
6 793 korun. Chtěli bychom touto cestou poděkovat Vám všem, kteří
jste Diakonii Rolnička
přispěli nebo nám s organizací pomáhali. Celkový
výsledek sbírky je 169 079 korun
a v září tohoto roku budeme moci
s jeho pomocí otevřít Centrum
denních služeb pro dospělé lidi
s těžkým mentálním postižením
na pobočce Diakonie Rolničky
v Táboře. Děkujeme!

do pochodu bude Baťova kapela.
Předvést se přijde také nový krojovaný soubor při ZŠ Školní náměstí
s názvem Dubínek. Lampionový
průvod zakončí jako obvykle velkolepý ohňostroj, jehož choreografie bude opět v rukách Táborských
střelců.
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Pokud jste Rolničkové dny minuli, a přesto byste chtěli Diakonii
Rolnička přispět, přidejte se k našemu projektu Skutečný domov.
Zašlete textovou zprávu ve tvaru:
DMS (mezera) ROLNICKA nebo
DMS (mezera) ROK (mezera)
ROLNICKA pro roční
podporu na telefonní číslo: 8 7777. Jedna zpráva
stojí 30 Kč, Rolnička
z ní obdrží 28,50 Kč.
Podpoříte tak dospělé
lidi s mentálním postižením, kteří chtějí být ve svém
životě maximálně samostatní,
a rozhodli se žít v chráněném bytě.
Poskytovatelem služby je Fórum
dárců www.darcovskasms.cz. Podrobnosti o projektu i o Diakonii
Rolnička najdete na www.rolnicka.cz
Děkujeme Vaše Rolnička 
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Noc kostelů

Dravci, Gei Gratia a kejklíři Sezimovo Ústí

ve festivalu
Léto nad Lužnicí

I

letos se můžete těšit na komentovanou prohlídku kostela Povýšení sv. Kříže v Sezimově Ústí. Noc
kostelů 2014 připadla na pátek 23.
května. A co vás letos čeká? Dozvíte
se například, jak se používají obřadní nádoby, prohlédnete si varhany
a budete se moci podívat i do věže
na kostelní zvony. Chybět nebude
ani muzika. Tentokrát si tu dají dostaveníčko dva pěvecké sbory: sezimoústecké Nokturno a táborské
Domino. Kostel bude pro veřejnost
otevřen od 19 do 23 hodin, koncert
začne ve 20 hodin. Akce si klade
za cíl nabídnout možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím, vzbudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu kostelů
a také vytvořit prostor pro setkání.
V loňském roce se do něj zapojilo
(kn) 
přes 1 300 kostelů.

Pohádkový les

P

avoučice, jezerní královna, víla,
Lucifer, obří motýl, princezna, ježibaba i kašpárek. Tak tyto pohádkové
postavy budou čekat na všechny děti,
které se rozhodnou oslavit Den dětí
s Měxusem. Park před Spektrem se
promění na Pohádkový les v neděli
1. června od 14 do 18 hodin. Kdokoli
v této době přijde, dostane pohádkovou
mapu a vydá se plnit úkoly. Na konci ho
bude čekat samozřejmě sladká odměna. A kdo bude mít dostatek sil, zaskáče
si na naší trampolíně.
(kn) 

Malíři z MŠ Zahrádka
Iveta Riegerová, Irena Gyoriová

P

rvním, druhým a třetím místem se mohou pochlubit Štěpánka Říhová, Adélka Kvěchová
a Vendulka Vančatová z mateřské
školy Zahrádka, které se zúčastnily výtvarné soutěže pod názvem
„Královna Evropa“ pořádané ZŠ
Bernarda Bolzana v rámci mezinárodního projektu Bound in
a Book. Jejich úsilí pořadatelé odměnili diplomy a věcnými dary,
které jim přijeli osobně předat
do mateřské školy. Gratulujeme! 

www.sezimovo-usti.cz

Kateřina Nimrichtrová
Měxus

N
8 do 12 let, chlapci od 13 do 17 let.
Po doběhnutí do cíle bude na
každého účastníka běhu čekat nápoj
zdarma dle vlastního výběru v restauraci u Kozího hrádku. Prezence běžců je od 10 hodin, startuje se
o hodinu později, tedy v 11 hodin.
U restaurace se budou také vyhlašovat vítězové jednotlivých kategorií,
a to od 12 hodin. Pro dobrou náladu bude hrát skupina Klávesy Band.
Baťův běh pořádá Městské středisko kultury a sportu na počest
zahájení turistické sezony na Kozím hrádku, takže program se odpoledne přesune do prostor této
národní kulturní památky. Občanské sdružení Penthea předvede
letové ukázky dravců, od 14 hodin bude na hradě hrát dobová
kapela Dei Gratia a těšit se můžete
i na vystoupení kejklířské dvojice OVCE. Vstup je tento den pro
všechny zdarma, grátis bude také
pro prvních tři sta příchozích vuřt
s chlebem a hořčicí. Opékat se
bude u restaurace v době od 12 do
14 hodin. Všechny akce, Májové
slavnosti, Baťův běh i program
na Kozím hrádku, pořádá MSKS
ve spolupráci s MAS Lužnicko. 

