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Krátce z radnice
Martin Doležal
starosta města

Miss Sezimovo Ústí 2017

2017

se stala Daniela Dušková

 k vydanému územnímu roz-

hodnutí na rekonstrukci ul.
Švermova bylo ze strany některých vlastníků nemovitostí v této ulici podáno odvolání, o kterém bude rozhodovat
Krajský úřad v Českých Budějovicích; v tom smyslu
bude rada města navrhovat
na dubnovém zasedání zastupitelstva odložit tuto investiční akci, tj. v rozpočtu města
na r. 2017 ji nahradit již dříve
připravenou akcí stavebních
úprav v ul. Táboritů;

 rada města vyhlásila 22. roč-

ník Ceny Edvarda Beneše zaměřené na studentské práce
z oborů Sociologie a Historie
20. století;

 rada města schválila plán

oprav sportovních zařízení
v majetku města na r. 2017.

FINÁLE – Třetí ročník soutěže Miss Sezimovo Ústí vyvrcholil 18. března v sále Spektrum. Korunku Miss Sezimovo Ústí získala deva-

tenáctiletá studentka pacovského gymnázia Daniela Dušková. Titul první vicemiss si odnesla Natálie Dostálová z Chotěboře a jako
druhá vicemiss se umístila Kristýna Burdová z Branišovic u Milevska. Vítězka obdržela originální kresbu od akademického malíře Milana Chabery, pobytový poukaz ve Skiareálu Monínec, víkendový pronájem vozu z autosalonu Toyota, lookbook od Lucie Křížkové,
poukázku na ošetření od společnosti Pedika, poukázku na laserovou epilaci od společnosti Estetika Tábor a celkovou proměnu vizáže
v Hair and Make up studio Glamour. Diváci v sále si zvolili svou Miss sympatie. Nejvíce u nich opět zabodovala Daniela Dušková,
která si jako hlavní cenu bude užívat víkendový pobyt v Hotelu Gold Chotoviny. Ani diváci neodešli s prázdnou. Ke vstupence dostali
dárkovou taštičku s voucherem na 500 Kč na nákup v českobudějovickém butiku Gerry Weber nebo s 10 procentní slevou na nákup
v táborské prodejně Jeans Zone. Několik šťastlivců vylosovaných z řad diváků obdrželo čokoládové srdce a vstupenku do Muzea
čokolády, vstupenku na koncert Evy Pilarové ve Spektru, poukaz na přístrojovou pedikúru od salonu Pedika, wellness v hotelu Palcát
Foto: David Peltán
nebo náramek značky Gerry Weber.

Dům s pečovatelskou službou aktuálně
Martin Doležal
starosta města

P

rojekt domu s pečovatelskou
službou a denním stacionářem
dostává stále reálnější obrysy, postupně, krok za krokem se dostává
do realizační fáze. Většina občanů
města již zaznamenala demolici
objektů bývalých mateřských škol
v ul. K Hájence. Větrné dny s sebou
přinesly komplikace s prachem, ale
nepříznivé povětrnostní podmínky naštěstí netrvaly dlouho a celý
stavební prostor je již vyčištěn
a připraven na novou stavbu.
Stavbu projektovala společnost
DIS projekt, s.r.o. z Třebíče. Tato
společnost bude zajišťovat v prů-
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běhu výstavby i autorský dozor.
Technický dozor má na starosti
společnost TEMI engineering,
s.r.o. z Jindřichova Hradce, která
má zkušenosti s výstavbou obdobných zařízení a dozorovala
i výstavbu nedávno dokončeného
Domu seniorů v Bechyni. Výkon
koordinátora BOZP bude provádět Ing. Přemysl Pěknice ze Sezimova Ústí.
V současné době je již hotova
kompletní projektová dokumentace, podrobný položkový rozpočet
stavby a dokončují se veškeré nezbytné podklady pro vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavby. Administraci veřejné zakázky
zabezpečuje kancelář JUDr. Ladislava Renče z Prahy.

Je potěšitelné, že město již obdrželo rozhodnutí ministerstva pro
místní rozvoj o tom, že náš projekt
byl vybrán pro poskytnutí dotace
v maximální možné výši, tj. 13,2
mil. Kč. Město vedle toho připravuje ještě podání žádosti na ministerstvo práce a sociálních věcí
o dílčí dotaci na výstavbu zázemí
pečovatelské služby, v současné
době shromažďuje všechny potřebné podklady.
Vedení města či naše pečovatelky se často setkávají s dotazy, kdy
bude možno žádat o uzavření nájemní smlouvy k bytům v domě
s pečovatelskou službou, jaké
budou podmínky nájmu atd. Jak
bylo již avizováno dříve, nájemné
u podporovaných bytů je regulo-

váno a nebude se tak při výběru
nájemců uplatňovat tzv. obálková
metoda. Kritéria budou stanovena jiná, dle názoru rady města by
měl být zohledněn vztah k našemu městu (zejm. trvalý pobyt),
zdravotní stav, uvolnění jiného
bytu města apod. O konkrétních
pravidlech výběru a podmínkách
nájemních smluv ještě rada města nejednala, předpokládá se, že
by mohly být schváleny do konce
roku 2017.
Příprava výstavby tedy pokračuje a nenastanou-li nějaké problémy
či překážky při výběrovém řízení
na zhotovitele, mohli bychom se
dočkat zahájení stavebních prací
ještě do začátku letošních letních

prázdnin.
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Zápisy do ZŠ a MŠ

První občánek roku 2017

Informace k zápisům do základních a mateřských škol
zřizovaných městem Sezimovo
Ústí na školní rok 2017/2018
Zápisy do ZŠ proběhnou
ve dnech 11. – 12. dubna 2017
v časech:
 ZŠ a MŠ 9. května
10:00 – 17:00
 ZŠ Školní náměstí
12:00 – 17:00
 ZŠ Švehlova
13:00 – 17:00
Zápisy do MŠ proběhnou
ve dnech 3. – 4. května 2017
v časech:
 ZŠ a MŠ 9. května
13:00 – 17:00
- Den otevřených dveří:
26. a 27. 4. 2017
vždy od 15:30 do 16:30
 MŠ Zahrádka
13:00 – 16:00
- Den otevřených dveří:
8. 4. 2017 od 10:00 do 14:00
 MŠ Lipová
13:00 – 15:30
- Den otevřených dveří:
19. 4. 2017 od 8:00 – 9:30
a 14:30 – 16:00


P

rvního občánka města Sezimovo Ústí, Justýnu Hrachovcovou, která se narodila 27. 1.
2017, přivítali do života starosta

Mgr. Ing. Martin Doležal a místostarostka Ludmila Svatková.
Popřáli Justýnce a jejím rodičům
hodně štěstí a zdraví a předali dár-

kový poukaz, který věnuje město
Sezimovo Ústí prvnímu občánkovi
narozenému v novém roce.
Foto: Alena Šatrová

Významné životní jubileum

Upozornění
pro občany

Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit, že od 1. 4. 2017 není možné občanům Sezimova Ústí
nadále poskytovat pedikúru
v Hygienickém středisku
v Táboře ve Vídeňské ulici,
rovněž ani pedikúru poskytovanou v domácnosti občanů
Sezimova Ústí. Město intenzivně hledá řešení pro zajištění
pedikúry pro uživatele pečovatelské služby. Děkujeme za pochopení.
Další informace:
Ludmila Svatková
Tel.: 381 201 136
Veronika Benáková
Tel.: 381 201 114
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ne 24. 3. 2017 oslavila stoleté
narozeniny paní Anna Buriánková, nejstarší občanka našeho
města. Poblahopřát a předat dárky přišli starosta a místostarostka
města, spolu se zástupci Sboru

pro občanské záležitosti, ČSSZ
a médií. Stále vitální oslavenkyně
se přitom podepsala do pamětní
knihy města. V jejím případě to
bylo už potřetí, neboť je v ní již podepsána spolu se svým manželem,
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a to u příležitosti oslav jejich zlaté
a diamantové svatby.
Ještě jednou přejeme paní Buriánkové hodně zdraví, štěstí a životní pohody.
Foto: Alena Šatrová
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2017 duben

Blokové čištění ulic v roce 2017
Karel Homolka

vedoucí technických služeb

O

d pondělí 27. března 2017
zahájí naše organizace každoroční blokové čištění komunikací a chodníků ve městě. Blokové
čištění bude prováděno postupně
v různých částech města podle stanoveného harmonogramu.
Všechny části města budou
nejdéle 7 dní před termínem samotného blokového čištění řádně
označeny přenosnými dopravními
značkami. Umístění značek provádějí zaměstnanci naší organizace podle rozpisu umístění značek
schváleného Odborem dopravy
MěÚ Tábor po předchozím písemném vyjádření DI Policie ČR KŘ
Tábor. V průběhu provádění úklidu
komunikací se setkáte přenosnými
značkami B28 - zákaz zastavení,
s dodatkovou tabulkou s vyznačením dne a hodiny platnosti, a přenosnými dopravními značkami
IP25a - zóna zákazu stání a IP25b
- konec zóny zákazu stání, kde je
vyznačena doba platnosti značky.
Po zkušenostech z minulých let
upozorňujeme, že tyto přenosné
značky vymezují oblast města, kde
po dobu vyznačenou na značce
platí zákaz stání. V praxi to znamená, že v okamžiku, kdy se svým
vozidlem projedete kolem značky
IP25a – zóna zákazu stání, tak
zákaz stání platí do doby, než projedete okolo značky IP25b – konec
zóny zákazu stání. Platnost této
značky neruší žádné křižovatky
a odbočky a platí i pro přilehlá parkoviště v oblasti zóny.
Vyzýváme majitele vozidel, aby
dodržovali nařízení daná těmito značkami, v opačném případě
může dojít k odtažení vozidla. 

