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Krátce z radnice

Lampionový průvod

Martin Doležal
starosta města

 rada města vzala na vědomí rezignaci pana Jaroslava
Kupsy na funkci ředitele
Správy města;
 k 31. 8. 2016 se připravuje
vyhlášení výběrového řízení
na obsazení této funkce;
 pro potřeby pečovatelské
služby byl pořízen nový užitkový vůz Dacia Dokker;
 rada města schválila plán
oprav ve sportovních areálech ve vlastnictví města
na r. 2016;
 do IROP byly podány žádosti na rekonstrukci lávky přes
E55 a zřízení třídy pro děti
mladší 3 let v MŠ Lipová;
 byla dokončena rekonstrukce střech na č. p. 1111 a 1112
v ul. Průmyslová;
 byla dokončena 2. etapa
rekonstrukce ul. Táborská,
probíhá přejímací řízení;
 v ul. Okružní byly zahájeny postupné úpravy zálivů
za účelem navýšení počtu
parkovacích stání.


Tradiční sezimoústecký lampionový průvod vyšel 6. května ve 20:30 hod. z náměstí Tomáše Bati a vydal se po Okružní ulici směr
letní kino. V čele vyrazili stejně jako loni bubeníci z Wild Sticks a společnost jim dělaly mažoretky. O ohňostroj se opět postarali
Táborští střelci, jimž za krásný zážitek děkujeme.

Rozdělení dotací v roce 2016
Martin Doležal, starosta města

Z

astupitelstvo a Rada města Sezimovo Ústí schválily rozdělení
prostředků, které jsou v rozpočtu

Ocenění

na rok 2016 vyčleněny na dotace
subjektům zejména v oblasti sportu a tělovýchovy, sociálních služeb,
životního prostředí, kultury a zájmové činnosti. Z celkové alokované
částky 1.400.000 Kč bylo na základě

dosud přijatých žádostí schváleno
k rozdělení 1.338.100 Kč.
Přehled jednotlivých podpořených žadatelů s uvedením účelu
dotace a její výše je v následujícím

přehledu.

SPORT A TĚLOVÝCHOVA
činnost TJ

TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí

opravy a údržba sportovišť
činnost TJ

TJ Sokol Sezimovo Ústí

FK Spartak MAS Sezimovo Ústí
TJ Silon Sezimovo Ústí
Letecko modelářský klub Sezimovo Ústí
Tenisový klub MAS Sezimovo Ústí

334 400
79 200
101 000

opravy a údržba sportovišť

52 800

činnost TJ

84 800

opravy a údržba sportovišť

66 000

činnost TJ

38 800

činnost klubu

12 500

činnost TJ

38 800

opravy a údržba sportovišť

CELKEM SPORT A TĚLOVÝCHOVA

8 800

817 100

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Na 50. kongresu Sdružení komunálních služeb obdržel ředitel Správy
města pan Jaroslav Kupsa ocenění
za osobní přínos o rozvoj komunálních služeb v České republice.
Blahopřejeme!

www.sezimovo-usti.cz

ZŠ a MŠ a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s., Tábor

režijní náklady spojené s provozem centra

Diakonie ČCE - středisko Rolnička, Soběslav

činnost - provozní náklady

42 500
38 000

Denní a týdenní stacionář Klíček, Tábor

doprava klientů na akce

20 000

Domácí hospic Jordán, o.p.s., Tábor

léky a zdrav. materiál

18 000
pokračování na str. 2
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Výběrové řízení
Město Sezimovo Ústí vyhlašuje
výběrové řízení pro vyhledání
nejvhodnějšího nájemce bytu č.
75/8 v domě č. p. 75, Husovo náměstí, Sezimovo Ústí I, za měsíční nájemné ve výši 39 Kč/m2/měsíc. Jedná se o sociální byt určený
zejména pro seniory o velikosti
1+1, ve 2. NP, bez výtahu, podl.
plocha 37,71 m2. U žadatelů bude
posuzována zdravotní a sociální situace. Bližší informace lze
nalézt na webových stránkách
města
www.sezimovo-usti.eu
a na úřední desce a informačních deskách MěÚ, případně
na tel.: 381 201 124, 733 162 847,
Mgr. Petra Nedvědová.
Město Sezimovo Ústí v zastoupení Správy města Sezimovo
Ústí vyhlašuje výběrové řízení
na prodej bytu formou obálkové metody:

Táboritů č. p. 604 byt č. 604/5
ve 2. NP, o velikosti 2+1, podl.
plocha 76,10 m2
• Minimální kupní cena
ve výši 500.000 Kč
• Nabídnutá kupní cena splatná
v den podpisu smlouvu
Bližší informace naleznete na www.sezimovo-usti.eu
a na úřední desce a informačních deskách MěÚ, případně Správě města Sezimovo
Ústí (p. Stejskal 381 200 436,
725 769 860; pí Podroužková
381 200 437, 725 769 857)

Společenská kronika
od 24. 3. do 22. 4.
Narození:
Adam Jakub, Suchopárová
Adéla, Vořechovský Vincent
Zemřelí:
Berka Zdeněk, Fical Ladislav,
Holkup František, Jiroušková
Růžena, Navrátilová Jiřina,
Nezvedová Anna,
Svitáková Blažena
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
FOKUS Tábor

činnost – provozní náklady

12 500

Farní charita Tábor

Auritus-centrum pro lidi ohrožené drogou

12 000

Hospic Sv. Jana N. Neumanna

činnost – provozní náklady

10 000

SONS-Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v Táboře

činnost – provozní náklady

10 000

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Porad.centrum Tábor

činnost – provozní náklady

10 000

APLA – Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, Tábor

sociálně aktivizační služby pro seniory a ZTP

SOANZ o.s. Tábor

podpora přepravy klientů ze Sezimova Ústí

9 000
5 000

ČČK – Oblastní spolek Tábor

činnost – provozní náklady

3 000

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory

činnost – provozní náklady

2 000

Klub KARDIO Tábor, o.s.

nájemné tělocvičen a plaveckého bazénu

2 000

Svaz diabetiků, ÚO Tábor

činnost – provozní náklady

2 000

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., okresní organizace Tábor

činnost – provozní náklady

2 000

ZO SPCCH Sezimovo Ústí

činnost – provozní náklady

2 000

CELKEM SOCIÁLNÍ SLUŽBY

200 000

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ČSOP, ZO SÚ

přednášky, podpora hnízdních možností ptáků

5 000

Český svaz včelařů, ZO Tábor

provoz ZO

4 000

Český svaz chovatelů, ZO SÚ

propagace chovatelství, registrace zvířat

3 000

Junák – středisko Černá růže Sezimovo Ústí

údržba zeleně ve Skautském areálu

3 000

Pavel Krejčí

výstava Kosatce

3 000

Český svaz včelařů, ZO Planá n/L

nákup léčiva, včelích matek apod.

2 000

CELKEM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

20 000

KULTURA
Divadýlko na schodech / loutkáři (žad. MSKS)

práce odborného lektora, nákup materiálu,
opravy loutek a kulis

49 000

Římskokatolická farnost Sezimovo Ústí

pořízení nových kostelních lavic

45 500

Smíšený pěvecký sbor Nokturno (žad. Mgr. Hlubinková, Sez.Ústí)

činnost souboru

17 500

Dětské pěvecké sbory Nokturňáček, Koťata (žad. ZŠ Školní nám.)

činnost souboru

15 000

Divadélko Múzika Sezimovo Ústí, o.s., Tábor

činnost divadla

15 000

Mažoretky (žad. ZŠ Školní nám.)

obnova kostýmů a obuvi

15 000

Dětský folklórní soubor Dubínek (žad. ZŠ Školní nám.)

provoz sboru a pořízení a obnova krojů

12 500

Divadélko Bublina (žad. Mgr. Krůčková, Tábor)

činnost divadla

10 000

Klubovna III. věku (žad. MSKS)

"zajištění chodu klubovny, realizace
jednotlivých aktivit"

10 000

Sdružení rodičů a přátel školy při ZUŠ Sezimovo Ústí

opravy hudebních nástrojů, učební pomůcky,
vybavení souborů stejnokroji, cestovné

7 500

Roztleskávačky (žad. ZŠ Školní nám.)

činnost souboru

5 000

Seskupení za účelem (dř. Music Stars Band, o.s.)

činnost hudebního souboru

2 500

Dětský pěvecký sbor Paprsek (žad. ZŠ Švehlova)

činnost souboru

2 000

Plameny Naděje o.s., Sezimovo Ústí

Guláš Fest 2016

2 000

CELKEM KULTURA

208 500

ZÁJMOVÁ ČINNOST
Junák – středisko Černá růže Sezimovo Ústí

pravidelná činnost oddílů a střediska
(náklady na dopravu, ubytování)

Český kynologický svaz, ZKO Sezimovo Ústí

provoz kynologického cvičiště

Komise žen ČZS (žad. A. Vlčková, Sezimovo Ústí)

činnost komise

12 000
5 000
4 000

CELKEM ZÁJMOVÁ ČINNOST

21 000

DOTACE MIMO PROGRAMY
Hasičský záchranný sbor, ÚO Tábor

vybavení – nákup hydraulické ruky

20 000

Junák - středisko Černá růže Sezimovo Ústí

údržba Skautského areálu (dle nájemní smlouvy)

30 000

Ochrana fauny ČR, o.s., Votice, Krásná Hora n/Vlt.

cestovní náklady spojené s odchytem zvířat do stanice, materiál a krmivo

5 000

Toulava o.p.s.

propagace turistické destinace

2 500

O.S. Polánka

strojní údržba běžkařských tras

2 000

Klubovna III. věku (žad. MSKS)

občerstvení

2 000

Hvězdárna Františka Pešty, o.s., Sezimovo Ústí

nákup drobného a výtvarného materiálu, kopírování,
opravy a údržba

CELKEM DOTACE MIMO PROGRAMY

10 000

71 500

CELKEM ROZDĚLENO DOTACÍ

1 338 100
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Příprava koupaliště na letní sezonu

Městský úřad

Aleš Přikryl

Úřední hodiny

správce sportovních areálů

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

S

příchodem teplejšího počasí
zahájila Správa města přípravu
koupaliště Pohoda na novou sezonu. Po zkušenostech z minulých
let jsme provedli v systému čištění
vody výměnu části vatových bariér
s litorálními rostlinami za bariéry
vytvořené gabionovými koši, které
jsou vyplněné kamenivem a kačírkem, do kterých jsou nasázené
rostliny. Tyto nové bariéry budou
navíc fungovat jako filtry, které zachytí nečistoty, což přinese i čistější
vodu v koupací části. Další, na první pohled nenápadnou změnou je
i úprava vstupních turniketů, kde
bude pohodlnější vstup pro rodiče
s kočárky.
Letošní sezona bude zahájena
ve středu 1. června 2016. Otevírací
doba v případě příznivého počasí
bude denně v době 10:00 – 20:00
hodin. Cena vstupného a půjčov-

Telefony

né zůstávají ve stejné výši jako
v minulé sezoně. Návštěvníkům
nabízíme pronájem beachvolejbalového hřiště, víceúčelového
hřiště s umělým povrchem, slunečníků, lehátek, uzamykatelných
boxů. Pronájem hřiště je možný i bez zakoupené vstupenky
do areálu. I nadále budeme používat systém značení otevření

a zavření koupaliště vyvěšením
červené a zelené vlajky a upozorněním na internetových stránkách www.koupalistepohoda.cz.
Zde najdete veškeré informace
o sportovně rekreačním areálu
Pohoda.
Těšíme se na shledanou 1. června, kdy zahajujeme sezonu.