Kateřina Nimrichtrová
Měxus

J

ak už jsme informovali v březnových
novinkách, první květnový den bude ve znamení tradičních Májových slavností a Baťova
běhu. Na náměstí T. Bati začne
program už od 9 hodin. V parku
rozbalí skauti svá zábavná i naučná
stanoviště, těšit se můžete samozřejmě i na stánky a chybět nebude
ani skákací hrad. V 9.30 se představí folklorní soubor při ZŠ Školní
nám. s názvem Dubínek. V 10 hodin předvedou sezimoústečtí kynologové pod vedením Přemysla Pěknice ukázky výcviku psů.
Na náměstí bude po celou dobu
hrát Swing Band Tábor.
Z náměstí T. Bati odstartuje také
již třetí ročník Baťova běhu. Cílem
závodníků bude opět Kozí hrádek.
Poběží se v těchto kategoriích: ženy
od 18 do 35 let, ženy od 35 do 50 let,
ženy nad 50 let, muži od 18 do
35 let, muži od 35 do 50 let, muži
nad 50 let, dívky od 8 do 12 let,
dívky od 13 do 17 let, chlapci od

Výročí narození E. Beneše
Vznik RČS, Legie a prvorepubliková armáda, Diplomacie mezi
válkami, Zahr. politika exilové vlády, Spolupráce s novým režimem,
Hořký konec Zdeňka Fierlingera.
Podrobný výklad k ní podá kulturní historik a člen Společnosti
Edvarda Beneše Mgr. Richard Vlasák. Do arboreta Fierlingerovy vily
pak bude zasazena zahradní slavnost. O muziku se postará Swing
Band Tábor, kostýmované ukázky
čs. odboje předvede Klub vojenské
historie Čeští lvi z Českých Budějovic. Občerstvení na místě je samozřejmě zajištěno. Akce potrvá

od 14 do 17 hodin.

Kateřina Nimrichtrová
Měxus

L

etos si připomeneme 130. výročí narození prezidenta
Edvarda Beneše. Na oslavu této
významné události, která se velmi
úzce váže i k městu Sezimovo Ústí,
vás zveme v sobotu 24. května
do areálu Fierlingerovy vily. V interiéru vily bude umístěna tématická výstava zahrnující tyto okruhy: Životní styl za první republiky,
Bytová kultura tří vil, Fierlingerova vila, Manželé Fierlingerovi, Sezimovo Ústí mezi válkami, Baťov,
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a stojáka, Eva a Vašek, záznam koncertů kapely Queen
a Doors, výstava Romana Franty
a samozřejmě Lužnická šlapka
– Sezimovo Ústí se do letošního
Léta nad Lužnicí zapojí rozhodně
důstojně. Festival trojměstí táborské aglomerace startuje 7. června.
V Sezimově Ústí začínáme vernisáží slavného sezimoústeckého
rodáka Romana Franty, a to v sobotu 7. června od 18 hodin. Součástí vernisáže je koncert kapely
Bavor und Javor. Týden nato, v neděli 15. června, se s námi pojďte
projet na kole. Již třetí ročník spanilé jízdy Lužnická šlapka startuje
z Husova náměstí v Sezimově Ústí I
v 9 hodin, cíl bude tamtéž. Bavit

se budou i necyklisté, neboť na náměstí je přichystán doprovodný
program i občerstvení, hrát bude
kapel Krýgl Boys, těšit se můžete i na
exhibici bikerů z Taboard.cz. Pátek
13. června a sobota 28. června bude
patřit skvělým kapelám. Záznamy
koncertů skupiny Queen a Doors
budete moci zhlédnout v letním
kině od 21.30 hodin. Do letního kina dorazí také skvělí komici
stand up komedy František Polášek, Iva Pazderková a Karel Hynek. Na stojáka uvedeme v sobotu
21. června od 21 hodin, lístky si
můžete rezervovat už nyní v kanceláři předprodeje. Zamlouvat
vstupenky si můžete také na koncert Evy a Vaška. Ten jsme pro vás
připravili rovněž v letním kině
na 29. června. Kromě uvedených
akcí se Sezimovo Ústí zapojuje
do společné plavby po Lužnici – zastávka v Sezimově Ústí a jeho slavný
sezimácký automat, a samozřejmě
také vyšle svoji posádku do závodů
dračích lodí. Kompletní program
Léta nad Lužnicí vám přineseme

v květnových novinkách.

XXIII. ročník

duben 2014

Kulturní a sportovní akce na měsíc květen
NOC KOSTELŮ

Režie: J. Schnödl
Hrají: D. Remiš, J. Konrád,
E. Koubová, K. Nezveda, V. Jakšič,
V. Novák, J. Nováková

23. května 19 – 23 hod.
Kostel Povýšení sv. Kříže
MÁJOVÉ SLAVNOSTI

1. května 9 hod.
Nám. T. Bati
Tradiční sezimoústecká
prvomájová akce – sportovní
a dovednostní aktivity se skauty,
stánky, ukázky výcviku psů,
skákací hrad. Hraje Swing Band
Tábor, vystoupí folklorní soubor
Dubínek.
Partnerem MSKS pro tuto akci
je MAS Lužnicko.
..............................................................................................

