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V tomto vydání
Podpora z Fondu solidarity EU

Rozdělení dotací

Sečení trávy 2015

Charitativní kontejnery

Z činnosti Policie ČR

Kulturní a sportovní akce

Martin Doležal
starosta města

 probíhá realizace projektu 
zateplení objektu házené 
s  předpokládaným termí-
nem dokončení do  konce 
července 2015;

 cyklostezka a  lávka přes 
Kozský potok byla dána 
do  provozu, dokončuje se 
veřejné osvětlení a  úprava 
ploch pro parkování;   

 projekt Rekonstrukce ul. Tá-
borská 2. etapa nebyl v do-
tačním řízení podpořen, RM 
připravuje variantu realizo-
vat akci z vlastních zdrojů; 

 ZM schválilo dokument „Ur-
banistická studie Kociánka“;

 u  projektů výstavby kou-
paliště a  rekonstrukce ulice 
9. května probíhá před vy-
placením dotace kontrola ze 
strany ROP;

 RM schválila podmínky 
pronájmu nebytového pro-
storu nám. T. Bati čp. 664 
(býv. služebna Policie ČR);

 RM schválila plán oprav 
a  stavebních úprav ve  spor-
tovních areálech ve vlastnic-
tví města na rok 2015;

 ZM a  RM schválily po-
skytnutí dotací subjektům 
v  oblasti sportu, sociálních 
služeb, životního prostředí, 
kultury a  zájmové činnosti 
v r. 2015.  
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CYKLOVÝLET – V úterý 5. 5. 2015 tradičně vyrazili malí cyklisté z MŠ Zahrádka na výlet na Kozí hrádek.

Martin Doležal
starosta města

Systém centrálního zásobování 
tepla v  Sezimově Ústí je téma, 

kterým se s větší či menší intenzi-
tou zabývá minimálně posledních 
dvacet let každé vedení našeho 
města. Ačkoli se zdá, že na  sys-
tém je napojeno „pouze“ sídliště 
v horní části města, představuje to 
většinu obyvatel města a  k  tomu 
kromě jiného i dvě základní a dvě 
mateřské školy. Na  konci 90. let 
minulého století se distribuční 
soustava potýkala s  velkou po-
ruchovostí spojenou s  vysokými 
náklady na opravy a údržbu. Bylo 
zřejmé, že je nevyhnutelná kom-
plexní modernizace, na kterou ale 
město nemělo dostatek vlastních 
fi nančních prostředků. Pronájem 
celé soustavy třetímu subjektu 
(ENERGOINVEST, dále jen „EI“) 
na 15 let za účelem jejího provozo-
vání a povinností ji zrekonstruovat 

(formou leasingu, za který ale ru-
čilo město) se v  roce 2000 někte-
rým zdálo jako elegantní vytažení 
pomyslného trnu z paty, jiní v tom 
viděli neprůhlednou a  pro město 
a  jeho občany nevýhodnou trans-
akci. Téma se pravidelně vynořo-
valo v každém předvolebním klá-
ní, ale k  žádné změně smluvních 
vztahů doposud nedošlo. 

Nechci se pouštět do hodnoce-
ní, kdo měl pravdu a  kdo nikoli. 
Skutečností je, že rekonstrukce celé 
soustavy byla provedena, zásobo-
vání teplem a TUV je od  té doby 
stabilní, probíhá bez významných 
poruch či výkyvů. Faktem také 
ale je, že cena tepla pro odběratele 
ve městě je jednou z nejvyšších ne-
jen v rámci regionu, ale i celé ČR. 
Zatím sice nedochází k  masivní-
mu odpojování odběratelů, pokud 
ale nedojde ke  snížení ceny, je to 
vážná hrozba, která by mohla vést 
k rozpadu celé soustavy. 

K 31. 12. 2015 nájemní smlouva 
končí a bylo a je na vedení města, 

aby činilo nezbytné kroky k  za-
bezpečení dodávek tepla a  TUV 
i  po  tomto datu. Zásadním pro-
blémem stále zůstává vypořádání 
práv a  povinností mezi městem 
a  EI vyplývajících z  této smlou-
vy. Za  tím účelem zahájilo město 
v  r. 2011 spolupráci s  renomova-
nou advokátní kanceláří. Právní 
analýza smluvních vztahů, kterou 
si v  rámci toho nechalo město 
zpracovat pro další obchodní jed-
nání v  dané věci, ukázala nejen 
rozdrobenost vlastnictví soustavy 
mezi městem Sezimovo Ústí a EI, 
ale i zásadní právní vady a nejed-
noznačné formulace v  nájemní 
smlouvě, které představují vysoké 
riziko budoucího sporu. V té sou-
vislosti je paradoxní, že o zveřejně-
ní, a  tím i  znehodnocení analýzy, 
která měla městu při jednáních 
a  rozhodování pomoci, požádal 
Petr Podolský, bývalý tajemník 
MěÚ, který stál u zrodu celé trans-
akce s EI v r. 2000. 

pokračování na str. 2 

Tepelné hospodářství stále/znovu 
na programu

Nabídka 
nepotřebného 
majetku

Martin Doležal
starosta města

V  souvislosti se schválením 
nových pravidel pro vyřa-

zování majetku města a  jeho 
příspěvkových organizací lze 
na webových stránkách města 
v  sekci „Prodej majetku“ prů-
běžně nalézt informace o  ne-
potřebném či poškozeném 
majetku, který je před likvidací 
nabídnut k prodeji.                     
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Pokud se odhlédne od  mož-
ného soudního sporu, přicházejí 
na  základě vzájemných jednání 
v úvahu dvě řešení: 1) pokračování 
nájemní smlouvy za určitých upra-
vených podmínek a  2) majetkový 
vstup města do EI. Po dosavadních 
zkušenostech je zřejmé, že existen-
ce třetího subjektu (distributora) 
mezi dodavatelem tepla a  odbě-
rateli nemá žádný přínos a  vede 
pouze k  neúměrnému zdražování 
ceny tepla. Zachování nájemního 
vztahu tak není pro město prio-
ritou. Rada města proto odeslala 
dne 11. 5. 2015 společnosti SFW 
s.r.o. (vlastník EI) dopis potvrzující 
zájem města jednat o odkupu celé 
společnosti EI.

Co by taková akvizice (odkup) 
společnosti EI městem znamenala? 
Město je přesvědčeno, že omezení 
počtu subjektů v řetězci od výrob-
ce tepla po  konečného spotřebi-
tele by i  přes nutnost pokračovat 
v  opravách a  rekonstrukcích sou-
stavy mělo přinést pokles ceny 
tepla, a  tím i zachování celistvosti 
systému centrálního zásobování 
teplem v Sezimově Ústí. 

V případě, že se odkup nezdaří, 
bude město ve spolupráci s advo-
kátní kanceláří hledat jiné mož-
nosti smírného řešení a narovnání 
vzájemných vztahů s EI. Na zajiště-
ní dodávek tepla a TUV pro odbě-
ratele by to vliv mít nemělo.

Jednání intenzivně pokračují.   

Martin Doležal, starosta města

Zastupitelstvo a  Rada města Se-
zimovo Ústí schválily rozdělení 

prostředků, které jsou v  rozpočtu 

na  rok 2015 vyčleněny na  dotace 
subjektům zejména v  oblasti spor-
tu a  tělovýchovy, sociálních služeb, 
životního prostředí, kultury a  zá-
jmové činnosti. Z celkové alokované 
částky 1 400 000 Kč bylo na základě 

dosud přijatých žádostí schváleno 
k rozdělení 1 340 500 Kč. 

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

Petr Klíma
oddělení životního prostředí

V  rámci odstranění povodňo-
vých škod z června 2013 byla 

Fondem solidarity EU podpořena 
obnova poškozených lávek přes 
Kozský potok u rekreačních lokalit 
u Ozvěny a pod letištěm (tzv. Zele-
ná a Červená lávka).                        