Z činnosti Policie ČR
prap. Jiří Matyš

N

a Obvodním oddělení Policie
ČR Sezimovo Ústí bylo v měsíci dubnu šetřeno několik přestupků
a trestných činů na území Sezimova
Ústí. Krátce jen několik případů:
 od 2. 3. 2016 do 2. 4. 2016 neznámý pachatel násilím překonal
vložku zámku FAB garážových
vrat řadové garáže v lokalitě
Na Koreji, kdy z této garáže odcizil 4 ks plechových disků s letními pneumatikami na OA Peugeot a dále motocykl Jawa 250
pérák v rozebraném (renovovaném) stavu červené barvy. Škoda způsobená odcizením nebyla
poškozeným doposud vyčíslena,
ale zcela jistě přesáhne částku
5.000 Kč. Na poškození zámku
dveří vznikla škoda 300 Kč.
 9. 4. v 03:10 hodin poškodil neznámý vandal u domu čp. 25/30
v ulici Kánišova skleněnou výplň okna o velikosti 50 cm x
140 cm v hodnotě 1.000 Kč.
 11. 4. v době okolo 11:50 hodin pan P. M. vyskočil na zaparkované vozidlo Fiat Doblo

www.sezimovo-usti.cz

8.00–11.30 | 12.30–17.00
13.00–15.00
8.00–11.30 | 12.30–17.00
13.00–15.00
8.00–11.30

v Dukelské ulici, čímž promáčkl přední část střechy. Tímto
jednáním způsobil předběžnou
škodu ve výši 4.000 Kč poškozenému L. G.
 v blíže neurčené době do 20. 4.
2016 do 16:30 hodin neznámý
pachatel nezjištěným způsobem
v ulici. 9. května u ZŠ poškodil
kontejner na elektroodpad firmy
Asekol a. s., čímž způsobil škodu
ve výši 4.500 Kč uvedené firmě.
 22. 4. ve 22:00 hodin řidič
K. N. řídil OA VW Polo ve směru z Husova náměstí na sídliště
Nad Lužnicí, kdy v ulici Jana
z Ústí byl zastaven a kontrolován
hlídkou MP. Přivolanou hlídkou
OO PČR byla u řidiče naměřena
hodnota nepřevyšující 1,00‰
alkoholu v dechu. Následně byl
řidiči zadržen řidičský průkaz
a zakázána další jízda.
 v době od 17:00 hodin dne 22 .4.
do 12:00 hodin dne 24. 4. neznámý pachatel v suterénních prostorách činžovního domu čp.
624 v ulici Nerudova nezjištěným předmětem vypáčil kovovou petlici u sklepa, ze kterého
následně odcizil pánské horské

jízdní kolo zn. Apache M5 MTB,
čímž poškozenému M. T. vznikla škoda na poškozené petlici
ve výši 200 Kč a na odcizeném
kole 8.000 Kč.
 24. 4. 2016 v době od 01:00
do 04:00 hodin ponechal pan A.
Š. na diskotéce Apollo svou riflovou bundu s mobilním telefonem
zn. SONY a klíči od domu, kdy
následně klíče a MT dohledal.
Škoda na riflové bundě, která se
dosud nenalezla, činí 3.000 Kč.
 v době od 07:00 hodin dne 26. 4.
do 13:00 hodin dne 27. 4. neznámý pachatel nezjištěným předmětem poškodil lak zadních
(pátých) dveří a pravého zadního blatníku OA Škoda Octavia,
zaparkované na parkovacím
stání podél ulice Dukelská před
panelovým domem čp. 645 tím,
že na uvedených částech vozidla
vytvořil ve vrchní vrstvě laku
několik rýh ke škodě majitele
vozidla M. M. ve výši 4.000 Kč.
Rovněž z měsíce dubna je z území Sezimova Ústí v šetření několik přestupků proti občanskému soužití a proti veřejnému

pořádku.
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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
381 201 114
Pečovatelská služba
777 794 874
Vedoucí stavebního úřadu
Bc. Jan Novotný
381 201 140
Životní prostředí
Bc. Petr Klíma
381 201 143
Poplatky
Jana Koubová
381 201 129
(komunální odpad, výměna popelnic)

Jana Komárková
381 201 121 (psi)
Ing. Helena Krejčí
381 211 137 (rybářské lístky)
Městská policie
723 149 972, 381 276 003
Ředitel správy města
Jaroslav Kupsa
381 200 430, 777 794 872
Vedoucí technických služeb
Karel Homolka
381 200 432, 725 769 850
Vedoucí bytové správy
Jiří Stejskal
381 200 436, 725 769 860
Ředitelka MSKS (kultura)
Mgr. Romana Krůčková
381 276 710, 737 254 683
Knihovnice S. Ú. 1
Jitka Kovandová
381 201 145
Knihovnice S. Ú. 2
Bc. Kristýna Mrázová
381 276 043
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Kronika představuje
Anna Slunečková
kronikářka

J

sem ráda, že mám kladné ohlasy na mé články v Novinkách,
kde se snažím pomocí vyprávění pamětníků zaznamenat dobu
vzniku našeho města, a to jak toho
staršího v SÚ 1, tak i toho mladšího v SÚ 2. Je mi potěšením, když
mě občané osloví a poví něco zajímavého, něco, co by mohlo být
zapsáno v kronice města a potažmo i v krátkosti v Novinkách. Tentokrát jsem dostala k nahlédnutí
dopisy, které byly psané převážně
v německém jazyce. Byla to soukromá korespondence mezi otcem
a rodinou. Tím otcem je dlouholetý starosta obce Sezimovo Ústí
pan Václav Vesecký. Snažila jsem
se v kronikách zjistit dobu jeho
starostování a myslím, že to bylo
od roku 1928 až do roku 1939, kdy
byl zajat a deportován do koncentračního tábora Weinmar-Buchenvald jako vězeň s číslem 9101,
později 4908. Důvod jeho zatčení
nevím, byla to doba obsazení naší
země německou armádou, stali
jsme se protektorátem Böhmen
und Mähren. Zatýkání bylo velice
časté. Důvod se vždy našel. Jako
starosta mnohdy mohl i za to, za co
třeba ani nemohl. S ním byl asi zatčen i pan Karel Hrazánek a František Tichý - o tom víc nevím.

Inzerce
KOUPĚ
 Koupím byt 2+1, 3+1 nebo

3+kk v Sezimově Ústí 2,
s výtahem nebo zvýšené přízemí (jedny schody), OV.
Tel.: 773 626 167
 Koupím garáž na Hiltonu, platím hotově. Tel.: 724 507 895

PRODEJ
 Prodám dvě válendy z ma-

sivu, rošty, matrace. Krátce
používané, velmi dobrý stav,
nevhodná koupě.
Tel.: 604 928 043

PRONÁJEM
 Pronajmu dlouhodobě byt

2+1 s balkonem v Sezimově
Ústí 2.
Tel.: 724 254 197

XXIV. ročník

Pan Václav Vesecký pracoval
u Českomoravských drah jako
strojní topič nebo jako topírenský dozorce. Bydlel v Sezimově
Ústí v čp. 66 s manželkou Marií,
s rodinkou mladých a se sestrou
Annou, která zřejmě byla svobodná a učila na vesnických školách
a do Sezimova Ústí se vracela jako
do svého domova. Sezimovo Ústí
v té době byla vesnice, kde téměř
v každém domku bylo malé hospodářství - slepice, králíci, včely,
prasátko či koza a k tomu samozřejmě patřily i polnosti s obilím,
bramborami či řepou, louky s povinností sušení sena. Zahrady byly
plné ovocných stromků, rybízů,
angreštů a osázených či osetých
zeleninových záhonů. K povinnostem patřilo i obstarání dřeva
na zimu, zateplení sklepa slámou,
aby nepromrzl, opravy domu či
plotu. To samozřejmě byla práce
hospodáře - pána domu, ten rozhodl o nákupu zvířat či o pronájmu louky. A ten najednou nebyl.
Všechna starost padla na rodinu,
především na paní Marii. Paní Marie pracovala v Táboře v Tabákové
továrně a v roce 1939 dosáhla 55
let, kdy dostala výslužné a mohla
odejít do důchodu. V dopisech,
které píše svému muži do lágru, se
s ním neustále radí, co a jak dělat.
Ale ona ani ta korespondence není
jednoduchá. Smí se psát pouze 4x
za měsíc v němčině, aby to cenzu-

ra mohla přečíst a rozhodnout se,
zda dopisy vězni předají. Nesměla tam být fotka, peníze se mohly
posílat jen poštovní poukázkou,
návštěvy byly zakázané, nesmělo
se psát o podmínkách v lágru či
o možnosti propuštění. Balík se
mohl posílat pouze na povolovací lístek ve formě nálepky, a to
pouze do 2 kilogramů. Snad jen
Vánoce a Velikonoce měly výjimku - 5 kilo. Posílalo se to, co se
nekazí - špek, škvarky, uzenina,
sušené ovoce, čokoláda, cigarety
v omezeném množství 30 kusů
a pouze 1x za měsíc. Občas se stávalo, že byl vyhlášen stop stav pro
poštu a balíky a komunikace mezi
rodinou a vězni vázla. A všichni na každou zprávu tak čekali.
Pan Vesecký v dopisech neustále
vzpomíná na všechny členy rodiny, sousedy, zajímá se o vývoj
nově vznikajícího města, tzv. Baťova, a stále rodinu ubezpečuje,
že je zdráv a v pořádku. Shodou
okolností jsem nyní četla knihu
Ostnaté vzpomínky od učitele
z Tábora pana Karla Valtra, který
byl i mým učitelem matematiky
a kreslení a ten na sklonku života právě napsal zmíněnou knihu
o životě v lágru Buchenwald, kde
byl v tutéž dobu jako pan Vesecký.
V knize píše o velice těžkých podmínkách vězňů v tomto táboře,
kde se pracovalo manuálně primitivním způsobem, vydržel jen sil-

ný jedinec, člověk neměl žádnou
hodnotu. O tom však pan Vesecký
psát nemohl.
Ještě před zatčením pana Veseckého se jeho synovi narodil
chlapeček Jeníček. Ten vnouček
byl takový středobod všech dopisů adresovaných do vězení,
hlavně jeho vývoj - už sedí, první
zoubky, leze, chodí, je prý dědovi podobný vizáží, pohyby. Proto mě přišlo velmi kruté, když
mu rodina v únoru 1941 musela
napsat, že chlapeček onemocněl a zemřel. Opět beznaděj, tak
rád by byl s rodinou v této osudné chvíli. Aby toho bolu nebylo
málo, obsahuje svazek dopisů
i mnoho kondolencí. Pan Václav
Vesecký byl v roce 1944 z tábora
propuštěn - přesný měsíc bohužel
nevím, ale vím, že 15. listopadu
1944 zemřel. V kondolencích,
které došly, se pro útěchu několikrát opakuje - buďte rádi, že umřel doma mezi svými, je mnoho
takových, kterým není kam položit kytičku pro vzpomínku.
Vím, že jsem tentokrát čtenáře
rozesmutnila. Ale bohužel život
má bílé i černé stránky. Já bych
ráda touto cestou poděkovala „zapůjčiteli“ zmíněných dopisů a vás
čtenáře, kteří si z té zlé doby něco
víc pamatují, prosím o eventuální
doplnění či upřesnění. Ráda si to

vyslechnu.