BAŤŮV BĚH

1. května 11 hod.
Nám. T. Bati, Kozí hrádek

VÝSTAVY

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

ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZONY
NA KOZÍM HRÁDKU

1. května 12 hod.
Kozí hrádek
Zábavný odpolední program
na Kozím hrádku – letové ukázky
dravců, vystoupení dobové kapely
Dei Gratia, kejklíři. Vstup na Kozí
hrádek pro všechny zdarma, pro
prvních 300 diváků zdarma buřt
s chlebem a hořčicí – opéká se
před restaurací, kde hraje skupina
Klávesy Band.
..............................................................................................

KŘESLO PRO HOSTA
– Martin Doležal

22. dubna–22. května
Malý sál Spektrum

27. května 18 hod.
Malý sál Spektrum

Celorepubliková akce umožňující
nezávazné setkání s křesťanstvím,
vzbuzující zájem o společenskou
a kulturní hodnotu kostelů.
V době od 19 do 23 hodin
komentované prohlídky,
ukázky použití obřadních
nádob, prohlídka varhan, věže
a kostelních zvonů. Od 20 hodin
je na programu vystoupení
pěveckých sborů Nokturno
a Domino.
Vstupné: zdarma

Souborná výstava představí práce
žáků čtyř výtvarných oborů,
které se v současnosti vyučují
na Střední uměleckoprůmyslové
škole Bechyně - Keramický
design, Průmyslový design,
Grafický design a Multimediální
tvorba. Vystavena bude užitá
i volná keramika, návrhy designu
průmyslových výrobků v reálných
modelech i ve 3D grafice, grafické
tisky, plakáty, fotografie a další práce.

Proč se v Sezimově Ústí kácí
tolik stromů? Jak město hodlá
vyřešit problém s přemnoženými
havrany? Jak ovlivní životy
občanů rekonstrukce ulic
Táborská a 9. května? Máte další
otázky, které byste rádi položili
starostovi Sezimova Ústí? Máte
možnost! Martin Doležal usedne
do žhavého křesla pro hosta
v úterý 27. května.

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

CESTA KE ZDRAVÍ: SRDCE

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

130. VÝROČÍ NAROZENÍ
EDVARDA BENEŠE

28. května 18 hod.
Malý sál Spektrum

26. května–5. června
Malý sál Spektrum

Přednáška MUDr. Vladimíry
Koutenské na téma využití
alternativních metod k sebeléčení.
Vstupné: 40 Kč

24. května 15 hod.
Arboretum Fierlingerovy vily
Výstava o životě E. Beneše a jeho
vztahu k SÚ, odborný výklad
k výstavě, prohlídka Fierlingerovy
vily, zahradní slavnost s živou
muzikou v podání Swing Bandu
Tábor a s kostýmovanými
ukázkami čs. odboje. Občerstvení
zajištěno.
Vstupné: zdarma

Výstava ke 130. výročí narození
Edvarda Beneše: Životní styl za první republiky, Bytová kultura tří vil,
Fierlingerova vila, Manželé Fierlingerovi, Sezimovo Ústí mezi válkami,
Baťov, Vznik RČS, Legie a prvorepubliková armáda, Diplomacie
mezi válkami, Zahr. politika exilové
vlády, Spoupráce s novým režimem,
Hořký konec Zdeňka Fierlingera

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

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

PIETNÍ AKT

PŘÍRODA -VEČNÁ INSPIRACE II
ZUŠ Sezimovo Ústí

28. května 11 hod.
Památník Edvarda Beneše

5.–26. května
Vestibul Spektrum

Pietní akt k výročí narození
Edvarda Beneše.

Vernisáž 5. května od 17 hodin
Výstava prací žáků výtvarného
oboru ZUŠ zabývající se tématy:
kámen a jeho poselství, cesta k
abstrakci – přírodní zákony

DIVADLO
ALCHYMISTA

6. května 19 hod.
Sál Spektrum

KONCERTY
VYSTOUPENÍ

LAMPIONOVÝ PRŮVOD,
OHŇOSTROJ

7. května 20.30 hod.
nám. T. Bati
Tradiční lampionový průvod
zakončený ohňostrojem
v letním kině. V čele průvodu
sezimoústecké mažoretky,
folklorní soubor Dubínek,
hraje Baťova kapela.
Odchod z nám. T. Bati
ve 20.30 hod.

XXIII. ročník

BESEDY, PŘEDNÁŠKY

VÝSTAVA SUPŠ BECHYNĚ

OSLAVA 130. VÝROČÍ
NAROZENÍ E. BENEŠE
Třetí ročník přespolního běhu
z náměstí T. Bati na Kozí hrádek
při příležitosti otevření turistické
sezony. Po vyhlášení vítězů akce
pokračuje zábavným programem
na Kozím hrádku. Prezence
účastníků běhu od 10 hodin
na nám. T. Bati, start v 11 hodin.

Vystoupení žáků tanečního oboru
ZUŠ Sezimovo Ústí.
Vstupné: 60 Kč

KONCERT ZUŠ – HUDEBNÍ OBOR

5. května 18 hod.
Sál Spektrum
Koncert žáků hudebního oboru
ZUŠ Sezimovo Ústí.
Vstupné: 60 Kč
Divadelní soubor Tábor
Inscenace podle stejnojmenné
knihy slavného spisovatele Paola
Coelha.

