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Krátce z radnice

Klášterní ulice poodhaluje svá tajemství

Martin Doležal, starosta města
 pokračují stavební práce v ul.













Prokopa Holého, Klášterní
a Švermova;
zhotovitelem
rekonstrukce
parkovacích stání a chodníků
v ul. Lipová (úsek Nerudova-Táboritů) byla vybrána společnost STRABAG a.s., nabídková cena 4.929.576 Kč vč. 21 %
DPH;
zhotovitelem výměny podlah
tělocvičny ZŠ Švehlova byla
vybrána společnost TEPO-LD
s.r.o., Soběslav, nabídková cena
838.202 Kč vč. 21 % DPH;
rada města schválila dotisk
knihy Sezimovo Ústí - Paměť
starých pohlednic a fotografií;
s ohledem na stavební záměr
vlastníka budovy „Astra“, vybudovat zde v 2. NP dětskou
skákací arénu, se jedná o možnosti výstavby parkoviště v ul.
Rudé armády (vedle J+K);
rada města schválila plán oprav
bytových a nebytových prostor
na r. 2019, prioritou je monitoring kanalizačních přípojek
ve městě, jejich pročištění, příp.
oprava;
rada města vyhlásila 24. ročník
soutěže o „Cenu Edvarda Beneše“.


Rozpis přistavování
velkoobjemových
kontejnérů
DUBEN
SU I
4. a 18. 4. Korej
SU II
1. 4. Nádraží ČD
5. 4. Svépomoc
KVĚTEN
SU I
9. a 23. 5. Korej
SU II
3. 5. Svépomoc
6. 5. Nádraží ČD
ČERVEN
SU I
6. a 20. 6. Korej
SU II
3. 6. Nádraží ČD
7. 6. Svépomoc
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Martin Doležal, starosta města

P

ozůstatky masivních zdí kláštera sv. Dominika ze 13. a 14. století a řadu kosterních ostatků středověkých obyvatel objevili archeologové z Husitského muzea v Táboře při rekonstrukci kanalizace v ul.
Klášterní. To, že výkopové práce
v samém srdci středověkého Sezimova Ústí by mohly přinést nějaký
nález, připomínající dávnou historii našeho města, se při přípravě
investiční akce tak trochu předpokládalo. Překvapením ale byla

zachovalost zdí a dalších nálezů,
zejména lidských koster. Některé
z nich byly vyzdviženy a odvezeny
do antropologického ústavu k bližšímu zkoumání. Zajímavostí a velkým otazníkem pro archeology je,
že pod zdmi kláštera byly objeveny
základy ještě starší stavby.
Práce na rekonstrukci hlavního
kanalizačního sběrače v ul. Prokopa Holého se ale nezastavily,
v ul. Klášterní musí být, s ohledem
na kvalitu a pevnost nalezených
zdí, provedeny drobné úpravy
v projektu a bez zbytečného odkladu budou práce pokračovat i zde. 

Rekonstrukce ulice Švermova pokračuje
Martin Doležal, starosta města

V

polovině února, po nucené
zimní přestávce, se znovu
rozběhly práce v ul. Švermova.
V první fázi proběhla výměna neúnosného podloží tak, aby mohl
být přesměrován pohyb chodců
a zabezpečen vstup do objektů.
Následně započaly práce na přeložení kabelových vedení v uvolněné části ulice a přiložení nového
vedení veřejného osvětlení společně s usazením nových sloupů.
Po dokončení přeložek kabelových
vedení, proběhne zbytek výměny
podloží a bude následovat pokládka dalších podkladních štěrkových
vrstev a poté již uložení hlavních
tras obrubníků.
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Informace ze Správy města
Zdeněk Havlůj

ředitel Správy města

Opravy sportovišť
V roce 2018 zajistila naše organizace kromě oprav menšího
rozsahu (areály sofballu a házené,
dokončení rekonstrukce sociálních zařízení v areálu tenisu) i pravidelnou regeneraci fotbalového
hřiště na Soukeníku, kompletní
výměnu odpadů v objektu házené
a výměnu osvětlovacích těles v házenkářské hale. Dále byla vypracována studie ve věci vytápění areálu
házená a projektová dokumentace
řešící opravu tribuny na Soukeníku.
Koupaliště Pohoda
Loňskou sezónu lze hodnotit
jako úspěšnou. Naše turnikety za-

ZDRAVEX – laboratorní
odběrové místo
Jana Špačková

Klinické laboratoře Tábor

znamenaly vice než 13 tisíc průchodů (včetně dětí do šesti let věku,
které mají vstup zdarma). Po celou
dobu se dařilo našemu správci
udržet vodu v předepsané kvalitě.
Průhlednost byla solidní a veškeré
kontrolní odběry vyhověly příslušným hygienickým normám. Stalo
se tak ovšem za cenu jeho zvýšeného úsilí, neboť série velice teplých
slunných dnů byla poměrně dlouhá. Děkujeme všem návštěvníkům
za využití našeho zařízení a těšíme
se na letošní sezónu, která by měla
jako obvykle začít 1. června. O případném jiném termínu budeme
návštěvníky informovat.

dveří u pronajímaných nebytových prostor. Podstatnou akcí byla
rekonstrukce nebytových prostor
v čp. 664 opuštěných Policií České
republiky. Tyto se podařilo po poměrně dlouhé době, kdy byly nevyužité, pronajmout třem subjektům. V návaznosti na požadavky
nájemců došlo k výměně elektroinstalace v čp. 627 (zároveň změna
z jednofázových jističů na jističe
trojfázové u jednotlivých bytů)
a rozvaděčů v čp. 602. Větší rekonstrukcí před pronájmem novému
zájemci prošlo 17 bytů, u dalších
takovýchto bytů byly provedeny
opravy středního a menšího rozsahu (byty jsou uváděny před vypsáním výběrového řízení dle vnitřního předpisu schváleného Radou
města do tzv. „Standardního stavu“). Další opravy byly prováděny
v dlouhodobě pronajatých bytech.

Opravy bytových
a nebytových prostor
V roce 2018 byly dokončeny
opravy balkónů v čp. 1113. Dále
proběhla výměna vchodových

Dům s pečovatelskou
službou
V souladu s příslušným rozhodnutím Rady města převzala
naše organizace do správy nově
vybudovaný dům s pečovatelskou
službou čp. 1500. Budeme se starat
nejen o vlastní budovu, ale i o veškeré okolí s výjimkou částí objektu, které budou využívány pečovatelskou službou. Samozřejmostí
zůstává řešení veškerých bytových
záležitostí, které jsou obdobné
jako u stávajícího bytového fondu
města.


Kronika představuje – Zuzanu Uhlířovou

Nejen pamětníci, ale i mladí a úspěšní

Z

dravotní středisko rozšiřuje
své služby o odběry krve v pracovní dny v době 7:00 – 10:00.
V přízemí budovy se provádí
odběry krve a příjem biologických
vzorků. Je možné si zde vyzvednout výsledky laboratorních vyšetření. Odběry krve jsou prováděny
na základě žádanky od lékaře, vyšetření mohou žádat i samoplátci.
Odběr krve se obvykle provádí nalačno, tzn. po lehké večeři
a následném lačnění 10–12 hodin.
Před odběrem je vhodné pít pouze nesycenou vodu a vyvarovat se
tělesné zátěži (běh, jízda na kole).
Laboratorní analýzy jsou následně provedeny v klinické laboratoři
na poliklinice v Táboře, která zajistí včasné zpracování vzorků, což
je nezbytné pro dodržení kvality
výsledků vyšetření. Výsledky jsou
bezprostředně po validaci odeslány elektronicky do ambulance
lékaře, písemnou formu výsledku
obdrží lékař následující den po odběru. Více info na www.klt.cz, tel.
381 252 082, 725 832 623.