Úspěchy žáků „Nové školy“
Zuzana Pistulková
ZŠ Školní náměstí

L

etos byl opravdu plodný rok potvrdili jsme si, že nadaných
žáků máme ve škole spoustu.
Kromě každoročních drobnějších úspěchů v okresních kolech
různých soutěží a olympiád se
letos vylouplo i několik postupů
do kol celostátních. Pod textem
si můžete prohlédnout například
vítězný obrázek Marušky Coufalové ze 7. B, která se umístila na
2. místě celostátního kola mezinárodní výtvarné a keramické
soutěže ke Dni Země ve své kategorii 12-15 let. Do celostátního

kola postoupila také Vendulka
Šmejkalová z 5. A, která svým
kouzelným hláskem oslovila porotu soutěže Zpěváček 2016. Zároveň postupuje i do krajského
kola Jihočeského zvonku jako
držitelka Zlatého pásma. Martin
Hemza ze 7. B exceloval v astronomické olympiádě a postupuje
rovněž do celostátního kola.
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Mezi další úspěchy patří zbrusu
nové vítězství teeballového týmu
starších žáků v krajském kole soutěže. Podobně úspěšný je volejbalový tým, který získal v krajském kole
stříbro. Naše nejmladší sportovní
gymnastky (1. - 3. třída) i ty starší
(6. - 7. třída) získaly na okresním
přeboru zlatou medaili. Zlato rovněž získalo družstvo 1. - 3. tříd,
které v okresním kole nejrychleji
zaběhlo štafetu. I prvňáčci si již
zkusili, jaké to je nosit na krku zlato.
Zvítězili v soutěži „Mladý strážník“.
Všem „zlatým“ dětem, ale i těm
„stříbrným“ a „bronzovým“, které
se již na tyto řádky nevešly, ze srdce gratulujeme a přejeme jim další

úspěchy.

www.sezimovo-usti.cz
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Písmo Comenia Script se nám osvědčilo!
Radka Přibylová
ZŠ a MŠ 9. května

V

současné první třídě používáme písmo Comenia Script.
Na počátku mi dovolte krátké shrnutí toho, co vlastně písmo Comenia Script (CS) je. Comenia Script
vzhledem připomíná spíše tiskovou kurzivu, velká abeceda pak vychází z tvarů římské kapitály. Jedná
se o písmo praktické poznamenané
nejen vlivem moderních psacích
nástrojů, ale i vlivem nové vizuální konvence. CS je písmo jednoduché, rychlé a hlavně čitelné. Již
zmíněná čitelnost je vnímána jako
základ rukopisného sdělení. CS má
sloužit jako základní tvar, který si
každý písař obohatí o individuální
prvky jednak výběrem z několika tvarů písmen, jednak vlastním
sklonem za předpokladu, že nebude na překážku čitelnosti.
Průzkumy autorky písma Radany Lencové ukázaly, že většina
dospělých lidí, jejichž rukopis lze

Nové hrací prvky
Jiřina Greplová
ZŠ a MŠ 9. května

označit za dobře čitelný, používá
právě variaci tiskové kurzívy, tzn.
nakloněné nespojené písmo. Stejně
jako ona si myslím, že je vhodné se
naučit jedno písmo v dětství a to
pak používat i v dospělosti. Proto
je dobré psát již od začátku písmem jednoduchým a praktickým,
které se při rychlém psaní dobře
čte.
Vyzdvihnout je třeba i snahu
přizpůsobit velikost abecedy věku
dítěte kolem 6 let. Oproti krasopisu mají děti v tomto písmu větší
prostor. V průběhu 1. třídy jsou
dětem nabídnuty jednodušší varianty písmen. S druhou obtížnější
variantou se pak děti seznamují
ve 2. třídě. Je jen na dětech, které
variantě dají přednost, která jim
více vyhovuje. Sklon písma je dle
autorky písma jedním z individuálních znaků osobnosti, který je
úzce spjat s citovou stránkou člověka, a proto by neměl být striktně
stanoven. Děti si písmo přizpůsobí své povaze nebo mu dají sklon
rychlostí svého psaní.

Ráda bych zdůraznila, že děti,
které píší písmem Comenia Script,
se tzv. krasopis naučí číst v průběhu 2. třídy.
Podívám-li se na školní rok
2015/16, mohu s radostí říci, že
nás písmo CS nezklamalo. Písmo všech dětí ve třídě je úhledné
a tvarově správné. Děti píší rády
a nebojí se, že si nevzpomenou,
jak písmeno vypadá. Ráda bych
popřela názor, že děti neuvolňují
ruku. Právě toto písmo přináší více
času na uvolňovací cviky, podporuje čtecí proces, což dokládá i to,
že již v dubnu všechny děti uměly
přečíst všechna písmena. S tímto
písmem máme čas na čtení s porozuměním.
Rodiče se o tom mohli přesvědčit na hodině slabikáře, která se
uskutečnila 18. května a byla to
tradičně pěkná oslava čtení a psaní. Všechny ostatní rodiče, kteří se
chtějí podívat, jak naši prvňáci píší
a čtou, bychom rádi pozvali k nám
do školy, kde vám rádi ukážeme

vše, co vás bude zajímat.

Sedmáci v Poslanecké
sněmovně ČR

www.sezimovo-usti.cz

 Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání k mým narozeninám.
Jan Devera
 Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání k mým narozeninám
a paní Černé za milou návštěvu.
Eleonora Varmužová
 Děkuji panu starostovi za milé

blahopřání k mým narozeninám.
Eva Kincová
 Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání k mým narozeninám
a paní Černé za milou návštěvu.
Rudolf Kopecký
 Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání k mým 75. narozeninám.
Jiří Liner
 Děkuji

panu
starostovi
za krásné blahopřání k mým
narozeninám a paní Novákové
ze Sboru pro občanské záležitosti za milou návštěvu.
Božena Vaníčková

 Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání k mým narozeninám.
Pavel Račan
 Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání k mým narozeninám
a paní Hlubinkové za milou
návštěvu a předání dárku.
Josef Lenc
 Děkuji panu starostovi za bla-

H

ned na začátku měsíce května
2016 „vyrostly“ na zahradě
naší mateřské školy dvě věžičky
nové herní sestavy pro děti. V sestavě jsou pod věžemi dvě skluzavky, ke kterým se děti dostanou
několika způsoby – po žebříku,
síti, malé lezecké stěně a šplhem
po tyči. Obě věže spojuje prolézací tunel. Výška volného pádu je
1 metr, proto může mít sestava jako
dopadovou plochu pouze trávník.
Nedaleko jsou ještě umístěna dvě
pružinová houpadla – „zebra“ pro
dvě děti a „motorka“.
Nyní už zbývá jen dětem popřát
radostné hry při venkovních aktivitách naší školky a k tomu samo
zřejmě krásné počasí.

Poděkování

hopřání k mým narozeninám
a paní Máchové za milou návštěvu a předání dárku.
Věra Přívozníková
 Děkuji panu starostovi za přá-

ní k mým narozeninám.
Ladislava Sušková
 Děkuji

panu
starostovi
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi
za blahopřání k mým narozeninám.
Jan Novotný

publice, pokud by měli tu možnost. Součástí debaty byla i soutěž o drobné ceny. Po návštěvě
kanceláře jsme zasedli do poslaneckých lavic přímo v jednacím
sále, vyzkoušeli hlasovací zařízení
i řečnický pult a prohlédli si zázemí sněmovny.
Po dvouhodinové prohlídce
jsme pokračovali v cestě na nedaleký Petřín. Výstupem na rozhlednu a návštěvou zrcadlového bludiště jsme zakončili celodenní výlet

a vydali se autobusem domů.

Jana Junková
třídní 7. A, ZŠ Školní náměstí

N

a pozvání pana poslance
Ing. Jana Bartoška jsme měli
možnost prohlédnout si prostory
Poslanecké sněmovny, nahlédnout do jeho pracovny a diskutovat s členy jeho týmu. Přivítala nás asistentka pana poslance
a hovořila s dětmi o aktuálních
tématech. Sedmáci se zamýšleli
nad tím, co by změnili v naší re-
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 Za celý můj život se žádný

z adresátů v této rubrice nezasloužil o několik generací občanů Sezimova Ústí více než paní
dětská Dr. Šišková, která nedávno ukončila svoji lékařskou
praxi. Tímto bych rád za sebe,
svojí rodinu a jsem přesvědčen,
že i za tisíce mých spoluobčanů, velmi poděkoval za pomoc,
lásku a péči, kterou nám naše
milá paní doktorka věnovala.
Paní doktorko, děkujeme.
rodina Nemravova
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Nové lavice v kostele

Návštěva knihovny

Jitka Vrbová
římskokatolická farnost
Sezimovo Ústí

Alena Vochozková
Iveta Riegerová

K

MŠ Zahrádka

V

úterý 19. 4. děti z MŠ Zahrádka navštívily Městskou
knihovnu v Sezimově Ústí I.
V příjemném prostředí knihovny
je přivítala paní knihovnice Jitka
Kovandová. Velmi pěkným způsobem dětem vysvětlila, k čemu
knihovna slouží, jak s knihami
zacházet a děti se dozvěděly ještě
další zajímavosti. Na otázku „Kdo
už v knihovně někdy byl?“ se zvedl
les rukou. Za to si zaslouží rodiče
i prarodiče velkou pochvalu. Děti
si se zájmem prohlížely dětské
publikace, povídaly si nad ilustracemi. Pozorně pak vyslechly

čtení paní Kovandové z knihy paní
učitelky Aleny Bláhové „Pohádky
ze školky“, snažily se zapamatovat
si jména čarodějnic, na které se
jich po poslechu paní knihovni-

ce ptala. Naše společná návštěva
knihovny díky paní Jitce Kovandové určitě zasela semínka zájmu
u budoucích malých čtenářů. Dě
kujeme.