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

VYSTOUPENÍ ZUŠ –TANEČNÍ OBOR

26. května 18 hod.
Sál Spektrum
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..............................................................................................

VÝLETY
Zájezd:
KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY

31. května 7.07 hod.
Zájezd ve spolupráci
s Ing. Josefem Jahelkou a s ČSOP
Sezimovo Ústí.
Program: arboretum Vysoké
školy zemědělské Praha, velký
keramický trh v Kostelci nad
Černými Lesy, skanzen Přerov
n.L. + programové překvapení.
Rezervace do 23. května na tel.:
737 254 684, 381 276 707 nebo
na: mexus@sezimovo-usti.cz
Cena zájezdu: 290 Kč
Cena obsahuje pouze dopravu,
vstupné do objektů: Skanzen
Přerov n. L. 60/30 Kč.

KURZY
Kurz: MOTÁNKY

6. května 17 hod.
Klubovna Spektrum
Kurz lektorky Báry Růžičkové,
výroba jemných ozdob z drátů
a korálků. Vhodný pro dospělé
i větší děti. Rezervace nutná
předem nejpozději do 2. května

www.sezimovo-usti.cz
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Kulturní a sportovní akce na měsíc květen
VYCHÁZKA: PLANÁ N. L.

Klubovna III. věku:
DÁREK

31. května 13 hod.
Sraz před hotelem MAS
na tel.: 381 276 707, 737 254 684
nebo na: mexus@sezimovo-usti.cz
Cena kurzu včetně
materiálu: 180 Kč
..............................................................................................

Kurz: PALIČKOVÁNÍ

20. května 17 hod.
Klubovna Spektrum

2. června 14.50 hod.

Od hotelu MAS se společně
s Hanou Kazatelovou přesunete
na zastávku MHD, odkud
v 13.14 hod. jede autobus do Plané
nad Lužnicí. Tam už na vás budou
čekat manželé Žaludovi, kteří
vás provedou místy známými
i neznámými. Zhruba tříhodinová
procházka po Plané bude
zahrnovat i návštěvu významných
vil z doby první republiky.

Dostaneme ho v podobě pohádky,
kterou nám předvedou děti ze
„žluté“ mateřské školky
(ul. 9. května), taková ezigenerační
oslava Dne dětí. Setkáme se tedy
ve 14.50 před vchodem do školky.
Poslední oficiální setkání
Klubovny III. věku v této sezóně,
děkujeme za příjemně prožitý
čas s vámi . Na shledanou se
budeme těšit opět na podzim.
Přejeme všem hezké, šťastné léto
ve zdraví a s milými zážitky.
Tým Klubovny III. věku:
PhDr. Jindřiška Bumerlová,
Mgr. Hana Hrazánková, turistka
Hana Kazatelová, Mgr. Jana Richterová

PŘIPRAVUJEME
NA ČERVEN
DEN DĚTÍ
Kurz jedné z nejstarších textilních
praktik s lektorkou Petrou
Dědourkovou. Rezervace nutná
předem nejpozději do 13. května
na tel. 381 276 707, 737 254 684
nebo na: mexus@sezimovo-usti.cz
Cena kurzu: 150 Kč

1. června 14 – 18 hod.
Park před Spektrem

KNIHOVNY

TÁBORÁK

Park před Spektrem se
promění v Pohádkový les plný
pohádkových postav. Děti
dostanou kouzelnou mapu, podle
které se vydají po jednotlivých
stanovištích, kde budou plnit
úkoly. Na konci je čeká sladká
odměna a taky trampolína.

12. května 15 hod.

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

Přijali jsme pozvání do skautského
areálu, kde si opečeme buřty,
zazpíváme trampské a country
písně při kytaře a řekneme si,
jakými výživovými postupy
kompenzovat tento tradiční
stravovací hříšek. Setkáme se
přímo v areálu. Vítaný je milý
doprovod příbuzných a přátel.

ZÁJEZD:
DIVOTVORNÝ HRNEC
– derniéra

FIT PRO ŽIVOT

5. května 15 hod.
Tentokrát se zaměříme
na posilování nožní klenby
a na jógu prstů ruky.
..............................................................................................

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

TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ...

19. května 15 hod.
...tak jako na louce kytička, potěší
i dnes naše srdíčka. V této sezóně
již naposledy s harmonikou.
..............................................................................................

SENIORHRÁTKY

26. května 15 hod.
Nechte chvíli odpočinout
zmoženým svalům ze zahradnické
činnosti a přijďte se k nám pobavit
a třeba i zapojit „mozkové závity“.

www.sezimovo-usti.cz

VÝSTAVA DINOSAURŮ
a oblíbených knížek s dinosaury

6.–16. května

KINO SPEKTRUM
BABOVŘESKY 2

1. května 20 hod.
Městská knihovna SÚ I
Knižní novinky:
Woodová Barbara: Had a hůl
Román pro ženy.
Frýbová Zdena: Hrůzy lásky
a nenávisti
Knihu tvoří dva napínavé
psychologické příběhy.
Galbraith, Robert: Volání kukačky
Detektivní román.
Simonsová Paulina:
Taťána a Alexandr
Pokračování úspěšného románu
„Měděný jezdec“.
Havel Jiří: Malované čtení
Knížka pro nejmenší čtenáře.
Rybářová Inka: Matýsek
a Majdalenka
Pohádky knižních skřítků.
Thompson Jack: Vaříme pivo
Jak si uvařit pivo, připravit cider a víno.