SPORT A TĚLOVÝCHOVA

TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí činnost, opravy a údržba 447 500

TJ Sokol Sezimovo Ústí činnost, opravy a údržba 166 500

FK Spartak MAS Sezimovo Ústí činnost, opravy a údržba 164 000

TJ Silon Sezimovo Ústí činnost 49 500

Letečtí modeláři činnost 12 500

OS Polánka úprava běžeckých tras a cyklotras 2 000

OS Čertovo břemeno úprava běžeckých tras 2 000

CELKEM SPORT A TĚLOVÝCHOVA 844 000

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ZŠ a MŠ Kaňka provoz centra 40 000

Diakonie ČCE - středisko Rolnička provoz střediska 38 000

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

Domácí hospic Jordán, o.p.s. léky a zdrav. materiál, PHM, setkání pečujících 18 000

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

FOKUS Tábor provoz centra 12 000

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

SNN - Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Tábor provozní náklady centra 10 000

Hospic Sv. Jana N. Neumanna Prachatice provozní náklady centra 10 000

APLA - Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, z.s. služby pro osoby s PAS a jejich rodiny 10 000

„IMY“ Společnost pro podporu lidí s postižením o.s. poskytování terénní služby 5 000

SOANZ Tábor úhrada zvýšených nákladů spojených s přepravou klientů ze Sezimova Ústí 5 000

ČČK - Oblastní spolek Tábor činnost spolku 3 000

Svaz tělesně postižených v ČR, OO Tábor činnost organizace, provoz půjčovny kompenzačních pomůcek 2 000

Svaz diabetiků, ÚO Tábor činnost ÚOSD Tábor 2 000

Klub KARDIO Tábor, o.s. nájemné tělocvičen a bazénu 2 000

ZO SPCCH Sezimovo Ústí činnost ZO 1 000

CELKEM SOCIÁLNÍ SLUŽBY 200 000

KULTURA

Divadýlko na schodech /loutkové/ nákup materiálu, opravy loutek a kulis, výtvarné dílny 42 500

Mažoretky obnova kostýmů a obuvi 30 000

Divadélko Múzika činnost divadla 20 000

Romana Krůčková - Divadélko Bublina činnost divadla 19 000

Dětské pěvecké sbory Nokturňáček, Koťata činnost souborů 17 500

Jarmila Hlubinková - Smíšený pěvecký sbor Nokturno činnost souboru 13 000

Dětský folklórní soubor Dubínek provoz souboru, obnova krojů 10 000

Petr Mareš obrazová publikace „Táborsko“ 7 000

Alena Bláhová kniha „Příběhy z čarodějné chýše“ 7 000

ZUŠ opravy nástrojů, vybavení souborů 5 000

Roztleskávačky nákup kostýmů a obuvi, doprava na akce 5 000

CELKEM KULTURA 176 000

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Český svaz včelařů, 3. ZO Planá n/L nákup léčiva, včelích matek 5 000

Český svaz chovatelů, ZO Sezimovo Ústí propagace chovatelství, registrace zvířat 5 000

Junák, stř. Černá růže Sezimovo Ústí údržba zeleně ve Skautském areálu 4 500

Český svaz včelařů, ZO Tábor provoz ZO 4 000

Ochrana fauny ČR o.s. Votice odchyt zvířat, materiál a krmivo 4 000

ČSOP, ZO Sezimovo Ústí přednášky, podpora hnízdních možností ptáků 4 000

CELKEM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 26 500

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Junák, stř. Černá růže Sezimovo Ústí činnost oddílů, opravy a údržba Skaut.areálu 40 000

Hvězdárna Františka Pešty projekt 50. výročí hvězdárny, materiál na akce 25 000

Klubovna III. věku zajištění chodu klubovny, akce 17 000

KČT Tábor schod na Hýlačku 10 000

Anna Vlčková na činnost Komise žen ČZS 2 000

CELKEM ZÁJMOVÁ ČINNOST 94 000

 pokračování ze str. 1

Tepelné hospodářství 

stále/znovu na programu

Podpora 
z Fondu solidarity 
Evropské unie

Rozdělení dotací v roce 2015
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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
Helena Řežábková

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)

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

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

Město Sezimovo Ústí, Dr. E. Be-
neše, 391 01 Sezimovo Ústí za-
stoupené příspěvkovou orga-
nizací Správa města Sezimovo 
Ústí, Průmyslová ulice 1095, 
391 02 Sezimovo Ústí pronajme 
výkladní skříň č.3 na  budově 
č. p. 423, na náměstí T. Bati Se-
zimovo Ústí za  roční nájemné 
ve výši 500,- Kč.

Písemnou žádost prosím pře-
dat na podatelnu Správy města 
Sezimovo Ústí, Průmyslová ulice čís-
lo 1095, 391 02 Sezimovo Ústí.

Další informace je možno 
získat na Správě města Sezimo-
vo Ústí: 
p. Bednář 
(tel.: 381 200 436, 725 769 860)
pí. Podroužková 
(tel.: 381 200 437, 725 769 857)  

Město Sezimovo Ústí ve  spo-
lupráci s fi rmou DIMATEX 

CS spol. s r.o. a Českým červeným 
křížem zajišťuje od května minulé-
ho roku pro své občany sběr použi-
tého textilu pomocí charitativních 
sběrných kontejnerů na textil. Sběr 
do  5 kontejnerů byl na  podzim 
rozšířen o další 4 kontejnery. Kon-
tejnery na sběr textilu jsou červené 
barvy a jsou označené logem Čes-
kého červeného kříže. 

V  rámci ČR bylo v  roce 2014 
sesbíráno více jak 2  900  000 kg 
použitého textilu. Město Sezimo-
vo Ústí přispělo více jak 15 000 kg. 
Na charitativní účely neziskovým 
organizacím bylo předáno více 
jak 100 000 kg vytříděného textilu. 
Zbylý textil společnost DIMATEX 
zpracovává. Hlavní činností spo-
lečnosti je výroba čisticích hadrů, 
produkuje jich více jak 90 000 kg 
měsíčně. Dále použitý textil slou-
ží na  výrobu geotextilií, izolací 
a k opětovné výrobě oděvů. Z této 
komerční činnosti je část fi nanč-
ního výtěžku poukázána České-
mu červenému kříži na podporu 
jím vybraných humanitárních 
projektů. 

Prosíme občany, aby do  těchto 
kontejnerů odkládali nepotřebný 
textil zabalený a  zavázaný do  ige-
litových tašek nebo pytlů. Myslete 
prosím na  to, že s  tímto materiá-
lem bude při zpracování manipu-

lováno ručně, volný textil se může 
znehodnotit.

Do kontejnerů:
 patří veškeré nepotřebné ošace-

ní, ložní prádlo, záclony, bytové 
textilie, ručníky, ubrusy, rovněž 
párovaná nositelná obuv, 

 nepatří koberce, matrace, moli-
tan, stany, spací pytle, netextilní 
materiály, výrazně znečištěné 
a mokré textilie. 
Kontejnery na  textil jsou umís-

těny na těchto stanovištích:

Sezimovo Ústí I:
 ulice Kaplického – parkoviště
 ulice B. Němcové – u parku

Sezimovo Ústí II:
 náměstí T. Bati – u obchodního 

střediska ASTRA 
 Krátká ulice – křižovatka s ulicí 

Nerudova
 Dukelská ulice – křižovatka 

s ulicí Pionýrů
 ulice Svépomoc – před 

zámečnictvím
 Okružní ulice – u budovy ČD
 ulice Nad Nechybou 

– u křižovatky s ulicí K Hájence
 ulice Ke Hvězdárně.

Podle podkladů společnosti 
Dimatex CS spol. s  r.o. zpracoval 
Bc.  Petr Klíma, oddělení život-
ního prostředí. Více informací 
na webu: www.textileco.cz.                  

Zuzana Sýkorová
technik správy města

V průběhu měsíce dubna začalo 
pro pracovníky Správy města 

každoroční sečení trávy. Město 
je z  hlediska četnosti sečení trávy 
rozděleno do čtyř oblastí. A to jsou 
plochy s prioritou 1 – nejvyšší ná-

ročnost na ošetřování, sekání min. 
5x ročně, priorita 2 – střední in-
tenzita ošetřování, sekání min. 3x 
ročně, priorita 3 – nízká intenzita 
ošetřování, sekání min. 2x ročně, 
priorita 4 – okrajové části, sekání 
1x ročně. Podrobný harmonogram 
i s rozdělením priorit je k nahléd-
nutí na webových stránkách Sprá-
vy města.                                            

Město Sezimovo Ústí v  za-
stoupení Správy města Sezi-
movo Ústí vyhlašuje výběrové 
řízení na pronájem nebytových 
prostor

nám. Ludvíka Svobody 
– novinový stánek – 12 m²
• Minimální měsíční základní 

nájemné ve výši 1.800,- Kč 
(150,- Kč/m²)

• Měsíční nájemné za stánek 
ve výši 500,- Kč

• Celkové měsíční náklady 
ve výši 2.300,- Kč

• Záměr podnikání

Uzávěrka žádostí je pátek 
12. června 2015 v 11:00 hod.

Bližší info na webových strán-
kách města:  www.sezimovo-usti.
eu a  na  úřední a  informačních 
deskách MěÚ, případně Správě 
města Sezimovo Ústí (p.  Bed-
nář 381  200  436, 725  769  860; 
pí.  Podroužková 381  200  437, 
725 769 857)              

Pronájem 

výkladní skříně

Volné nebytové 
prostory k pronájmu

Sečení trávy v roce 2015

Charitativní sběrné 
kontejnery na textil 
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Poděkování

Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k mým narozeninám.

 Jan Devera
Děkuji panu starostovi a měst-

skému úřadu za  blahopřání 
a milý dárek k mým 90. naro-
zeninám. Marie Štemberová

Děkuji panu starostovi 
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi za
blahopřání k mým narozeninám 
a přeji mnoho úspěchů v náročné 
práci. Blažena Bártová

Děkuji panu starostovi a Sboru 
pro občanské záležitosti za bla-
hopřání k  mým 90. narozeni-
nám a  za  milou a  přátelskou 
návštěvu paní Evy Veselé. 