V neposlední řadě byla realizována
ve většině bytů výměna vodoměrů,
u nichž skončilo ověřovací období.
V neposlední řadě bylo provedeno
odborné posouzení stavu balkónů
v čp. 627 s návrhem na jejich sanaci.

vodila za SK TRIATLON TEAM
Tábor. Má mladšího bratra, který hrál házenou a nyní se věnuje
také hlavně bowlingu. Ve škole ji
baví fyzika a po maturitě plánuje
studovat na vysoké škole technického zaměření. Potěšilo mě, že si
udělala čas a při krátkém posezení
u kávy si se mnou ochotně popovídala o některých specifikách tohoto sportu.
Prostřednictvím “Novinek ze
Sezimova Ústí“ jsme se na podzim
seznámili s reprezentantem ČR
v kuželkách Filipem Mikuláštíkem. Ten nám také objasnil hlavní
rozdíly mezi bowlingem a kuželkami. A tak pouze pro doplnění

Hana Chotovinská
kronikářka města

D

ne 9. února v hotelu Palcát
se na Plese sportovců konalo
slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu Tábor za rok
2018. Mezi desítkou nejlepších
byla i Zuzana Uhlířová ze Sezimova Ústí. Ta v loňském roce reprezentovala naši republiku ve sportu,
který má sice ve světě dlouholetou
tradici, ale u nás je sportem poměrně mladým. Zuzka je nadšená
a hlavně úspěšná hráčka bowlingu.
Není to však první sport, kterému
se věnuje. Ještě v minulém roce zá-
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uvedu, že organizovaný bowling
vznikl v České republice až v roce
1997 v rámci České kuželkářské
asociace. V současnosti Českou
bowlingovou asociaci (ČBA)
a Českou kuželkářskou asociaci
(ČKA) zastřešuje Česká kuželkářská a bowlingová federace. Česká
republika je rozdělena do čtyř
organizačních jednotek (regionů),
ve kterých jsou bowlingové kluby
registrovány. ČBF eviduje v současnosti přes 7000 hráčů. Měřeno
počtem příležitostných hráčů patří
dnes bowling mezi 10 nejpopulárnějších sportů na světě.
V kolika letech jste udělala
první bowlingové krůčky?
Bowlingovou dráhu jsem si vyzkoušela již velmi brzy. Tak brzy, že
to znám pouze z vyprávění rodičů.
Byl mi jeden rok, když jsem si ji
svými prvními krůčky vyzkoušela.
A musím dodat, že to nebyly krůčky bowlingové.
Kdy se dostavily první úspěchy?
Bylo to v roce 2014 na mistrovství ČR, kde jsem vybojovala
3. místo.
Jaké jsou Vaše osobní hráčské úspěchy?
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2019 duben
2. místo v soutěži 4členných
týmů na Mistrovství Evropy juniorů 2018, 1. místo MČR juniorů
2018, 3. místo MČR juniorů 2017
Jak často trénujete a máte
svého trenéra?
Trénuji zpravidla 2× týdně.
Vzhledem k tomu, že mě v letošním roce čeká maturitní zkouška,
budu muset hrát méně. Trenéra
mám, je jím můj taťka Jiří Uhlíř.
Bowlingové koule jsou opatřené otvory na prsty. Mají různou váhu. Podle čeho se hráč
rozhoduje, jakou kouli má použít?
Nejlépe je si vybírat kouli podle toho, jak sedí velikosti otvorů
na prsty. Teprve potom zvolit váhu
koule.
Jaké vůbec sportovní vybavení má hráč bowlingu?
Hráč, který dělá bowling závodně, má vlastní kouli a tašku
na ni, speciální boty na bowling
a případně další bowlingové příslušenství. Pro hru je i speciální
oblečení. Ženy mají jednobarevné
sukně/kalhoty a polokošile, muži
jednobarevné společenské kalhoty
a polokošile.
Jaký je Váš osobní rekord
za jednu hru?
245 kuželek (maximum je 300)
Máte nějaký bowlingový cíl
do budoucna? Čeho byste ráda
dosáhla?
Byla bych ráda, kdyby se bowling stal olympijským sportem a já
se kvalifikovala na letní OH, které

budou v Paříži v roce 2024. Bowling se však olympijským sportem
nestal a další šance na jeho zařazení do olympijského programu
bude až na OH v roce 2028 v Las
Vegas. Dalším mým přáním je
účast na ME žen v roce 2020.
Co děláte nejraději, když
zrovna nehrajete bowling?
Plavu. V loňském roce jsem
skončila s triatlonem, který jsem
dělala deset let.
Studujete střední školu,
jak obtížné je skloubit školu
a bowling? Jak často jezdíte
na turnaje?
Až tak těžké to není. Když potřebuji, není problém se ve škole
omluvit a uvolnit z vyučování.
Tréninky si mohu domluvit tak,
jak potřebuji. Teď před maturitou
jsem turnaje omezila a jezdím jen
na ty důležité.
Hrajete za jednotlivce, nebo
za tým?
Hraji obojí. Účastním se soutěží pro jednotlivce, dvojice i pro
3členné a 5členné týmy.
Můžete nám sdělit, jaká byla
Vaše cesta do reprezentace?
Jakými soutěžemi jste musela
projít?
Hrála jsem mistrovství regionu
jižní Čechy, poté MČR a tam si mě
všiml reprezentační trenér a pozval mě na reprezentační kemp.
Jak velká je konkurence
ve Vaší kategorii?
V juniorech je malá, ale postupně roste.

Co si myslíte, že je důvodem
toho, že oblíbenost bowlingu
stoupá?
Česká bowlingová asociace se
snaží rozšířit povědomí o bowlingu mezi dětmi pomocí bowlingové
ligy a i hodně dospělých se rozhodne proměnit zábavu ve sport.
Jsou v Čechách profesionálové v tomto sportu?
Bowling se v ČR bohužel nedá
hrát na té nejvyšší úrovni. Nikdo se
u nás bowlingem neživí.
Bowling se dělí na dva druhy – 1. rovinový (amatérský),
2. excentrický (sportovní). Čím
se od sebe liší?
Amatérský bowling se hraje
koulí s obyčejným jádrem. Koule
se neroztáčí. Sportovní bowling
má koule se speciálním jádrem
a povrchy a koule se roztáčí.
Občas slýchám, že bowling
je hospodský sport. Co byste
vzkázala lidem, kteří si to myslí,
aby změnili názor?
Ano, bowling je zábava, ale
i sport. Není u něho vyžadována
fyzická síla, ale spíše soustředěnost
a přesnost. Ovšem proč by zábava nemohla být sportem? Šipky se
také hrají profesionálně.
Věřím, že maturitní zkoušku
i přijímací řízení na vysokou školu
Zuzka úspěšně zvládne a až bude
hotový výběr bowlingové reprezentace na ME žen, bude v něm
i jméno Zuzana Uhlířová. Moc to
této sympatické a skromné hráčce
bowlingu přeji.


Z činnosti Policie ČR
prap. Jiří Matyš

N

a Obvodním oddělení Policie ČR v Sezimově Ústí bylo
v měsíci únor šetřeno několik přestupků a trestných činů.
■ V době od 12:00 hodin dne 5. 2.
do 12:15 hodin dne 12. 2. neznámý pachatel nezjištěným způsobem poškodil dřevěné plaňkové
dveře u sklepní kóje oznamovatelky T. K. v domě čp. 645/9 v ul.
Dukelská, kdy škoda poškozením dveří činí 200 Kč.
■ V době od 19:00 hodin dne 7. 2.
do 08:00 hodin dne 8. 2. neznámý pachatel ve volně přístupném pokoji domu čp. 186/10, ul.
Nad Mýtem, odcizil z pověšené
bundy ve skříni, kterou tam měl
pověšenou M. D., finanční hoto-
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vost ve výši 1.400 Kč a 15 EUR
(387 Kč), čímž M. D. vznikla
celková škoda ve výši 1.787 Kč.
■ V době od 14:00 hodin dne 8. 2.
do 14:10 hodin dne 15. 2. neznámý pachatel nezjištěným způsobem a bez použití násilí překonal vchodové dveře do sklepních
prostor domu č. p. 645 ul. Dukelská, kde za pomoci neznámého předmětu za použití násilí
překonal (vypáčil) kovovou petlici u sklepní koje, která je v suterénu domu čp. 645 a ze které
odcizil věci v hodnotě 1.637 Kč.
Poškozením petlice vznikla škoda ve výši 20 Kč. Celková škoda
činí 1.657 Kč.
■ V době od 22:00 hodin dne
17. 2. do 10:45 hodin dne 18. 2.
neznámý pachatel poškodil
(poškrábal) přední kapotu mot.

vozidla Toyota Previa, které stálo na parkovacím místě v ulici
Zahradní, čímž majiteli způsobil
škodu ve výši 2.500 Kč.
■ V době od 17:00 hodin dne
22. 2. do 16:20 hodin dne
24. 2. neznámý pachatel poškodil pravé zpětné zrcátko u mot.
vozidla Audi A4, které stálo
zaparkované v ulici Pionýrů.
Tímto jednáním byla způsobena
škoda ve výši 1.500 Kč.
■ V době od 12:00 hodin dne
23. 2. do 07:40 hodin dne 26. 2.
neznámý pachatel neznámým
způsobem poškodil skleněnou
výlohu obchodu Jednota COOP
na adrese K Hájence 650, kdy
na skle tímto jednáním vznikla vertikální prasklina o délce
135 cm a byla způsobena škoda
nejméně 4.500 Kč.
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Kontakty

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
381 201 124
Sekretariát
Jitka Bláhová
381 201 127
Matrika
Petra Pelcová
381 201 112
Oddělení sociální péče
Bc. Veronika Benáková
381 201 114
Pečovatelská služba
777 794 874
Vedoucí stavebního úřadu
Bc. Jan Novotný
381 201 140
Životní prostředí
Bc. Petr Klíma
381 201 143
Poplatky
Jana Koubová
381 201 129

(komunální odpad, výměna popelnic)