KLUBOVNA III. VĚKU
Klubovna v Jiráskově ulici

nutí provdat se za místního muže.
B. Cartland: Jdi za svým srdcem
Román pro ženy, romantika, láska.
Minidortíčky
Co je malé, to je hezké. Více
než 100 receptů, které nabízejí
obměnu tradičního pečení.
V. Svobodová: Pět holek v akci
Pět kamarádek prožívá
dobrodružství. Příběh pro děti.
V. Řeháčková: Zlodějka lásky
Román pro dívky. Dospívající
holky na malé vsi řeší problém
kolem kluků.

8. června 13 hod.
Muzikál Divadla
Na Fidlovačce

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

Městská knihovna SÚ II
Knižní novinky:

Komediální příběh, zasazený
do pomyslného jihoamerického
státu Missitucky, ve kterém hraje
hlavní roli hrnec plný zlata...
Odjezd 13 hod. parkoviště před
budovou Spektrum.
Představení: 15–17.30 hod,
příjezd do SÚ: cca 19.30 hod.
Rezervace zájezdu nejpozději
do 26. 5. tel.: 737 254 684,
381 276 707 nebo mailem
na: mexus@sezimovo-usti.cz
Cena: 650 Kč
V ceně je zahrnuta cena
vstupenky a doprava autobusem
Sezimovo Ústí – Praha a zpět.

G. Thomas: Chaos pod nebesy
Děsivý příběh o hledání
demokracie v Číně.
V. Nosková: Příběhy mužů
Co všechno se dá chlapovi udělat,
když si ho zprotivíte nebo máte
chuť žít s někým jiným?
H. Pawlowská: Pravda o mém muži
Román o velké lásce.
H. Prošková: Tajemství obří číše
Původní česká detektivka.
E. Nasif: Mami, slituj se
Příběh šestnáctileté dívky, která
odletí s matkou do Sýrie, kde ji
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Komedie ČR, přístupný, 110 minut
Úsměvný obrázek ze života
v současné vesnici sleduje kupící
se nedorozumění a souhry náhod,
které pořádně zamotají hlavu
jejím obyvatelům.
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: V. Žilková, J. Synková,
L. Vondráčková
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

VŠECHNY MOJE DĚTI
(Všetky moje deti)

2. května 17.30 hod.
Dokument SR, od 12 let,
slovensky, 90 minut
Hlavní postavou je charismatický
farář, který se v prostředí bídy
a beznaděje v zapomenutých
romských osadách místo kázání
snaží strhnout Romy vlastním
příkladem a lidským zájmem.
Režie: Ladislav Kaboš
Hrají: M. Kuffa a obyvatelé
romských osad
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

2001: VESMÍRNÁ ODYSEA
(2001: A Space Odyssey)

2. května 20 hod.
Kultovní sci-fi USA, od 12 let,
titulky, 141 minut
Neopakovatelná cesta za hranice
lidské zkušenosti, za hranice
prostoru a času…
Režie: Stanley Kubrick
Hrají: K. Dullea, G. Lockwood
Vstupné: 80 Kč
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HUSÍ KŮŽE – ZIMOMRIAVKY

Komedie Fin/ČR, od 12 let, titulky,
105 minut
Opona je železná a pevná
a v roce 1962 přijíždí do Finska
na hudební festival československá
jazzová kapela. Jan se potkává se
svou dávnou láskou, zatímco jeho
uvědomělý spoluhráč konečně
zjišťuje, kdo je Elvis Presley.
Režie: Taru Makelä
Hrají: K. Outinen, M. Etzler,
K. Hádek, J. Budař
Vstupné: 100 Kč

8. května 20 hod.
ZVONILKA A PIRÁTI
(Tinker bell and the Pirate Fairy)

3. května 17.30 hod.
Animovaný USA, přístupný,
dabing, 78 minut
Zvonilka se se svými přáteli musí
vydat na dobrodružnou pouť,
aby našli Zarinu a společně pak
zkřížili meče s bandou pirátů pod
vedením plavčíka Jamese.
Režie: Peggy Holmes
V čes. znění: M. Šoposká,
D. Suchařípa, E. Balzerová
Vstupné: 80 Kč

Dokument ČR, přístupný, 78 minut
Rozpad Československa proběhl
na rozdíl od rozpadu Jugoslávie
„sametově“ – podle toho mu
také v zahraničí říkají Sametový
rozvod. Slováci už nechtěli
s Čechy sdílet společný dům,
ani dvojdomek, chtěli bydlet
ve vlastním domě. Kolik Slováků to
doopravdy chtělo? A kolik Čechů?
Režie: Martin Hanzlíček
Vstupné: 100 Kč

10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU

TRABANTEM AŽ NA KONEC
SVĚTA

11. května 17.30 hod.

