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Měsíčník

Martin Doležal 
starosta města

	rekonstrukce kanalizace 
a  vodovodu, překládky sítí 
a výstavba veřejného osvět-
lení v  ul. Švermova jsou již 
dokončeny, probíhá výstav-
ba chodníků a vozovky; 

	v ul. Prokopa Holého je do-
končena rekonstrukce ka-
nalizačního a  vodovodního 
řadu, po  napojení jednotli-
vých nemovitostí se již při-
pravuje výstavba chodníků 
a  vozovky, v  ul. Klášterní 
probíhá rekonstrukce a pře-
kládka sítí;

	zastupitelstvo města roz-
hodlo o  zařazení dalších 
investic do rozpočtu města, 
např. rekonstrukce přístav-
ku tělocvičny ZŠ 9. květ-
na (4,74 mil. Kč), stavební 
úpravy budovy Spektrum 
(1,9 mil. Kč), nové parkovi-
ště v  ul. Rudé armády (5,3 
mil. Kč), protihlukový val 
podél D3 na Kozím hrádku 
(0,5 mil. Kč);

	zastupitelstvo města bude 
rozhodovat o  investičních 
dotacích pro FK Spartak 
MAS ve  výši 2,0 mil. Kč 
na realizaci projektu rekon-
strukce fotbalového stadió-
nu Soukeník a pro TJ Spar-
tak MAS ve výši 0,6 mil. Kč 
na realizaci projektů v areálu 
softbalu (zavlažovací sys-
tém, výstavba šaten a sociál-
ního zařízení I. etapa);

	rada města projednávala 
další postup města ve  věci 
užívání pozemků pod a ve-
dle tenisové haly, které jsou 
užívány bez právního důvo-
du (soud prohlásil smlouvu 
z  r. 2009 za  absolutně ne-
platnou) a s vlastníkem haly 
se dosud nepodařilo dohod-
nout podmínky nájmu.       

Noví občánci Sezimova Ústí

Dne 11. 5. 2019 v obřadní místnosti Městského úřadu Sezimovo Ústí přivítal starosta města a členky Sboru pro občanské záleži-
tosti nové občánky našeho města. Všem dětičkám a jejich rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti.

Martin Doležal
starosta města

Jaroslav Kudrna
statutární ředitel CENTES 
Sezimovo Ústí a.s. 

Rada města, coby jediný ak-
cionář společnosti CENTES 

Sezimovo Ústí a.s., projednala 
a schválila účetní závěrku a zprávu 
o činnosti společnosti za rok 2018. 
Společnost v  roce 2018 vykázala 
s  ohledem na  schválenou kalku-
laci a  konečnou cenu tepla hos-
podářský výsledek - zisk ve  výši 
413.120,54 Kč Kč po zdanění. Rada 
města v  rámci schvalování účet-
ní závěrky rozhodla, že celý zisk 
bude opět ponechán ve společnos-
ti a převeden do  fondu „Investice 
a  modernizace systému centrální 

dodávky tepla v Sezimově Ústí II“.
Stejně jako v předchozích letech 

byl i v r. 2018 hlavní a současně je-
dinou činností společnosti rozvod 
a prodej tepelné energie v lokalitě 
Sezimovo Ústí 2. Společnost naku-
puje tepelnou energii od dodavate-
le C-ENERGY Bohemia s.r.o a do-

dává tak tepelnou energii do  165 
odběrných míst pro 142 odběra-
telů. Dodávka tepla je prováděna 
potrubními rozvody po  vlastní 
horkovodní síti (primární síť) 
v délce 6,5 km tak i po teplovodní 
síti (sekundární síť) v  délce 4 km, 
kterou má pronajatu od  města. 
Společnost kromě horkovodní sítě 
vlastní ještě 64 domovních pře-

dávacích stanic tepla v  bytových 
a  rodinných domech. Od  prona-
jímatele má společnost má ještě 
pronajato 79 ks domovních předá-
vacích stanic.

Cílem společnosti pro rok 2018 
bylo udržet stávající zákazníky, 
vyhledávat a  podporovat další 
možnosti rozvoje dodávek tepelné 
energie v  lokalitě. Předpokladem 
tohoto záměru je nejen udržení 
ceny tepelné energie pro odběrate-
le v rozumné výši, ale i stabilizace 
objemu prodané tepelné energie. 
To znamená nahrazení úbytku 
prodané tepelné energie vlivem 
úsporných opatření na  straně od-
běratelů připojením nových zákaz-
níků. V roce 2018 došlo k připojení 
jednoho nového odběrného místa 
a k ukončení dodávky tepla u jed-
noho zákazníka. 