ostel Povýšení sv. Kříže v Sezimově Ústí se po 175 letech
dočká nových lavic. Sbírka na jejich pořízení probíhá mezi věřícími, o finanční podporu bylo
požádáno město Sezimovo Ústí,
v květnu se konal i benefiční koncert pěveckého sboru Nokturno,
za což paní sbormistryni Jarmile
Hlubinkové i všem členům sboru
upřímně děkujeme. Pokud se, vážení spoluobčané, chcete podílet
na hodnotě, která přežije století,
můžete přispět i vy na jejich výrobu. Příspěvky můžete dát do průhledné kasičky u vchodu do kostela nebo poslat na účet farnosti
číslo 218630494/0300. Upřímně

Jeden školní rok končí,ale další brzy začne!
Richard Mlázovský
ředitel ZUŠ Sezimovo Ústí

M

inulý článek jsem začal slovy „Tento školní rok se přehoupl do své druhé poloviny“ a ani
jsme se nenadáli, blíží se pro někoho více, pro někoho méně očekávané prázdniny. Pro žáky a učitele je to doba jistě zaslouženého
odpočinku, pro vedení škol je to
však doba, kdy se realizují stavební
a jiné úpravy, na které během roku
není prostor ani čas. Ani u nás to
letos nebude jinak.
Než se však zmíním o tom, co
všechno bychom chtěli o prázdninách udělat, dovolte mi, abych
se krátce ohlédnul za končícím
rokem a připomenul alespoň to
nejdůležitější, co se nám podařilo.
• Ve škole začal po letech úspěšně
pracovat žákovský orchestr.
• Uspořádali jsme první charitativní „Koncert pro Světlušku“
v táborském Divadle a výtěžek
10.000 Kč bude při podzimní
sbírce zaslán na konto Světlušky
na podporu nevidomých.
• Naši žáci se úspěšně zapojili
do soutěží vyhlášených MŠMT,
vyjmenuji jen ty nejlepší, kteří
získali umístění v krajských kolech: - Kvarteto lesních rohů
– 1. místo s postupem do celostátního kola (vyučující Eva
Mlázovská), - Houslové duo

XXIV. ročník

a kvarteto - 1. a 2. místo (vyučující Helena Hýnová), - Kvarteto zobcových fléten – 1. místo,
(1. náhradník do celostátního
kola, vyučující Marie Peková),
Duo zobcových fléten - 3. místo (vyučující Hana Boháčová),
Trubkové trio s klavírem - 1.
místo (vyučující Richard Mlázovský), akordeonisté Milena
Veselá – 2. místo, Martin Hemza a Zuzana Bočanová 3. místa, Akordeonové duo a trio - 2.
místa (vyučující Dana Mužíková). Všem ještě jednou gratuluji!
• Žáci výtvarného oboru vedeni
Alžbětou Horynovou a Hanou
Masopustovou vystavili své nejlepší práce na výstavách s názvem „Já vidím, co ty nevidíš“
v kině Spektrum a v plánské obřadní síni městského úřadu.
• Žáci tanečního oboru završili
svou celoroční práci závěrečným vystoupením ve „Spektru“
a účastí na Krajské přehlídce
scénického tance v Českých Budějovicích.
• Pěvecký sbor vedený Jiřím
Emmerem uvedl s úspěchem
za doprovodu žákovského orchestru operku pánů Svěráka
a Uhlíře „Červená Karkulka“.
Na závěr chci ještě všechny
zájemce o studium v naší škole
pozvat k zápisům – přijímacím
pohovorům, které proběhnou
7. a 8. června od 16 do 18 hodin

v budově školy v Nerudově ulici.
Mimo tyto termíny po individuální domluvě kdykoli v odpoledních
hodinách.
Ve školním roce 2016/2017 nabízíme studium v těchto uměleckých oborech:
Hudební obor – „Zahrajte a zazpívejte si s kapelou nebo ve sboru“
Nově nabízíme i studium klasického zpěvu pod vedením členky Národního divadla Kláry Benedové.
Taneční obor – „Každý má
u nás dveře otevřené“
Výtvarný obor – „Probuďte
svou fantazii“
Ve středu 15. června odpoledne vás zveme na „Den otevřených
dveří“
P. S. Co že to budeme dělat
o prázdninách? Vybudujeme dvě
nové učebny hudebního oboru, zrekonstruujeme koncertní sál, vymalujeme několik tříd a začneme s výměnou obyčejných dveří v učebnách
za tzv. „akustické“. Držte nám palce,
ať to všechno stihneme a těšíme se
v září na shledanou. Krásné léto.
Základní umělecká škola
Sezimovo Ústí
Nerudova 648, 391 02 S. Ústí
telefon: 381 275 383
e-mail: zussu@volny.cz
www.zus-sezimovo-usti.cz
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děkujeme za každý váš příspěvek. Do nových lavic budete moci
usednout již při letošní Noci koste
lů v pátek 10. června.

Člobrďo turnaj
v Centru Kaňka
Dáša Válková
školní družina Centra Kaňka

J

iž po šesté se sešly děti z 2. ZŠ
Sezimovo Ústí s dětmi ze ZŠ
Centra Kaňka nad barevnými
kuželkami. Souboj byl tentokrát
napínavý a nelítostný do poslední
chvíle. Snad nikdy se tak nevyhazovalo jako v letošním finále.
Atmosféra turnaje byla bojovná
a veselá, všichni si to opravdu užili.
Vyhrál Jirka Jiříček z Kaňky, i když
vítězem byl každý, kdo hrál a ne
zlobil se.



www.sezimovo-usti.cz
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Sportovní gymnastika

Diakonie Rolnička děkuje občanům

V

e středu 20. dubna potkávali
občané Sezimova Ústí v ulicích svého města dobrovolníky
ve žlutých tričkách a se zapečetěnými pokladničkami, kteří kolemjdoucím za příspěvek do pokladničky nabízeli barevnou placku
s originálním obrázkem klientů
Rolničky. A Rolnička děkuje všem,
kteří jakoukoli částkou do našich kasiček přispěli. Ve všech 11
městech Jihočeského kraje, kde se
15. ročník Rolničkových dnů,

HLEDÁME PRO CENTRUM ZDRAVÍ V SEZIMOVĚ ÚSTÍ
OD LEDNA 2017 OSOBY / SUBJEKTY SAMOSTATNĚ
VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ PRO NÁSLEDUJÍCÍ ČINNOSTI:

2. místo Šimon Klečacký, 3. místo Jonáš Prokop

Zdeňka Kašíková, trenérka

O

víkendu 23. a 24. dubna se
kluci rozdělili. Část odjela již
v pátek do Liberce, kde krátce potrénovali a v sobotu se zúčastnili
Libereckého poháru. Druhá část
v sobotu reprezentovala v Trhových Svinech, kde se v kategorii
nejmladších žáků kluci pěkně seřadili za sebou – 6. Čenda Donát,
7. Dan Kohout a 8. Jakub Koreš.
Z Liberce si kluci odnesli medaile,

konal, bylo vybráno 189.456 Kč,
z toho 5.801 Kč na území Sezimova Ústí.
Výtěžek sbírky bude použit
na vznik nové odlehčovací služby
pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, kterou Rolnička
otevře v lednu 2017 v Táboře. Děkujeme!
Více informací najdete na stránkách Rolničky www.rolnicka.cz.
Za Rolničku Ludmila Pokorná, –

koordinátorka sbírky

a to v nejmenší kategorii Adepti Šimon Klečacký stříbro a Jonáš
Prokop bronz.
V kategorii Nejmladších žáků
bylo pořadí následující: Jan Klečacký 10. místo, Matyáš Ludvík
18. místo.
V kategorii Mladší žáci se umístil Aleš Matoušek na 4. místě a Matěj Šmíd na 9. místě.
V kategorii Starší žáci bylo
umístění následující: Fanda Vaněček 7. místo, Dan Psota 8. místo

a Vojta Prokop 9. Místo.

• večerní cvičení Pilates
• dopolední / odpolední cvičení jógy pro maminky s dětmi
vč. hlídání dě od 2 let po dobu cvičení v prostorách Centra zdraví
• dopolední / večerní cvičení jógy pro seniory
• večerní cvičení Hot jógy • pedikúru • masáže
• kadeřnictví / holičství • poradenství pro těhotné ženy

Kontaktní osoba: Ing. Císař, tel.: 725 459 684,
e-mail: antonin.cisar@gmail.com

PACOVSKÉ STROJÍRNY
SAMOSTATNÝ KONTROLOR JAKOSTI
Požadujeme:








Popis činnosti:

SŠ technického směru
orientace ve strojírenských normách, technické a výkresové dokumentaci
praxe ve výrobním strojírenském podniku výhodou
znalost cizího jazyka (AJ, NJ, RJ) výhodou
znalost MS Office
kvalifikace NDT: VT2, PT2, RT2 výhodou
pečlivost, svědomitost, komunikativnost, samostatné rozhodování

Dále hledáme:

 mezioperační a výstupní kontrola jakosti
 provádí nedestruktivní zkoušení svarů (VT, případně PT,RT)
 kontroluje jakost, funkci a úplnost hotových výrobků před
odevzdáním expedici
 sleduje jakost výrobků v průběhu jejich skladování
 zahajuje a sleduje průběh zmetkového řízení u vadných
výrobků
 tvorba průvodní technické dokumentace výrobku

SVÁŘEČE, ZÁMEČNÍKY

Nabízíme:




odpovídající mzdové ohodnocení
příspěvek na závodní stravování
příplatky nad rámec ZP

www.sezimovo-usti.cz





příspěvek 500 Kč na životní pojištění
jubilejní odměny až 10 000 Kč
příspěvek na dopravu (500 – 1 500 Kč)
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personalni@pacovske.cz
Tel: +420 724 589 699
+420 565 410 213
PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.
Nádražní 697, 395 01 Pacov

www.pacovske.cz
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75 let házené v Sezimově Ústí
Petr Havel
prezident TJ Spartak
MAS Sezimovo Ústí

V

letošním roce 2016 uplynulo právě 75 let od doby, kdy
vznikl první sportovní klub v nově
budované části města Sezimovo
Ústí. Tímto krokem byly položeny
základy k dlouhé a úspěšné tradici
sportu ve městě. Tělovýchovná jednota Spartak MAS Sezimovo Ústí
je dědicem a pokračovatelem prvního klubu, po celou dobu své existence se sportovci snažili úspěšně
reprezentovat město Sezimovo
Ústí, továrnu Kovosvit a značku
MAS. Oddíl házené byl jedním ze
zakládajících odborů nového sportovního klubu. Ustavující valná
hromada nového klubu se sešla 26.
ledna 1941. Byl přijat název klubu
Sportovní klub MAS Sezimovo
Ústí a ustanoveny základní barvy
klubu - modrá a bílá. Této schůze se zúčastnilo 30 zakládajících
členů. Byl sestaven první výbor
klubu s 11 členy – v čele předseda
p. Pastyřík, místopředsedou byl
p. Martínek a jednatelem p. Hošek.
Byly zřízeny první odbory, kterých
bylo 15 - fotbal, lehká a těžká atletika, tenis, stolní tenis, zimní sporty (lyžaření, bruslení, hokej), jízda
koňmo, lovecký kroužek, kulturní
kroužek, házená, odbíjená, šach,
vodní sporty, turistika a cyklistika
Házená se tedy stala jedním
z prvních sportů, který byl v rámci
nového klubu pravidelně provozován. Prvním činovníkem a zakladatelem byl František Šanda, který
zkoušel házenou s několika hráči
již v roce 1940. Sport byl jednou
z mála aktivit, která byla v Protek-