IP 25a
Zóna s dopravním
omezením

IP 25b
Konec zóny
s dopravním omezením

www.sezimovo-usti.cz

Harmonogram
blokového čištění
chodníků
a komunikací

Pátek 28. dubna 2017
 Lipová ulice
 ulice Táboritů
 ulice Pionýrů
 spojovací ulice Táboritů – Pionýrů

Pondělí 27. března 2017
 Táborská  Lužnická  Jana z Ústí

Pátek 5. května 2017
 Okružní ulice – včetně
parkovacích zálivů
 ulice Ke Hvězdárně
 Komenského ulice
 Zahradní ulice – včetně parkovišť

Pátek 31. března 2017
 Dukelská ulice – pravá strana
(od křižovatky Budějovická x
9. května)  Dukelská ulice parkoviště Spektrum
 ulice Rudé armády – pouze
chodníky  Budějovická ulice
 náměstí Tomáše Bati
 ulice 9. května – včetně všech
parkovišť  ulice 9. května –
parkoviště před základní školou

Pátek 12. května 2017
 ulice Boženy Němcové
 Jungmannova ulice
 ulice K. H. Borovského
 Palackého ulice – včetně
přilehlých parkovišť
Pondělí 15. května 2017
 Wolkerova ulice
 ulice 1. máje
 ulice Švermova
 ulice Pod Vrbou
 Jiráskova ulice
– včetně odstavné plochy
 Spojovací komunikace
Wolkerova ulice – Jiráskova ulice
 Spojovací komunikace Jiráskova
ulice – Školní náměstí

Pondělí 3. dubna 2017
 Husovo náměstí  Kánišova –
pouze chodníky  Vaníčkova ulice
 Klášterní ulice  Žižkova ulice
Pátek 7. dubna 2017
 Průmyslová ulice – včetně
všech parkovišť
 Průmyslová ulice – parkoviště
před domy čp. 1111, 1112, 1113,
1068, 1069 a 1070
 ulice Svépomoc - včetně všech
parkovišť  Dukelská ulice - levá
strana (od křižovatky Budějovická
x 9. května)  Dukelská ulice –
parkoviště po levé straně před
domy čp. 630, 642, 643,644 a 646

Pátek 19. května 2017
 Šafaříkova ulice
 ulice Nad Mýtem a ulice Na Mýtě
 Ke Stadionu
Pondělí 22. května 2017
 ulice K Ozvěně
 ulice Nad Ovčínem
 ulice Zvonková
 ulice Šípková
 ulice Nad Včelínem
 Luční ulice
 ulice Na Tábořišti
 ulice A. Sedláčka
 ulice K Oboře
 ulice Chrpová
 ulice Nad Nechybou
 ulice K Hájence

Pondělí 10. dubna 2017
 ulice Prokopa Holého
 Bydlinského ulice  ulice
Mlýnská  Kánišova ulice – pouze
chodníky  ulice Dr. Ed. Beneše –
od Husova náměstí k mostu přes
Kozský potok – chodníky
Pátek 21. dubna 2017
 Nerudova ulice  Sokolovská
ulice  Krátká ulice – včetně všech
parkovišť
 ulice K Hájence – včetně všech
parkovišť
 ulice K Hájence – parkoviště
 před výměníkem čp. 734, před
 prodejnou Jednota, za
 restaurací U Lípy

Pátek 26. května 2017
 Kaplického ulice – včetně
přilehlých parkovišť
 Erbenova ulice
 Jilemnického ulice
 Karenova ulice  Alšova ulice
 Hálkova ulice
 Čapkova ulice
 Šrámkova ulice
 Čechova ulice
 Kollárova ulice
 Vrchlického ulice

Pondělí 24. dubna 2017
 ulice Hromádkova
 Švehlova ulice
 ulice Vítkovecká
 ulice Petra Velikého
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Městský úřad
Úřední hodiny

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

Telefony

ústředna – 381 201 111
fax – 381 263 179
Starosta
Mgr. Ing. Martin Doležal
381 201 128, 731 608 365
Místostarostka
Ludmila Svatková
381 201 136, 733 164 138
Tajemnice MěÚ
Ing. Miroslava Svitáková
381 201 134
Vedoucí odboru správního
a právního
Mgr. Petra Nedvědová
381 201 124
Sekretariát
Jitka Bláhová
381 201 127
Matrika
Petra Pelcová
381 201 112
Oddělení sociální péče
Bc. Veronika Benáková
381 201 114
Pečovatelská služba
777 794 874
Vedoucí stavebního úřadu
Bc. Jan Novotný
381 201 140
Životní prostředí
Bc. Petr Klíma
381 201 143
Poplatky
Jana Koubová
381 201 129

(komunální odpad, výměna popelnic)

Jana Komárková
381 201 121 (psi)
Ing. Helena Krejčí
381 211 137 (rybářské lístky)
Městská policie
723 149 972, 381 276 003
Ředitel správy města
Ing. Zdeněk Havlůj
381 200 430, 777 794 872
Vedoucí technických služeb
Karel Homolka
381 200 432, 725 769 850
Vedoucí bytové správy
Jiří Stejskal
381 200 436, 725 769 860
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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Volné byty k pronájmu
Město
Sezimovo
Ústí
v zastoupení Správy města Sezimovo Ústí připravuje výběrové řízení na pronájem bytů
v měsíci dubnu 2017:
1) Dukelská č. p. 638 byt č.
638/09 ve 3. NP o velikosti 1+1
• Minimální měsíční základní
nájemné ve výši 1.975 Kč
• Délka platebního období je
stanovena na 12 měsíců
2) Dukelská č. p. 613 byt
č. 613/02 ve 2. NP o velikosti
1+1
• Minimální měsíční základní
nájemné ve výši 4.056 Kč
• Délka platebního období je
stanovena na 12 měsíců
(při podpisu nájemní smlouvy je
skládán dvanáctinásobek nabízeného měsíčního nájemného)

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) 

Z činnosti Policie ČR
prve chytil rukama pod krkem,
strčil do něj tak, až jej srazil
na hromadu písku, přičemž mu
rukama pohmoždil sval na levém prsu. Došlo tak k poranění
bez lékařského ošetření, škoda
na majetku nevznikla.
 Neznámý pachatel dne 15. 2.
v době od 14:47 hodin do 15:00
hodin zatajil nález MT, který ztratil mladík J. Z.. Jednalo o MT zn. Huawei Y3 černé
barvy a ztracen byl mezi autobusovou zastávkou MHD v Sezimově Ústí II. a místem svého
trv. pobytu ul. Palackého 1502
v Sezimově Ústí I., kdy následně
uvedený MT nebyl dohledán.
Škoda činí 2.500 Kč.
 Neznámý pachatel
v době
od 07:00 hodin dne 20. 2.
do 07:00 hodin dne 21. 2. poškodil přední kryt mincovníku
u pánských veřejných WC v Sezimově Ústí II. V ul. Rudé armády, kdy škoda na promáčknu-

prap. Jiří Matyš

N

a Obvodním oddělení Policie ČR v Sezimově Ústí
bylo v měsíci únor šetřeno několik přestupků a trestných činů
na území Sezimova Ústí. Krátce
jen několik případů a to převážně přestupků proti občanskému
soužití:
 Dne 6. 2. v době od 18:00 hodin
do 18:30 hodin se v bytě na adrese Lipová čp. 494 vzájemně
po předchozí slovní rozepři
napadli bývalý přítel J. Č. s bývalou přítelkyní J. L. a to údery
otevřenou dlaní do obličeje, kdy
ke zranění ani ke škodě na majetku nedošlo.
 Dne 7. 2. v době okolo 22:30 hodin pan L. N. na pracovišti Slévárny č. 205 podniku Kovosvit
MAS a.s., po předchozí slovní
výměně fyzicky napadl poškozeného J. R. a to tak, že jej nej-

Pomozte Diakonii Rolnička

Velkoobjemové V
kontejnery
na bioodpad

Jako každý rok, i letos budou
mít občané města možnost
odkládat bioodpad do velkoobjemových kontejnerů na obvyklých stanovištích. Kontejnery bude přistavovat Správa
města Sezimovo Ústí ve smyslu obecně závazné vyhlášky č.
1/2014 ( viz web stránky města
Sezimovo Ústí).

Rozpis přistavování
velkoobjemových kontejnérů
na duben-červen 2017
SÚ 2

6. 4.

Korej

3. 4.