CENTES – účetní závěrka za rok 2018

Pokračování na str. 2
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Rozdělení dotací v roce 2019
Martin Doležal
starosta města

Zastupitelstvo a  rada města 
schválily rozdělení většiny 

prostředků, které jsou v  rozpoč-
tu na  rok 2019 vyčleněny na  do-
tace subjektům v  oblasti sportu 
a  tělovýchovy, sociálních služeb, 
životního prostředí, kultury a  zá-
jmové činnosti. Pro rok 2019 bylo 
v rozpočtu města v uvedené polož-

ce vyčleněno 1,5 mil. Kč s tím, že 
řada pravidelně podporovaných 
aktivit základních škol (Nokturňá-
ček, Koťata, Dubínek, mažoretky, 
roztleskávačky, Paprsek) a  MSKS 
(Loutkaři) byla nadto již zohled-
něna v  rámci příspěvků školám 
a MSKS (příspěvky na tyto aktivity 
činí 117 tis. Kč).  

K  datu uzávěrky Novinek bylo 
v rámci dotačních programů měs-
ta i  mimo tyto programy (např. 
žádosti podané mimo termín, 

dotace na  základě existujících 
smluv) k  rozdělení schváleno 
1.452.700 Kč. Zastupitelstvo města 
bude na svém červnovém zasedá-
ní rozhodovat o dalších žádostech 
o  mimořádné investiční dotace, 
a  to pro FK Spartak MAS ve výši 
2,0 mil. Kč a pro TJ Spartak MAS 
ve výši 0,6 mil. Kč. 

Přehled jednotlivých dosud 
podpořených žadatelů s uvedením 
účelu dotace a její výše je v násle-
dujícím přehledu.                             

SPORT A TĚLOVÝCHOVA
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí činnost + opravy a údržba 507 000
TJ Sokol Sezimovo Ústí činnost + opravy a údržba 205 000
FK Spartak MAS Sezimovo Ústí činnost + opravy a údržba 170 000
Tenisový klub MAS Sezimovo Ústí činnost + opravy a údržba 53 000
SK Sezimovo Ústí činnost klubu 35 000
Letecko modelářský klub Sezimovo Ústí činnost klubu 14 000
SK Kotnov Tábor, Sezimovo Ústí činnost klubu 8 000
TJ Magla, Sezimovo Ústí projekt Sezi Run 3 000
CELKEM SPORT A TĚLOVÝCHOVA 995 000

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Diakonie ČCE - středisko Rolnička, Soběslav činnost sociálně terapeutické dílny v Táboře a Soběslavi 45 000

ZŠ a MŠ a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka, Tábor 
provoz centra - odborné supervize týmů pracovníků přímé péče, odborné 
psycholog. poradenství pro rodiče

43 000

Domácí hospic Jordán, Tábor léky a zdrav. materiál 25 000
Farní charita Tábor projekt Auritus 22 000
FOKUS Tábor činnost - komunitní tým a činnost sociálně terapeutická dílny 15 000

Hospic Sv. Jana N. Neumanna
činnost - odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby  
pro seniory a osoby se ZP

15 000

SONS-Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v Táboře činnost - provozní náklady 12 000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Porad.centrum Tábor činnost - provozní náklady 12 000
APLA - Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, Tábor sociálně aktivizační služby 10 000
SOANZ, Tábor podpora přepravy klientů - propagace, PHM 8 000
I MY, Soběslav provozní náklady - terénní služby rané péče 7 000
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory činnost - provozní náklady 4 000
RC Radost, Tábor provozní náklady 4 000
Asociace rodičů a přátel postižených dětí - Klub Naděje, Tábor provozní náklady 2 000
ČČK - Oblastní spolek Tábor činnost - provozní náklady 2 000
Klub KARDIO Tábor letní rekondiční pobyt 2 000
Svaz diabetiků, ÚO Tábor provozní náklady 2 000
CELKEM SOCIÁLNÍ SLUŽBY 230 000

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Český svaz včelařů, ZO Tábor provoz ZO 4 000
ČSOP, ZO SÚ podpora hnízdních možností ptáků 6 000
Český svaz chovatelů, ZO SÚ činnost spolku - propagace, registrace zvířat 5 000
Český svaz včelařů, ZO Planá n/L nákup léčiva, včelích matek apod. 5 000
CELKEM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 20 000