ROK 1942 – 1. rok na novém hřišti na současném místě areálu
torátu tolerována, a tak paradoxně
byl rok 1941 obdobím prvních
utkání, náborů a tvorby družstev
– v červnu bylo v rámci 1. sportovních her sehráno házenkářské
utkání SK MAS S. Ústí – Mlékárna
Tábor 0:4. Utkání se hrálo na hřišti
v prostoru dnešního zdravotního střediska. Rekordní návštěva
byla zaznamenána na přátelském
utkání s pražskou prvoligovou
Slávií – 1400 diváků, kdy naši těsně prohráli 8:10. Téhož roku muži
zvítězili v jihočeském přeboru.
V podzimní kvalifikaci o postup
do 2. ligy však družstvo neuspělo.
V soutěžích bylo rovněž zapojeno
družstvo žen a dorostenců.
Poválečná doba přinesla nový
rozmach sportovního hnutí, v Sezimově Ústí dominovala házená
spolu s fotbalem. Postupně se
rozrůstala členská základna a přibývaly sportovní úspěchy. Výbornou sportovní úroveň potvrdilo
v sezóně 1947/48 družstvo mužů
(pod názvem Sokol Kovosvit) vítězstvím v divizi před S. Šťáhlavy

a postupem do 1. ligy české házené. Za armádní družstvo ATK
nastupovali i naši hráči, kteří byli
na vojně – Korbel, Fák, Novák
a Froněk, za národní družstvo
v utkání se Švédskem na jaře 1949
nastoupili Korbel a Fák. Právě
tento rok byl předělem pro házenou i v Sezimově Ústí, kdy bylo
rozhodnuto o přechodu na mezinárodní házenou. V říjnu 1949 se
konalo první utkání v handballu
(mezinárodní házená) v Sezimově Ústí. Dobré výkony znamenaly
zařazení družstva mužů do 1. ligy.
Po celá 50. léta patřili házenkáři TJ
Spartak Sezimovo Ústí (název klubu od r. 1952) k předním československým týmům. S házenou tehdy
začínal v Sezimově Ústí pozdější
dlouholetý reprezentant a hráč
Dukly Praha Josef Trojan.
V 60. letech hráli muži i ženy
ve 2. lize, pouze v sezóně 1965/66
hráli muži nejvyšší soutěž. Trenérem byl M. Soukup, z hráčů patřili
k oporám J. Ketner v brance, dále
pak F. Hadrava, V. Pekař, V. Kavka,

J. Pešat, K. Grossmann ml. Na konci 60. let začala úspěšná etapa mládežnické házené, kdy po několik
let patřili naši dorostenci k republikové špičce – vrcholem byly tituly přeborníků ČSR v letech 1969
a 1975. K tomu je třeba připočítat
ještě jeden výrazný mezinárodní
úspěch – vítězství na 8. evropských hrách mládeže na jaře 1969.
Pod vedením trenérů M. Soukupa
a J. Pešata vyrostlo několik výborných ligových hráčů a reprezentantů ČSSR – M. Vojta, B. Cepák
(účastník OH v Montrealu 1976),
Z. Nekola, P. Havel, Z. Havel.
70. léta byla dobou přestavby
areálu – postupně se začalo se
stavbou železné tribuny pro 700
diváků, poté následovala vlastní
hrací plocha – nový asfaltový povrch a umělé osvětlení v roce 1972,
elektrický ukazatel skóre a oplocení areálu. Vyvrcholením byla stavba dvoupatrové budovy sociálního
zázemí s ubytovnou, která byla dokončena v roce 1976. Vyrostl zde
jeden z nejhezčích házenkářských
areálů v tehdejší době. Za celou
stavbou bylo obrovské úsilí Z. Pavlíka, V. Svatka a M. Plecra.
V 80. letech hráli muži Národní ligu a základ družstva tvořili
úspěšní dorostenci z let 1968 –
1975. Koncem 80. let došlo k sestupu do nižší soutěže, kde hrají
muži do dnešní doby. Nejlepší
hráči odcházeli do ligových klubů
– nejlepším je P. Kejval, který se
v dresu Frýdku Místku stal dvojnásobným přeborníkem České
republiky.
Na podzim roku 2004 pak začala další významná rekonstrukce areálu, kdy zastřešením areálu

vznikla nová sportovní hala.

TJ Spartak MAS oddíl házené,
Město Sezimovo Ús a Město Planá nad Lužnicí
Vás srdečně zvou na oslavu

75. výročí založení házené v Sezimově Ús
16. ročník utkání házenkářských generací
se uskuteční

v sobotu 4. 6. 2016
ve sportovní hale v Sezimově Ús II
PROGRAM
10:00 - Náborové utkání žáků
11:00 - Turnaj dorostu
14:00 - Vyhlášení výsledků a předání cen

15:00 - Turnaj generací
17:00 - Ukončení akce a předání cen
Představení publikace k výročí

Pro diváky vstup zdarma. Občerstvení zajištěno.

ROK 1976 – otevření areálu po dokončení přístavby budovy házené
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Naše první mezinárodní zkušenosti
Alena Kalinová, trenérka

D

ruhý květnový víkend vyrazili softballisté Hladových
hrochů hned do několika míst
v republice.
Tee ballisti v Chomutově obhájili 3. místo, když prohráli jen s vítězem turnaje a vedoucím týmem
tabulky Beavers Chomutov.
Muži vyjeli za ligovými body
poprvé hrát ven. V sobotu si přivezli 2 skalpy hráčů VŠ Plzeň.
V neděli v Praze odešli ze souboje
s PV Praha smírně 1:1 na zápasy.
Nejočekávanější akcí a velkou
neznámou byla účast našich kadetů v mezinárodním turnaji Joudrs
International CUP U16 2016. 2.
ročník byl opět pod záštitou ESF.
Na dvou místech v Praze, v areálu SaBaT a Joudrs se utkalo 16
týmů v kategoriích U13 a U16.
Zahraničními účastníky byli hráči
z Dánska, Švédska, Izraele a Chorvatska. Turnaj v kategorii U 16 na-

Hroši rozpis
4. 6. muži - 2. liga - 14:00, 16:00
16. 6. žáci - Oblast - 17:00, 18:00
19. 6. žáci - Coachball - celý den
24. 6. žáci - Oblast - 17:00, 18:00

Rozloučení se
školním rokem
Kristýna Mrázová
knihovnice

P

ZÁPAS HLADOVÍ HROŠI SEZIMOVO ÚSTÍ - SNAILS KUNOVICE – Adam Bočánek na nadhozu, Pavel Švec na postu kečra (dvojice, která velkou měrou přispěla k celkovému
vítězství v turnaji)
konec ovládli naši hráči. Ve finále
se Snails Kunovicemi v napínavém boji udrželi vítězství a výhrou

4:2 si zajistili první zlaté medaile
z mezinárodního klání.
Gratulujeme. 

řijďte se do knihovny rozloučit se školním rokem
a přivítat prázdniny. Knihovna
v Sezimově Ústí 2 bude netradičně otevřena i v pondělí
27. června od 13 do 16 hod.
Kromě možnosti vypůjčit si
knížky na prázdniny čeká
na děti zábavné odpoledne
plné her a soutěží. Program
je připraven ve spolupráci se
Střední knihovnickou školou.
Vítáni jsou čtenáři i nečtenáři
obou knihoven.


Z činnosti hasičů
Petr Myslivec, starosta SDH

D

ne 15. ledna 2016 se konala Výroční valná hromada okrsku,
kterou tento rok pořádala naše jednotka. Sešli jsme se v příjemném
prostředí objektu Bůček a zúčastnili
se jí zástupci sdružení Plánského
okrsku, a to SDH Sezimovo Ústí,
Košice, Zhoř, Obora a Ústrašice.
Starosta okrsku p. Boháč zhodnotil
práci jednotlivých SDH za loňský
rok a plán akcí a soutěží na rok
2016. Součástí VVH bylo ocenění
dvou našich členů za dlouhodobý
přínos pro jednotku, a to Jiřího Svatoně a Jaroslava Makovce.
Dne 16. ledna 2016 jsme se opět
sešli na stejném místě, kde se konala Výroční valná hromada jednotky sboru dobrovolných hasičů
města Sezimovo Ústí. Velitel jednotky Radovan Svoboda zhodnotil výsledky hasičů za minulý rok.
Vyzdvihl zejména vznik nové zásahové místnosti, na které se sponzorsky podílely firmy Kovosvit
MAS, a.s. a VSP DATA, a.s. Co se
týče plánu na tento rok, důležitým
bodem je získání dotace na poří-

www.sezimovo-usti.cz

zení vysílaček. Dalším úkolem je
vybavení nové zásahové místnosti
kójemi pro zásahové obleky. Vše se
však bude odvíjet od finanční situace jednotky.
Jako čestní hosté se akce zúčastnili místostarostka města Sezimovo Ústí Ludmila Svatková,
starosta OSH Tábor Alois Pazdera,
velitel jednotky hasičů Silon, s.r.o.
Miroslav Soukup a majitelé agentury MN-Miroslav Navrátil. Dále
na Výroční valnou hromadu přijali
pozvání zástupci SDH Neplachov,
Planá nad Lužnicí a Silon.