Nádraží ČD

20. 4.

Korej

7. 4.

Svépomoc

4. 5.

Korej

5. 5.

Svépomoc

18. 5.

Korej

9. 5.

Nádraží ČD

Květen

Červen
1. 6.

Korej

2. 6.

Svépomoc

15. 6.

Korej

5. 6.

Nádraží ČD

29. 6.

Korej
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ážení občané Sezimova Ústí,
v posledním dubnovém
týdnu, tedy od 24. do 28. dubna,
možná opět v ulicích vašeho města
potkáte dobrovolníky ve žlutých
tričkách se zapečetěnými pokladničkami, kteří vám nabídnou
ke koupi placku s originálním obrázkem z Diakonie Rolnička. Neodmítnete-li je, přispějete v rámci
16. ročníku veřejné sbírky Rolničkové dny na koupi nového mikrobusu pro svoz klientů.

Diakonie Rolnička pomáhá
dětem i dospělým z celého táborského regionu. Aby naše služby
byly dostupné, nabízíme svým
klientům i službu dopravy do střediska a zpět domů. V současné
době vlastníme 3 mikrobusy, které každý všední den obsluhují 5
tras a dohromady najedou 600 km

za den. Vzhledem k velké vytíženosti našich vozů bude v příštích
dvou letech nutná alespoň částečná obnova našeho vozového
parku. Pomozte nám potřebnou
službu dopravy zachovat i vy a přispějte nám na nový mikrobus.
Naše sbírka je pořádána dle zákona 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a podléhá kontrole Krajského
úřadu Jihočeského kraje.

Děkujeme! Vaše Rolnička
Více na www.rolnicka.cz.

Mateřská škola Zahrádka
Pro rodiče a jejich děti, které
k nám přijdou 3. a 4. května 2017
k zápisu na školní rok 2017/2018
máme připravené opět jako vloni
HRAVÉ HODINKY vždy ve středu /19. 4., 26. 4. / od 10 do 11
hodin. Přijďte si s dětmi pohrát,
seznámit se s prostředím naší
školky. Těšíme se na Vás. Více
informací na samostatných plakátech nebo na internetových
stránkách naší mateřské školy
www.mszahradkasu.cz.


Kamila Gatialová
MŠ Zahrádka

Duben
SÚ 1

tém mincovníku byla vyčíslena
na částku 1.000 Kč.
 Dne 26. 2. v době okolo 18:20
hodin na ubytovně Jitřenka fyzicky napadl pan K. Š. paní L.
D., kdy k napadení došlo pod
vlivem požitých alkoholických
nápojů obou účastníků a ke zranění a škodě na majetku nedošlo.
 Dne 27. 2. se v 10:30 hodin
osobně dostavila na služebnu
OO PČR Sezimovo Ústí v Táboře paní I. H., která oznámila
údajné slovní napadání a výhružky ublížením na zdraví vůči
její osobě a osobě jejího přítele
K. Š. a dále fyzické napadení
neznámým pachatelem vůči její
osobě. Opět ke zranění osob nedošlo.
Rovněž z měsíce února je v šetření několik přestupků proti veřejnému pořádku, které jsou převážně
z restauračních zařízení a několik
přestupků proti majetku.


Z

veme všechny rodiče, děti
a ostatní zájemce na DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se
koná v sobotu 8. dubna 2017 od
10 do 14 hodin. Přijďte si prohlédnout budovu a seznámit se s možnostmi, které naše škola nabízí. Těšíme se i na rodiče dětí, které naši
mateřskou školu již navštěvují.
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Děti z MŠ Zahrádka prožily již tradičně
týden zimních radovánek na Šumavě.
Tentokrát se počasí velmi vydařilo,
děti si užily bobování, hry na sněhu
a podařilo se jim splnit všechny úkoly a zachránit tak kouřové strašidýlko
Barbuchu.

www.sezimovo-usti.cz
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Masopust

Společenská kronika
od 18. 1. do 28. 2.

Anna Slunečková
kronikářka

Narození:
Divišová Jaroslava
Hetfleiš Kryštof
Jirmusová Klára
Menzel Tadeáš
Mináriková Beáta
Radimecká Kateřina
Stránská Natálie
Vaníček Hynek

V

e čtvrtek 23. února 2017
opět náměstí Tomáše Bati
ožilo spoustou krásných masek.
Tradičně vedení města přivedlo
na náměstí kobylu (kdopak se asi
v ní skrýval?), zvučnou muziku
a průvod malých, větších a největších masek. Po kratičkém uvítacím
projevu, dočasně přejmenované
náměstí na náměstí Sultána Sulejmána, ožilo tanečky a scénkami,
které si děti s učiteli připravily.
A bylo se na co dívat. Bojím se
konkrétně jmenovat, koho jsme
tam mohli vidět, protože každý byl
svým způsobem krásný a zábavný
a to včetně samotného Sultána,
který opravdu skvěle moderoval
celou akci, obklopen svým harémem, který bedlivě střežil každé

jeho hnutí v rámci ochrany jeho
výsosti. Věřím, že Novinky určitě budou nabízet mnohé obrázky
z této veselé masopustní akce.
Ale on v tom našem městě má
ten masopust velkou tradici. Stačí
nahlédnout do dějin těch hodně

vzdálených, ale i do těch pozdějších. A já jsem si dovolila předložit
čtenářům fotku také z maškarního
průvodu, ale v Sezimově Ústí 1.
Kdo mi napíše rok? Tak se pokochejte, zavzpomínejte si a těšte se
na jaro.


V mateřské škole Lipová
otevřeme v září novou třídu

MEŠZ I MLOIVPOOÚVS TÁ
S

V mateřské škole Lipová Sezimovo Ústí bude od září 2017 zřízena samostatná třída pro děti mladší tří let věku.
Prostorové podmínky mateřské školy nabízejí rozšířit kapacitu školy o 10 dětí, a tím vytvořit podmínky pro vzdělávání
dětí raného věku tak, aby nebyla ohrožena kvalita vzdělávání ostatních dětí.
Gabriela Ťoupalíková
ředitelka školy

V

zhledem k lokálnímu nedostatku jeslí a jiných zařízení
denní péče o děti mladší tří let
věku se setkáváme u rodičů s vel-

Zřízením samostatné třídy pro
tyto děti prioritně dojde k respektování a naplňování potřeb
a zájmů dětí mladších tří let věku.
Malý počet dětí ve třídě tak bude
vyhovovat jejich specifickým potřebám, zvýšené potřebě individuální péče a v neposlední řadě

kým zájmem o přijetí již dvouletých dětí do mateřské školy.
Cílem rozšíření kapacity mateřské školy je adekvátně zabezpečit
péči o děti mladší tří let věku. Dát
rodičům možnost sladit svůj profesní a rodinný život a nabídnout
jim pomoc v péči o jejich děti.

Zemřelí:
Cíchová Jiřina
Janda Václav
Jedličková Vilemína
Liner Jiří
Malovaný Svatopluk
Pelikán Eduard
Slišková Marie

Í

jejich malé míře samostatnosti.
Úprava denního režimu a veškerých psychohygienických podmínek jsou totiž možné pouze v takovéto třídě.
Zápis dětí do této třídy a celé
MŠ proběhne ve dnech 3. a 4.
5. 2017 od 13:00 do 15:30 hod.
a Den otevřených dveří 19. 4.
2017 dopoledne od 08:00 do 09:30
hod. a odpoledne od 14:30 do
16:00 hod.


INZERCE

Prodej slepiček

JÓGA HORMONÁLNÍ PRO ŽENY
dle Dinah Rodrigues s certifikovanou lektorkou

Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky typu:

Tetra hnědá, Dominant – ve všech barvách z našeho chovu!
Stáří: 14–19 týdnů. Cena: 149–180 Kč/ks.

Přirozenou cestou harmonizuje hormonální systém.
Vhodná pro všechny ženy, které se chtějí cítit dobře.

Prodej se uskuteční: 20. dubna 2017
v Sezimovo Ústí – u vlakového
nádraží od 9.00 hodin.

Víkendový kurz

13.–14. 5. 2017 v Sokolovně Planá nad Lužnicí
Předchozí zkušenost s jógou není nutná.