KULTURA
Jarmila Hlubinková činnost souboru Nokturno 24 000
Josef Králík činnost Divadelního spolku Spektrum 17 000
Mgr. Hana Hrazánková činnost Klubovny III. věku 15 000
Spolek přátel ZUŠ Sezimovo Ústí opravy hud. nástrojů, učební pomůcky, vyb. souborů stejnokroji, cestovné 8 000
Ing. Jiří Folta Sezimák zpívá gospel 6 000
Pavel Krejčí, Praha Výstava květin ve Spektru 5 000
CELKEM KULTURA 75 000

ZÁJMOVÁ ČINNOST
Hvězdárna Františka Pešty, Sezimovo Ústí provozní náklady 13 000
Junák - středisko Černá růže Sezimovo Ústí pravidelná činnost oddílů a střediska (náklady na dopravu, ubytování) 12 000
Český kynologický svaz, ZKO Sezimovo Ústí činnost spolku - provoz kynologického cvičiště 11 000
Magdaléna Mikesková, Sezimovo Ústí Sezimácký klubík 4 000
CELKEM ZÁJMOVÁ ČINNOST 40 000

DOTACE MIMO PROGRAMY
Společenství obcí Čertovo břemeno strojní údržba běžkařských tras 3 000
Junák - středisko Černá růže Sezimovo Ústí údržba Skautského areálu (dle NS) 30 000
Ochrana fauny ČR, Votice, Krásná Hora n/Vlt. cestovní náklady spojené s odchytem zvířat do stanice, materiál a krmivo 5 000
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí pořízení sady přenosných plotů 49 700
Polánka z.s. strojní údržba běžkařských tras 3 000
Linka bezpečí dětská krizová linka 2 000
CELKEM DOTACE MIMO PROGRAMY 92 700
CELKEM ROZDĚLENO DOTACÍ 1 452 700

Společnost zajistila v celém hod-
noceném období plynulé dodáv-
ky tepla všem svým zákazníkům.  
Obrat v  oblasti prodané tepelné 
energie činil 37,29 mil. Kč (bez 
DPH). Počet zaměstnanců společ-
nosti byl 2 osoby. V roce 2018 došlo 
ke snížení prodeje tepelné energie 
oproti roku 2017 o cca 7,5 %. Pro-
dej tepelné energie ve sledovaném 
období činil 63.373 GJ (v r. 2017 to 
bylo 68.496 GJ). Průměrná tepel-
ná ztráta tepla v systému rozvodu 
tepla byla 13,8 %. Průměrná ko-
nečná cena tepelné energie v roce 
2018 činila 589,94 Kč/GJ bez DPH. 
Oproti roku 2016 tak došlo k sní-
žení průměrné konečné ceny tepla 
o 2,8 %. 

Negativní vliv na cenu tepla má 
snížení podeje tepla o 2,5 % opro-
ti předpokladu hodnoty ročního 
prodeje, růst cen dodávek mate-
riálu pro opravy a růst ceny prací 
u  dodavatelů společnosti. To se 
však do ceny tepla promítlo jen mi-
nimálně, a to díky udržení stálých 
nákladů, stabilní ceně nakupované 
tepelné energie, výhodně sjednané 
ceně elektrické energie a  pokrytí 
zvýšených nákladů na opravy sní-
žením položky zisku. 

Společnost průběžně realizuje 
projekt postupné modernizace sys-
tému měření a regulace a postupné 
modernizace předávacích stanic 
tepla. V roce 2018 provedeno pro-
pojení předávacích stanic tepla 
v lokalitě ul. Lipová novým komu-
nikačním kabelem. O více než 1,1 
mil. Kč narostly náklady na údrž-
bu a opravy, do kterých byla roz-
hodnutím města převedena část 
zisku (tj. bez vlivu na cenu tepla), 
To umožnilo vedle běžných oprav 
realizovat i opravy teplovodu v ob-
lasti vnitrobloku mezi domy č. 618 
a 622.                                                  