Jana Komárková
381 201 121 (psi)
Ing. Helena Krejčí
381 211 137 (rybářské lístky)
Městská policie
723 149 972, 381 276 003
Ředitelka MSKS (kultura)
Mgr. Romana Krůčková
737 254 683
Knihovnice S. Ú. 1
Jitka Kovandová
381 201 145
Knihovnice S. Ú. 2
Mgr. Kristýna Mrázová
603 257 500
Informační centrum
736 523 288
Ředitel správy města
Ing. Zdeněk Havlůj
381 200 430, 777 794 872
Vedoucí technických služeb
Karel Homolka
381 200 432, 725 769 850
Vedoucí bytové správy
Jiří Stejskal
381 200 436, 725 769 860
Hlášení poruch VO
725 769 861
CENTES Sezimovou Ústí, a. s.
Ing. Jaroslav Kudrna
398 998 788, 602 159 804
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Poděkování

Lipno v obležení lyžařů

 Děkuji panu starostovi za bla














hopřání k mým narozeninám.
Jana Maršíková
Děkuji panu starostovi za blahopřání k narozeninám.
Zdeněk Šafář
Děkuji panu starostovi za blahopřání k narozeninám.
Věra Kubů
Děkuji
panu
starostovi
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi
za blahopřání k mým narozeninám.
Hana Prášková
Děkuji panu starostovy za blahopřání k mým osmdesátým
narozeninám a paní Věře
Bažantové za předání dárku
a příjemnou návštěvu.
Miloslav Michálek
Děkuji panu starostovi za blahopřání k mým narozeninám.
Zdeněk Kabele
Děkuji panu starostovi za blahopřání k mým narozeninám
a paní Evě Veselé za milou návštěvu a předání dárku.
Jiřina Procházková
Děkuji
panu
starostovi
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi
za blahopřání k mým narozeninám.
Zdeňka Jírová
Děkujeme panu starostovi
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi
a Sboru pro občanské záležitosti za přání k našim narozeninám.
manželé Klejnovi
Děkuji
panu
starostovi
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi
za krásné přání k mým narozeninám.
Josef Strouhal

Společenská kronika
od 1. 2. do 21. 2.
Narození:
Heroldová Stella Meri
Jeníček Matyáš
Klimešová Natálie
Kusbach Čeněk
Leibl Filip
Švecová Tereza

Memoriál A. Součka
a P. Petržely
Jaroslav Včelák

Trenér TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí

J

Kopce naštěstí nebyly moc prudké, a tak si později jak chlapci, tak
i dívky opravdu dobře zalyžovali.
A nezůstalo jen u lyžování. Pohyb na kopcích střídaly přednášky,
žáci se vypravili obdivovat krásy
přehrady nebo vyzkoušeli vodu
v tamějším bazénu. Každý večer
se hrály společenské hry, i na diskotéku došlo. To byl pro žáky
sedmých tříd „zlatý hřeb“ pobytu.
A nezapomnělo se ani na návštěvu
cukrárny! Vždyť doplnit kalorie
po náročném výcviku bylo nutné.
Všichni si týden na horách velmi užili a i teď, kdy už jaro bere
za kliku, rádi vzpomínají na zasněžené pláně.


Blanka Voštová, Petra Pychová
učitelky ZŠ Školní nám.

D

ruhé pololetí letošního školního roku zahájili sedmáci
týdenním pobytem na horách.
Někteří žáci se chtěli naučit lyžovat a jiní se zase potřebovali ještě
více zdokonalit v lyžařském umění. Do detailu naplánovaný denní
program, o nějž se postaralo pět
zkušených lektorů, kantorů naší
školy, všechny zúčastněné plně
uspokojil.
Začátek výcviku byl náročný,
ne všem to na lyžích okamžitě šlo,
ale postupně se všichni zlepšovali.

iž v pátek 22. 3. se začali sjíždět
do Bučovic mladší žáci, aby se
v sobotu 23. 3. zúčastnili 40. ročníku
memoriálu P. Petržely a A. Součka.
Ráno již byli všichni připravení,
aby ve společnosti 50 mladších
žáků v 18 družstvech, v tradičně
příjemné prostředí, předvedli co
nejlepší gymnastické výkony.
Mezi družstvy ze Zlína, Kladna, Brna, Bučovic, Linze, Přerova,
Prahy, skončilo družstvo ve složení Matyáš Straka, Antonín Ku-

bát, Radim Donát na hezkém
patnáctém místě. Druhé družstvo
Radek Kümmell, Jindra Machotka
a Jan Klečacký vybojovalo místo
dvanácté. Mezi jednotlivci se nejlépe vedlo Honzovi Klečackému.
Se svými výkony se propracoval
do první dvacítky a skončil na pěkném devatenáctém místě.


Pod námi planeta Země
jeho letu do vesmíru zavítal dne
13. 2. 2019 náš první kosmonaut
na besedu do Základní školy
Školní náměstí. Vitální pán, jenž
předstoupil před žáky, sršel humorem, ale především udivoval,
jak přirozeně a názorně uměl vysvětlit žákům své hluboké znalosti
z matematiky a fyziky. Dozvěděli jsme se, jak působí přetížení
na lidské tělo nebo jaké to je pra-

Hana Hemerková
Eva Labajová

učitelky ZŠ Školní náměstí

T

o jsou slova Vladimíra Remka, jediného československého a zatím i českého kosmonauta,
který viděl naši Zemi z kosmických výšek. Stalo se tak v roce
1978 a při příležitosti 41. výročí

Zemřelí:
Hořejší Karel
Kvíz Miloslav
Mára Jiří
Novotný Josef
Novotný Ladislav
Novotný Oldřich
Pecháčková Jana
Pelouchová Jarmila
Pršalová Jaroslava
Richtr Jiří
Staňková Alena
Vejmelková Vanda
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covat a žít ve stavu beztíže. Umí
si snad někdo z nás představit,
že si půjde lehnout a při tom se
bude stále vznášet? Třebaže se někde připoutá, nepůsobí na něho
v kosmické raketě síla gravitace
a člověk vlastně stále pluje vzduchem. Žáci si také mohli prohlédnout kosmickou stravu balenou
po jednotlivých částech a rozhodně nevypadající příliš lákavě. Jistě
si všichni rádi vzpomněli na školní chutný a především pro oči přitažlivý oběd, který si navíc můžou
ještě vybrat ze dvou možností,
o čemž se kosmonautům mohlo
jenom zdát.
Poté, co pan Vladimír Remek
zodpověděl celou řadu dotazů
na besedě s mladšími i se staršími
žáky a prohlédl si naši školu, popřál všem dětem, aby se jim splnily
jejich sny, jako se to podařilo jemu.
Stačí prý k tomu celkem málo - jen
opravdu něco chtít, hodně pro to
udělat a mít taky trochu štěstí. 

www.sezimovo-usti.cz
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IV. dobročinný koncert pro Světlušku
Richard Mlázovský

Kamila Gatialová

ředitel ZUŠ Sezimovo Ústí

MŠ Zahrádka

Z

ákladní umělecká škola Sezimovo Ústí srdečně zve na
IV. dobročinný koncert pro Světlušku v pondělí 15. 4. 2019 od 18:00
v táborském divadle O. Nedbala.
Opět po roce si Vás dovolujeme pozvat do táborského divadla
Oskara Nedbala na již tradiční
Koncert pro Světlušku – charitativní akci pořádanou naší školou ve prospěch nevidomých
a slabozrakých. Loňský výtěžek
z koncertu zaslaný na konto nadace Českého rozhlasu Světluška
činil 10.000 Kč a je důkazem toho,
že spojení uměleckého zážitku
a schopnosti pomáhat má rozhodně smysl. Od prvního ročníku
jsme již této nadaci z vašeho vstupného věnovali více než 30.000 Kč.

Hravé hodinky
v MŠ Zahrádka

M

Program letošního koncertu budou opět tvořit vystoupení našich
nejlepších souborů a sólistů, pro
které je účinkování na této akci
velkou motivací.
Záštitu nad koncertem letos
opět převzal držitel ceny Olgy
Havlové pan Ladislav Dohnal.

Vstupenky v hodnotě 100 Kč si
můžete zakoupit v předprodeji od
25. března 2019 v kanceláři ZUŠ
(tel. 381 275 383) a v den koncertu
od 17.00 v hale divadla.


ilé maminky, jestliže stále
zvažujete, kterou mateřskou
školu vybrat pro své dítě, navštivte
naši MŠ Zahrádka v Sezimově Ústí
1, která pro Vás a Vaše děti připravila DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v sobotu 13. 4. 2019 od 9 do 12
hodin. Přijít můžete též na HRAVÉ HODINKY, a to v úterý
16. 4. a 23. 4. 2019 od 10.15
do 11.15 hod.
Na co se mohou děti těšit?
 seznámí se s prostředím mateřské školy
 poznají nové kamarády
 pohrají si s hračkami, vybarví si
omalovánku

Výběr z akcí pořádaných ZUŠ Sezimovo Ústí
Pátek 26. 4. od 19:00
Sokolovna v Plané
nad Lužnicí
Koncert Music Stars ZUŠ
Sezimovo Ústí

Pátek 3. 5. od 17:00
Koncertní sál ZUŠ
Sezimovo Ústí
Koncert studentek
Konzervatoře

České Budějovice z hornové
třídy Mgr. Jaromíra Čížka
Informace o dalších akcích ZUŠ
Sezimovo Ústí na www.zussu.cz 

Přehled bohoslužeb o Velikonocích
Velikonoční
Velikonoční
dílnička
dílnička
kostel Povýšení sv. Kříže v Sezimově Ústí
www.sezusti.webzdarma.cz
v
Sezimáckém
Klubíku
v Sezimáckém Klubíku

Velikonoční dílnička
v Sezimáckém Klubíku

neděle
14. 4. 2019

Květná neděle

10:15

mše sv. s průvodem
(svěcení ratolestí)

čtvrtek
18. 4. 2019

Zelený čtvrtek

16:00

mše sv.