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

Komedie ČR, přístupný, 100 minut
Chytrému a milému studentu
astrofyziky překříží dráhu dívka
snů a on se zamiluje tak, že
ve škole není schopen ani udělat
zkoušky. Nový snímek tvůrce
úspěšných filmů Snowboarďáci
a Rafťáci.
Režie: Karel Janák
Hrají: M. Ruml, M. Donutil,
J. Prachař
Vstupné: 80 Kč

JEDNA ZA VŠECHNY

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

(The Other Woman)

BOHUMIL HRABAL
„TAKŽE SE STALO, ŽE...“

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

9. května 17.30 hod.

POJEDEME K MOŘI

Dokument ČR, přístupný, 90 minut
Danu Přibáňovi a jeho partě
nestačilo, že přejeli trabantem
Afriku a svým nezávislým filmem
zválcovali renomované filmaře.
Vypravili se napříč Jižní Amerikou
a natočili další film.
Režie: Dan Přibáň
Vstupné: 80 Kč

3. května 20 hod.
Rodinný ČR, přístupný, 90 minut
Jedenáctiletý Tomáš dostane
k narozeninám kameru
a s kamarádem točí svůj první
film. Kluci si užívají natáčení, než
zjistí, že kamera dokáže odhalit
i věci, které jsou nepříjemné.
Režie: Jiří Mádl
Hrají: O. Vetchý, L. Trmíková
Vstupné: 100 Kč

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

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

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

9. května 20 hod

CAPTAIN AMERICA:
NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA

Komedie USA, od 15 let, titulky,
109 minut
Carly má zásady a nikdy si nic
nezačne s ženatými muži. Je
zamilovaná do Marka a ten jí
lásku oplácí. Ale vše jednou
končí tvrdým dopadem. Mark je
ženatý a udržuje i další poměr. Své
síly proti Markovi nakonec spojí
všechny tři zainteresované ženy...
Režie: Nick Cassavetes
Hrají: C. Diaz, K. Upton
Vstupné: 110 Kč

11. května 20 hod.

THE AMAZING SPIDER-MAN 2
(The Amazing Spider-Man 2)

16. května 17.30 hod.

Akční USA, od 12 let, dabing,
142 minut
Odjakživa všichni víme, že
největší konflikt, kterému SpiderMan kdy čelil, se odehrává v jeho
nitru: střet obyčejných povinností
Petera Parkera s výjimečnou
zodpovědností, kterou na svých
bedrech nese Spider-Man. Nyní
ale Peter Parker zjišťuje, že před
ním stojí ještě náročnější bitva.
Režie: Marc Webb
Hrají: A. Garfield, E. Stone
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

RANHOJIČ (The Physician)

16. května 20.10 hod.
Dobrodružný Něm., od 12 let,
titulky, 150 minut
Historický velkofilm podle
extrémně populárního románu
Noaha Gordona z období
11. století. Ben Kingsley hraje
slavného učence Avicenu,
k němuž do Persie přijíždí
mladík Rob Cole z Evropy, aby
se z potulného ranhojiče stal
skutečným léčitelem.
Režie: Philipp Stölzl
Hrají: T. Payne, B. Kinsley,
S. Skarsgård
Vstupné: 100 Kč

RIO 2 (Rio 2)

Polohraný dokument ČR,
přístupný, 72 minut
Film ke stému výročí narození
jednoho z nejvýznamnějších
českých spisovatelů 20. století.
Jako student práv prošel
po uzavření českých vysokých škol
Němci řadou profesí - úředník,
traťový dělník, výpravčí, obchodní
cestující, dělník v hutích, balič
papíru, kulisák...
Režie: Oliver Malina Morgenstern
Hrají: J. Menzel, O. Kaiser, I. Krobot
Vstupné: 80 Kč

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

10. května 17.30 hod.

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

17. a 18. května 17.30 hod.

CESTA DO ŠKOLY

Animovaný USA, přístupný,
dabing, 96 minut
Papoušci Blu a Perla žijí s dětmi
klidným městským životem.
Ale Perla rozhodne, že se všichni
musí naučit žít jako opravdoví
ptáci a vyrazí na rodinný výlet
do amazonské džungle.
Režie: Carlos Saldanha
V čes. znění: M. Holán,
J. Smyčková, P. Rychlý
Vstupné: 100 Kč

DOUPĚ (Brick Mansions)

Animovaný USA/J.Kor., přístupný,
dabing, 82 minut
Tihle tři umí natropit nejednu
neplechu a ani dnes nezůstanou
pozadu. Společně s nimi zažijeme
dobrodružství staré 65 milionů let.
Splňte si svůj sen! Připoutejte se,
stroj času vyráží na cestu!
Režie: John Kafka, Yoon-suk Choi
Vstupné: 100 Kč

(Captain America: Winter Soldier)

4. května 17.30 hod.
Akční USA, přístupný, dabing,
128 minut
Společně s Black Widow se
Captain America pokouší odhalit
stále se prohlubující spiknutí
a současně se na každém kroku
střetává s profesionálními zabijáky,
kteří byli posláni, aby ho umlčeli.
Režie: Anthony a Joe Russo
Hrají: Ch. Evans, F. Grillo
Vstupné: 100 Kč

(Sur le chemin de l‘école)

4. května 20 hod.
Dokument Fr., přístupný,
titulky, 77 minut
Dětské protagonisty snímku,
žijící ve čtyřech různých koutech
světa, spojuje společná touha
po poznání. Uvědomují si, že
jedině studium jim může otevřít
bránu k lepší budoucnosti a proto
se každý den vydávají na dlouhou
a strastiplnou cestu za vzděláním.
Režie: Pascal Plisson
Vstupné: 80 Kč