Jarmila Mikuláštíková

Narození:
Hrazdíra Karel, Chudobová 

Anna, Kroužková Anna,
Novotný Antonín, Šonková 
Anna, Ťoupalíková Antonie

Zemřelí:
Coufal Karel, Ficalová Jana, 
Jeřábková Milada, Kovařík 
Milan, Nováková Marie,

Sliška Vladislav, Smrž František

Inzeráty

Společenská kronika

od 25. 3. do 28. 4.

KOUPĚ

Koupím byt 2+1, 3+1 nebo 
3+kk v Sezimově Ústí 2, s vý-
tahem nebo zvýšené příze-
mí (jedny schody), OV. Tel.: 
773 626 167

Kronika představuje

prap. Jiří Matyš

Rovněž v  měsí-
ci dubnu řádil 

v  našem městě zlo-
děj, například:

14. 4. v době mezi osmou a čtr-
náctou hodinou v ulici Palacké-
ho se vloupal neznámý pachatel 
do  rodinného domu, odkud 
odcizil šperky, elektroniku a  fi -
nanční hotovost, čímž majiteli 
způsobil škodu včetně poškoze-
ných věcí ve výši přes 32.000 Kč. 

30. 4. mezi jedenáctou a šestnác-
tou hodinou odcizil pachatel ze 
společné chodby domu čp. 1060 
v  Průmyslové ulici nezajištěné 
pánské horské jízdní kolo v hod-
notě 4.000 Kč. 

11. 4. v  době mezi osmnáctou 
a  devatenáctou hodinou odci-
zil zloděj jízdní kolo odstavené 
před obchodním domem REN-
TA v  Sezimově Ústí 1 v  dosud 
nezjištěné hodnotě. 

od  4. 4 do  9. 4. odcizil pacha-
tel dvě včelstva ze včelařského 
stanoviště u  ulice Ke  Stadionu 

poblíž fotbalového hřiště Souke-
ník, čímž majiteli způsobil ško-
du větší než 4.600 Kč. 
V poslední době se také stup-

ňuje počet krádeží mobilních 
telefonů a různých učebních po-
můcek mezi dětmi na  Základní 
škole 9. května 489 v  Sezimově 
Ústí 2. Naši policisté také šetří 
z  dubna několik přestupků tý-
kajících se občanského soužití 
a majetku, a to především v sou-
vislosti s  provozem disko klubu 
Apollo a nově také nonstop baru 
Atlantik.                                       

Anna Slunečková, kronikářka

Oslovila mě jedna paní s  dota-
zem, jak vzniklo slovo Paďousy. 

Přečetla jsem všechnu dostupnou 
literaturu, kterou mám doma, po-
hlédla na internet a zde je výsledek: 

Paďousy je hovorové či lidové 
- spíše hanlivé - označení histo-
ricky starší části města na  soutoku 
Kozského potoka a  Lužnice. Oby-
vatelům Starého Tábora se říkalo 
Paďousáci . Paďous je prý nevrlý 
člověk či podivín. Výroční zpráva 
táborského muzea z  let 1900-1904 

říká, že v  místech bývalého Sezi-
mova Ústí spáleného v  roce 1420 
vznikla časem vesnice zvaná Podě-
husy, která teprve v  roce 1828 do-
stala jméno Starý Tábor. Možná se 
používalo slovo Poděhusy - Podě(v)
úsy pro stará zmizelá osídlení nebo 
později pro osídlení nová. Tak se 
v tom vyznejte. Důležité je, že město 
vzniklo, že se přes všechna ta jména 
jako je Svatošov, Starý Tábor či Alt 
Tábor a možná i zmiňované Paďou-
sy dobralo v roce 1920 názvu Sezi-
movo Ústí a že je to město, kde rádi 
žijeme. A  tak až vám někdo řekne 
„Jdi do  Paďous“, tak klidně jděte, 

protože vlastně půjdete domů a tam 
jde každý rád. Co by měli říkat „Pr-
čičáci“? Do Prčic vás pošle každou 
chvíli někdo a nakonec je to i k dob-
ru věci, protože každoročně v květ-
nu tam kráčí tisíce turistů. A  ještě 
jsem se dočetla, že název Paďousy 
nese mlýn v  Bratkovicích v  okrese 
Příbram na říčce Litavka. 

Vůbec nemám pocit, že jsem od-
pověděla fundovaně na výše zmíně-
ný dotaz, ale on to asi nikdo správně 
neví a já si myslím, že je to jedno, že 
jsme Paďousáky, Baťováky či Ková-
ky docela rádi a že nám vůbec neva-
dí, jak nás kdo označí.                    

Jana Junková 
ZŠ Školní nám. 

Po dvou letech zamířili žáci dru-
hého stupně naší školy opět 

na  poznávací zájezd přes kanál La 
Manche. 

Ve Velké Británii nás kromě plá-
novaných památek čekalo i  milé 

překvapení. V době naší návštěvy se 
do královské rodiny narodila prin-
cezna Charlotte Elizabeth Diana. 
Měli jsme tedy jedinečnou možnost 
sledovat slavnostní přípravy před 
Buckinghamským palácem a vyfo-
tit se uprostřed jindy frekventované 
třídy Th e Mall. 

V  Londýně jsme viděli mnoho 
významných pamětihodností, na-

vštívili nejslavnější muzeum vos-
kových fi gurín Madame Tussaud’s, 
zaječeli jsme si ve strašidelném pod-
zemí London Bridge Experience, 
projeli se lodí po Temži i  lanovkou 
přes Temži a vše viděli i z ptačí per-
spektivy Londýnského oka. 

Mimo Londýn jsme zavítali 
na Stonehenge – megalitickou stav-
bu z  období neolitu. Po  příjemné 
procházce malebnou krajinou jsme 
se vydali severovýchodním směrem 
do  historického lázeňského města 
Bath. Toto výstavní město zaujalo 
nejen svou architekturou, ale zejmé-
na množstvím příležitostí k nákupu. 

Co říci závěrem? Odjížděli jsme 
unaveni, ale spokojeni a plni zážit-
ků. Už víme, že na příští výlet bu-
dou třeba vytrénované nohy zvyklé 
na chůzi.                                              

Skončila „ubytovna“ 
na Soukeníku
S  příchodem jara se objevila „sídla“ 
některých obyvatel, kteří přes zimu 
vyhledávali pobyt v  místě loděnic 
na  Soukeníku. Tito obyvatelé ubyto-
vání strategicky měnili podle situace, 
jak foukal vítr a pršelo. Po zimě zmi-
zeli a zůstala po nich hromada nepo-
řádku. Přišlo nám líto, že bylo krásné 
prostředí takto znešvařené. Požádali 
jsme proto Správu města o  pomoc 
a musíme konstatovat, že nepořádek 
byl během velmi krátké doby odve-
zen na  skládku. Nebyla to příjemná 
práce, o hygieně nemluvě. Chtěl bych  
touto cestou  Správě města poděkovat 
za všechny, kteří mají Soukeník rádi.

Jiří Vavruška

Z činnosti Policie České republiky

Jak vzniklo slovo Paďousy?

Poznávací zájezd – Anglie 2015
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Blanka Faladová 
a Zuzana Krejčová
ZŠ Školní nám.

Ve středu 29. 4. 2015 měly děti 
opět možnost zjistit, jak by se 

v mimořádných situacích, do kte-
rých se každý z  nás může dostat, 
zachovaly. Co by třeba udělaly, 
když vidí, že někdo v  obchodě 
krade, jak by řešily ztrátu klíčů, jak 
pomoci kamarádovi, pod kterým 
se prolomil led. Zopakovaly si te-
lefonní čísla tísňového volání, kte-
rá se jim právě v  těchto situacích 
hodí. Vyzkoušely si na vlastní kůži 
evakuaci. Rychlý únik ze školy, dle 
paní ředitelky, zvládly na jedničku. 
Pomocí kartiček zjišťovaly, co dát 
do  takového evakuačního zavaza-
dla. 

Na  2. stupni se šesté třídy na-
učily něco o  povodních, sedmá 
o požárech, osmé třídy se zabývaly 
antropogenními událostmi, tedy 
událostmi způsobenými člověkem 
(terorismus, automobilové nehody 
atd.) a  deváťáci se přiučily tomu, 
jak přežít v  přírodě. Na  zahradě 
opět táborští dobrovolní hasiči 
dětem ukazovali a  předváděli, co 
vše je potřeba k  uhašení požá-
ru, vyproštění z  auta apod. Letos 
proběhla nově také beseda s  tis-
kovým mluvčím táborské policie 
por.  Mgr.  Miroslavem Doubkem, 
který budil u  dětí velký respekt 
a  vysvětloval nebezpečí užívání 
drog, komunikace s  cizími lidmi, 
varoval před nebezpečím na inter-
netu, zvláště na  sociálních sítích 
a další. 

Třídy 2. stupně nakonec psa-
ly test, aby si zkontrolovaly, jak 
dávaly celý den pozor, a  na  závěr 
odešly na školní zahradu, kde opět 
zhlédly práci hasičů a  záchranářů 
snažících se dostat mladou ženu 
z nabouraného auta a ošetřit ji.     

Slet čarodějnic se konal i před MŠ Zahrádka. Paní učitelky vyrobily s dětmi 
čarodějnice, které se usadily na plotě.