Velký pátek

15:30
16:00

křížová cesta
Velkopáteční obřady

Dukelská
610,
Kde:
391 02 Sezimovo Ústí 2

pátek
19. 4. 2019
Dukelská 610, 39102 Sezimovo Ústí 2
Kde:

sobota
20. 4. 2019

Bílá sobota

8:00 – 10:00

modlitby
u Božího hrobu

SSsebou
sebou:
bílébílé
vyfoklé
vyfouklé vajíčko.
vajíčko

neděle
21. 4. 2019

Slavnost
Zmrtvýchvstání
Páně

10:15

mše sv.

Kdy:

16.4.2019,od
od 14:00
– 18:00 hod.
16.4.2019,
14:00
– 18:00 hod.

S sebou:

bílé vyfouklé vajíčko

www.sezimovo-usti.cz

pondělí
22. 4. 2019

Přijďte, rádi Vás uvítáme. 

Inzerce
KOUPĚ

16. 4. 2019
Kdy:
od 14.00 do 18.00 hod.
Dukelská 610, 39102 Sezimovo Ústí 2

A maminky?
 zodpovíme jejich dotazy, jak
nejlépe připravit děti na vstup
do MŠ
 k dispozici jim budou naše paní
učitelky

 Koupím

staré známky,
bankovky, pohledy, mince
i příslušnou literaturu, celé
sbírky, pozůstalosti. Obrazy,
vzduchovky, rádia, hodiny,
porcelán, knihy, šavle, vojenské předměty a jiné staré
věci. Také hračky plastová
auta ze 70. let.
Tel.: 722 777 672

PRONÁJEM
 Pronajmu dlouhodobě byt

Velikonoční
pondělí

10:15
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mše sv.

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

duben 2019

Nabídka volného
pracovního místa

Umístění v soutěži Zlatý Erb

ěstské středisko kultury
a sportu Sezimovo Ústí nabízí volné pracovní místo

Ondřej Kalivoda

M

Pokladní na NKP
Kozí hrádek
Místo výkonu práce:
NKP Kozí hrádek
Platové ohodnocení:
80 Kč/hodinu
Předpokládaný nástup:
1. 5. 2019, příp. dle dohody
Pracovní poměr:
na základě Dohody o provedení práce
Pracovní doba:
úterý – neděle: 9:00 – 17:00 hodin
ve dvoutýdenních turnusech
Popis pracovního místa:
 Prodej vstupenek a upomínkových předmětů na pokladně
NPK Kozí hrádek
 Manipulace s finanční hotovostí
Základní předpoklady uchazeče:
 Fyzická osoba, která dosáhla
věku 18 let
 Způsobilost k právním úkonům
(plná svéprávnost)
Další předpoklady uchazeče:
 Příjemné vystupování
 Spolehlivost
Podání přihlášky:
Písemnou přihlášku, včetně
krátkého životopisu zašlete prosím
na e-mailovou adresu: ekonomikamexus@sezimovo-usti.cz, nebo
poštou na adresu: Městské středisko kultury a sportu, nám. T. Bati
701, 391 02 Sezimovo Ústí.
V případě dotazů je možno se
obrátit na p. Lindu Lacinovou, tel.

737 254 684

Jejím cílem je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné
správy a samosprávy prostřednictvím rozvoje ICT technologií
a služeb, poskytovaných občanům
s využitím internetu a ostatních
elektronických médií a přispět tak
k rozvoji kvality života ve městech
a obcích ČR.

webmaster

K

aždoročně je již po 20 let vyhlašována soutěž o nejlepší
webové stránky a elektronické
služby měst a obcí Zlatý erb (www.
ztatyerb.cz).

V krajském kole letošního
ročníku se přihlášený oficiální web města Sezimova Ústí
(www.sezimovo-usti.cz) umístil
na druhém a třetím místě v kategorie Smart City a nejlepší elektronická služba za zvukové záznamy zastupitelstva ve formátu
MP3 a SMS info kanál.


Hvězdárna Františka Pešty
Mars je viditelný je v první polovině noci pod souhvězdím Býka.
Venuše je nepozorovatelná.
Jupiter je viditelný ve druhé polovině noci.
Saturn je ráno nízko nad jihovýchodním obzorem.
Uran je nepozorovatelný.
Neptun je nepozorovatelný.
Slunce – Pořizujeme zákresy
povrchu Slunce. Nyní je povrch téměř beze skvrn a erupční aktivity.
Putuje v Beranu a 20. dubna v 10 h
55 min SELČ vstupuje do znamení
Býka. Délka dne a noci: V dubnu
přibývá dne o 1 h 48 min.
Měsíc – V úplňku bude 19. 4.
ve 12 h. Dne 16. 4. se Měsíc ocitne nejblíže k Zemi ve vzdálenosti

Soňa Trostová

hvězdárna Fr. Pešty

D

ubnová obloha nám nabídne
nad jihem jarní souhvězdí
Lva, souhvězdí Panny a Pastýře.
Jejich nejjasnější hvězdy Regulus,
Spika a Arkturus tvoří velký obrazec jarního trojúhelníku.
Počasí podle 100letého kalendáře nám praví od 1. do 17. chladno
i noční mráz, od 26. oteplení až
do konce dubna. 28. bouřka. Jedna
z pranostik také praví „Před sv. Jiřím sucho, po něm mokro“.
Pozorování planet
Merkur je nepozorovatelný.

364 tisíc km. Začátkem dubna
(9. 4.) na západě jsou v těsné blízkosti Měsíc, planeta Mars, hvězda
Antares a hvězdokupa Plejády.
Ve druhé polovině měsíce 24. 4. je
na jihu Měsíc v těsné blízkosti planety Jupiter a 25. a 26. 4. je Měsíc
blízko planety Saturn ráno nad JV
obzorem.
Zajímavé akce a přednášky najdete na našich stránkách http://
www.hvezdarna-fp.eu/, nebo aktuálně přímo ve hvězdárně.
Kontakt:
Zdeněk Soldát, tel: 731 329 451
Vlastislav Feik, tel: 602 422 166



Akce skautů z Bílého Měsíce č. 1000
zatím prošlo přes 160 dětí. Při té
příležitosti zavítala na slavnostní
schůzku do klubovny ve skautském
areálu i řada bývalých členů.
Oddíl ale nežije jen vzpomínkami, ale bohatou celoroční činností,
pravidelnými schůzkami v klubovně, jednodenními a vícedenní-

Martin Doležal, vedoucí oddílu

V

sobotu 2. března se uskutečnila akce 3. oddílu sezimovoústeckých skautů s pořadovým číslem
1000. To představuje více než 24 let
nepřetržité činnosti oddílu, kterým

mi výpravami a nyní i přípravou
letního tábora. Děvčata a kluci ze
sezimovoústeckého oddílu Bílý
Měsíc se mohou opět těšit na poslední dva červencové týdny, které
prožijí na svém tábořišti na Jižné
u Červené Lhoty. Více na webu:

na www.bilymesic.cz.