Hasičem roku byl vyhlášen
Zdeněk Kroužek, kterému jako
hlavnímu strojníkovi vděčíme
za neustálou akceschopnost výjezdové jednotky. Zvláštní vyznamenání z rukou starosty OSH Aloise
Pazdery převzal dlouholetý člen
jednotky SDH Kovosvit a poté
Sezimovo Ústí Bohuslav Váňa
za dlouhodobý přínos pro jednotku ve formě oprav hasičského vystrojení a výzbroje.
Poděkování patří sponzorům,
kteří se finančně a materiálně podíleli na zdárném průběhu obou
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akcí: Město Sezimovo Ústí, Kovosvit MAS a.s., Agentura MN-Miroslav Navrátil, Restaurace
U Vrby – Jaroslav Dolanský, Gastro Gold, Lahůdky Tábor, Briklis
spol. s r.o., Jan Vichta – sound.
Dne 23. února 2016 v 15:45 hod.
vyjela naše jednotka na žádost
Městské policie Sezimovo Ústí
na odstranění ropné látky z vozovky. Po příjezdu na místo události
v ul. E. Beneše členové jednotky
pokryli místo ropné skvrny sorbentem na ploše cca 24 m2 a provedli likvidaci. Poté se jednotka
vrátila zpět na základnu.
Dne 12. března 2016 ve 12:32
hod. vyjela naše jednotka na odchyt domácích zvířat, které se volně
pohybovaly v areálu firmy Kovosvit
MAS a. s. Po příjezdu na místo
události jednotka v součinnosti
s jednotkou HZS Tábor provedla
odchyt zvířat. Z důvodu absence
jiných možností hasiči jednotky
města naložili zvířata do CAS 25
DENNIS a přepravili je na statek
pí Štefanové, která se jich ujala
po dobu, než si je vyzvedl majitel.
V 16:05 hod. se jednotka vrátila

zpět na základnu.
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Kulturní akce na měsíc červen
DEN DĚTÍ
1. června 14 hod.
Park před Spektrem

Dětský kabaret v podání divadla
Hnedle vedle, pořad Duhové
bubliny s workshopem, fotostánek,
skákací hrad, trampolína,
malování na obličej, soutěže…
..............................................................................................

NÁMOŘNICKÝ DEN ANEB
POMOZTE ZACHRÁNIT
PIRÁTSKÝ POKLAD
5. června 13 – 17 hod.
Sportovně - rekreační
areál Pohoda
Zábavné odpoledne pro
děti i dospělé plné soutěží
spojených s vodou,
piráty a námořníky. Na každém
z ostrovů obdrží námořníci jeden
dílek ze skládačky a po splnění
všech úkolů nahlédnou do mapy,
kde je vyznačena cesta k pokladu.
Na konci cesty s pokladem si
každý námořník vybere část
pirátského pokladu jako odměnu
za pomoc.
..............................................................................................

NOC LITERATURY
15. června v 18 hod.
Sportovně - rekreační areál
Pohoda a sál Spektrum
Putovní čtení zahájí
15. června v 18 hodin
Josef Králík na koupališti
Pohoda. V 19 hodin se akce
přestěhuje do Spektra, kde
v malém sále proběhne autorské
čtení spojené s autogramiádou
a prodejem knih spisovatelky
Dany Šárkové.
..............................................................................................

LETNÍ SHOW ZŠ ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ
23. června v 17 hod.
Letní kino
Vystoupení pěveckého sboru
Nokturňáček, formace zumby
a roztleskávaček, mažoretky
a folklórní soubor Dubínek.
Uvidíte také ukázky práce
s keramikou, paličkováním a další
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JIŽNÍ ČECHY – VELKOPLOŠNÁ
CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
– BLANSKÝ LES
16. června v 18 hod.
Loutkový sál
Při přednášce o Blanském lese
se posluchači dozvědí některé
zajímavosti, které o této chráněné
krajinné oblasti téměř určitě
neznají (např. maketa vsi Plešovice,
Muzeum Schwarzenberského
kanálu, keltské oppidum,
elektrárna na Křemežském potoce,
zřícenina kostela u Holašovic
atd.) Připomeneme maloplošná
chráněná území v CHKO, naučné
stezky na jejím území, dozvíme
se i zajímavosti o některých
architektonických a technických
památkách a zvláštnostech.
Přednáška bude doplněna bohatou
fotodokumentací.
Vstupné: 40 Kč

ruční práce žáků.
Vstupné: zdarma
LUŽNICKÁ ŠLAPKA
25. června
9.00 hodin – prezence
9.30 hodin
– BikeTrial a Parkour SHOW
10.00 hodin – start
Husovo náměstí

Pátý ročník cyklojízdy
po březích řeky Lužnice
a okolí. Orientační mapu
obdrží účastníci na startu, délka
trasy – kratší 15 km, delší 25 km.
Nejenom pro cyklisty je připravena kapela Krýgl Boys a zcela nová
BikeTrial a Parkour SHOW v které
se představí přeborník ČR Josef
Bigi Bigas za řidítky speciálního
biketrialového
kola a předvede
dech beroucí
skoky na překážkách ve výšce více
než 2 m. Účastníci
Lužnické šlapky
mají vstup zdarma do Sportovně
rekreačního areálu Pohoda.

DIVADLO
VŮNĚ TŘEŠŇOVÝCH KVĚTŮ
Divadelní soubor Tábor
9. června v 19 hod.
Sál Spektrum

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

ROZLOUČENÍ
SE ŠKOLNÍM ROKEM
27. června 13 – 16 hod.
Městská knihovna Sezimovo
Ústí 2
Přijďte netradičně i v pondělí
do knihovny. Kromě možnosti
vypůjčit si knihy čeká na děti
i zábavný program plný her
a soutěží. Vítáni jsou čtenáři
i nečtenáři obou knihoven.

Beznaděj ubírá sílu i posledním
doufajícím, ustává všechno,
co ustat může, svět se ponořil
do bezbřehé tichosti… Žijeme
v temném věku, vychytrale
osvětleném umělým světlem,
aby nikdo nebyl schopen říci,
jak moc se doopravdy setmělo.
Co je vlastně realita a dokážeme
ji rozeznat?
Vstupné: 100 Kč

PŘEDNÁŠKY

PLAMEŇÁCI POD OLIVAMI
Divadlo Múzika
13. června v 18 hod.
Sál Spektrum
Slavnostní představení
u příležitosti 25. výročí založení
souboru. Komedie na motivy
her Ivana Krause o tom,
jak někdy vzniká bulvární
divadlo.
Vstupné: 50 Kč

DOMÁCÍ LÉKÁRNA V LÉTĚ
6. června 15 hod.
Spektrum – malý sál
Jak na přírodní ošetření
pokožky, přírodní voňavý
repelent, přípravu bylinných
sirupů a mnoho dalšího
s lektorkou Jarkou
Vomáčkovou.
Vstupné: 40 Kč
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POHÁDKY
JAK ČERTI NAPRAVILI
PRINCEZNU
Divadélko Bublina
12. června v 15 hod.
Sál Spektrum

Pohádka není jenom o jedné
princezně, ale hned o dvou. A jak už
to bývá, ta jedna je hodná a ta druhá
je nejenom zlá, ale také panovačná.
Přesně taková hříšná dušička se
hodí líným čertům. Mají v pekle
zimu a potřebují někoho, kdo by
jim posluhoval. Polepší se princezna
nebo už navždy zůstane v pekle?
Vstupné: 50 Kč

VÝSTAVY A VERNISÁŽE
FOTOGRAFIE LADISLAV RIŽÁK
Výstava je přístupná
od 4. května do 30. června 2016
Galerie Spektrum
V roce 1991 opustil kantořinu
a začal se živit tím, co ho od mládí
bavilo. Tehdy ještě nebyl digitál
a po fotkách, kalendářích,
plakátech atd. byl velký hlad. To mu
usnadnilo vstup na profesionální
fotografickou dráhu.
..............................................................................................

VÝSTAVA KOSATCŮ
3. června v 18 hod. – VERNISÁŽ
Výstava je přístupná
3. - 5. června 2016
od 9 do 18 hod.
5. června od 15 hod. prodej
vystavovaných řezaných kosatců
Galerie Spektrum
Uvidíte na
250 odrůd
bradatých
kosatců
od českých
světově
uznávaných pěstitelů a šlechtitelů,
s možností nákupu vystavovaných
exemplářů. Na vernisáži bude také
poradna pro pěstitele a anketa
o nejpůsobivější kosatec.
Vstupné: 20 Kč

www.sezimovo-usti.cz
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HOBBY ART – VERNISÁŽ
7. června v 18 hod.
Galerie Spektrum

areál při kostele Jména Panny
Marie, či kapli sv. Vojtěcha
ve Vodňanech. V Chelčicích si
také prohlédneme Památník Petra
Chelčického. Ve Štěkni navštívíme
tamní zámek s minimuzeem
Karla Klostermanna.
Cena: 650 Kč
(cena zahrnuje vstupy)
č. účtu: 705 978 359 / 0800,
var. symbol 406
..............................................................................................

HOBBY ART je výstava deseti
amatérských autorů. Pravidelně
navštěvují výtvarné dílny
pro dospělé v DDM Tábor.
Můžete zde vidět rozmanité
zpracování kresebných studií,
zátiší, maleb podle předlohy, volné
malby. Tato nesourodá skupina
má přeci jen něco společného
a to radost a nadšení z výtvarné
tvorby. Výtvarná díla vznikla
pod vedením Mgr. Veroniky
Peštové Vlkové. Výstava je
přístupná od 8. do 30. června
2016 a od 1. do 30. září 2016.
Výstavy jsou přístupné v době
konání kulturních akcí MSKS
včetně promítání filmů
(vstup hlavním vchodem)
nebo po domluvě v kanceláři
předprodeje.

VÝLETY
POUTNÍ MÍSTA STRAKONICKA
sobota 4. června
odjezd v 7.30 hod. Spektrum,
7.45 hod. Tábor ČD

Průvodce Mgr. Josef Bílek nás
provede po poutních místech
Strakonicka. Zastavíme se
v Radomyšli u poutního kostela
sv. Jana Křtitele s křížovou cestou,
v Chelčicích u poutní kaple
sv. Maří Magdalény. Na Lomci
u Vodňan si prohlédneme poutní

www.sezimovo-usti.cz

FILMOVÁ PRAHA
pátek 10. června
odjezd v 6.00 hod. Spektrum,
v 6.15 hod. Tábor ČD
S průvodkyní Lenkou Želivskou
se vydáme do Prahy. Začneme
prohlídkou Studií Barrandov

budeme nejen kochat pražskými
panoramaty, ale pochutnáme
si na obědě ve formě rautu.
Po obědě se vydáme na Vyšehrad,
prohlédneme si Baziliku sv. Petra
a Pavla, klenotnici Vyšehradské
kapituly a Vyšehradský hřbitov,
kde odpočívají čeští velikáni.
Cena: 990 Kč/
senioři nad 65 let 940 Kč
(cena zahrnuje vstupy a loď)
č. účtu: 705 978 359 / 0800,
var. symbol 2506.