Jana Mikulenková
učitelka ZŠ Švehlova

V pondělí 27. dubna se naše škola 
hemžila čarodějnicemi, čarodě-

ji, ale i různými jinými strašidly. 
Dopoledne začalo přípravou 

výrobků na  školní výstavu. Poté 
v  tělocvičně proběhla volba Miss 
čarodějnice z  každé třídy. Potom 
všichni soutěžili v  hodu pařátem, 
holínkou, v jízdě na koštěti, v hodu 
kostkou, pavoučím motání, golfu 
a jiných disciplínách. 

Před jedenáctou hodinou se 
čarodějnice vydaly doprovodit ka-
marády z  MŠ Zahrádka, kteří se 
zábavného dopoledne také zúčast-
nili. Na  školkové zahradě zazněly 
čarodějnická písnička a  básnička, 
všechna strašidla si pohrála a  ta 
školní se vracela zpět ke škole. Ces-
tu si prodlužovala ulicemi Sezimo-
va Ústí I., aby postrašila co nejvíce 
obyvatel. Počasí čarodějnicím přá-
lo, všichni si den užili.                     

Kolektiv MŠ Lipová

Prožili jsme krásné čarodějnic-
ké odpoledne. A kde? V areálu 

u skautů. Počasí nám opravdu přá-
lo. Děti se dozvěděly, co je dobro 
a  zlo, upálily ošklivé čarodějnice, 
zasoutěžily si v čarodějnických dis-
ciplínách a  zatančily čarodějnický 
tanec s košťaty.

K tomu všemu nám hrála coun-
try kapela „Starouš band“. Bylo to 
opravdu prima. Tak zase příští rok.



Rej čarodějnic v ZŠ Švehlova, MŠ Lipová a Zahrádka Projektový den 

Mimořádné situace
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Jan Bednář
předseda Aeroklubu Tábor

Aeroklub Tábor pořádá v ter-
mínu od 24. 5. do 6. 6. 2015 

Plachtařské mistrovství ČR. Jed-
ná se o  nejprestižnější soutěž 
v bezmotorovém létání v naší re-
publice, které se zúčastní zhru-
ba 80 pilotů, kteří představují 
republikovou špičku v  tomto 
sportu. 

Podle pravidel pro tento druh 
závodů je nutné během jedné 

hodiny vyvlekat pomocí mo-
torových letounů všechny klu-
záky do  výšky 600 m nad zemí 
do  prostoru jižně nebo severně 
od města (v závislosti na směru 
větru). Piloti nejčastěji soutěží 
v  rychlosti přeletu po  předem 
určené trati. Vybraní závodníci 
dostanou do letadla speciální za-
řízení, díky kterému lze živě sle-
dovat jejich let po trati na http://
www.gliding.cz/souteze/2015/
pmcr/. 

Z  důvodu bezpečnosti budou 
pořadatelé soutěže v  průběhu 

soutěžních vzletů omezovat 
provoz na  komunikaci vedou-
cí od  Čápova dvora na  Svatou 
Annu.

Vzlety motorových letounů 
s kluzáky budou probíhat větši-
nou v poledních hodinách a bu-
dou provázeny větším hlukem 
než při běžném provozu na  le-
tišti. Aeroklub Tábor žádá o po-
chopení obyvatel v  okolí letiště 
a  tímto se omlouvá těm obyva-
telům, které případně bude hluk 
motorových letounů v této době 
obtěžovat.                                    

ZLATÁ A BRONZOVÁ – Kuželkářka 
Michaela Dvořáková (15 let) ze Sezimova 
Ústí získala na MS dorostu (U 18) 2015 
v německém Speichersdorfu letos 
v květnu zlatou medaili v soutěži 
družstev a bronzovou v soutěži dvojic.

Plachtařské mistrovství ČR

Magdaléna Čapková
Vedoucí marketingu Silon

Ve  společnosti SILON v  Plané 
nad Lužnicí se začíná psát 

další významná kapitola její 65leté 
historie. Firmě se ekonomicky 
daří a neváhá investovat do rozší-
ření výrobních kapacit. Proto byl 
29. dubna 2015 položen symbolic-
ký základní kámen nové výrobní 
haly, která se tu má už příští rok 
v  červnu otevřít. Na  kompaktní 
lince, která zaměstná cca 35 no-
vých pracovníků, se bude vyrábět 
polyesterová střiž pro užití v  ob-
lasti hygieny. Investice přesáhne 
300 milionů korun. 

Slavnostní zahájení stavby pojali 
organizátoři ve sportovním duchu. 
Nejprve přišla na  řadu manuální 
zručnost, kdy majitel společnosti 
pan Bernhard Rustige symbolicky 
zapečetil schránku obsahující po-
slední vydání podnikového časopi-
su, etický kodex, kopii stavebního 
povolení, několik drobných mincí 
a hrst drtě z plastových lahví. Proč 
zrovna tu?

Výrobu střiže si zjednodušeně 
můžeme představit takto: do SILO-
Nu v Plané přijede denně průměr-
ně pět kamionů plně naložených 
vypranou suchou drtí z PET lahví. 
Ty se dodávají z celé České repub-
liky a více než desítky evropských 
států. Drť je podrobena důkladné 
analýze a  zařazena do  příslušné 
kvalitativní třídy. Ve  výrobě pak 
putuje pneumatickým potrubím 
do  obřího extrudéru, který ji roz-

taví, přefi ltruje, přidá se barvivo 
a  přes trysky s  miniaturními ot-
vory se zvlákní. Zatímco vlákno 
chladne, nastává čas pro dloužení. 
Pomocí rotujících válců se vlákno 

natahuje, čímž se zjemní, a  poté, 
co dosáhne požadované jemnosti, 
se párou zafi xuje. Na dalším stroji 
se vytvářejí obloučky, následně se 
vlákno usuší a  putuje pod zaříze-

ní optické kontroly. To vyhodnotí 
případné vady, jako např. slepená 
vlákna, nečistoty či kapance, které 
je nutné vystřihnout a vyřadit. Bez-
vadný materiál jde dále do řezacího 
zařízení, které jej nařeže na  poža-
dovanou délku podle zadání zá-
kazníka. Laboratoř potvrdí shodu 
mnoha technických parametrů 
s datovým listem a vlákno zabalené 
v  pevných balících putuje do  ex-
pedičního skladu. V tuto chvíli by 
již nikdo nezasvěcený nevěřil, že 
se ještě před pár hodinami jednalo 
o rozdrcené nápojové lahve. 

Skříňka byla ve  spoluprá-
ci se starosty Plané a  Sezimova 
Ústí a  manažery fi rmy zakopána 
na místě, kde hala vyroste. Jednatel 
a fi nanční ředitel společnosti Ber-
nd Morawitz při té příležitosti při-
pomněl, že fi rma SILON od ledna 
letošního roku vytvořila 45 nových 
pracovních míst a  dobří a  kvali-
fi kovaní zaměstnanci jsou pro ni 
důležití i do budoucna. 

Po  slavnostním přípitku si 
na  budoucí stavební ploše mohli 
hosté vyzkoušet golfové odpaly. 
Pod vedením zkušeného trenéra 
to byla pro mnohé první zkušenost 
s tímto sportem. 

Mezi hosty byli i starostové obcí, 
na jejichž hranici SILON leží. Ač-
koliv katastrálně spadá do  Plané, 
mnoho zdaru v dalším rozvoji mu 
popřál i starosta Sezimova Ústí pan 
Martin Doležal. Řekl: „Jen pokud 
se bude dařit místním fi rmám, kte-
ré dávají práci tolika lidem z okolí, 
budou místní občané žít spokojený 
a plnohodnotný život.“                   

Stavba nové výrobní haly

Na snímku jsou (zleva) vedoucí výroby Fernando Flora, fi nanční ředitel Bernd Mo-
rawitz, majitel společnosti SILON s.r.o. Bernhard Rustige a strategický ředitel Ronald 
Voigt. 
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INZERCE

 

 

PACOVSKÉ STROJÍRNY hledají 

- Nástup IHNED 
- Příspěvek na dopravu (500 – 1 500 Kč) 

- Příspěvek na závodní stravování 

- Příspěvek 500 Kč na životní pojištění 

- Jubilejní odměny až 10 000 Kč 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU ZAŠLETE ŽIVOTOPIS NA: radka.vitu@pacovske.cz  PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s., Nádražní 697, 395 01 Pacov 
Tel: +420 724 589 699 +420 565 410 213    www.pacovske.cz 

 KONSTRUKTÉRY 

 SŠ nebo VŠ strojírenského vzdělání 

 Znalost konstruování v systému 3D 

 Základní znalost AJ nebo NJ 

Obchodní zástupce 

 SŠ nebo VŠ technického zaměření vzdělání 

 Aktivní znalost AJ na pokročilé úrovni, znalost RJ výhodou 

 ŘP sk. ,,B“ uživatelská znalost práce na PC 

 Dobré komunikační schopnosti, pečlivost, spolehlivost 

Společnost SILON s.r.o. patří mezi světově význam-
né dodavatele surovin plastového průmyslu s pěta-
šedesá  letou tradicí v oboru. Zaměstnává více než 
500 zaměstnanců a jeho roční příjem přesahuje 
130 mil. EUR. 
V našem týmu najdou uplatnění perspek  vní a spo-
lehliví zaměstnanci se zájmem o obor a ochotou dále 
se učit a rozvíjet. Místo u nás najdou jak specialis-
té v oboru chemie, tak i ostatní odborný personál. 
Nabízíme zázemí stabilní mezinárodní společnos   
s možnos   dalšího odborného rozvoje a vzdělání, 
kurzy anglického a německého jazyka, odpovídající 
platové ohodnocení a další nadstandardní zaměstna-
necké výhody.