Při prodeji slepiček –výkup králičích
kožek – cena dle poptávky.

www.jogahormonalni.com

www.sezimovo-usti.cz

Bližší info: Po–Pá: 9.00–16.00 hod., tel.: 601 576 270, 728 605 840.
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Poděkování
 Děkuji panu starostovi
za přání k mým narozeninám. Ing. Ludvík Geisberger
 Děkuji panu starostovi
za milé blahopřání a dárek
k mému životnímu jubileu.
Marie Fischerová
 Děkuji panu starostovi
a paní Černé za milé blahopřání a dárek k mým narozeninám. Miloslava Novotná
 Děkuji panu starostovi
a městskému úřadu za písemné blahopřání k narozeninám.
Jiří Cibulka
 Děkuji panu starostovi
za přání k mým osmdesátinám a paní Novákové za předání daru. Růžena Pathyová
 Děkuji panu starostovi
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi za blahopřání k mým narozeninám. Zdeňka Jírová

Výběr z akcí pořádaných ZUŠ

Karneval

Úterý 4. dubna od 18:00

Jana Šindelářová, ZŠ Švehlova

FLÉTNOVÝ KONCERT
Tradiční koncert žáků ze třídy
Marie Pekové a jejich hostů

koncertní sál ZUŠ Sezimovo Ústí

KONCERT LESNÍCH ROHŮ
veřejná předsoutěžní přehrávka
studentů českobudějovické
a pražské konzervatoře

Pondělí 24. dubna od 17:00
výstavní síň MÚ Planá nad Lužnicí

VERNISÁŽ VÝSTAVY ŽÁKŮ
VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ
výstava je k vidění do pátku
7. 4. 2017 v sezimoústecké
výstavní síni Spektrum

Pondělí 10. dubna od 18:00
Divadlo Oskara Nedbala Tábor

2. DOBROČINNÝ KONCERT
PRO SVĚTLUŠKU
Koncert žáků ZUŠ Sezimovo
Ústí a jejich hostů z konzervatoře
Jana Deyla ve prospěch nadace
Českého rozhlasu Světluška

Pátek 28. dubna od 19.00
společenské centrum
Univerzita Tábor

KONCERT MUSIC STARS ZUŠ
Sezimovo Ústí

Pátek 21. 4. od 17:00

Informace o dalších akcích ZUŠ
Sezimovo Ústí na www.zussu.cz 

Kostel Povýšení svatého Kříže
Sezimovo Ústí I.

Základní umělecká škola Sezimovo Ústí srdečně zve na

2. Dobročinný koncert pro Světlušku

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

 Děkuji panu starostovi
za milé blahopřání k mým
77. narozeninám.
Karel Forszták

Inzerce
KOUPĚ
 Koupím byt 2+1 nebo 3+1
v Sezimově Ústí 2, OV, výtah
nebo zděný byt se zvýšeným
přízemím (jedny schody),
platba v hotovosti.
Tel.: 773 626 167

PRODEJ
 Prodám byt 3+1 v Sezimově
Ústí 2, výtah, cena dohodou.
Tel.: 607 905 099

XXIV. ročník

úterý 21. února zažili prvňáčci naší školy krásný karnevalový den. Hned ráno se všichni
změnili na batmany, víly, spidermany, karatisty, ninji, krotitele
hadů, piráty, Šípkové Růženky atd.
(To abyste věděli, co teď frčí.) Kromě dětí se změnily i paní učitelky
prvních tříd. Mgr. Jana Pětivlasová
v indiánku Nšoči a Mgr. Jana Šindelářová v zimní královnu. Veselý
program s předváděním masek
a tancem si pro nás připravili naši
páťáci s paní učitelkou Mgr. Klárou
Choulíkovou. Děkujeme.


Sedmáci na výcviku
Jana Junková, ZŠ Školní náměstí

Z

 Děkuji panu starostovi
za přání k mým narozeninám, návštěvu paní Zykové
a předání dárku od města.
Marie Mašanková
 Srdečně děkuji panu starostovi za blahopřání k mým
85. narozeninám a paní Černé za předání dárku a milé
popovídání. Jaroslav Matyáš

V

orchestru Českého rozhlasu. Tentokrát je na klavír doprovodí pan
Norbert Heller.
Základ programu však budou
tvořit vystoupení našich nejlepších sólistů a souborů, účastníků
okresních a krajských kol soutěží
nebo úspěšní uchazeči o studium
na uměleckých školách. Celý večer
uzavře vystoupení třicetičlenného
školního orchestru.
Záštitu nad koncertem opět
převzali starosta Sezimova Ústí
Mgr. Ing. Martin Doležal a držitel
ceny Olgy Havlové pan Ladislav
Dohnal.
P.S. A kdy že se koncert koná?
V pondělí 10. dubna 2017
od 18.00 v táborském Divadle
Oskara Nedbala.
Předprodej vstupenek v hodnotě 100 Kč od 20. března v kanceláři ZUŠ, tel. 381 275 383,
a v den koncertu od 17.00 v hale

divadla.

Richard Mlázovský

ředitel ZUŠ Sezimovo Ústí

R

ok s rokem se sešel a opět si vás
dovolujeme pozvat na koncert,
z něhož by si jeho návštěvníci měli
odnést nejen příjemné umělecké
zážitky, ale také pocit, že přispěli
na dobrou věc. Výtěžek loňského
Koncertu pro Světlušku, který byl
zaslán na konto Nadace Českého
rozhlasu Světluška, dosáhl částky 10.000,- Kč. Bližší informace
o nadaci na http://www.rozhlas.cz/
svetluska/portal/.
Také letos jsme si pozvali milé
hosty z Deylovy konzervatoře
pro zrakově postižené - flétnistky
Evu Blažkovou a Simonu Němcovou, které stejný program – 1.
větu z koncertu Domenica Cimarosy pro dvě flétny – uvedly letos
27. února v Obecním domě v Praze za doprovodu Symfonického
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ačátkem února se vydala většina sedmáků se svými učiteli na týdenní lyžařský výcvik
na Lipno. Ubytování na chalupě
Lanovka jsme si oblíbili hned
na začátku. Výbornou strategickou
polohu u nástupní stanice čtyřsedačky ocenili nejen začátečníci, ale
i zdatnější lyžaři.
Hned v pondělí se poprvé postavilo na lyže několik nelyžařů. Během prvního dopoledne šly jejich
dovednosti velmi rychle kupředu
a již tentýž den odpoledne se vyváželi lanovkou na velké sjezdovky.
Ti zdatnější pilovali techniku se
svými instruktory na strmějších
svazích. Celý týden se technika
sjíždění zlepšovala. Na závěr všichni úspěšně absolvovali závody
ve slalomu a večer byli kapitánem
pasováni na lyžaře. V pátek se
s námi Lipno rozloučilo sluníčkem
a my odjížděli s dobrým pocitem,
že se naše lyžařské dovednosti posunuly o kousek dál.


www.sezimovo-usti.cz
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Hladoví Hroši zahájili softballovou sezonu 2017
Alena Kalinová
trenérka

P

o tuhé, ale krátké zimě nevylézají Hladoví Hroši z brlohu, ale
po kvalitní přípravě pod střechou
z hal a tělocvičen. Zimní příprava
probíhala ve dvou fázích. Do konce roku se zaměřením na atletiku,
gymnastiku a fyzickou kondici,
od nového roku jsme přešli na cvičení s pálkou a rukavicí. Březen
už je především o herní přípravě.
V rámci halové sezóny jsme formou hostování absolvovali několik
turnajů v kategorii kadetů a kadetek. V žákovské kategorii jsme
pak v sobotu 4. 3. uspořádali už
3. ročník turnaje žáků HH CUP
U13 MIX v tenisové hale U Cíchů
v Sezimově Ústí, hned vedle našeho hřiště. Do Sezimova Ústí se sjelo 8 týmů, které bojovaly ve dvou
skupinách. Domácí tým, složený
z osmi nováčků a doplněný třemi
zkušenými hráči, narazil v prvním
utkání na pražské Joudrs C. Po po-

Zápas Hladoví Hroši vs. Joudrs C

malejším začátku Hladoví Hroši
výborně pálili a porazili Pražany
10:6. V druhém utkání skupiny
se domácím postavil extraligový
tým jmenovců Hroši z Havlíčkova
Brodu. Zápas měl jednoznačný
průběh, výsledek 13:0 byl milosrdný. V posledním utkání skupiny
jsme změřili síly s dívčím týmem
Trhových Svinů. Zápas byl od začátku velice vyrovnaný, těsně před
koncem zápasu jsme se dostali
do vedení 5:2. Bohužel nadějný
náskok jsme neudrželi a remíza

5:5 odsunula díky horšímu skóre
naše malé Hrochy na třetí místo
ve skupině. Tu s přehledem vyhráli
Hroši z Brodu A. Ve druhé skupině
bojovali hráči Vlašimi a Joudrs B,
Trhové Sviny A a Havlíčkův Brod
B. Skupinu vyhráli Joudrs před
chlapci z Trhovek a béčkem Havlíčkova Brodu. V bojích o umístění jsme v boji o páté místo prohráli
10:2. Vítězem turnaje se stali hráči
A týmu Havlíčkova Brodu před B
týmem Joudrs. Všech 16 zápasů se
vešlo do časového harmonogramu.