KURZY
HARMONIZAČNÍ
A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
6. června 18 hod.
13. června 18 hod.
20. června 18 hod.
Spektrum
Cvičení s lektorkou Mgr. Lenkou
Čápovou pro zdraví a psychickou
pohodu, vhodné pro všechny
věkové kategorie. Zbavíte se
napětí, bolesti, naučíte se správně
využívat svaly a předcházet
zdravotním problémům.
Vstupné: 60 Kč

(velký okruh s průvodcem –
nábytek, kostýmy, ateliéry),
potom přejedeme na Kavčí Hory
(při přejezdu oběd v autobuse)
a prohlédneme si s průvodcem
Českou televizi. Po prohlídce se
půjdeme projít Malou Stranou
(Čertovka, Kampa, Lennonova
zeď, pauza na kávu). Na závěr
navštívíme Muzeum Karla
Zemana.
Cena: 910 Kč
(cena zahrnuje vstupy)
č. účtu: 705 978 359 / 0800,
var. symbol 1006

PŘIPRAVUJEME:
HURÁ NA PRÁZDNINY
1. července 16 – 18 hod.
Park před Spektrem
Zábavné odpoledne pro děti, Velká
nanuková show, Rozpustilý kabaret

PŘIPRAVUJEME
VÝLETY:

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

PRAHA – PLAVBA LODÍ
sobota 25. června
odjezd v 6.45 hod. Spektrum,
v 7.00 hod. Tábor ČD
V sobotu 25. 6. 2016 se
s průvodkyní Terezou Krůčkovou
znovu vydáme do Prahy.
Dopoledne vyjedeme pověstnou
lanovkou na Petřín, kde
navštívíme známou Petřínskou
rozhlednu. Po ní se vydáme
na procházku po Petřínském
vrchu, cestou budeme moci
obdivovat výhledy na historickou
Prahu. Poté vyrazíme k Vltavě,
kde si užijeme dvouhodinovou
plavbu lodí, během které se

LYSÁ NAD LABEM
16. července
..............................................................................................

POUTNÍ MÍSTA PRACHATICKA
23. července

KLUBOVNA III. VĚKU
DOMÁCÍ LÉKÁRNA V LÉTĚ
6. června 15 hod.
Spektrum - malý sál
Jak na přírodní ošetření pokožky,
přírodní voňavý repelent, přípravu
bylinných sirupů a mnoho dalšího
s lektorkou Jarkou Vomáčkovou.
Vstupné: 40 Kč
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HRABĚCÍ PĚŠINKA
11. června 13 hod.
Sraz před hotelem MAS
odjezd MHD č. 13 ve 13.14 hod.
Poslední výlet před horkými
prázdninami. Hraběcí pěšinka,
dále podle řeky, na závěr
prohlídka nové multifunkční haly
v Plané, cesta domů buď MHD
nebo pěšky.
..............................................................................................

POSEZENÍ U OHNĚ
13. června 15 hod.
Venkovní prostor restaurace
Hilton u hvězdárny
Poslední setkání před
prázdninami proběhne tradičně
při typické letní aktivitě.
Přejeme všem příjemné letní
zážitky, setkání se zajímavými
a milými lidmi a to vše pod naším
heslem: „Buď fit“!
V září se na vás opět těší tým
Klubovny III. věku.

KNIHOVNY
Novinky v knihovně
Sezimovo Ústí I.:
Petra Dvořáková: Sítě
Tři ženy, tři cesty, tři příběhy
Tiffanie DeBartolo: Hledám
přítelkyni pro konec světa
Román pro ženy
Sabaa Tahirová: Jiskra v popelu
Fantasy
Alexandr Sőderberg:
Andaluský přítel
Thriller
Zuzana Ryšavá: Niky
Dívčí román
Žofie Adamová: Dům nad řekou
Detektivka
Mark S. Smith:
Útěk z továrny na smrt
Skutečný příběh z koncentračního
tábora
Julian Clary: Oprsklovi
Čtení pro děti
Novinky v knihovně
Sezimovo Ústí II.:
Dospělí:
Agatha Christie:
Poirot – Černá káva
Další případ legendárního
detektiva
Táňa Keleová-Vasilková: Touhy
Romantický příběh oblíbené
slovenské autorky
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Nora Roberts: Tajuplná žena
Romantická detektivka
Haas Wolf: Brennerová
Svérazný detektiv v nejvtipnější
detektivce posledních let
Děti a mládež:
Faraonova hrobka
Dobrodružná historie pro děti
Jasmína a Rádžovy trable
s opičkou
Čtení pro děti
David Laňka: Dobrodružství
Billa Madlafouska
Příběhy Billa a jeho kamarádů
Jo Nesbo:
Doktor Proktor a vana času
Pokračování oblíbené série

KINO SPEKTRUM
st 1. června 17.30 hod.
čt 2. června 17.30 hod.
so 4. června 17.30 hod.
ne 5. června 17.30 hod.
ŽELVY NINJA 2
Akční / Dobrodružný / Komedie /
Fantasy / Sci-Fi
USA, 2016, 112 min, přístupný,
český dabing
Režie: Dave Green
Hrají: Megan Fox, Stephen Amell,
Laura Linney, Will Arnett, Alan
Ritchson, William Fichtner
Michelangelo, Donatello,
Leonardo a Raphael jsou tady
opět s námi a jejich příběhy
pokračují!
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

st 1. června 20.00 hod.
so 4. června 20.00 hod.
X-MEN: APOKALYPSA

Akční / Dobrodružný / Fantasy /
Sci-Fi
USA, 2016, 143 min, od 12 let,
český dabing
Režie: Bryan Singer
Hrají: James McAvoy, Michael
Fassbender, Jennifer Lawrence,
Nicholas Hoult

XXIV. ročník

Od počátku civilizace byl
uctíván jako bůh. Apocalypse,
první a nejsilnější z mutantů
marvelovského světa X-Menů
načerpal sílu ostatních mutantů
a stal se tak nesmrtelným
a neporazitelným. Probudil se
po tisíci letech a je rozčarovaný
ze světa, který nachází. Rekrutuje
tým mutantů včetně zklamaného
Magneta (Michael Fassbender)
s cílem očistit lidstvo a nastolit
nový světový řád.
Vstupné: 120 Kč

přežít. Jeho nezničitelná vůle mu
pak dokázala splnit velký sen,
v roce 1988 v Calgary vstoupil
do olympijských dějin jako
nezapomenutelný „Orel Eddie.“
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

út 7. června 20.00 hod.
pá 24. června 20.00 hod.
TEORIE TYGRA

čt 2. června 20.00 hod.
ne 5. června 20.00 hod.
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
Komedie
Česko, 2016, 89 min, od 12 let,
česká verze
Režie: Tomáš Svoboda
Hrají: David Matásek, Veronika
Žilková, Kordula Stropnická,
Andrea Kerestešová, Matyáš
Bystroň, Marek Majeský, Jana
Stryková, Jenovéfa Boková, Lenka
Vlasáková
S bývalým manželem má
Eva skvělý vztah a jak, říká
její kamarádka „nebyli byste
první, co se rozvedli a zase dali
dohromady“. A pak se málem
políbí a následuje pozvání
na drahou večeři při svíčkách,
kde se Honza konečně vyjádří.
Opravdu se znovu zamiloval
a přemýšlí o svatbě . . . . .ale
s někým jiným! S krásnou,
sympatickou a chytrou
klavíristkou Lindou! A ještě
chtějí upéct svatební dort.
Vstupné: 100 Kč

Road movie / Komedie / Drama
Česko, 2016, 101 min, přístupný,
česká verze
Režie: Radek Bajgar
Hrají: Jiří Bartoška, Eliška
Balzerová, Tatiana Vilhelmová
I ochočení muži mohou zdivočet!
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

st 8. června 17.30 hod.
ne 12. června 20.00 hod.
SOUSEDI 2
Komedie
USA, 2016, 104 min, od15 let,
titulky
Režie: Nicholas Stoller
Hrají: Chloë Grace Moretz, Zac
Efron, Rose Byrne, Dave Franco
Že prý blesk dvakrát neuhodí
na stejné místo. To vyprávějte
uštvaným manželům, kteří ze
sousedního domu vyhnali příliš
hlučné vysokoškoláky, jen aby je
tam vystřídala jejich dívčí verze.
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

st 8. června 20.00 hod.
pá 10. června 17.30 hod.
BELMONDO
Dokumentární
Francie, 2016, 87 min, přístupný,
titulky
Režie: Régis Mardon
Hrají: Jean-Paul Belmondo,
Claude Brasseur, Claudia
Cardinale, Alain Delon
V jedinečném celovečerním
portrétu BELMONDO se
legendární "Bebel" vrací na místa,
kde vznikaly jeho nejslavnější
filmy. Spolu s ním a jeho synem
Paulem navštívíme Rio de Janeiro,
Paříž, Řím a francouzskou
Rivieru.
Vstupné: 90 Kč

DOPOLEDNÍ KINO
čt 16. června 10.00 hod.
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
Vstupné: 60 Kč
pá 3. června 20.00 hod.
OREL EDDIE
Životopisný / Komedie / Drama /
Sportovní
Velká Británie / USA / Německo,
2016, 106 min, přístupný, titulky
Režie: Dexter Fletcher
Hrají: Taron Egerton, Hugh
Jackman, Christopher Walken
Touha splnit si životní sen
hnala neodbytného skokanasamouka naučit se nejen skákat
na lyžích, ale také jak skákání
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DOPOLEDNÍ KINO
čt 9. června 10.00 hod.
PŘÍBĚH LESA
Dokumentární
Francie, 2015, 97 min,
přístupný, český dabing
Režie: Jacques Perrin, Jacques
Cluzaud
Díky unikátním metodám
natáčení, dokázali autoři
převyprávět příběh nám dobře
známého lesa, od doby ledové
až po současnost a zachytit
vzrušující koloběh života
v něm, který ohromí dospělé
a i dětské diváky.
Vstupné: 60 Kč
pá 10. června 20.00 hod.
so 11. června 20.00 hod.
ne 12. června 17.30 hod.
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET
Fantasy / Dobrodružný / Akční
USA, 2016, 123 min, od 12 let,
český dabing
Režie: Duncan Jones
Hrají: Ben Foster, Travis Fimmel,
Dominic Cooper, Paula Patton
Mírumilovné království Azeroth
se ocitne na pokraji války, když
se na jeho hranicích začnou
houfovat děsiví nepřátelé. Dva
hrdinové, každý z jiného tábora,
se vydávají na cestu vedoucí
k nevyhnutelnému střetu. Jeho
výsledek určí další osudy jejich
rodiny, jejich lidu a celé země.
Vstupné: 130 Kč
so 11. června 17.30 hod.
út 14. června 20.00 hod.
TAJEMSTVÍ DIVADLA SKLEP
ANEB MANUÁL
NA ZÁCHRANU SVĚTA
Dokumentární
Česko, 2016, 90 min, přístupný,
česká verze
Režie: Olga Dabrowská
Hrají: David Vávra, Milan
Šteindler, Tomáš Hanák, Tomáš
Vorel st., Jiří Fero Burda, Ondřej
Trojan, Václav Marhoul, Eva
Holubová
Dokument vypráví o tajemství
Divadla Sklep, jeho historii
i současnosti a sleduje principy
jeho obdivuhodně dlouholeté
existence a soudržnosti. Mnoho
jeho osobností funguje v dnešním
kulturním a mediálním světě
jako úspěšní a oblíbení solitéři.
Vstupné: 80 Kč
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kdysi a kdesi ztratila své rodiče...
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