Požadujeme:
• Střední odborné s výučním listem
• Praxe v oboru výhodou
• ŘP VZV výhodou
• Plnoletost
• Manuální zručnost
• Čistý trestní rejstřík
• Pracovitost, pečlivost a spolehlivost

Aktuálně máme volné tyto pracovní pozice:

Příprava surovin a Obsluha ukládání
(obě pozice čtyřsměnný provoz)

Pokud Vás nabídka na tuto pozici zaujala, zašlete strukturovaný životopis na e-mailovou 
adresu: brezinova@silon.eu.

Nabízíme:
• Hlavní pracovní poměr přímo pro Silon s.r.o.
• Nástupní mzda podle praxe 
 14.000 až 18.000 Kč
• Možnost odborného růstu a vzdělávání
• 5 týdnů dovolené
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Dotované závodní stravování

SILON s.r.o.  I  Průmyslová 451  I  391 02 Planá nad Lužnicí  I  www.silon.eu  I  Tel.: +420 381 621 111
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Luděk Kovařík
spolek FEST 2004

V  neděli 26. dubna 2015 
skončila velikonoční sbír-

ka, která byla tento rok zaměřena 
na zkrášlení interiéru oddělení pro 
děti v  pátém patře táborské ne-
mocnice. 

Po  deseti ročnících sbírky po-
máhající vesměs vždy konkrétní 
osobě s  individuálním postiže-
ním, zkusilo pořádající občanské 
sdružení FEST 2004 letos zaměřit 
pozornost na prostředí, kam dojíž-
dějí děti z celého regionu. Na od-
dělení zatím určitě není nevlídno, 
ale tvář prostředí, které malí paci-
enti vnímají svou vlastní optikou, 
si zaslouží zušlechtění. Společně 
do toho šli také táborští architekti 
Monika a  Martin Krausovi, kteří 
přizvali ke  spolupráci výtvarnici 
Lucii Jirků. Architekti zpracovali 
celkovou koncepci interiéru na od-
dělení a přitom upozornili na fakt, 
že nábytek, vybavení a  výtvarné 
prvky rozmístěné po celém oddě-
lení působí nesourodým dojmem. 
Interiéru chybí koncept, řád, jed-
notící prvky. Chtěli by vytvořit 
příjemné, hravé, inspirativní a zá-

roveň klidné prostředí. Podpořit 
vytváření prostorů pro různé věko-
vé kategorie – pro pacienty od ba-
tolat po téměř dospělé děti. 

Sbírka proběhla od  9. března 
na  jedenácti místech v Táboře, Se-
zimově Ústí, Plané nad Lužnicí, 
Soběslavi a Veselí nad Lužnicí, kde 
byly rozmístěny sbírkové poklad-
ničky. V  našem městě jste mohli 
přispět do  pokladničky umístě-
né v  Kavárně a  cukrárně U  Josefa 
na  náměstí Tomáše Bati a  ve  vi-
notéce paní Dagmar Kolářové 
ve  Vítkovecké ulici. Kromě toho 
lidé mohli přispívat pomocí DMS 
a příspěvkem na transparentní účet 
2900212569/2010. Protože se po-
dařilo vybrat celkem 37.000,- Kč,
domníváme se, že cíl akce byl i v le-
tošním roce naplněn. Přípravy 
zkrášlování interiéru dětského od-
dělení nemocnice v Táboře započ-
nou co nevidět. Řediteli táborské 
nemocnice Ing.  Houškovi se kon-
cept zpracovaný architekty Krauso-
vými velice zamlouvá a chtěl by se 
pokusit zrealizovat celý rozsah, což 
je skvělá zpráva. Pokladnička v cuk-
rárně přispěla do  sbírky částkou 
530,- Kč, pokladnička ve  vinotéce 
pak částkou 2.606,- Kč. Ještě jednou 
všem děkujeme za pomoc!              

Ludmila Pokorná
vedoucí fundraisingu

Diakonie ČCE – středisko 
Rolnička pořádala v  dubnu 

14. ročník veřejné pouliční sbírky 
v  11 městech jihočeského kraje. 
V Sezimově Ústí 
jste mohli dob-
rovolníky ve žlu-
tých tričkách se 
zapečetěnou pokladničkou potkat 
ve středu 15. dubna. 

S velkým potěšením sdělujeme, 
že v Sezimově Ústí lidé do našich 
pokladniček přispěli vysokou část-
kou 9.537,- Kč, výtěžek ve  všech 
11 městech byl 207.950,- Kč. Tyto 
peníze jsou určeny na otevření Ob-
chodu dobré vůle, tedy obchodu 
s  věcmi z  druhé ruky, který dává 
práci lidem s  postižením. Vznik-

ne zde 8 pracovních míst pro lidi 
s  mentálním a  kombinovaným 
postižením. Stavební práce na ob-
chodu byly již ukončeny a částečně 
uhrazeny právě z výtěžku letošního 
ročníku Rolničkových dnů. Nyní 
nakupujeme vybavení obchodu, 
montujeme regály a  vybalujeme 

zboží. Od červ-
na náš Obchod 
dobré vůle mů-
žete navštívit 

v  budově bývalé 8. ZŠ na  Sídlišti 
nad Lužnicí v Táboře. 

Děkujeme studentům Cent-
ra odborné přípravy a  skautům 
a skautkám ze 3. oddílu Bílý Měsíc 
za  pomoc při sbírce, nestálému 
dubnovému počasí, že k nám bylo 
milosrdné a  celou dobu konání 
sbírky nám přálo, a  samozřejmě 
všem lidem ze Sezimova Ústí, kte-
ří nám přispěli. Děkujeme!           

Petr Bartoš

V roce 2015 sla-
ví hvězdárna 

v Sezimově Ústí již 
50. výročí svého otevření. Hvěz-
dárna byla založena Františkem 
Peštou, po  kterém byla později 
také pojmenována. V  současné 
době připravují členové hvěz-
dárny oslavy, jejichž hlavní část 
proběhne v  říjnu tohoto roku. 
Protože však došlo k  otevření 
6. 6. 1965, i na toto datum připadne 
jedna oslavička. Dne 6. 6. 2015 od 
13 hodin proběhne v  prostorách 
hvězdárny setkání všech členů 
a pamětníků.

Srdečně zveme všechny, kteří 
se podíleli na  činnosti hvězdárny 
v Sezimově Ústí, aby přišli do čás-
tečně zrekonstruované a přistavě-

né hvězdárny nejen zavzpomínat. 
Setkání bude také poslední příle-
žitostí, jak přispět do připravova-
né publikace o historii hvězdárny 
a astronomie v Sezimově Ústí.

V rámci setkání si promítneme 
spoustu historických i  aktuálních 
fotografi í, k dispozici bude drobné 
občerstvení i přípitek a na každé-
ho čeká i malé překvapení.

sobota 6. června 2015  
13–17 hod. – setkání s pamětníky
15 hod. – znovuodhalení pamět-
ních desek planetek Sezimovo Ústí 
a František Pešta
15.15 hod. – slavnostní odhalení 
pamětní desky planetky Jan Hus
17–22 hod. – den otevřených dve-
ří, odpolední a večerní pozorování 
pro veřejnost
21.30 hod. – promítání fi lmu GRA-
VITACE (Gravity) v letním kině     

SOBOTA 27. 6. 2015

PŘEDPRÁZDNINOVÝ 
HAPPENING

„VODNICKÝ KAŇONING 
NA LUŽNICI“

Slavnostní zakončení festivalu 
„Léto nad Lužnicí 2015“

• plavba zástupců měst na lodích po Luž-
nici ze Soběslavi 

do Plané nad Lužnicí (16 km)
• sraz účastníků společného kaňoningu 

v Soběslavi u Paluby od 8,30 
(možnost navážení lodí)

• společný odjezd výpravy v 9.30 
• na lodích bude hrát a zpívat Domino 

• občerstvovací zastávka 
na Třebišťstkých Jednotách.

• příjezd do Plané nad Lužnicí 
kolem 16 hodiny 

• zábava se skupinou Čtyřválec

Masky z vodního světa všech účastníků 
plavby jsou téměř povinností

Rezervace lodí a raft ů – fi rma V-servis, 
tel.: 777 662 120.

Vlastní lodě a raft y vítány.
Plavba se koná pouze za příznivých 

„vodnických“ podmínek.