INZERCE

Zahradnictví v Mažicích
nabízí

Velkokvěté a zakrslé rododendrony a azalky,
kanadské borůvky a další okrasné rostliny.
Otevřeno: Po–Pá: 8–16, So: 8–12
Tel.: 728 494 283, 602 175 162
zahradanemec@seznam.cz

www.nemcovazahrada.cz
6

www.sezimovo-usti.cz

2019 duben

Kulturní akce na měsíc duben
ŘEDITELKA MSKS
737 254 683
r.kruckova@sezimovo-usti.cz
INFORMAČNÍ CENTRUM
(SPEKTRUM)
736 523 288
(předprodej vstupenek)

infocentrum@sezimovo-usti.cz
OTEVÍRACÍ DOBA IC
PONDĚLÍ
8-12 | 13-16
ÚTERÝ
8-12 | 13-17
STŘEDA
8-12 | 13-16
ČTVRTEK
8-12 | 13-17
PÁTEK
8-12

jezero. Dílo tematicky čerpá
z dávné tradice slovanských
mytologií, kde je osud spjatý
s tajemnými silami přírody, a tím
v divákovi umocňuje hluboký
pocit příjemné nostalgie. Skladatel
podmanivé hudby Petr Iljič
Čajkovskij vložil do svého díla
vzpomínky na svoje první a často
nenaplněné lásky.
vstupné: 250 Kč

KNIŽNÍ DOPOLEDNE
PRO NEJMENŠÍ
10. dubna 10–11 hod.
Knihovna Školní náměstí
Jednou z nich budou malí čtenáři,
ale zatím ještě neumějí číst. Milé
maminky, tatínkové, babičky
i dědečkové, máte takového
budoucího zájemce o četbu
doma? Přijďte s ním do knihovny,
protože i jemu má sezimoústecké
království knížek co nabídnout.
Tentokrát se zde bude naslouchat
četbě a vyprávění pohádek. Mimo
jiné je přichystaný příběh o tom,
jak si Hafík hledal ženu.
vstupné zdarma

DĚTSKÁ LIGA TÁBORSKA
OK STŘELKA
14. dubna 14 hod.
Kozí hrádek
Sportovní akce je určena
především pro děti a žáky do
15 let, vítáni jsou i dospělí. Závod
mohou účastníci běžet samostatně
nebo s doprovodem. Pro
účastníky jsou přichystány tři tratě
v lese, přičemž nejjednodušší trasa
bude vyznačena fáborky. V cíli

TANEČNÍ VEČER
12. dubna 20–23 hod.
Spektrum

POKLADNA
736 523 288
Prodej online vstupenek:
www.kultura.sezimovo-usti.cz
GALERIE SPEKTRUM
Výstavy v galerii jsou přístupné
v otevírací době infocentra
a v době konání kulturních
akcí MSKS včetně
promítání filmů.
STŘEDEČNÍ HRANÍ
3. dubna 16–18 hod.
Knihovna Školní náměstí

Při oblíbeném programu
Středeční hraní si malí hráči
připomenou hru „Ticket to ride!
Europe“, ve které se budou snažit
propojit dvě města pomocí vláčků.
Zájemce jistě zaujmou i nové
hry – například desková varianta
oblíbené televizní soutěže AZ
kvíz pro děti od 10 let. Při další
hře „Umí prase létat?“ si procvičí
znalosti o zvířatech i postřeh.
vstupné zdarma

www.sezimovo-usti.cz

Letos v únoru se setkal první
taneční večer ve Spektru
s příznivým ohlasem, návštěvníci
tančili a dobře se bavili. Proto je
tu další setkání s hudbou. K tanci
i poslechu opět zahraje osvědčené
duo Bedaband. Ladislav Rauch
(zpěv a kytara) a Jiří Kolář (zpěv
a klávesy) mají v repertoáru písně
z 60. až 90. různých stylů. Oba
hudebníci jsou bývalými členy
kapely TOKS.
vstupné: 80 Kč
Prodej v Informačním centru
MSKS Sezimovo Ústí.

obdrží závodníci do 15 let diplom
a drobné ceny. Akci je možno
pojmout i jako procházku v lese
s nejmenšími dětmi. Startovné se
nevybírá.
vstupné: zdarma
HRAVÉ ODPOLEDNE
– FIMFÁRUM
25. dubna 13-15 hod.
Knihovna Městský úřad
Tentokrát si budeme hrát, luštit
a vyrábět s pohádkovou knihou
Jana Wericha Fimfárum. Čekat
na děti budou úkoly a hádanky
ze známých pohádek jakou jsou
Tři veteráni, Královna Koloběžka
První, nebo Lakomá Barka.
vstupné: zdarma

VEČERY V PAŘÍŽSKÉ
OPEŘE – LABUTÍ JEZERO
13. dubna 19 hod.
sál Spektrum
Kino Spektrum uvádí další
umělecký skvost z repertoáru
pařížské Opery, balet Labutí

VEČER S NAĎOU
KONVALINKOVOU
29. dubna 19 hod.
sál Spektrum
Divadelní, televizní i filmová
herečka vzpomíná ve svém pořadu
na své životní zážitky, divadelní
začátky a celoživotní přátelství
s Květou Fialovou. Vedle řady
veselých historek zaznějí i moudré
a zajímavé názory a myšlenky.
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Diváci si vychutnají také herecké
umění Nadi Konvalinkové –
v rámci pořadu přednese ukázky
několika divadelních textů.
vstupné: 150 Kč

POHÁDKY
O ČERVENÉ KARKULCE
17. a 24. dubna 16.30 a 17 hod.
loutkový sál

Loutkoherci Divadélka
na schodech představí malým
divákům pohádku O Červené
karkulce jinak, než ji zapsali bratři
Grimmové. Příběh začne scénou,
kterou všichni znají – Karkulka
jde navštívit svoji babičku a nese
jí košíček plný dobrot. A pak už
divadelníci pokračují po svém.
V jejich podání Karkulka
v lese zakopne o bludný kořen
a zabloudí. Pomůže jí kytička
od babky kořenářky, kterou zavolá
hodný vlk.
vstupné: 20 Kč

DIVADLA
CHVILKOVÁ SLABOST
DIVADLO V RYTÍŘSKÉ
15. dubna 19 hod.
sál Spektrum
Příběh bývalých manželů Audrey
a Tonyho, kteří si při úklidu

duben 2019

Kulturní akce na měsíc duben
chalupy začnou dělat pořádek
i ve vztazích jednoho k druhému,
sehrají známí pražští herci Petra
Špalková, David Matásek a Sandra
Černodrinská v alternaci se Sárou
Sandevou.
představení je vyprodáno

PŘEDNÁŠKY
POHODÁŘI
ÚTĚK NA SEVER
16. dubna 18 hod.
sál Spektrum
Tento obrazově i zvukově energii
doplňující audiovizuální projekt
vás pohladí po duši, pobaví, ale
popravdě, nepřinese klid. Vedle
zážitků z panství sněhu a ledu
se v něm totiž vrátíme k tématu
zachování přírody na naší
planetě budoucím generacím.
Za pomoci laponských rodin,
žijících na severu Evropy stále

ještě v souladu se životním
prostředím, musherů, kteří
tu na saních se svými psími
spřeženími po značnou část roku
převážejí cestující a náklady, aniž
by spálili kapku benzínu či nafty,
a rybářů, lovících ve sladkých
jezerech i v Atlantském oceánu, se
budeme snažit poutavou formou
hledat odpovědi na palčivé otázky
současné civilizace.
vstupné: 60 Kč
POROZUMĚNÍ LIDSKÉ MYSLI
27. dubna 15–18 hod.
malý sál
Poznejte nový pohled na lidskou

mysl a zažijte dlouhodobé
pocity spokojenosti a radosti
i na pozadí špatných dnů. Cyklus
přednášek a povídání připravili
psycholožka a lékárník Barbara
a Jiří Dobiášovi. Nutná rezervace
na https://jednodusestastny.cz/
prednasky do 22. dubna.
vstupné: dobrovolné

S Lenkou Želivskou navštívíme
funkční premonstrátský klášter
Teplá. Je to místo magické, areál je
rozsáhlý a vzbudí v návštěvnících
údiv i pokoru. Následovat bude
další tajemno – relikviář sv. Maura
na zámku v Bečově nad Teplou.
Jeho objevení je úžasný příběh;
nechybělo mnoho, a tato druhá
nejvýznamnější památka tohoto
typu by skončila za hranicemi.
Samotný pohled na relikviář je
nezapomenutelný a zatají se vám
dech. V závěru dne výletníky čeká
jedno malé překvapení.
cena: 940 Kč (v částce jsou
zahrnuty vstupy)
č. účtu: 705 978 359 / 0800,
var. symbol 0604

KURZY
HARMONIZAČNÍ
A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
1., 8., 16. a 23. 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: 80 Kč (permanentka
na 10 lekcí: 600 Kč)

VÝSTAVY
NARCISY A MALOVANÉ
KRASLICE
20.–22. dubna
galerie Spektrum

GRAFOLOGIE
5. dubna 17–20 hod.
malý sál
Další část interaktivního semináře
grafologie s Mgr. Janou Maškovou.
Kurz je určen pro pokročilé
zájemce nebo pro ty, kteří se
o grafologii zajímají a již nějaké
znalosti tohoto oboru mají.
Na seminář se, prosím, předem
objednejte: janamaskova65@
gmail.com, tel: 723 675 601.
Platba je možná v Infocentru
Sezimovo Ústí nebo po dohodě
převodem na účet.
vstupné: 450 Kč

Narcis je květina, která svými
květy, nejčastěji žluté barvy, potěší
po celé jarní období. Návštěvníci
galerie Spektrum budou moci
obdivovat hřejivou krásu těchto
květin po tři dny. A protože
výstava kvetoucích narcisů
se časově shoduje s obdobím
Velikonoc, nebudou na výstavních
pultech chybět ani kraslice,
které vytvořily sezimoústecké
zahrádkářky a ženy z Klubovny
III. věku.