út 14. června 17.30 hod.
st 15. června 17.30 hod.
pá 17. června 17.30 hod.
ANGRY BIRDS VE FILMU

Animovaný
USA, 2016, 100 min, přístupný,
český dabing
Režie: Clay Kaytis, Fergal Reilly
Film nás zavede na ostrov, kde žijí
nelétaví, ale jinak velice šťastní
ptáci.
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

st 15. června 20.00 hod.
čt 16. června 20.00 hod.
VZKAZ V LÁHVI
Krimi / Drama / Thriller
Dánsko / Německo / Švédsko /
Norsko, 2016, 112 min, od12 let,
titulky
Režie: Hans Petter Moland
Předloha: Jussi Adler-Olsen (kniha)
Hrají: Fares Fares, Nikolaj Lie
Kaas, Søren Pilmark, Johanne
Louise Schmidt
V zapadlém koutě Skotska,
na policejní stanici ve Wicku,
leží už dlouhý čas na okenním
parapetu zapomenutá láhev.
Uvnitř láhve je sotva čitelný lístek.
Jisté je jen to, že první slovo je
dánský výraz pro POMOC a je to
napsáno krví...
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

čt 16. června 17.30 hod.
so 18. června 17.30 hod.
ne 19. června 17.30 hod.
út 21. června 17.30 hod.
HLEDÁ SE DORY
Animovaný / Dobrodružný /
Komedie / Rodinný
USA, 2016, 90 min, přístupný,
český dabing
Režie: Andrew Stanton
V animovaném filmu se
na stříbrná plátna vrací oblíbená
modrá rybka Dory, která si
spokojeně žije na korálovém útesu
s Nemem a Marlinem. Pak si ale
Dory z ničeho nic vzpomene, že
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pá 17. června 20.00 hod.
PODFUKÁŘI 2
Akční / Komedie / Thriller
USA, 2016, 115 min, od12 let, titulky
Režie: Jon Murray Chu
Hrají: Mark Ruffalo, Jesse
Eisenberg, Woody Harrelson, Dave
Franco, Lizzy Caplan, Daniel
Radcliffe, Morgan Freeman,
Michael Caine
Špičkoví iluzionisté ze skupiny
ČTYŘI JEZDCI se vracejí
ve svém druhém dobrodružství,
aby na svém celosvětovém turné
předvedli kousky přesahující
hranice lidského chápání.
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

čt 23. června 17.30 hod.
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ:
ZA ZRCADLEM
Dobrodružný / Rodinný / Fantasy
USA, 2016, 105 min, přístupný,
český dabing
Režie: James Bobin
Hrají: Mia Wasikowska, Johnny
Depp, Helena Bonham Carter,
Anne Hathaway, Sacha Baron
Cohen
Skrz kouzelné zrcadlo se Alenka
dostane zpět do fantastické Říše
divů, kde ji čeká nebezpečná cesta.
Vstupné: 110 Kč

ne 19. června 20.00 hod.
st 22. června 17.30 hod.
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ
NA ZÁZRAK

Komedie
Česko, 2016, 120 min, přístupný,
česká verze
Režie: Dušan Klein
Scénář: Ladislav Pecháček
Hudba: Jaroslav Uhlíř, Ondřej
Brzobohatý
Hrají: Pavel Kříž, David Matásek,
Eva Jeníčková, Josef Somr, Pavel
Zedníček, Lukáš Vaculík, Michaela
Badinková, Tereza Brodská
Legenda se vrací po 12 ti letech
na plátna kin!
Štěpán, Kendy a Karas zůstali
i po dvanácti letech sami sebou
a nerozlučnými kamarády.
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

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

so 18. června 20.00 hod.
út 21. června 20.00 hod.
CAPTAIN AMERICA:
OBČANSKÁ VÁLKA
Akční / Sci-Fi / Thriller
USA, 2016, 148 min, od 12 let,
český dabing
Režie: Anthony Russo, Joe Russo
Předloha: Jack Kirby (komiks), Joe
Simon (komiks)
Hrají: Chris Evans, Robert Downey
Jr., Scarlett Johansson, Sebastian
Stan
Nová skutečnost Avengers rozdělí
na dva tábory. Jeden vede Steve
Rogers, jež hájí svobodu Avengers,
aby mohli bránit lidstvo bez
vládních zásahů. Druhý vede Tony
Stark, který překvapivě zastává
myšlenku vládního dohledu
a zodpovědnosti. Připravte se
vybrat si svou stranu a přidat se
k non-stop akci na dvou
frontách.
Vstupné: 100 Kč

st 22. června 20.00 hod.
NÁVŠTĚVNÍCI 3:
REVOLUCE
Komedie
Francie / Belgie / Česko, 2016,
110 min, přístupný, český dabing
Režie: Jean-Marie Poiré
Hrají: Jean Reno, Christian Clavier,
Marie-Anne Chazel,
Muriel Robin
Magoři ze středověku se znovu
pustí do cestování časem a stanou
se návštěvníky v době slavné
Francouzské revoluce na konci
18. století. Historie se srazí
s historií. Jean Reno a Christian
Clavier se vrací ve svých slavných
rolích v pokračování legendární
komedie.
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

čt 23. června 20.00 hod. TIT
pá 24. června 17.15 hod. DAB
so 25. června 20.00 hod. DAB
DEN NEZÁVISLOSTI:
NOVÝ ÚTOK
Independence Day - Resurgence
Sci-Fi / Akční / Dobrodružný
USA, 2016, 128 min, od 12 let,
český dabing
Režie: Roland Emmerich
Hrají: Jeff Goldblum, Bill Pullman,
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Liam Hemsworth, Charlotte
Gainsbourg
Za využití posbírané
mimozemské technologie
spolupracují pozemské
národy na ohromujícím
obranném programu, jehož
úkolem je ochrana planety.
Na bezprecedentní vyspělou sílu
mimozemšťanů se připravit nelze.
Jedině vynalézavost několika
statečných mužů a žen může
pozemšťany zachránit před
vyhynutím.
Vstupné: 130 Kč
..............................................................................................

so 25. června 17.30 hod.
ne 26. června 17.30 hod.
DĚDA
Rodinný / Komedie
Česko, 2016, 110 min, přístupný,
česká verze
Režie: Mejla Basel
Hrají: František Segrado, David
Suchařípa, Petra Hřebíčková, Bolek
Polívka, Kristýna Frejová, Petr
Čtvrtníček
K rázovitému Valašskému
Dědovi přijíždějí na prázdniny
vnoučci z Prahy. Zaneprázdnění
rodiče vysílají děti v dobrém
úmyslu změnit jejich virtuální
svět internetu, mobilů a tabletů.
Na Valašské vesnici totiž vše
funguje trošku jinak, po svém.
Navíc pokud na půdě dědovy
chaloupky naleznete zapomenutý
poklad, máte rázem jízdenku
na tajemnou exkurzi historií
starého Valašska od jara až
do zimy.
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

ne 26. června 20.00 hod.
OSLNĚNI SLUNCEM
A Bigger SplashKomedie
Krimi / Drama / Mysteriózní
Itálie / Francie, 2015, 124 min,
od 15 let, titulky
Režie: Luca Guadagnino
Hrají: Dakota Johnson, Ralph
Fiennes, Tilda Swinton, Matthias
Schoenaerts
Marianne tráví poklidnou
dovolenou na slunečném ostrově
v Itálii se svým partnerem
Paulem. Idyla je narušena
nečekaným příjezdem jejího
starého přítele Harryho
a jeho okouzlující dcery
Penelope...
Vstupné: 110 Kč
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Festival Léto nad Lužnicí
dou. V sobotu 25. června sedněte
na kolo a vyrazte s námi na pátý
ročník Lužnické šlapky. Kratší trase je dlouhá 15 km, delší pak měří
25 km. Od 9 hodin je na Husově
náměstí prezence účastníků a začíná také doprovodný program.
Těšit se můžete nejenom na kapelu Krýgl Boys, ale také na zcela
novou BikeTrial a Parkour SHOW,
ve které se představí přeborník ČR
Josef Bigi Bigas za řidítky speciálního biketrialového kola a předvede dech beroucí skoky na překážkách ve výšce více než 2m.
Účastníci Lužnické šlapky mají
vstup do sportovně – rekreačního

areálu Pohoda zdarma.

Romana Krůčková
MSKS

F

estival Léto nad Lužnicí odstartuje 4. června a ani Sezimovo
Ústí nezůstane stranou.
5. června můžete strávit odpoledne ve sportovně – rekreačním
areálu Pohoda, kde při Námořnickém dni zažijete spoustu zábavy.
Ve středu 15. června se zapojíme
do celorepublikové akce Noc s literaturou. Putovní čtení zahájí Josef
Králík na Pohodě čtením z knížek
Dany Šárkové, poté se akce přestěhuje do Spektra, kde proběhne autorské čtení s autogramiá-

KRÁTKÁ TRASA: 15 KM, DLOUHÁ TRASA: 25 KM
Start na Husově nám. > Dr. E. Beneše > po cyklotrase 1206 Na Mýto, pod E55, kolem areálu Pohoda, pod železniční tratí a ulicemi SÚ k Myslivně Nechyba > vlevo na KOZÍ
HRÁDEK > u rybníka Jezero vpravo KRÁTKÁ (po hrázi rybníků na Starý Kravín po zelené) a vlevo DLOUHÁ (po 1206 směr Turovec, odbočit vpravo na lesní cestu a pokračovat
ke Starému Kravínu, vlevo na hráz) > na hrázi Nového Kravína prudce vpravo pod dálnici > přes chatovou oblast Smolín > vlevo podél dálnice > pod silnicí 409 Planá – Chýnov > kolem statku (ne do statku) na starou Chýnovskou > na novou Chýnovskou do Plané k podchodu pod železnicí a rovně k E55 > za mostem vpravo > KRÁTKÁ vpravo
Soukenickou po žluté na Soukeník a dále po žluté podél řeky ke sportovnímu areálu Sokol SÚ a přes lávku do cíle > DLOUHÁ o 100 m výše vpravo na Lhotu Samoty, v obci
vpravo a znovu vpravo mezi domy a přes les na Soukenickou a po žluté na Soukeník > držet se vlevo a Vrbovou do kopce > na křižovatce vpravo do Radimovic > po silnicích
na Větrovy > vpravo k rozhledně HÝLAČKA > po červené obcí a dále po červené rovně a vpravo > v lese rovně po cestě na Pracov > vlevo z kopce ke sportovnímu areálu
Sokol SÚ a přes lávku do cíle.

Novinky ze Sezimova Ústí:
Periodický tisk územního
samosprávního celku
– města Sezimovo Ústí.
Náklad: 3400 ks
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Příjem příspěvků a řádkové inzerce:
Petra Pelcová
tel.: 381 201 112
p.pelcova@sezimovo-usti.cz
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Příjem inzerce:
Jitka Švecová
recepce@rudi.cz
tel.: 381 256 621

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

www.sezimovo-usti.cz