Hvězdárna Františka Pešty
Zdeněk Soldát, hvězdárna SÚ

V

měsíci dubnu se zaměříme
na objekty jarní oblohy –
mlhoviny, hvězdokupy a krásná
seskupení např. hvězd Jarního
trojúhelníku. Pozorování probíhá
pouze za jasného počasí. Za nepřízně počasí nabízíme náhradní
audiovizuální program.
Viditelnost planet v dubnu:
Merkur – počátkem měsíce večer
nad západním obzorem
Venuše – ve druhé polovině měsíce
ráno nízko nad východním obzorem
Mars – večer nad západním obzorem
Jupiter – po celou noc
Saturn – ve druhé polovině noci
Uran – nepozorovatelný
Neptun – nepozorovatelný
Slunce – vstupuje 19. 4. do znamení Býka
Přijďte pozorovat Sluníčko - naši
nejbližší hvězdu. Jako jedna
z hvězdáren zaznamenáváme její
aktivitu. Sledujeme jevy na slunci skvrny a erupce.

www.sezimovo-usti.cz

Měsíc ve fázích:
3. 4. Měsíc v první čtvrti
11. 4. Měsíc v úplňku
19. 4. Měsíc v poslední čtvrti
26. 4. Měsíc v novu

Orientační běh

V letošním roce si připomínáme
100 let od založení České astronomické společnosti

Na jarní obloze spatříme také
meteorické roje zvané LYRIDY.
Své jméno dostaly podle názvu
souhvězdí, kde leží jejich radiant,
tedy bod na obloze, z kterého meteory zdánlivě vylétají.

Před 60 lety začala kosmická éra
1957–2017

V případě Lyrid je to poblíž nejjasnější hvězdy letní oblohy – Vegy
v souhvězdí LYRY.
Významné události v dubnu:
12. 4. 1961
Jurij Alexejevič Gagarin – první člověk, který toho dne vzlétl
do vesmíru v lodi Vostok 1 z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu.

Určitě se přijďte podívat. Těšíme
se na Vaši návštěvu.
Přednášky a další zajímavé pořady Pod kopulí pro velké i pro malé
jsou v nabídce na naší hvězdárně.
Kontakt:
Zdeněk Soldát
tel.: 731 329 451
Vlastislav Feik
tel.: 602 422 166

12. 4. 1817
zemřel Charles Messier, francouzský astronom, který sestavil
katalog mlhovin, hvězdokup a galaxií, tzv. Messierův catalog.
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Děkujeme všem týmům za pomoc
v organizaci turnaje.
Nyní nás čeká poslední měsíc
přípravy před ostrým startem jara.
Ondřej Kouba, Patrik Malovaný,
Adam Bočánek a Pavel Švec před
sebou mají užší nominaci do reprezentace juniorů a tím i možnost
získat účast na letním ME, které se
koná tentokrát v Praze. O stejnou
šanci zabojují Michal Pavolka, Radim Štrouf a Jiří Šeda v kategorii
kadetů.
Tým mužů je před posledním
jarním soustředěním a sezónu zahájí 8. 4. startem v poháru ČSA,
kterého se účastní kompletní česká
špička.
Na hřišti u Kozského potoka
došlo v zimě k vykácení starých
topolů. Nyní nás čeká velký úklid
a příprava hřiště na novou sezónu.
V té bude Hladové Hrochy reprezentovat 5 týmů. Od posledního
dubnového týdne bude každý víkend u Kozského potoka rušno.
Program dění a soutěží můžete sledovat i na www.hladovihroši.cz 



Tomáš Doležel
SK Kotnov Tábor

V

pátek dne 14. dubna 2017
proběhne druhý závod Dětské ligy Táborska v orientačním
běhu, pořádaný SK Kotnov Tábor.
Uskuteční se v lese v okolí Kozího
hrádku. Závod je určen především
pro děti a žáky od 3 do 15 let. Shromaždiště závodu bude v prostoru
parkoviště u Kozího hrádku. Start
účastníků závodu proběhne v čase
od 14 do 16 hod. dle příchodu. Pro
nejmenší závodníky je připravená
fáborkovaná trať, kterou mohou
projít s rodiči procházkovým tempem.
Po doběhu obdrží závodníci
do 15 let diplom a drobné ceny.
Startovné se nevybírá.
Podrobné informace naleznete
na stránkách www.detskaliga.obkta.cz.
Přijďte si vyzkoušet orientační běh, moderní sport probíhající v přírodě, který je určen pro
všechny věkové kategorie. Závodů
v orientačním běhu se účastní jak
nejmenší děti, tak zkušení veteráni
pokročilého věku.
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VELIKONOČNÍ POCHOUTKY
A VÝSTAVA NARCISŮ
8. dubna 16 hod.
Spektrum
Přijďte strávit příjemné odpoledne
se Staropražskou kapelou
Hašlerka, prohlédnout si krásné
kvetoucí narcisy a velikonočně
se naladit. Dozvíte se, kdo
peče nejlepšího beránka nebo
mazanec a můžete se naučit
i plést pomlázky. Nenechte se
pobízet a zapojte se do naší
soutěže o nejlepší sezimáckou
i mimosezimáckou velikonoční
pochoutku. Stačí, když přinesete

v sobotu 8. dubna do 14 hodin
svůj velikonoční výtvor. Hlásit
do soutěže se můžete na tel.:
381 276 707 nebo na e-mail:
mexus@sezimovo-usti.cz.
Účastí v soutěži získáte zdarma
vstupenku na dubnový koncert
a vernisáž výstavy fotografií Evy
Pilarové.
vstupné: 50 Kč, pekařky zdarma
KONCERT – EVA PILAROVÁ
28. dubna 19 hod.
sál Spektrum

Koncert Evy Pilarové s hudebníky
Vítem Fialou a Milanem
Dvořákem
vstupné: 290 Kč
VÝSTAVA
FOTOGRAFIE EVY PILAROVÉ
VERNISÁŽ – 28. dubna
17 hod. – vstup pouze se
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Henri de Sacy je vášnivý
milovník všech žen. Jednoho
dne se dozvídá, že má po své
tetě zdědit balík peněz, pod
podmínkou, že se do roka ožení.
Ale jak se nemuset své vášně
k ženám vzdát a zároveň splnit
kladenou podmínku? Řešení
bude překvapivé, rozuzlení ještě
překvapivější. Svižná komedie,
která nabízí vtipné dialogy
a krásné herecké příležitosti.

vstupenkou na koncert
Výstava bude přístupná
do 30. června
galerie Spektrum
Výstava digitálních fotografií Evy
Pilarové, která nejraději zachycuje
městská zákoutí, venkov a západy
slunce.
MÁJOVÉ SLAVNOSTI
1. května 9 – 12 hod.
park před Spektrem
Tradiční sezimoústecká akce
ve spolupráci s místními skauty.
Nebudou chybět stánky, skákací
hrad, ukázky výcviku psů a Swing
Band Tábor.

Hrají: Jan Révai, Ivan Vyskočil
/ Martin Polách, Filip Čapka,
Kateřina Janečková, Petr Pěknic /
Karel Zima
vstupné: 360 Kč

BAŤŮV BĚH
1. května
11 hod. – prezence
12 hod. – start
13 hod. – vyhlášení výsledků
park před Spektrem
– Kozí hrádek
Šestý ročník přespolního běhu
z náměstí Tomáše Bati na Kozí
hrádek v rámci májových
slavností. Pro účastníky běhu je
v cíli na Kozím hrádku připraveno
nejenom malé občerstvení, ale
také slavnostní vyhlášení.

POHÁDKY
O DVOU SKŘÍTCÍCH
DIVADÝLKO NA SCHODECH
12., 19. a 26. dubna 16.30 hod.
loutkový sál

OTEVŘENÍ TURISTICKÉ SEZONY
NA KOZÍM HRÁDKU
1. května 14 hod.
NKP Kozí hrádek
Zahájení sezony se zábavným
programem pro celou rodinu –
letové ukázky dravců, vystoupení
středověké kapely DEI GRATIA,
lukostřelba, výstava zbraní,
rozpoznávání surovin a obilovin,
velké dřevěné puzzle, hod oštěpem,
souboj s meči a mnoho dalšího.
vstupné: zdarma

Dva lesní skřítci Hříbek
a Muchomůrka pomohou dětem,
které zabloudily, najít cestu ven
a malému čertíkovi najdou cestu
domů, do pekla.
vstupné: 20 Kč

VÝLETY
KLÁŠTERY JIŽNÍCH ČECH
ZLATÁ KORUNA, ČESKÝ
KRUMLOV, BOROVANY
sobota 1. dubna
odjezd 7 hod. Spektrum,
7.15 hod. Tábor ČD
Tentokrát nás Lenka Želivská
zavede mezi cisterciáky, klarisky,