Velikonoční sbírka Rolnička děkuje

PS:     Pokud máte doma nepotřebné, ale funkční věci, můžete je 
darovat Rolničce. My je oprášíme, vystavíme a  prodáme 

v  Obchodu dobré vůle. Takže nám pomůžete nejen fi nančně, ale 
hlavně dáte práci lidem s postižením. V případě zájmu můžete kon-
taktovat vedoucí Obchodu dobré vůle na telefonu 739 386 087 nebo 
na  e-mailové adrese obchod@rolnicka.cz. Více informací se dozvíte 
na našich webových stránkách www.rolnicka.cz.

Hvězdárna zve své příznivce 
na setkání s pamětníky

„Pes je jediný tvor, který vás 
miluje víc, než vy milujete sami 
sebe.“ Fritz von Unruh

Pes Vás sle-
duje, přemýš-
lí o  Vás, zná 
Vás. Zachytí 
každou Vaši 

modifi kaci, pohled či korekci. 
Psi umí číst charakter člověka, 
jsou empatičtí, dokáží odpou-
štět i  tolerovat lidskou slabost. 
Jsou VŽDY k zbláznění nadšeni 
Vaší přítomností. V  táborském 
útulku je od  30. dubna 2015 
umístěn černý dlouhosrstý oří-
šek, který se volně pohyboval 
v Dukelské ulici města Sezimo-
vo Ústí II. Pejsek prošel karanté-
nou, očkováním a čeká na svého 
páníčka. Může být již současně 
svěřen do  nového opatrovnic-
tví. Postrádá-li někdo z vás milou 
společnost, nenechte ho dlouho 
čekat. Držitel psa vzatého z útulku 
je na 1 rok osvobozen od místního 
poplatku.                                         

Městská policie
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Kulturní a sportovní akce na měsíc červen

DEN DĚTÍ S MĚXUSEM

1. června 15 hod.
Nám. T. Bati
Dětský kabaret v podání divadla 
Hnedle vedle, soutěže, skákací 
hrad, trampolína, kočovný 
samostřel… Doprovodná akce 
Klubovny III. věku: Celé Česko 
čte dětem – čtení z knížek pro 
děti, od 16.30 hodin v Malém sále 
Spektrum.
Vstupné zdarma
..............................................................................................

50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ HVĚZDÁRNY

6. června
Hvězdárna Fr. Pešty 
Sezimovo Ústí
13–17 hodin setkání všech členů 
a pamětníků
17–22 hodin den otevřených 
dveří, odpolední a večerní 
pozorování pro veřejnost
21.30 hodin promítání fi lmu 
Gravitace v letním kině
..............................................................................................

LUŽNICKÁ ŠLAPKA

14. června 9 hodin
Husovo nám. SÚ I

Čtvrtý ročník spanilé jízdy
po okolí řeky Lužnice v čele se
starosty zúčastněných měst.
Od 9 hodin prezence účastníků,
start v 10 hodin.
Délka trasy – kratší kolem řeky 
cca 16 km,
delší přes Větrovy cca 23 km. 
Zájemci si mohou
trasu prodloužit do Bechyně, kde 
si v infocentru mohou vyzvednout
volnou vstupenku na Duhafest..
Skákací hrad, občerstvení, hraje
kapela Krýgl Boys – program 
na Husově nám. do 13 hodin.
..............................................................................................

NOTOVÁNÍ 

NAD LUŽNICÍ

14. června 17 hod.
Letní kino Sezimovo Ústí
Společný koncert pěveckých 
sborů z Táborska – Nokturno, 
Nokturňáček, Koťata, Domino, 

Hlahol, Harmonie, Táborský 
chrámový sbor.
..............................................................................................

VEČER S JIŘÍM HÁJÍČKEM

– NOC LITERATURY

25. června 18 – 20 hod.
Putovní čtení z knížek Jiřího 
Hájíčka – držitele ceny Magnezia 
litera za rok 2006 a 2013.
18 hod. – koupaliště Pohoda, 
čte Josef Králík
19 hod. – Malý sál Spektrum, 
autorské čtení, beseda, 
autogramiáda s Jiřím Hájíčkem

DIVADLA

PARTIČKA NA VZDUCHU 

TOUR 2015

23. června 20 hod.
Letní kino Sezimovo Ústí
Suchánek, Genzer, Sokol, Chmela 
v oblíbeném pořadu, který znáte 
z televize…
Vstupné: 450 Kč

Vstupenky v předprodeji lze 
koupit POUZE v síti 
Ticketstream

POHÁDKY

O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH

9. června 16.30 hod.
Sál Spektrum
Divadélko CZŠ Orbis Pictus
Nevlastní matka a sestra Holena 
se chtějí zbavit hodné a pracovité 
Marušky, a tak ji bezcitně posílají 
do kruté zimy pro fi alky, jahody 
a jablka. Najde Maruška uprostřed 
zasněžených hor pomoc a podaří 
se jí těžké úkoly splnit? 
Vstupné: 40 Kč

VÝSTAVY

Výstavy jsou přístupné v době 
konání kulturních akcí 

MSKS včetně promítání fi lmů 
nebo po dohodě v kanceláři 

předprodeje.

VLADIMÍR  PRAVDA: 

OD ŽÁBY PO MĚSÍC

6. května – 30. června
Galerie Spektrum
Výstava fotografi í Vladimíra 
Pravdy. 

HANA MASOPUSTOVÁ: 

KARAVANA KOUZEL

14. května – 10. června
Galerie Spektrum
Putování s hudbou v obrazech 
a kresbách Hany Masopustové. 
..............................................................................................

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ:

ŽIVOT A ODKAZ JANA HUSA

4. – 30. června
Galerie Spektrum
Vernisáž 4. června od 17 hodin
Vyhlášení a ocenění vítězů 
výtvarné soutěže žáků a studentů 
základních a středních škol, 
doprovodný program – 
vystoupení klauna, kouzelníka 
a kejklíře PETa. 
..............................................................................................

PETR MAREŠ: TÁBORSKO 

– KRÁSY NAŠEHO OKOLÍ

11. – 30. června
Galerie Spektrum – Malý sál
Vernisáž 11. června od 18 hodin
Výstava panoramatických 
fotografi í a křest knihy úspěšného 
mladého fotografa Petra Mareše.

VÝLETY

KVETOUCÍ PARKY PRAHA

13. června
Odjezd v 8 hod. 
z parkoviště Spektrum, 
předpokládaný příjezd 
ve 20 hod.
Uvidíte 50 tis. m2 upravené 
zahradní plochy v Garden parku 
v Jenči (bývalé území podniku 
Sempra Praha) , květinové záhony, 
vodopády, kamenné scenérie, 
Rosarium a další. Odpoledne se 
přesuneme do Národní kulturní 
památky a památky UNESCO 
Parku Průhonice. Park Průhonice 
zastihneme v období kvetoucí 
sbírky rododendronů. V obou 
parcích zajištěna komentovaná 
prohlídka.
Výlet pořádá MSKS ve spolupráci 
s Českým zahrádkářským svazem 
- Komisí žen SÚ II
Cena: 440 Kč (v ceně je zahrnuto 

vstupné do obou parků a odborní 
průvodci)
Rezervace do 5. 6. na tel 
381 276 707, 737 254 684 nebo 
na: mexus@sezimovo-usti.cz.
..............................................................................................

KRAJEM PRAMENŮ

20. června
Odjezd: v 5.15 hod. 
z parkoviště Spektrum 
Sezimovo Ústí, v 5.30 hod. 
z parkoviště před nádražím 
ČD Tábor, návrat kolem
22 hod.
Výlet s průvodcem Ing. Josefem 

Jahelkou. Přes přírodní rezervaci 
Smraďoch u Mariánských Lázní 
dojedeme k přírodním rezervacím 
Křížky a Úpolínová louka pod 
Křížky u obce Prameny. Program 
zpestří návštěva Motýlího domu 
v Žírovicích. V národní přírodní 
rezervaci SOOS nám průvodce 
ukáže její prameny, gejzíry 
a mofety. Následovat bude krátká 
zastávka ve Františkových Lázních 
a návštěva dvou nejmladších 
sopek na území ČR - Komorní 
a Železné hůrky. Výlet doplní 
programové překvapení.
Výlet je pořádán ve spolupráci se 
ZO ČSOP Sezimovo Ústí.
Cena: 530 Kč (v ceně je zahrnuta 
doprava a průvodce)
Rezervace nutné do 15. 6 . na tel. 
737 254 684, 381 276 707 nebo na: 
mexus@sezimovo-usti.cz

KLUBOVNA III. VĚKU

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

1. června 16.30 hod.
Malý sál Spektrum 
Přispějeme k pátému ročníku 
tohoto celostátního projektu 
a na Den dětí budeme předčítat 
dětským návštěvníkům ze svých 
oblíbených pohádkových knih. 
Při této příležitosti si dovolíme 
představit i některá pohádková 
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vyprávění o našem městě 
z připravované knihy Jindřišky 
Bumerlové.
..............................................................................................

ZAKONČENÍ SEZONY

8. června 15 hod.
Venkovní prostor 
restaurace Hilton 
Letošní sezónu našich pondělních 
setkání ukončíme táborovým 
ohněm.
..............................................................................................