ČERVEN
SU I 6. a 20. 6. Korej
SU II 3. 6. Nádraží ČD
 7. 6. Svépomoc

ČERVENEC
SU I 11. a 25. 7. Korej
SU II 1. 7. Nádraží ČD
 12. 7. Svépomoc

Rozpis přistavování  
velkoobjemových 
kontejnérů

Účetní závěrka
Pokračování ze str. 1
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Telefony
ústředna – 381 201 111

fax – 381 263 179
Starosta

Mgr. Ing. Martin Doležal
381 201 128, 731 608 365

Místostarostka
Ludmila Svatková

381 201 136, 733 164 138
Tajemnice MěÚ

Ing. Miroslava Svitáková
381 201 134

Vedoucí odboru správního 
a právního
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
Vedoucí městské knihovny

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

Kontakty
Úřední hodiny

Pondělí 8.00–11.30 | 12.30–17.00
Úterý  13.00–15.00
Středa 8.00–11.30 | 12.30–17.00
Čtvrtek  13.00–15.00
Pátek  8.00–11.30

Ludmila Svatková
místostarostka města

Město Sezimovo Ústí otevře-
lo nový denní stacionář. 

Od  středy 15. května 2019 pečují 
dvě zkušené pracovnice o  první 
klienty v nových prostorách staci-
onáře v ulici K Hájence čp. 1500, 
Sezimovo Ústí, 391  02. Prvními 
klienty stacionáře jsou obyvatelé 
Domu s  pečovatelskou službou 
v  Sezimově Ústí a  občané města, 
kteří navštěvují Denní stacionář 
v Táboře–Čekanicích.

Služby stacionáře jsou určeny 
především seniorům, kteří by-
dlí se svými blízkými doma, ale 
přes den, kdy se o ně jejich rodi-
ny nemohou postarat, potřebují 
mít zajištěnou pomoc, podporu 
a  kontakt s  druhými lidmi. Pro-
story stacionáře nabízejí klientům 
příjemné prostředí s  celodenním 
programem, jehož součástí je kon-

diční cvičení, trénování paměti, 
rukodělné práce, zpívání a mnohé 
jiné aktivity. Bezbariérové pro-
středí okolí stacionáře poskytuje 
možnost aktivního pobytu i v při-
lehlém venkovním prostředí. Za-
jištěna je nezbytná míra pomoci 
při všech hygienických i sociálních 
potřebách klientů, vše s  ohledem 
na  jejich osobní důstojnost. Služ-
ba je určena především občanům 
Sezimova Ústí, ale v  zásadě je 
otevřena všem, kteří chtějí vést pl-
nohodnotný život spolu se svými 
blízkými  nebo v místě, kde se cítí 
být doma.

Více informací získáte na webu 
města: www.sezimovo-usti.cz 
a kontaktech:

Denní stacionář: 
605 359 317, e-mail: stacionar@

sezimovo-usti.cz

Bc. Veronika Benáková, sociální 
pracovnice: 734  265  659, e-mail:  
v.benakova@sezimovo-usti.cz       

Martin Doležal
starosta města

Rada města schválila dne 20. 5. 
2019 zapojení města Sezimovo 

Ústí do  projektu "Seniorská obál-
ka".

Hlavním smyslem projektu, kte-
rý již s úspěchem běží v řadě krajů, 
je napomoci zvýšit pocit bezpečí 
a  jistoty seniorů. Je zaměřen ze-
jména na  osoby starší a  osamělé 
a na pomoc v případě tísně, ohro-
žení života nebo zdraví. 

Seniorská obálka je vítanou po-
můckou pro složky integrovaného 
záchranného systému (policie, lé-
kaře, hasiče).  Díky údajům, které 
jsou v  obálce vyplněny, snadno 
zjistí, jaké léky dotyčný člověk 
bere, jakou trpí nemocí a kontakty 
na příbuzné a nejbližší osoby.  

Do  tiskopisu tak senioři mo-
hou za pomoci svých příbuzných, 
lékaře nebo i  pečovatelek vyplnit 
základní údaje o svých nemocích, 
alergiích, lécích - včetně dávková-
ní, včetně kontaktů na blízké osoby 
i praktického lékaře. Plastová obál-
ka s těmito údaji by měla být umís-
těna na  viditelném místě v  bytě 
např. na vnitřní straně vchodových 
dveří, na dveřích lednice apod.