XXIII. ročník
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15. května 20 hod.

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

LÁSKA, SOUDRUHU (August Fools)

10. května 20 hod.
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Akční krimi Fr./Kan., od 15 let,
titulky, 100 minut
Příběh vypráví o tajném agentovi,
který se snaží najít zbraně
hromadného ničení. Zbraně byly
ukradeny z ghetta Doupěte. Tajný
agent se s prosbou o pomoc obrací
na Lina, jediného člověka, co zná
tento rajón a nebojí se místních
gangsterů...
Režie: Camille Delamarre
Hrají: P. Walker, D. Belle, RZA
Vstupné: 100 Kč

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

HURÁ DO PRAVĚKU
(Dino Time)

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

HANY

17. května 20 hod.
Komedie ČR, od 15 let, 90 minut
Aktuální výpověď mladé filmařské

www.sezimovo-usti.cz
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generace o současné společnosti
a mladých lidech. Zachycuje
generaci, která má všechny
prostředky k tomu se realizovat
a najít se, ale právě proto se
jí to daří ze všech generací
nejméně. Tragikomický pohled
na mezilidské vztahy.
Režie: Michal Samir
Hrají: J. Kocman, H. Vagnerová,
J. Schneiderová
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

JAKO BYCH TAM NEBYLA
(As If I Am Not There)

18. května 20 hod.
Drama Ir., od 12 let, titulky,
109 minut
Příběh mladé ženy ze Sarajeva,
jejíž život se ze dne na den změní.
Zbavena všeho čelí neustálé
hrozbě smrti a bojuje proti
nenávisti, kterou vidí kolem sebe.
V posledním záchvěvu odvahy
nebo šílenství se rozhodne ještě
jednou vzepřít a být opět sama
sebou. A to jí zachrání život...

Režie: Juanita Wilson
Hrají: N. Petrovic, F. Stukan
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

GODZILLA (Godzilla)

22. května 20 hod.
Dobrodružný USA, od 12 let,
titulky, 119 minut
Nejznámější impozantní monstrum
na světě se postaví proti zlým
nestvůrám ohrožujícím samou
existenci lidstva, kterým vdechla
život vědecká arogance lidí.
Režie: Gareth Edwards
Hrají: E. Olsen, B. Cranston,
J. Binoche
Vstupné: 110 Kč

postaví teleportovací stroj,
aby se přenesli do Západního
Berlína za strýcem Mikem. Ale
experiment dramaticky selže..
Režie: Markus Dietrich
Hrají: F. Li Thiemann, F. Fiebig
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ
VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
(Hundraaringen som klev ut genom
fönstret och försvann)

23. května 20 hod.

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

SPUTNIK (Sputnik)

23. května 17.30 hod.
Rodinný Něm., přístupný,
dabing, 83 minut
Dobrodružný příběh
o „skutečných“ událostech
z 9. listopadu 1989 v Německu,
dne, kdy padla Berlínská zeď!
Desetiletá Frederike a její přátelé

Komedie Švé., od 12 let, titulky,
114 minut
Allanu Karlssonovi je 100 let.
V domově důchodců, kde tráví
svůj zbývající čas, pro něj chystají
velkou narozeninovou oslavu. Ale
vitální stařík má docela jiné plány.
Rozhodne se pro útěk. Poté, co
vyleze z okna, se vydává na úžasný
a naprosto nepředvídatelný
výlet…
Režie: Felix Herngren
Hrají: R. Gustafsson, I. Wiklander
Vstupné: 110 Kč

KHUMBA (Khumba)

25. května 17.30 hod.
Animovaný JAR, přístupný,
dabing, 85 minut
Zebra Khumba byl už od narození
terčem posměchu, protože se narodil
napůl pruhovaný a napůl bílý. Stádo
v čele s jeho otcem ho vyhnalo.
Odvážná zebra se vydává do nebezpečného ale zábavného dobrodružství, aby našel chybějící proužky
a získal zpět respekt své rodiny…
Režie: Anthony Silverston
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

OLGA

25. května 20 hod.
Dokument ČR, přístupný, 87 minut
Portrét svérázné a výjimečné ženy,
která zejména od 70. do 90. let
20. století sehrála významnou roli
ve veřejném i soukromém životě. Její
individuální příběh vypovídá mnohé
také o atmosféře tehdejší doby.
Od tvůrců filmu Občan Havel.
Režie: Miroslav Janek
Vstupné: 80 Kč

INZERCE

LAST MOMENT
S FABIA TOUR

Příští zájezd na Jadran?
Se ŠKODA Fabia Tour již od 189 900 Kč*.
Užívejte si cestování od prvního okamžiku až do konce. Na palubě
vozu ŠKODA Fabia Tour je vám k dispozici veškerý komfort, jako
rádio s CD přehrávačem, klimatizace, elektricky ovládaná okna
či centrální zamykání. A díky prodloužené záruce si ho můžete
bezstarostně užívat celé 4 roky! Například model ŠKODA Fabia
Tour Easy může být váš již od 189 900 Kč s financováním
ŠKODA Finance od ŠkoFINu. Tak se rychle sbalte a zaregistrujte
si u nás nabídku last moment s mimořádnou výbavou i cenou.
fabiatour.cz
* Cena platná s financováním ŠKODA Finance od ŠkoFINu.