NORDIC WALKING

4., 11., 18. června 
16 – 17 hod.
Hřiště u „nové“ školy
Mimo pravidelná setkání jsme 
pro vás připravili čtvrteční Nordic 
walking - chůze s hůlkami (hůlky 
k zapůjčení na místě).
..............................................................................................

POŘÍN, NOVÉ DVORY

14. června 7.20 hod
Sraz před hotelem MAS
Výlet s Hanou Kazatelovou. Sraz 
před hotelem MAS v 7.20, odjezd 
autobusem č. 13 v 7.39 do Tábora,
přestup na vlak do Pořína odjezd 
v 8.15 h. Cesta přes krásné údolí 
Radostovic nahoru do Pořína,
z Pořína dolů do Nových Dvorů, 
poté návštěva srubu pana Hory 
s krásným výhledem z terasy 
na rybníky, zpět stejnou cestou 
do Pořína – odjezd buď ve 13.11 
anebo v 16.11 do Tábora. Svačinu 
s sebou!

PŘIPRAVUJEME 
NA ČERVENEC

DOBOVÉ SLAVNOSTI 

– MISTR JAN HUS

5. července 15–18 hodin
Kozí hrádek 
Program pro celou rodinu 
u příležitosti 600. výročí upálení 
mistra Jana Husa. Kejklíři, šermíři, 
dobová řemesla, zbraně, dobové 

hry pro děti, rytířský trenažér, 
představení o Janu Husovi…
Vstupné: 90/60 Kč
..............................................................................................

OD HRABĚNKY SIDONIE 

NÁDHERNÉ K JAKUBOVI 

KRČÍNOVI

11. července
Odjezd v 8.30 z parkoviště 
Spektrum Sezimovo Ústí, 
v 8.45 z parkoviště před 
nádražím ČD Tábor
Hana Kazatelová vás zve 
na osvědčený výlet po stopách 
Sidonie Nádherné ve Vrchotových 
Janovicích, zavede vás 
do hradního parku u Sedlčan 
patřící k tvrzi Červený hrádek. 
Další procházka povede 
skanzenem ve Vysokém Chlumci, 
kde jsou zachovány roubenky 
a hospodářské budovy z 18. 
a 19. století. Poslední zastávkou 
bude údajný hrob Jakuba Krčína 
z Jelčan a Sedlčan.
Cena: 350 Kč / senioři nad 60 let 
290 Kč (v ceně je zahrnuto vstupné 
do objektů, doprava, průvodce) 
Rezervace nutné do 3. 7. na tel. 
737 254 684, 381 276 707 nebo na: 
mexus@sezimovo-usti.cz

KNIHOVNY

Městská knihovna SÚ I
Orlando Figes: 

Navštěvuj mě ve snu

Pravdivý příběh o lásce a přežití 
v gulagu

Bram Stoker: Klenot sedmi hvězd

Klasický horor

Patrik Hartl: 

Prvok, Šampión, Tečka a Karel

Lehké čtení o těžkém životě 
dnešních třicátníků

Michal Fieber: 

Zvěrolékařka na stopě

Česká detektivka

Anne Bragance: Mata Hari

Barvitý příběh slavné femme fatale

Vladimír Plešinger: 

Amazonie a řeky příběhů

Cestopis

J. Courtney Sullivan: Zásnuby

Romantické čtení

Blanka Milfaitová: 

Příběh opravdové vášně

Recepisný cestopis z roční 
expedice marmeládové královny

Kouzelné pohádky před 

spaním

Čtení pro nejmenší

Simpsonovi

Komiks

Městská knihovna SÚ II
K. Follett: Kladivo ráje

Judy čeká nelehký úkol, vypátrat 
skupinu teroristů a zlikvidovat je.

S. Vebrová: Ducháčkovic rodina

Nechte se pozvat do tajemného 
světa duchů, nuda tam rozhodně 
nebude.

J. Herbert: Krysy

Anglický spisovatel James Herbert 
se u nás představuje prvním ze své 
série mistrných příběhů „ tiché 
hrůzy“.

P. Jordanová: Prázdniny v Itálii

Někdy se stane, že nám osud 
nečekaně zkříží plány – a až 
později zjistíme, že je to k našemu 
prospěchu.

Z. Francková: Já se vrátím, Cilko

Dívčí román. První lásky, 
kamarádství, láska ke koním.

S. Ford: Protokol

Když lék začne zabíjet...Lékařský 
thriller – smrtící epidemie.

E. Lowellová: Pouštní déšť

Román pro ženy. Křehká, nevinná 
dívka, žijící v zajetí vzpomínek 
na svou první lásku, nedokáže 
milovat nikoho jiného než 
Lincolna.

J. Kratochvílová: Proměna

Co musí udělat nevýrazná žena, 
aby si jí všimli...

M. Lennoxová: Šťastné setkání

Milostný příběh pro ženy.

Y. Lindsayová: Annina mise

Mladou asistentku Annu pověřil 
její vážně nemocný zaměstnavatel 
a ochránce neobvyklým úkolem. 
Měla letět do Austrálie a přimět 
jeho syna k návratu.

LETNÍ KINO

SEDMERO KRKAVCŮ

5. června 21.30 hodin
Pohádka ČR, přístupný, 97 minut

Mladá dívka na sebe bere těžký 
úkol. Musí se pokusit zachránit 
své bratry a zbavit je prokletí, 
které na ně uvrhla jejich matka. 
Je to příběh o odvaze, vytrvalosti, 
ale také o síle slova, pravdě 
a opravdové lásce...
Režie: Alice Nellis
Hrají: M. Issová, L. Příkazký, 
V. Neužil, Z. Bydžovská 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

OSLAVY 50. LET HVĚZDÁRNY 

FR. PEŠTY V SEZIMOVĚ ÚSTÍ

GRAVITACE (Gravity)

6. června 21.30 hodin
Sci-fi  thriller USA, přístupný, 
titulky, 90 minut

Skvělá lékařka – inženýrka na své 
první vesmírné misi a vesmírný 
veterán, který velí svému 
poslednímu letu před odchodem 
do důchodu, se během rutinní 
výpravy do kosmu dostanou 
do problémů. Loď je zničená 
a oni zůstanou ve vesmíru sami, 
odkázáni jeden na druhého 
a směřujíc dál do temných 
hlubin... 
Režie: Alfonso Cuarón 
Hrají: S. Bullock, G. Clooney 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

ŠPIÓN (Spy)

7. června 21.30 hodin
Komedie USA, od 12 let, titulky, 
120 minut
Susan je zaměstnankyní CIA. 
Ve skutečnosti má ale nudnou 
práci v kanceláři. Vše se změní, 

Kulturní a sportovní akce na měsíc červen



11

2015 červen

www.sezimovo-usti.cz XXIV. ročník

Kulturní a sportovní akce na měsíc červen

když je coby ta nejméně nápadná 
osoba vyslána do ostré akce - 
proniknout do světa obchodníků 
se zbraněmi a zabránit globální 
katastrofě. 
Režie: Paul Feig 
Hrají: M. McCarthy, J. Statham, 
J. Law 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 

(Mad Max: Fury Road)

11. června 21.30 hod.
Akční sci-fi  Aus., od 15 let, titulky, 
120 minut 

Šílený Max na své osamnělé 
pouti narazí na skupinu prchající 
pustinou ve vyzbrojeném 
obrněném vozidle. Rozzuřený 
vojenský vůdce Immortan 
Joe svolá všechny své gangy 
a ve vysokooktanové silniční 
válce nemilosrdně pronásleduje 
prchající rebely.
Režie: George Miller
Hrají: T. Hardy, Ch. Th eron
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

SEDMERO KRKAVCŮ

12. června 21.30 hodin
Pohádka ČR, přístupný, 97 minut
Režie: Alice Nellis
Hrají: Martha Issová, Lukáš 
Příkazký, Václav Neužil, Sabina 
Remundová, Zuzana Bydžovská 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

JURSKÝ SVĚT (Jurassic World)

13. června 21.30 hodin
Dobrodr. USA, přístupný, dabing, 
120 minut

Jurský park s živými exponáty, 
vypěstovanými z dinosauří 
DNA, jede na plné obrátky. 
Jenže vedení chce park ještě víc 
zatraktivnit. Připadá vám T-Rex 
malý? Vyrobíme vám větší zvíře! 
Problém nastane, když se jeden 
z takových mazlíčků doslova urve 
ze řetězu a začne si vylepšovat 
jídelníček zaměstnanci parku 
a posléze také návštěvníky...
Režie: Colin Trevorrow 
Hrají: Ch. Pratt, B. Dallas Howard, 
V. D’Onofrio, O. Sy 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

POUTNÍK – NEJLEPŠÍ PŘÍBĚH 

PAULA COELHA 

(Não Pare na Pista: A Melhor 

História de Paulo Coelho)

18. června 21.30 hodin
Životop. Bra./ Šp., od 12 let, titulky, 
112 minut
Coelho je jedním z nejznámějších 
a nejprodávanějších spisovatelů 
všech dob. Ale jeho mládí nebylo 
snadné: pokus o sebevraždu, tři 
pobyty v ústavu pro duševně 
choré a tvrdé střety v mnoha 
konfl iktech. Nepochopený mladík 
se však nikdy nevzdal svého snu 
triumfovat jako spisovatel. 