DIVADLO
SMÍM PROSIT?
ČINOHERNÍ STUDIO BOUŘE
20. dubna 19 hod.
sál Spektrum

8

minority, augustiniány – 4 řády,
4 kláštery, všechny v jižních
Čechách a každý trochu jiný.
Dnes není „funkční“ ani jeden,
ale stavby samotné a expozice
v nich jsou zajímavé a skrývají
mnohá překvapení. Chcete-li
se více dozvědět o samotných
řádech a chcete-li na vlastní kůži
poznat klášterní mystiku, pojeďte
s námi na výlet. Navštívíme Zlatou
Korunu a Borovany a třešničkou
na dortu bude nedávno otevřený
komplex dvou spojených klášterů
v Českém Krumlově. Zde nás čeká
speciální prohlídka obou částí
kláštera. V Českém Krumlově
bude také čas na individuální
prohlídku, případně oběd či kávu.
S sebou pohodlné oblečení
a pohodlné boty.
cena: 720 Kč
V ceně jsou zahrnuty vstupy.
č. účtu: 705 978 359 / 0800,
var. symbol 0104
JÁ, MATTONI
KARLOVY VARY
sobota 22. dubna
odjezd 6.45 hod. Spektrum,
7 hod. Tábor ČD
Lázně Kyselka u Karlových
Varů postavil a světově proslavil
Heindrich Mattoni. Právě zde se
nachází pramen jeho minerálky.
Areál lázní je dnes bohužel
v žalostném technickém stavu,
téměř „na spadnutí“, ale stále
má úžasné genius loci, kde
na vás dýchne nostalgie z kdysi
živého místa. V areálu lázní se
nachází vila Mattoni a objekty
jednotlivých lázeňských budov,
které nejsou pro svůj žalostný
technický stav přístupné, ale
podíváme se do nově otevřeného
Muzea Mattoni a k pramenům
vody. Následně nás čeká prohlídka
města Karlovy Vary s průvodcem
a výjezd lanovkou k rozhledně
Diana.
Praktické info: K muzeu Mattoni
je cesta do mírně prudkého
kopce lesem (asi 15 min).
Výlet není vhodný pro pohybově
hendikepované účastníky. S sebou
láhve na „nefalšovanou
Matonku“.
cena: 890 Kč
V ceně jsou zahrnuty vstupy.
č. účtu: 705 978 359 / 0800,
var. symbol 2204
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folklórní soubor Dubínek, který
vede Andrea Lacinová.
RAKOUSKO
SCHILTERN
sobota 29. dubna
odjezd 7 hod. Spektrum,
7.15 hod. Tábor ČD
Mgr. Josef Bílek nás doprovodí
do Dolnorakouského města
Schiltern, u něhož je v obci
Langenlois velký areál s více
než padesáti zahradami
nejrůznějších typů – japonskými,
portugalskými, čínskými… Areál
se rozkládá na ploše několika
hektarů a je doplněn řadou
odpočinkových míst. V přilehlém
obchodě si můžeme zakoupit
např. květiny v kořenáčích, či
semena rostlin. Cestou zpět se
zastavíme v přírodní rezervaci
u městečka Schrems, kde můžeme
vystoupit na rozhlednu Nebeský
žebřík.
cena: 620 Kč
V ceně není zahrnuto vstupné
do areálu zahrad 8 euro, které bude
vybráno v autobusu.
č. účtu: 705 978 359 / 0800,
var. symbol 2904

KURZY
HARMONIZAČNÍ
A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
3. dubna 18 hod.
10. dubna 18 hod.
24. dubna 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

PŘEDNÁŠKY
LETEM SVĚTEM
MARTINIK – OSTROV KVĚTIN
4. dubna 18 hod.
sál Spektrum
Karibští Indiáni nazvali svoji
domovinu Madinina, ostrov
květů. Zda tento přívlastek
platí, se lze přesvědčit za devět
hodin letu z Paříže a přitom

www.sezimovo-usti.cz

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ ZUŠ
SEZIMOVO ÚSTÍ
Výstava je přístupná
do 6. dubna
galerie Spektrum
Práce žáků výtvarného oboru
ZUŠ Sezimovo Ústí pod
vedením Mgr. Alžběty Horynové
a Mgr. Hany Masopustové.
Na vernisáži vystoupí žáci ze třídy
Heleny Hýnové.

neopustit Francii. Jak je to
možné? Ostrov je jedním z 5
zámořských departementů Francie
a součástí Evropské unie. Vedle
nádherných pláží s azurovým
mořem a bělostným i tmavým
pískem nabízí strmé hory, kterým
vévodí činná sopka Montagne
Pelée, bujnou vegetaci tropických
deštných pralesů, přímořské nížiny
s mangrovníky, rozsáhlé plantáže
banánů a cukrové třtiny, desítky
destilérií s vyhlášeným rumem
a pohodové domorodce ochotné
pomoci v nesnázích. Vyprávět vám
bude Ing. Jaromír Novák.
vstupné: 40 Kč

PROCHÁZKY PŘÍRODOU
VERNISÁŽ – 2. května 18 hod.
Výstava je přístupná
do 30. června
galerie Spektrum
Výstava obrazů Anežky
Kubálkové. Autorka nejraději
maluje přírodu, používá akrylové
a akvarelové barvy. Na vernisáži
vystoupí žáci ZUŠ.

POHODÁŘI
BORNEO A PAPUA:
Necestou k rituálům
19. dubna 18 hod.
sál Spektrum
Martin Dufka vám představí
ostrovy Borneo, Biak, Papua
a Bali. V oblasti vyznačující
se rovníkovým podnebím
a rozmanitou flórou a faunou,
se cestovatelé vydali za divokými

Výstavy jsou přístupné v době
konání kulturních akcí
MSKS včetně promítání filmů
(vstup hlavním vchodem)
nebo po domluvě v kanceláři
předprodeje.

PŘIPRAVUJEME
DIVADLO – mimo předplatné
BOSÉ NOHY V PARKU
10. května 19 hod.
Romantická komedie nejen
o lásce. I to nejšťastnější manželství
prochází občas zkouškou ohněm.
Hrají: Veronika Freimanová /
Rudolf Hrušínský
Anna Linhartová / Radúz Mácha
cena: 340 Kč

původními obyvateli, kteří ještě
v nedávné minulosti byli lovci
lebek a lidojedy.
vstupné: 50 Kč

VÝLETY
JIHOMORAVSKÝ KRAJ –
IVANČICE, KRAJ VYSOČINA –
ZÁMEK BUDIŠOV
sobota 6. května

VÝSTAVY A VERNISÁŽE
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
VERNISÁŽ – 10. dubna 18 hod.
Výstava je přístupná
od 11. – 17. dubna
galerie Spektrum
Tradiční výstava sezimoústeckých
zahrádkářek. Můžete si
prohlédnout klasickou
velikonoční výzdobu, ruční
práce, suchou vazbu a háčkované
výrobky... Na vernisáži vystoupí

MAĎARSKO – TERMÁLNÍ LÁZNĚ
19. – 21. května

KLUBOVNA III. VĚKU
VELIKONOCE S POMLÁZKOU
3. dubna 15 hod.
Městská klubovna v Jiráskově ul.
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Velikonoce jako svátky jara se
blíží a s nimi i typická výzdoba
jarními motivy. My se zaměříme
na techniku drátkování a opleteme
si takto velikonoční vajíčka. Lekci
povede paní Romana Stupková.
VELIKONOCE NA KŘÍŽI
10. dubna 15 hod.
Městská klubovna v Jiráskově ul.
Bez pomlázky, vajíček, „pouze“
s beránkem Božím? Beseda
s kazatelem Církve bratrské
v Táboře panem Romanem
Cimbulkou o největším
křesťanském svátku v roce, o jeho
historii, tradici, dobré zprávě,
a jak ji uchopit i v dnešní moderní
době.
CVIČÍME … MOZEK
24. dubna 15 hod.
Městská klubovna v Jiráskově ul.
Mozek, stejně jako sval, udržuj,
posiluj, chval. Je to jistě nápad fér,
čerpat z obou hemisfér. Mysl, paměť,
tvořivost, každý je vítaný host.
OD PUMPY K PUMPĚ
– VÝLET S H. KAZATELOVOU
Sraz: 29. dubna v 13.30 hod.
před hotelem MAS
Pěšky Sezimovým Ústím
od „Ameriky“ po nádraží se
vydáme společně hledat mezi
jarními zahrádkami 11 pump.

KNIHOVNY
Novinky v knihovně
Sezimovo Ústí 1
Jiří Pavlovský: Legendy české
fantasy
To nejlepší z české fantasy
Denise Mina: Bohové a bestie
Detektivka
Nabila Sharma: Peklo v chrámu
božím
Autobiografie
Iva Pekárková: Postřehy
z Londonistánu
O jiných kulturách zblízka
David Morell: Vládce noci
Detektivní román
Vladimír Brabec: Měl jsem
štěstí
Vzpomínky populárního herce
Pavla Horáková:
Přišel befel od císaře pána
Příběhy Čechů za 1. světové
války
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Sarah Mlynowska: Rebelky
Čtení pro dívky
Marka Míková: Jonáš spěchá
domů
Čtení pro nejmenší
Klára Smolíková: Husův dům
Zábavný komiks s poučením
Novinky v knihovně
Sezimovo Ústí 2
Dospělí:
Zbigniew Czendik: Postel,
hospoda, kostel
Není kněz jako kněz
Lars Kepler: Lovec Králíků
Šestý případ detektiva Joona Linna
Peter May: Útěk
Román o tom, jak nás formují
naše touhy a jak rozhodující, avšak
proměnlivou roli hraje v našich
životech přátelství
Markéta Pilátová:
S Baťou v džungli
Poutavý román o duši vizionáře
Miloš Urban: Závěrka aneb
Ztížená možnost happy-endu
Milostná novela o prokletí doby
Děti a mládež:
Eva Bešťáková: Číslicové
pohádky
Malá Jednička jde poprvé
do číslicové školy!
Darcey Bussellová:
Malá baletka – Rosa a Labutí
princezna
Ela předala své baletní střevíčky
své kamarádce Rose – zanesou ji
také do Země kouzel?
Kiera Cass: Siréna
Nová kniha od autorky oblíbené
série Selekce
Jenny Hannová: Oko za oko
Velké holky nepláčou, ale vezmou
svůj osud pevně do rukou.
Danny Wallace: Hamish
a Světokazi
Co byste dělali, kdyby... se celý
svět naráz zastavil?