VÝLETY
TAJUPLNÉ ZÁPADNÍ ČECHY
sobota 6. dubna
odjezd 6 hod. Spektrum,
6.15 hod. Tábor ČD
Letošní výletní sezona začne
duchovně. Vydáme se za temnými
památkami západních Čech.

to totéž. A co když početná
skupina fotografů zaměří své
objektivy na zákoutí Prahy?
Pak vznikne bohatá mozaika
objevných pohledů, kterých
by si běžný turista ani nevšiml.
Tyto obrazové úlovky prezentují
v galerii Spektrum členové
a hosté Výtvarné skupiny umělců

Čech, Moravy a Slovenska na své
prodejní výstavě. Výtěžkem
z prodeje snímků umělci podpoří
Centrum pro léčbu roztroušené
sklerózy při Královské nemocnici
Praha-Vinohrady.
PRVNÍ – AKRYL A OLEJ
Výstava je přístupná
do 3. května
Knihovna Školní náměstí
Zajímavý protiklad
ke konkrétnosti obsahu knih
vytváří v knihovně výstava
abstraktních obrazů Davida
Andrlíčka z Tábora. Výtvarník
sází na bezprostřednost, jeho
ruku vedou pocity, barevné
i tvarové asociace a nebojí se ani
experimentu. Jako výtvarnou
techniku používá kombinaci oleje
a akrylu, barvy nanáší malířskou
špachtlí či perem a po štětci sahá
pouze k dokreslení detailů či
obrysů.
EVA WERNEROVÁ
MALKOVSKÁ – OBRAZY
Výstava je přístupná
do 19. dubna
galerie Spektrum
Chýnovská malířka Eva

PRAHA TISÍCEM OČÍ
Výstava je přístupná
do 12. května
galerie Spektrum
Když dva dělají totéž, není
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Kulturní akce na měsíc duben
Wernerová Malkovská se ve své
tvorbě inspiruje zákoutími
měst a atmosférou malebných
vesniček. Další část její tvorby
tvoří květinová zátiší. Umělkyně
představuje v galerii Spektrum
kolekci svých charakteristických
děl, které vytvořila výtvarnou
technikou zvanou lingrusta.
Obrazy zaujmou realistickým
zpracováním, z nějž sálá pohoda
a útulnost.
Výstavy v galerii Spektrum
jsou přístupné v otevírací době
informačního centra a v době
konání kulturních akcí MSKS
včetně promítání filmů
(vstup hlavním vchodem).
Vstupné činí 10 Kč.

KLUBOVNA III. VĚKU
AŤ ZAZNÍ HLAS
1. dubna 14 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
Do tajů práce s naším hlasem
nás zasvětí Ing. Iva Töröková.
Přesunuto ze 4. března.
JAK SE NEBÁT SVÉ PAMĚTI
8. dubna 14 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
PhDr. Vladislava Šídlová vás
tentokrát provede základy
fungování lidské paměti. Hravou
formou si můžete zároveň
vyzkoušet, jak vaše paměť funguje.
Pozn.: Lektorka dříve
spolupracovala se seniory
v Prachaticích, kde byla podobná
setkání velmi oblíbená.
POSEZENÍ
S MÍSTOSTAROSTKOU
15. dubna 14 hod.
Městská klubovna
v Jiráskově ulici
Zavítá k nám místostarostka
Ludmila Svatková a zodpoví
dotazy, které se týkají občanského
života v našem městě.
VELIKONOČNÍ PROCHÁZKA
20. dubna 13 hod.
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Před Hotelem MAS
Městskou hromadnou dopravou
č. 13 v čase 13.14 se svezeme
do Plané nad Lužnicí. Odtud
nás trasa povede přes pension
Na Černé, kolem rybníka
Hejtmana na Strkov a pak zpět
do Plané. Procházku povede paní
Hana Kazatelová.

Vlastimil Vondruška:
Duch znojemských katakomb
Další detektivní příběh Oldřicha
z Chlumu
Děti a mládež:
Frank Schwieger: Já, Caesar,
a banda z Kapitolu
Příběhy ze starověkého Říma
vyprávěné z první ruky
Sabaa Tahir: Smrt před
branami
Pokračování fantasy série Jiskra
v popelu

NA KONCERT DO ZUŠ
29. dubna 16 hod.
(Pozor na změnu času!)
Základní umělecká škola,
Nerudova 648, Sezimovo Ústí
Přijali jsme pozvání na vystoupení
žáků ZUŠ pod vedením paní
učitelky Heleny Pokutové.

Knihovna Školní náměstí
– knižní novinky
Dospělí:
Marta Kučíková:
Italské dvojhubky
S humorem a laskavostí o životě
v Itálii
Miroslav Macek: Tři muži
v automobilu
České pokračování anglické
humoristické série
Penny Reid:
Neandrtálka hledá člověka
Romantický příběh
Zoje Stage: Dětské zoubky
Netradiční děsivý thriller
Jan Šibík: Raději zešílet
v divočině
Osm rozhovorů s lidmi žijícími
dlouhodobě mimo civilizaci

KNIHOVNY
Změna otevírací doby knihoven
Knihovna Městský úřad
Pondělí
13:00–17:00 hodin
Úterý
9:00–11:30 hodin
Středa
9:00–11:30 hodin
13:00–17:00 hodin
Čtvrtek
9:00v–11:30 hodin
Pátek
9:00–11:30 hodin
Knihovna Školní náměstí
Pondělí
8:00–12:00 hodin
Úterý
8:00–12:00 hodin
13:00–18:00 hodin
Středa
13:00–16:00 hodin
Čtvrtek
8:00–12:00 hodin
13:00–18:00 hodin
Pátek
8:00–12:00 hodin
13:00–16:00 hodin

Děti a mládež:
Darcey Bussell: Rosa a tři přání
Pokračování příběhů Malé baletky
Radek Malý: Domeček plný
koleček
Půvabné verše pro nejmenší
Kate Pankhurst: Majda
Čmuchalová a kletba
zhýčkaného pudla
Detektivní příběh Holek
čmuchalek
J. K. Rowlingová:
Grindelwaldovy zločiny
Původní scénář k filmu ze světa
Harryho Pottera

Knihovna Městský úřad
– knižní novinky
Margaret Atwood: Příběh
služebnice
Román, podle kterého byl natočen
populární seriál
Onřej Hübl: Hod mrtvou labutí
Povídky českého autora
Jonas Jonasson: Stojednaletý
stařík, který se vrátil, aby
zachránil svět
Pokračování populárního příběhu
Marie Lamballe:
Hortenziová zahrada
Román, který pod pseudonymem
vydala autorka oblíbené série
Panský dům
Jan Stocklassa: Odkaz Stiega
Larssona
Po stopách vraždy O. Palmeho
– příběh z dědictví Stiega Larssona

KINO SPEKTRUM
Promítáme ve 3D!
CENA 3D BRÝLÍ = 25 Kč
(PO ZAKOUPENÍ VÁM BRÝLE
ZŮSTÁVAJÍ A LZE JE NOSIT
I NA DALŠÍ 3D PŘEDSTAVENÍ)
út 2. dubna 17:30 hod.
st 17. dubna 20:00 hod.
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st 24. dubna 17:30 hod.
CAPTAIN MARVEL

akční, dobrodružný
3D, USA, 2019, 128 min., 12 let,
dabing
Režie: Anna Boden, Ryan Fleck
Hrají: Brie Larson, Samuel L.
Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon
Hounsou, Lee Pace
Snímek Captain Marvel se
odehrává v devadesátých letech
dvacátého století a je tak zcela
novým dobrodružstvím z dosud
neviděného období filmového
světa Marvel.
vstupné: 130 Kč / 100 Kč
út 2. dubna 20:00 hod.
WESTWOOD: PUNK,
ICON, ACTIVIST
dokument
Velká Británie, 2018, 83 min.,
12 let, titulky
Režie: Lorna Tucker
Hrají: Vivienne Westwood,
Andreas Kornthaler, Kate Moss,
vstupné: 100 Kč
st 3. dubna 16:00 hod.
ČARODĚJNÉ POHÁDKY
krátké pásmo pohádek
pro nejmenší
ČR, 69 min., přístupný
Mikeš u cirkusu, Čarodějné
pohádky – Zálesák, Král a skřítek,
Zasadil dědek řepu, Čarodějné
pohádky – Jablka, Rohatá
princezna, Jak Žofka odhalila
zloděje, Krtek a žvýkačka
vstupné: 30 Kč
st 3. dubna 17:30 hod.
ne 7. dubna 20:00 hod.
st 17. dubna 17:30 hod.
út 23. dubna 20:00 hod.
LOVEní
romantická komedie
ČR, 2019, 100 min., 12 let

duben 2019

Kulturní akce na měsíc duben
Režie: Karel Janák
Hledá se láska, Zn.: Spěchá
Romantická komedie o tom, že
lásky je někdy málo a někdy zase
moc. Jak ale poznat toho pravého?
vstupné: 130 Kč
st 3. dubna 20:00 hod.
st 24. dubna 20:00 hod.
ŽENY V BĚHU

komedie
ČR, 2019, 93 min., přístupný
Režie: Martin Horský
Komedie o ženách, které se nebojí
vyběhnout štěstí naproti.
vstupné: 120 Kč
čt 4. dubna 10:00 hod.
LÉTO S GENTLEMANEM
romantická komedie
ČR, 2018, 98 minut, přístupný
Režie: Jiří Adamec
Hrají: Jaromír Hanzlík
Letní romantická komedie
o touze po svobodě, pozdní lásce
a naději…
vstupné: 60 Kč
čt 4. duben 17:30 hod.
so 6. duben 15:00 hod.
ne 7. duben 15:00 hod.
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
ČTYŘLÍSTKU
animovaný, rodinný, dobrodružný
ČR, 2019, 72 min., přístupný
Režie: Michal Žabka
Na kraji Třeskoprsk, v malém
domku, bydlí čtyři kamarádi.
Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín
u táborového ohně vzpomínají
na dobrodružství, která zažili

v uplynulém roce. Každý z hrdinů
vypráví příběh, který považuje
za úplně nejlepší.
vstupné: 120 Kč