Režie: Daniel Augusto 
Hrají: J. Andrade, R. Andrade, 
P. Vega 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

JURSKÝ SVĚT (Jurassic World)

19. června 21.30 hodin
Dobrodr. USA, přístupný, dabing, 
120 minut
Režie: Colin Trevorrow 
Hrají: Ch. Pratt, B. Dallas Howard, 
V. D’Onofrio, O. Sy 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

ZEMĚ ZÍTŘKA 

(Tomorrowland: A World Beyond)

20. června 21.30 hodin
Sci-fi  USA, od 12 let, dabing, 
130 minut
Bývalý dětský génius Frank, 
naplněný rozčarováním ze 

světa, ve kterém žije, a Casey, 
chytrá a optimistická dívka, se 
společně vydávají na nebezpečnou 
misi s cílem odhalit tajemství 
záhadného místa, ztraceného 
kdesi v čase a prostoru. To, co 
na tomto místě budou muset 
vykonat, navždy změní celý svět – 
a také je samotné. 
Režie: Brad Bird 
Hrají: G. Clooney, H. Laurie, 
B. Robertson 
Vstupné: 100 Kč

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

ODEBRAT Z PŘÁTEL 

(Unfriended)

21. června 21.30 hodin
Horor USA, od 15 let, titulky, 
83 minut
Zesměšnit člověka uveřejněním 
choulostivého videa na internetu 
vás může stát život. Středoškolačka 
Laura takovou veřejnou potupu 
neustála a spáchala sebevraždu. 
V den výročí její smrti se její 
spolužáci sejdou na videochatu. 
A pak se do diskuze zapojí i jejich 
mrtvá spolužačka… 
Režie: Leo Gabriadze 
Hrají: H. Sossaman, M. Bohrer 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

DEN BLBEC (Nicht main Tag)

25. června 21.30 hod.
Komedie Něm., od 12 let, titulky, 
110 minut 
Třicátník Till vede klidný život 
pokladníka v bance. Vybočení 
z životní rutiny přichází v podobě 
maskovaného bankovního 
lupiče. Ten si ho na útěk z banky 
přibalí do kufru jako rukojmí. 
Po prvotním šoku Till překvapivě 
zjistí, že mu to není úplně proti 
srsti... 
Režie: Peter Th orwarth 
Hrají: M. Bleibtreu, A. Stein 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

INSIDIOUS 3: POČÁTEK (Insidious)

26. června 21.30 hodin
Horor USA, od 15 let, titulky, 
97 minut

Osudy nadané jasnovidky Elise 
Rainierové, která se po jistém 
váhání rozhodne pomocí svých 
schopností kontaktovat mrtvé, aby 
tak pomohla mladé dospívající 
dívce, kterou si vybrala za svůj cíl 
nebezpečná nadpřirozená bytost. 
Režie: Leigh Whannell 
Hrají: D. Mulroney, S. Scott 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

MIMONI (Minions)

27. června 21.30 hodin
Anim. komedie USA, přístupný, 
dabing
Tihle dobráci od kosti vidí 
odnepaměti smysl své existence 
v posluhování tomu největšímu 
darebákovi široko daleko. Když 
o svého pána přišli, hned si hledali 
dalšího. Tři z nich nyní vyrazili 
na festival zločinců, aby nabídli 
své služby absolutní královně 
světového zločinu Scarlett 
Odkráglové... 
Režie: Pierre Coffi  n, Kyle Balda 
Hlasy: I. Chýlková, J. Vondráček, 
D. Suchařípa 
Vstupné: 125, děti 105 Kč
..............................................................................................

OSTROV LÁSKY (Love Island)

28. června 21.30 hodin
Komedie BiH./Něm., od 15 let, 
titulky, 86 minut
Grebo a jeho těhotná žena Liliane 
se rozhodnou strávit poklidnou 
dovolenou v letovisku na Jadranu. 
Ideální počasí, ideální prostředí, 
ideální čas pro letní radovánky. 
Právě ve chvíli, kdy se zdá být vše 
v naprosté harmonii, se na scéně 
objeví zapomenutá minulost 
v podobě charismatické Flory... 
Režie: Jasmina Žbanić 
Hrají: F. Nero, A. Labed, 
A. Condeescu 
Vstupné: 90 Kč
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD – Hezké počasí 7. května vylákalo do sezimoústeckých ulic opravdu rekordní počet lidí. V předve-
čer oslav konce II. světové války se letní kino zaplnilo do posledního místěčka, desítky účastníků lampionového průvodu musely 
pozorovat slavnostní ohňostroj z přilehlého pole. Program oživili bubeníci ze skupiny Wild Sticks, sezimoústecké mažoretky 
a roztleskávačky.                                                                                                                                                                                   Foto: Kateřina Nimrichtrová

Kateřina Nimrichtrová
Měxus

Z  provozních důvodů bude 
zrušeno divadelní představení 

Hvězda s Evou Holubovou pláno-
vané na 27. června v  letním kině. 
Divákům se omlouváme a  zveme 
je tímto na  představení z  pera Ji-
řího Justa domaci@stesti.hned 
s Ivou Hüttnerovou, Davidem Su-
chařípou a  Michaelou Dolinovou 
v režii Ondřeje Kepky, a to v pátek 
31. července od 20 hodin.              

Dívky 8 – 12 let:
1. Jíšová Zuzana, 10 let, 

14:40:79
2. Žohová Lucie, 11 let, 

14:42:26
3. Vybíralová Anna, 11 let, 

15:10:85

Chlapci 8 – 12 let
1. Smažík Tomáš, 10 let, 

12:50:26
2. Matoušek Miroslav, 12 let, 

12:59:95
3. Belada Tomáš, 11 let, 

13:23:88

Dívky 13 – 18 let
1. Sušková Lenka, 13 let, 

14:14:23
2. Nováková Lucie, 14 let, 

15:00:79
3. Kolínová Anna, 13 let, 

15:16:82

Ženy 18 – 34 let
1. Mrzenová Martina, 34 let, 

14:21:57
2. Vithová Martina, 29 let, 

15:42:81
3. Vojtová Jana, 29 let, 16:35:38

Muži 18 – 34 let
1. Loos Jaroslav, 34 let, 11:12:37
2. Věncek Matěj, 26 let, 

11:23:76
3. Šteinochr Ladislav, 33 let, 

11:27:40

Ženy 35 – 50 let
1. Krešáková Pavla, 38 let, 

12:11:32
2. Pikešová Ivona, 40 let, 

13:15:93
3. Koukalová Václava, 38 let, 

15:11:76

Muži 35 – 50 let
1. Šustr Pavel, 49 let, 10:53:28
2. Plechata Radek, 38 let, 

11:02:47
3. Sedliak Milan, 39 let, 

11:05:27

Muži nad 50 let
1. Vašíček Petr, 52 let, 12:04:86
2. Boháč Karel, 68 let, 13:39:93
3. Schneider Karel, 83 let, 

28:40:09

Kateřina Nimrichtrová
Měxus

Festival Léto nad Lužnicí kle-
pe na  dveře a  Sezimovo Ústí 

samozřejmě nestojí stranou. 
14. června dopoledne vyjede už 
počtvrté spanilá jízda 
po  březích Lužnice 
a okolí. Kratší trasa je 
dlouhá okolo 16 km, 
delší pak měří cca 
23 km. Největší borci si mohou jízdu 
prodloužit až do Bechyně, kde v in-
focentru získají volnou vstupenku 
na Duhafest. Prezence účastníků je 
v 9 hodin na Husově náměstí v Se-
zimově Ústí, start Lužnické šlapky 
je jako tradičně stanoven na  10. 
hodinu. Pro dobrou pohodu bude 
hrát na náměstí kapela Krýgl Boys 
a pro děti je připraven skákací hrad. 
V  neděli 14. června odpoledne se 

pak program přesune do  letního 
kina. Svůj um tu předvedou pěvecké 
sbory z Táborska. S Notováním nad 
Lužnicí předala Planá nad Lužnicí 
štafetu Sezimovu Ústí, příští rok 
se společné sborové matiné pře-
stěhuje do  Tábora. Zpívání začíná 
v 17 hodin, těšit se můžete i na dvě 

písně, které zanotují 
všichni sboristé spo-
lečně. Účinkují Nok-
turno, Nokturňáček 
a  Koťata ze Sezimova 

Ústí, Harmonie Planá nad Lužnicí 
a  táborský Hlahol, Chrámový sbor 
a  Domino. Sezimovo Ústí se letos 
ponovu zapojí také do celorepubli-
kové akce Noc s literaturou. Putovní 
čtení zahájí 25. června v  18 hodin 
Josef Králík na  koupališti Pohoda, 
poté se akce stěhuje do Spektra, kde 
v  Malém sále proběhne autorské 
čtení, beseda a autogramiáda se spi-
sovatelem Jiřím Hájíčkem.              

Notování, Lužnická šlapka 
a Noc s literaturou
Sezimovo Ústí se i letos zapojí do Léta nad Lužnicí

Představení Hvězda 

zrušeno, přijďte 

na Domácí štěstí

Baťův běh 
– výsledky