KRÁSKA A ZVÍŘE
USA, 130 min., český dabing,
přístupný
Snímek Kráska a zvíře,
inspirovaný stejnojmenným
animovaným filmem z roku 1991.
V hrané adaptaci animované
klasiky Kráska a zvíře společnosti
Disney, jež je ohromující
filmovou oslavou jednoho
z nejpopulárnějších příběhů
vůbec, velkolepým způsobem
ožívají příběh a postavy, které
diváci znají a zbožňují.
Vstupné: 60 Kč
Vstupné: 110 Kč

Animovaný / Komedie / Rodinný /
Dobrodružný
USA, 105 minut, přístupný, český
dabing
Na své dramatické cestě plné
akce a nebezpečí jsou Šmoulové
na stopě objevu největšího
tajemství šmoulí historie!
Vstupné: 120 Kč

čt
6. dubna 17:30 hod.
ne
9. dubna 17:30 hod.
st 12. dubna 17:30 hod.
POWER RANGERS:
STRÁŽCI VESMÍRU
USA , 2017 přístupné, 123 min,
český dabing
Akční / dobrodružný / sci-fi / fantasy
Vstupné: 110 Kč

so
1. dubna 17:30 hod.
ne
2. dubna 20:00 hod.
DOPOLEDNÍ KINO
čt 13. dubna 10:00 hod.
MASARYK
Životopisný / Drama / Historický
Česko / Slovensko, 2017, 106 min
Prožil život bohéma, miloval ženy,
hudbu, velká gesta.
Vstupné: 60 Kč
Vstupné: 120 Kč

čt
6. dubna 20:00 hod.
st 12. dubna 20:00 hod.
USTAV REPUBLIKE HRVATSKE
Chorvatsko, Slovinsko, Česká
republika, 12 let ,92 minut,
Drama
Milostný příběh o nenávisti.
Vstupné: 100 Kč

so 1. dubna 20:00 hod.
st 5. dubna 20:00 hod.
STRNADOVI
ČR, 2017, 102 min.
Během 35 let společného soužití
jednoho páru se odehraje mnohé:
od chvil absolutního porozumění
až po dramatické propady.
Vstupné: 80 Kč

pá 7. dubna 17:30 hod.
ne 9. dubna 15:00 hod.
PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ:
VOLÁNÍ OCEÁNU
Francie, 2017, 82 minut, česká
verze, přístupný
Dokument
Příběh malého tučňáka,
připravujícího se na svou
první cestu k moři, nás zavádí
do ledového království vzdálené
Antarktidy.
Vstupné: 80 Kč

ne 2. dubna 17:30 hod.
st 5. dubna 17:30 hod.
ÚKRYT V ZOO
USA, VB, ČR, 2017, 12 let,
127 min, české titulky
Historický / drama
Vstupné: 110 Kč
st
5. dubna 15:00 hod.
pá 14. dubna 17:30 hod.
ne 16. dubna 15:00 hod.
DOPOLEDNÍ KINO
čt 27. dubna 10:00 hod.

pá 7. dubna 20:00 hod.
RAW
Francie/Belgie, 2016, 99 minut,
18 let, české titulky
Drama, horor,
Vstupné: 90 Kč

KINO SPEKTRUM
so
1. dubna 15:00 hod.
ne 2. dubna 15:00 hod.
so 15. dubna 15:00 hod.
ne 30. dubna 15:00 hod.
ŠMOULOVÉ:
ZAPOMENUTÁ VESNICE
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so
8. dubna 20:00 hod.
pá 14. dubna 20:00 hod.
PÁTÁ LOĎ
Slovensko, ČR, 2017, 85 min,
přístupný, slovenská verze
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Pátá loď je příběhem dětského
dobrodružství, svět dospělých
viděný dětským pohledem, tedy
i s tím, co dospělí nevidí. Film
vypráví příběh dětí, které se
bezpečněji než doma cítí na ulici,
kde hledají záchranné čluny mezi
pohádkou a drsnou realitou.
Vstupné: 110 Kč
ne 9. dubna 20:00 hod.
MŽITKY
Polsko, 2016, 98 min, 12 let, české
titulky
Poslední film legendy polské
kinematografie Andrzeje Wajdy
je mistrovským portrétem
zachycující vášnivý boj
nezávislého umělce se stalinskými
doktrínami, boj na život a na smrt.
Vstupné: 100 Kč
čt 13. dubna 17:30 hod.
pá 16. dubna 17:30 hod.
RYCHLE A ZBĚSILE 8

USA, 2017, 136 min, 12 let,
české titulky, akční
Dominic Toretto (Vin Diesel)
zradil svou rodinu. V jedné
z nejúspěšnějších filmových sérií
všech dob je sice možné cokoliv,
ale tohle je víc než automobilové
seskoky padákem, průlety aut
mezi mrakodrapy, nebo tažení
obřího trezoru ulicemi Ria.
Vstupné: 130 Kč
čt 13. dubna 20:00 hod.
so 15. dubna 17:30 hod.
ne 16. dubna 20:00 hod.
ŠPUNTI NA VODĚ
Česká republika, 2017, 83 minut,
přístupný
Komedie
Rodiče bratrů Igora (Jiří
Langmajer) a Davida (Hynek
Čermák) chystají zlatou svatbu.
Z Kanady přilétá jejich bratranec
Ondra (Pavel Liška), povahou
tak trochu dobrodruh. Bratry
napadne, že nejlepší by bylo
vyrazit za rodiči na kánoích
po řece jen ve třech, tak, jako
za starých časů...
Vstupné: 120 Kč

www.sezimovo-usti.cz
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so 15. dubna 20:00 hod.
PROTI VLASTNÍ KRVI

Velká Británie, 2016, 98 min 15 let,
české titulky
Drama
Vstupné: 110 Kč
út 18. dubna 17:30 hod.
ZKOUŠKA DOSPĚLOSTI
Rumunsko, 2016, 128 minut,
12 let, české titulky
Drama
Jako lékař a občan se Romeo
těší úctě obyvatel malého města
v Transylvánii. Jeho pověst se
začne hroutit, když se ve snaze
zajistit nadané dceři lepší
budoucnost zaplete do řetězce
služeb a protislužeb a ztratí tvář
i před svou rodinou. Drama
o kompromisech, osobní morálce
a podstatě rodičovství je po 4
měsících, 3 týdnech a 2 dnech
dalším filmem Cristiana Mungiu,
který si odnesl ocenění z hlavní
soutěže v Cannes (Nejlepší režie)
a pro mnohé kritiky patřil k tomu
nejlepšímu, co festivalový ročník
2016 nabídl.
Vstupné: 80 Kč
út 18. dubna 20:00 hod.
SAFARI
Rakousko, Dánsko, Německo, 2016,
87 minut, 15 let, české titulky
Dokumentární
Lovecký ranč v Namibii a několik
turistů, kteří si přijeli zpříjemnit
dovolenou střelbou na trofejní
zvěř. Ale kdo je tu vlastně lovec
a kdo kořist?
Vstupné: 90 Kč
pá 21. dubna 17:30 hod.
út 25. dubna 20:00 hod.
PŘES KOSTI MRTVÝCH
Polsko, ČR, Německo, Švédsko,
Slovensko, 2017, 128 min, 12 let,
české titulky
drama / thriller
Skrze energickou a značně
excentrickou postavu Janiny

www.sezimovo-usti.cz

české titulky
akční, dobrodrzužný
Vstupné: 120 Kč

Dušejkové, učitelky angličtiny
v důchodovém věku, sledujeme
vzrůstající hrůzu malé osady
na polsko-českém pohraničí,
ve které se v rychlém sledu stane
několik záhadných vražd bez
jasně vysvětlitelné logiky nebo
motivu. Hrůza a zděšení z vražd
kontrastují s obecným nezájmem,
který doprovází masové vybíjení
divoké zvěře v právě probíhající
lovecké sezóně.
Vstupné: 110 Kč

so 22. dubna 20:00 hod.
st 26. dubna 17:30 hod.
LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU
USA, 2017, 12 let, 96 min.,české
titulky
Komedie / krimi
V zoufalé snaze platit účty a přežít
kvůli svým blízkým se trojice
kamarádů odhodlá riskovat
všechno a přepadnout banku,
která je připravila o jejich peníze.
Slogan : Na srovnání účtů není
nikdy pozdě.
Vstupné: 110 Kč