út 9. dubna 17:30 hod.
ne 21. dubna 20:00 hod.
pá 26. dubna 20:30 hod.
SKLENĚNÝ POKOJ
drama
ČR 2019, 104 min., 12 let
Režie: Julius Ševčík
Na kopci nad Brnem vyrostl
počátkem třicátých let minulého
století obdivuhodný dům.
Mistrovské dílo modernistické
architektury z betonua oceli je
dílem slavného architekta von
Abta. Středobodem domu je
„Skleněný pokoj“.
vstupné: 110 Kč

čt 4. duben 20:00 hod.
pá 5. duben 17:30 hod.
so 6. duben 20:00 hod.
čt 18. duben 17:30 hod.
TERORISTKA
komedie, drama
ČR, SR, 2019, 95 min., 12 let
Režie: Radek Bajgar
Hrají: Iva Janžurová, Martin
Hofmann, Tatiana Vilhelmová,
Pavel Liška, Eva Holubová
Komedie Teroristka je příběhem
učitelky v důchodu, která celý
život učila žáky, že základem
všeho je slušnost a násilí nic
neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to
gauneři spoléhají.
vstupné: 130 Kč

út 9. dubna 20:00 hod.
ZELENÁ KNIHA
drama, komedie, roadmovie
USA, 2018, 130 min., 12 let, titulky
Režie: Peter Farrelly
vstupné: 100 Kč

pá 5. duben 20:00 hod.
VĚRNÍ NEVĚRNÍ
drama, romantický
Francie, 2018, 75 min., 15 let,
titulky
Režie: Louis Garrel
Drama o lásce, smutku, žárlivosti
a nevěře je druhým celovečerním
filmem známého francouzského
herce Louise Garrela, který se
kromě režie podílel i na scénáři.
vstupné: 90 Kč

st 10. dubna 16:00 hod.
O MAŠINCE
krátké pásmo pohádek pro nejmenší
ČR, 69 min., přístupný
Bubla Fráček - Strašidýlko
v zahrádce , Pět draků vodáků Jak se stal Horymír plavčíkem,
Pohádky o mašinkách - O zvědavé
mašince, O zvířátkách pana
Krbce - povodeň, Bob a Bobek Ve vzduchu, Divoké sny Maxipsa
Fíka - O vynálezech, Divoké sny
Maxipsa Fíka - O žních, Jája a Pája
- Jak plnili jarní přání, Štaflík
a Špagetka - Správný tón
vstupné: 30 Kč

so 6. duben 17:30 hod.
ne 7. duben 17:30 hod.
SHAZAM!

st 10. dubna 18:00 hod.
A. PONCHIELLI: LA GIOCONDA
- GRAN TEATRE DEL LICEU
V BARCELONĚ
Španělsko, 2019, 235 min.,
přístupný, titulky
Režie: Pier Luigi Pizzi
Hrají: Iréne Theorin, Dolora
Zajicková, Ildebrando
vstupné: 190 Kč

akční, dobrodružný, fantasy
3D, USA, 2019, 132 min.,
přístupný, dabing
Režie: David F. Sandberg
V každém z nás dříme
superhrdina a k jeho probuzení
stačí jen trocha magie. V případě
Billyho Batsona (Angel) stačí
zvolat jediné slovo – SHAZAM!
– a tento velkoměstem protřelý
čtrnáctiletý chlapec v pěstounské
péči se zásluhou starého
kouzelníka změní v dospělého
superhrdinu Shazama (Levi).
vstupné: 130 Kč

čt 11. dubna 17:30 hod.
ne 14. dubna 17:30 hod.
HELLBOY
akční, fantasy, dobrodružný, sci- fi
USA, 2019, 121 min., 15 let, dabing
Režie: Neil Marshall
Oblíbený temný hrdina Hellboy
se vrací na plátna kin s plnou
parádou.
vstupné: 120 Kč
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čt 11. dubna 20:00 hod.
ŘBITOV ZVIŘÁTEK
horor
USA, 2019, 100 min., 15 let, titulky
Režie: Kevin Kölsch, Dennis
Widmyer
Když si hrajete se smrtí, můžete
se spálit. Někdy je prostě lepší,
když mrtví zůstanou mrtvými.
Řbitov zviřátek je adaptací
stejnojmenného slavného hororu
Stephena Kinga.
vstupné: 120 Kč
pá 12. dubna 17:30 hod.
TRABANTEM TAM
A ZASE ZPÁTKY
ČR, 2019, dokument 105 min., 12 let
Režie: Dan Přibáň
Hrají: Dan Přibáň, Vojtěch
Duchoslav, Zdeněk Krátký
Velká cesta kolem světa končí!
Poslední výprava uzavírá
cesty žlutých trabantů napříč
kontinenty ve velkém stylu.
V týmu tentokrát není žádná žena
a putování smečky mužů v čele
s cestovatelem Danem Přibáněm
nabírá často divoké obrátky. Žlutý
cirkus jede z Indie až domů.
vstupné: 100 Kč
so 13. dubna 15:00 hod.
ne 14. dubna 15:00 hod.
MIRAI, DÍVKA Z BUDOUCNOSTI

animovaný
Japonsko, 2018, 98 min.,
přístupný, dabing
Režie: Mamoru Hosoda
Dechberoucí japonské anime
o podobách rodinné lásky.
vstupné: 80 Kč
so 13. dubna 17:00 hod.
ne 14. dubna 20:00 hod.
AFTER: POLIBEK
romantický, drama
USA, 2019, 106 min., 12 let, titulky
Režie: Jenny Gage
Nechte se svést. Spořádaná
studentka se zamiluje do toho
nejhoršího kluka široko daleko,
kluka s temnou minulostí
i tajemstvím. Zdravý rozum je
proti, ale nemůže si pomoci, velení
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Kulturní akce na měsíc duben
nad jejím životem přebírá srdce
a touha.
vstupné: 120 Kč
so 13. dubna 19:00 hod.
LABUTÍ JEZERO
balet
Jeden z nejznámějších světových
baletů Labutí jezero v podání
sólistů a baletního souboru
Pařížské opery.
vstupné: 250 Kč
čt 18. dubna 10:00 hod.
ÚHOŘI MAJÍ NABITO
komedie, drama, krimi, thriller
ČR, 2019, 101 min., 12 let
Tohle není jenom hra. Je to útěk
z reality všedních dnů, se kterým
nejde přestat. Úhoři mají nabito
je černá komedie o partě chlapů,
pro které se hra na URNU (Útvar
rychlého nasazení) stala únikem
z jejich nudných životů.
vstupné: 60 Kč
čt 18. dubna 15:00 hod.
JAK VYCVIČIT DRAKA 3
dobrodružný animovaný film
3D, USA, 2019, 104 min.,
přístupný, dabing

Režie: Dean DeBlois
Mladý Viking Škyťák a drak
Bezzubka se vracejí v pokračování
úspěšné dobrodružné animované
série Jak vycvičit draka. Společně
budou hledat Skrytý svět, jedinou
naději na záchranu lidskodračího
společenství.
vstupné: 130 Kč
čt 18. dubna 20:00 hod.
MODLITBA
drama
Francie, 2018, 107 min., 15 let,
Novinky ze Sezimova Ústí:
Periodický tisk územního
samosprávního celku
– města Sezimovo Ústí.
Náklad: 3400 ks

titulky
Režie: Cédric Kahn
Příběh dvaadvacetiletého
Thomase, který se přijíždí se
svou závislostí na heroinu poprat
do katolického rehabilitačního
centra ve francouzských Alpách,
je studií (ne)dobrovolné řehole a
proměny prchlivého adolescenta
ve svébytnou duchovní bytost.
vstupné: 90 Kč