ŠKOD

A Fab

189 9

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

ia Tou

r od

00 Kč

se ŠK
ODA F
inance

AUTOSERVIS JINRA S.R.O.
Mrázkova 801, Soběslav
Tel.: 381 521 094
info@autoservisjindra.cz
www.autoservisjindra.cz

od Šk
oFINu

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
Fabia Tour: 5,2–5,9 l/100 km, 121–139 g/km

www.sezimovo-usti.cz
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Guláš fest slaví
desáté narozeniny

Slavnostní zakončení Festivalu
„Léto na Lužnicí 2014“

27. 6. 2014

Renáta Kratochvílová

„VODNICKÝ
KAŇONING
NA LUŽNICI“
 plavba zástupců tří měst
na lodích po Lužnici
z Plané nad Lužnicí
do Sezimova Ústí a Tábora
 sraz účastníků společného
kaňoningu od 15.00 hodin
ve sportovním centru
na koupališti za řekou
v Plané nad Lužnicí
(možnost navážení lodí)
 v Plané i na lodích bude hrát
folková skupina
„JÁ A MY“
 slavnostní start vodnické
výpravy z Plané v 17.00 hodin
 občerstvovací zastávka
s taškařicí v Sezimově Ústí
u lávky v 18.30 hodin
 předpokládané připlutí
na „Komoru“ do Tábora
ve 20.00 hodin
(možnost odvozu lodí)
 na Komoře přivítá účastníky
plavby skupina Krýgl Boys

jednatelka o.s. Plameny Naděje

U
ŠIKOVNÉ RUCE – Nedělní vernisáží byla 5. dubna v Malém sále Spektrum zahájena tradiční Velikonoční výstava sezimoústeckých zahrádkářek. Až do 16.dubna se
mohli návštěvníci přijít podívat na sváteční dekorace, kraslice ale i na kroje, výšivky,
Foto: Kateřina Nimrichtrová
malované perníčky a plno dalších nádherných věcí.

Dračí lodě na Knížecím rybníku
V

rámci festivalu Léto nad Lužnicí vyplují po Knížecím rybníku opět
Dračí lodě. Soutěžit budou 20členné posádky s kormidelníkem
a bubeníkem na prodloužené kánoi s dračí hlavou. Registrovat posádky můžete na Infocentru města Tábora od 19. května do doby naplnění, neboť kapacita je omezena. Startovné je 75 Kč za osobu, tedy celkem
1500 Kč za loď. Závody se konají 22. června od 10 do 19 hodin. Prezentace a trénink od 8 do 10.30 hodin, start v 11 hodin, v 18 hodin bude

vyhlášení výsledků.
INZERCE

masky z vodního světa všech
účastníků plavby jsou vítány
(jen pro masky jsou připraveny
u pořadatelů akce dárečky)
vlastní lodě a rafty vítány
(za symbolický poplatek
je možno si lodě pronajmout
– je nutno se přihlásit na
telefonním čísle: 720 425 147)
plavba se koná pouze
za příznivých
„vodnických“ podmínek
(loni musela být akce díky
2. povodňovému stupni odvolána)
Těšíme se na vás...
Bližší info na: kultura@plananl.cz
nebo na tel.: 720 425 147.

ž po desáté se chystá na Soukeníku Guláš fest - vaření guláše na otevřeném ohni v kotlíku.
Na tuto mezinárodní akci letos
přijedou týmy z Maďarska, Slovenska a Moravy. Do poroty zasedne
Martin Svatek - člen mezinárodní
asociace týmu kuchařů a cukrářů
ČR, Karina Havlů - známá autorka

kuchařek, Petr Stupka - mediálně
známý kuchař a kulinář a Jindřich
Petřík - šéfkuchař hotelu v Českých Budějovicích. Nebudou
chybět doprovodné akce, jako je
například vaření s Martinem Svatkem, těšit se můžete na bohatou
tombolu, slosovatelné vstupenky
o víkendový wellness pobyt v hotelu Nautillus. Na místě budou
stánky nejen s občerstvením - guláš, palačinky, květiny, cukrovinky,
proutěné zboží, víno, medovina,
ale také atrakce pro děti. K poslechu hraje country kapela Stray
Band. Prostě nabitý program
od začátku až do konce. Zveme
všechny, kdo mají rádi dobrou
muziku, dobré jídlo, dobrou zábavu, aby přišli podpořit naší akci,
která se koná za každého počasí.
Předpokládaný konec Guláš festu
je kolem 18 hodiny, poté následuje
volná zábava, pití na žal a vítězství.
V průběhu akce je možné zakoupit výroční časopis, ve kterém
shrnujeme 10 let práce našeho občanského sdružení Plameny Naděje. Akce se koná 24. května od
13 hodin v chatové osadě Souke
ník, vstupné je 50 korun.

Archivní fota z „Kaňoningu 2012“
MĚXUS Sezimovo Ústí

Novinky ze Sezimova Ústí:
Periodický tisk územního
samosprávního celku
– města Sezimovo Ústí.
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