pá 21. dubna 20:00 hod.
út 25. dubna 17:30 hod.
ŠPÍNA
Slovensko, Česko, 2017, 87 min
Drama
Špina je príbehom dospievajúcej
sedemnásťročnej Leny, ktorá
je na vrchole puberty. Práve
sa prvý krát zamilovala. Túži
po slobode a dobrodružstve. Jej
magický svet však padá, keď ju
znásilní jej učiteľ, do ktorého sú
platonicky zamilované všetky
dievčatá. Lena sa rozhodne mlčať,
dokonca aj pred svojou najlepšou
kamarátkou. Jej pocity viny, hanby
a strachu, že jej nikto neuverí ju
donútia k pokusu o sebevraždu.
Vstupné: 90 Kč

ne 23. dubna 17:30 hod.
OCHRÁNCI
Rusko, 2017, 100 min, české titulky
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi
Během studené války organice
zvaná ''Patriot'' seskupila
superhrdiny z různých národností
ze Sovětského svazu, aby bránili
zemi proti nadpřirozenu a silným
nepřátelům. Do dnešních dnů žili
všichni superhrdinové v ústraní
skrývajíc svoji pravou identitu.
Nyní, kdy se objevila nová hrozba,
musejí znovu povstat
Vstupné: 110 Kč

so 22. dubna 15:00 hod.
ne 23. dubna 15:00 hod.
so 29. dubna 15:00 hod.
MIMI ŠÉF

ne 23. dubna 20:00 hod.
NAPROSTÍ CIZINCI
Itálie, 2016, 93 min, 12 let, české
titulky
Drama / komedie
„Víš, s kým jíš?“ Je dobrý nápad
sdílet se svými nejbližšími obsah
mobilního telefonu? Komediální
drama o skupině přátel, kteří
se o sobě během jediné večeře
dozvědí víc než za celý dosavadní
život.
Vstupné: 90 Kč

USA, 2017, 97 min, přístupný,
český dabing
animovaná komedie
Režisér filmu Madagaskar Tom
McGrath vás zve na animovanou
komedii Mimi šéf, v které se
seznámíte s hodně zvláštním
batoletem. Nosí totiž elegantní
oblek s kravatou, mluví hlubokým
hlasem a nemístně vtipkuje.
Vstupné: 120 Kč

čt 27. dubna 17:30 hod.
so 29. dubna 20:00 hod.
ne 30. dubna 17:30 hod.
ZAHRADNICTVÍ:
RODINNÝ PŘÍTEL
ČR / Slovensko / Polsko, 2017, 115
min, přístupný
milostné drama
Největší projekt autorského dua
Jan Hřebejk – Petr Jarchovský
Rodinný přítel je první z filmů
trilogie Zahradnictví, rodinné
ságy, kterou Jan Hřebejk s Petrem

so 22. dubna 17:00 hod.
st 26. dubna 20:00 hod.
ZTRACENÉ MĚSTO Z
USA, 2016, 141 minut, 12 let,
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Jarchovským považují za své
"životní dílo". "Tento film je
příběhem lásky, která nesměla
být naplněna. Vypráví o věrnosti,
touze, vině a lásce, o odchodech
a návratech, o rodině, rodičích
a dětech. Jde o rodinný portrét
viděný pohledem žen, které osud
svedl dohromady. Je intimním
příběhem lásky, o které všichni
vědí a všichni musí pomlčet,"
prozradil autor scénáře Petr
Jarchovský, který cítil dluh
vůči mamince, jejíž postava se
neobjevila ve filmu Pelíšky, a tak
o ní vypráví ve třech filmech
Zahradnictví.
Vstupné: 120 Kč
st 27. dubna 20:00 hod.
st 29. dubna 17:30 hod.
THE CIRCLE
USA, Spojené arabské emiráty,
2017 90 min, české titulky
Drama / Thriller / Sci-fi
VĚDĚT JE DOBRÉ. VĚDĚT
VŠECHNO, JE JEŠTĚ LEPŠÍ.
Emma Watson se v novém sci-fi
thrilleru The Circle ocitne pod
permanentním dohledem Toma
Hankse a vstoupí do kruhu,
z něhož možná nevede cesta ven.
Vstupné: 110 Kč
ne 30. dubna 20:00 hod.
UTEČ
USA, 2017, 15 let, 103 min,
české titulky, thriller/horor
Lahůdkové psycho kombinované
s rafinovanou satirou. Režisérovi
a scenáristovi Jordanu Peeleovi
se podařilo natočit film, který se
posmívá rasovým předsudkům
a mimo to zároveň děsí a baví.
Hit slavného festivalu v Sundance
díky tomu sbírá body u diváků
i recenzentů.
Vstupné: 110 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

PRODEJ A REZERVACE
eVSTUPENEK na:
www.kultura.sezimovo-usti.cz

XXIV. ročník

duben 2017

Koncert a vernisáž
Evy Pilarové
Romana Krůčková
ředitelka MSKS

J

istě všichni dobře znáte šuby
duby Evy Pilarové. Nyní máte
možnost slyšet držitelku tří Zlatých slavíků naživo a to 28. dubna od 19 hodin v sále Spektrum.
Tato charismatická dáma je také
talentovanou fotografkou a nejraději fotografuje městská zákoutí,
venkov a západy slunce. Před hudebním vystoupením proběhne
od 17 hodin vernisáž fotografií,
které se můžete zúčastnit s platnou
vstupenkou na koncert. Samotná
výstava digitálních fotografií bude
přístupná až do 30. června. Kupujte a rezervujte si vstupenky přímo
v kanceláři MSKS nebo na webových stránkách www.kultura.sezimovo-usti.cz.


Přijďte poznat
kouzlo Velikonoc
Romana Krůčková, ředitelka MSKS
PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM MISS SEZIMOVO ÚSTÍ 2017 – autosalon Toyota Dolák, Hotel Gold Chotoviny, Skiareál
Monínec, akademický malíř Milan Chabera, Hotel MAS Sezimovo Ústí, Hotel Palcát Tábor, oděvy Gerry Weber, společenské oděvy
Nobless Tábor, Jeans Zone Tábor, advokátní kancelář Šíp, Kadlec, Paikrová, stavební a obchodní společnost Daich, Estetika Tábor,
obuv Bonet, stavební společnost Kapastav, reklamní společnost Graneo, Bohemia pojišťovací společnost – Věra Vyroubalová,
stavební firma Jiří Ploc MN Intex, Ticketware, Litex, Pedika – pedikúra a ortonyxie, Mameradivlasy.cz, Muzeum čokolády, fotografka Lucie Křížková, Hair and Make up studio Glamour, cukrárna Ambrozia, studio Petry Kanovové Rozvoj zdravi.cz, Apollo, Madeta
a.s., Rejfood s.r.o., Týdeník Táborsko, Rádio Kiss, Rádio Česká Kanada, Jihočeská televize.

Užijte si první máj
hudbou, během nebo s dravci
Romana Krůčková
ředitelka MSKS

P

o filipojakubské noci přichází
první máj, který je spojován
se svátkem zamilovaných. Dle
tradice žena nepolíbená v tento
den pod rozkvetlou třešní do roka
uschne. První květen v Sezimově
Ústí tradičně oslavíme Májovými
slavnostmi. Můžete přijít s dětmi
Novinky ze Sezimova Ústí:
Periodický tisk územního
samosprávního celku
– města Sezimovo Ústí.
Náklad: 3400 ks

XXIV. ročník

do parku před Spektrem na skákací hrad nebo na soutěže skautů
střediska Černá růže. Součástí programu budou také ukázky výcviku psů, příjemnou náladu navodí
kapela Swing Band Tábor a něco
dobrého nebo hezkého si budete
moci zakoupit u stánků. Dále se
můžete od 11 hodin přihlašovat
na 6. ročník Baťova běhu, který
odstartuje ve 12 hodin. Ve 13 hodin proběhne slavnostní vyhlášení

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

nejlepších běžců v areálu restaurace na Kozím hrádku a samozřejmě
nebude chybět ani kapela Klávesy Band. Pak se určitě přesuňte
do NKP Kozí hrádek. Na zahájení
turistické sezony je od 14 hodin
připraven program pro děti i dospělé. Těšit se můžete na ukázky
dravců, středověký program a nebude chybět ani dobová kapela Dei
Gratia. Přijďte si užít prvomájový
den do parku i na Kozí hrádek. 

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

V

elikonoce jsou časem tradic
a setkávání rodin a přátel.
Náladu těchto svátků si navodíte
již o týden dříve na akci s názvem
Velikonoční pochoutky, která se
bude konat 8. dubna od 16 hodin
ve Spektru. Porovnat své recepty
s ostatními můžete prostřednictvím soutěže o nejlepšího beránka
anebo mazanec v jakékoliv podobě.
Tato soutěž navazuje na každoroční sezimácké buchtování, štrúdlování nebo bábovkování. Uzávěrka
přihlášek do soutěže je prodloužena do 7. dubna. Pokud nepečete, nevadí. Můžete si poslechnout
Staropražskou kapelu Hašlerka
nebo se podívat na výstavu narcisů.
Nebudou chybět ani velikonoční
řemesla. Uvidíte ukázky voskové
batiky, drátkování, obháčkovávání
vajíček, zdobení polepováním skořápkami, zdobení ve stylu vintage“,
falešný patchwork, artyčoková vejce, dřevěná vajíčka zdobená krajkami a mnoho dalšího.


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

www.sezimovo-usti.cz