út 23. dubna 17:30 hod.
so 28. dubna 15:00 hod.
DUMBO
rodinný, dobrodružný
3D, USA, 2019, 123 min.,
přístupný, dabing
Režie: Tim Burton
Hrají: Colin Farrell, Michael
Keaton, Danny DeVito
vstupné: 130 Kč

so 20. dubna 17:30 hod.
ne 21. dubna 17:30 hod.
HLEDÁ SE YETTI

čt 25. dubna 10:00 hod.
NA STŘEŠE
drama, komedie
ČR, 2019, 97 min., 12 let
Režie: Jiří Mádl
Hrají: Alois Švehlík, Duy Anh Tran,
Mary Bartalos, Vojtěch Dyk
vstupné: 60 Kč

animovaný, dobrodružný, komedie
USA, 2019, 95 min., přístupný,
dabing
Pan Článek je legrační
a roztomilou postavou
v dobrodružném rodinném
snímku od cenamiověnčeného
studia Laika. Sir Lionel Frost je
chrabrý a energický dobrodruh,
který se považuje za předního
odborníka na mýty a příšery.
Ovšem nikdo jiný jeho
objevům nevěří. Aby svůj názor
obhájil, vydává se na americký
severozápad objevit - Yettiho,
chybějící vývojový článek mezi
opicí a člověkem.
vstupné: 120 Kč

čt 25. dubna 17:00 hod.
pá 26. dubna 17:00 hod.
so 27. dubna 20:00 hod.
AVENGERS: ENDGAME

akční, sci-fi
3D, USA, 2019, přístupný, dabing
Režie: Anthony Russo, Joe Russo
vstupné: 150 Kč

so 20. dubna 15:00 hod.
ne 21. dubna 15:00 hod.
MRŇOUSKOVÉ 2:
DALEKO OD DOMOVA
animovaný, dobrodružný
Francie, Čína, 2018, 92 min.,
přístupný
vstupné: 120 Kč

čt 25. dubna 20:30 hod.
ne 28. dubna 20:00 hod.
OSTRÝM NOŽOM
drama
SR, 2019, 89 min., 12 let
Režie: Teodor Kuhn
Hrají: Roman Luknár, Ela
Lehotská, Dávid Hartl, Miroslav
Krobot, Marián Mitaš
Příběh otce, kterému zavraždili
syna, smutek otce, který musí
pochovat své dítě, emotivní drama
otce, který si pro spravedlnost
musí dojít sám.
vstupné: 120 Kč

so 20. dubna 20:00 hod.
LA LLORONA: PROKLETÁ ŽENA
horor, thriller
USA, 2019, 93 min., 15 let, titulky
Režie: Michael Chaves
Od tvůrců filmu V zajetí démonů.
La Llorona. Plačící žena. Děsivý

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.

www.sezimovo-usti.cz

přízrak uvězněný mezi nebem
a peklem, stižený hrůzným
osudem zpečetěným vlastní
rukou.
vstupné: 130 Kč

Příjem příspěvků
a řádkové inzerce:
Petra Pelcová
tel.: 381 201 112
p.pelcova@sezimovo-usti.cz

Příjem inzerce:
recepce@rudi.cz, tel.: 381 256 621
Vychází: 11 x ročně
Číslo a den vydání:
3/1. 3. 2019
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so 27. dubna 15:00 hod.
CESTA DO PRAVĚKU
dobrodružný, rodinný
ČR, 93 min., přístupný
Režie: Karel Zeman
Hrají: Vladimír Bejval, Petr
Herrmann, Josef Lukáš
Cesta do pravěku v nových
barvách.
vstupné: 120 Kč
so 27. dubna 17:30 hod.
ne 28. dubna 17:30 hod.
MIA A BÍLÝ LEV

rodinný, dobrodružný
Francie, Německo, Jihoafrická
republika, 2018, 98 min., přístupný,
dabing
Režie: Gilles de Maistre
vstupné: 120 Kč
út 30. dubna 17:30 hod.
HUMORISTA
drama, životopisný
Rusko, Lotyšsko,
ČR, 100 min.,
12 let, titulky
Režie: Michail Idov
Borise Arkadije živí humor
v době, kdy vás smích může
existenčně zlikvidovat.
vstupné: 100 Kč
út 30. dubna 20:00 hod.
NIKDY NEODVRACEJ ZRAK
drama
Německo, Itálie, 2018, 188 min.,
15 let, titulky
Režie: Florian Henckel von
Donnersmarck
Hrají: Koch, Paula Beer, Oliver
Masucci, Saskia Rosendahl,
Ina Weisse, Hanno Koffler, Jörg
Schüttauf, Jeannette Hain, Lars
Eidinger
Film Nikdy neodvracej zrak
vypráví strhující drama
o osvobozující síle umění a lidské
tvořivosti.
vstupné: 110 Kč
Město Sezimovo Ústí neručí za správnost
dodaných příspěvků, ani za kvalitu
a účinnost jakéhokoliv výrobku nebo
služby nabízených v reklamě nebu jiném
materiálu komerční povahy.

duben 2019

Výstava narcisů
a kraslic

Finalistky soutěže Miss Sezimovo Ústí 2019

Josef Musil

N

arcis je květina, která svými
květy, nejčastěji žluté barvy,
potěší po celé jarní období. Návštěvníci galerie Spektrum budou
moci obdivovat hřejivou krásu
těchto květin po tři dny, od soboty
20. do pondělí 22. dubna. V plánu
je expozice stovek květů od pěstitelů z celé České republiky. A protože
se výstava kvetoucích narcisů časově shoduje s obdobím Velikonoc,
nebudou na výstavních pultech
chybět ani kraslice, které vytvořily
sezimoústecké zahrádkářky a ženy
z Klubovny III. věku. Organizátoři
výstavy si vyhrazují možnost změny
druhu květin v případě, že by vlivem počasí nebylo možné uskutečnit výstavu kvetoucích narcisů. 

Večer s Naďou
Konvalinkovou
Josef Musil

H

erecká vyprávění jsou vždycky zajímavá, protože dávají
nahlédnout do zákulisí vzniku
uměleckých představení a odhalují mezilidské vztahy jejich tvůrců.

Mládí a krása jsou hlavními znaky soutěže Miss Sezimovo Ústí 2019, konané pod záštitou starosty města Martina Doležala. Městské středisko kultury a sportu děkuje partnerům akce, jimiž jsou: Jihočeská televize; Týdeník Táborsko; Jižní Čechy TEĎ; rádio Česká Kanada; Partner; Cestovní agentura Invia Tábor; Toyota Dolák; Hotel Monínec; Šíp, Kadlec, Paikrová, s.r.o. advokátní kancelář;
Hotel MAS; Resort Mlýn Černovice; Petra Školová; HWG PETA Tábor; Zest Brand; Ledmultimedia; Gerry Weber České Budějovice;
Apollo; 4–les–advertising; Etiketa s lehkostí – Jana Lévai; Lucie Křížková; Glamstudio Tábor; svatební salon Empatie; obuv Bonet;
Grandstudio Tábor; Litex; Kapastav; Tvoje krabička; Muzeum čokolády a marcipánu Tábor; Pojišťovací makléřství Bohemia a společnost Graneo.

Májová slavnost a zahájení turistické
sezony na Kozím hrádku
Josef Musil

P
Poutavými historkami na tato témata pobaví diváky Spektra oblíbená herečka Naďa Konvalinková.
Zavzpomíná nejen na svoje životní
zážitky a herecké začátky, ale přidá
i povídání o svém celoživotním
přátelství s herečkou Květou Fialovou. Diváci si také vychutnají
herecké umění Nadi Konvalinkové – v rámci programu přednese
ukázky několika divadelních textů.
Večer s Naďou Konvalinkovou se
bude konat v sále Spektrum v pondělí 29. dubna od 19 hodin.


rvní květen bude v Sezimově
Ústí patřit Májové slavnosti
a otevírání nové turistické sezony
na Kozím hrádku pod taktovkou
MSKS. Májová slavnost začne
v devět dopoledne v parku před
budovou Spektrum. Návštěvníci si
budou moci nakoupit ve stáncích,
zhlédnout ukázky výcviku psů
a na děti čeká skákací hrad. O hu-
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dební doprovod se postará Swing
Band Tábor. Slavnosti, na jejichž
organizaci se spolupodílejí sezimoústečtí skauti, potrvají do pravého
poledne.
Ani příznivci sportu toho dne
nepřijdou zkrátka. V rámci Májové slavnosti se poběží osmý
ročník přespolního Baťova běhu.
Prezentace začnou v 11 hodin,
start je ve dvanáct a běžci tradičně zamíří směrem na Kozí hrádek. Soutěžit se bude v těchto kategoriích: kategorie smíšená do 7
let, dívky 8–12 let, chlapci 8–12
let, dívky 13–18, chlapci 13–18,
ženy 18–34, muži 18–34, ženy
35–50, muži 35–50, ženy nad 50
let, muži nad 50 let. Pro účastníky Baťova běhu bude v cíli připraveno malé občerstvení v zahradní restauraci u Kozího hrádku.
Návštěvníkům tam od 12 do 14

hodin zahraje kapela Bedaband,
ve 13 hodin vyslechneme vyhlášení výsledků.
Následovat bude zahájení nové
turistické sezony v areálu národní kulturní památky Kozí hrádek,
kde si od 14 do 17 hodin přijdou
na své malí návštěvníci i dospělí.
K dobré náladě přispějí programy
pro děti, vystoupení kejklíře nebo
například prezentace sdružení
Penthea, jehož členové připravili
ukázky dravců a sov.
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