Seniorské obálky budou posky-
továny zdarma a  jejich distribuce 
bude v našem městě probíhat cca 
od  půlky června prostřednictvím 
naší pečovatelské služby a  dále 
na  městském úřadu, oddělení 
sociálních služeb, u  Bc.  V. Bená-
kové, sociální pracovnice, tel.č:  
381 201 114, mobil: 734 265 659, 
e-mail: v.benakova@sezimovo-us-
ti.cz, případně si je bude možno 
stáhnout z webových stránek měs-
ta www.sezimovo-usti.cz.                

Probíhá projektová příprava výstavby nového parkoviště v ul. Rudé armády. Realiza-
ce akce byla zařazena ještě do rozpočtu r. 2019.

Nový denní stacionář

Nové parkoviště 
v ulici Rudé armády

Seniorská obálka
i v našem městě
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Zdeněk Havlůj
ředitel SM

Sauna
Dne 26. 4. byla ukončena sezó-

na v  tomto námi provozovaném 
zařízení. Jako obvykle připravila 
parta, která zajišťuje zdárný chod 
a  spokojenost našich zákazníků – 
saunařek a  saunařů, občerstvení 
ve  formě topinek s  tatarským bif-
tekem, opékaných špekáčků a dal-
ších dobrot. Děkujeme všem za ná-
vštěvu a věříme, že nám zachovají 
přízeň i v příští sezóně, která začne 
tradičně v měsíci říjnu.

Blokové čištění ulic
V březnu, dubnu a květnu pro-

běhlo každoroční blokové čištění 
ulic po zimě. Jako obvykle jsme se 
potýkali s nedisciplinovaností řidi-
čů nerespektujících dopravní zna-
čení, zejména v horní části města. 
Byl zaznamenán smutný rekord – 
více než 50 odtahů vozidel. Oprav-
du nevíme, co ještě učinit, aby se 
situace zlepšila. Když opomeneme 
to základní (dopravní značky), 

tak jsou motoristé informováni 
na webu města, v novinkách a ještě 
několikrát místním rozhlasem. 

Pohoda
1. 6. zahajuje provoz přírodní-

ho koupaliště Pohoda. Tento den 
je určen dětem. Pod taktovkou 
MSKS je pro ně připraven bohatý 
program. Vstupné pro děti, rodiče 
i  ostatní návštěvníky je zdarma. 
Běžný provoz pak zahajuje 2. 6. 
(pokud bude hezké počasí). Vě-
řím, že se nám podaří udržet vodu 
v kvalitě a složení odpovídající pří-
slušné normě.   

Opravy bytového fondu vět-
šího rozsahu 

Na  základě plánu schváleného 
radou města proběhne v  letoš-
ním roce sanace balkónů v  čp. 
627 na  Školním náměstí. Dále 
budou vyměněny zastaralé dve-
ře v  bočních vchodech u  většiny 
bytových domů. Menšími akcemi 
pak jsou oprava komínů v  bloku 
čp. 609 – 613 v  Dukelské a  pří-
vod elektro k  hlavním rozvadě-
čům v  čp. 602 Lipová. Počátkem 

roku jsme vyřešili havarijní situaci 
v  odkanalizování domu čp. 619 
Táboritů. V  návaznosti na  tento 
případ a případ obdobný u MŠ Li-
pová, z kterých vyplývá, že obec-
ně není kanalizace v  Sezimově 
Ústí II. v optimálním stavu, bude 
v  letošním roce rovněž proveden 
monitoring a  pročištění dalších 
kanalizačních přípojek s  násled-
nou eventuální výměnou potrubí. 
Celkem je na výše uvedené opra-
vy vyčleněna částka 2 mil. Kč. 
Další částku ve  výši 1,05 mil. Kč 
máme k dispozici na opravy a re-
konstrukce bytů před novým pro-
nájmem. Těchto bytů bude v sou-
vislosti se stěhováním se nájemců 
do domu s pečovatelskou službou 
pravděpodobně více než obvykle.

Výměny vodoměrů
Koncem minulého roku a  v  1. 

čtvrtletí roku letošního proběhly 
výměny vodoměrů v  pronajíma-
ných bytech ve  vlastnictví města. 
Toto samozřejmě nešlo bez součin-
nosti s uživateli bytů. Tito se k zá-
ležitosti postavili čelem a nevznikl 
žádný problém. Děkujeme.            

Školské zařízení
Počet zapsaných 

žáků do 1. tříd 
(bez odkladů)

z toho
Počet odkladů 

školní docházky
děti s TP* v SÚ

ZŠ a MŠ 
9. května 489 25 15 9

ZŠ 
Školní nám. 628 45 37 6

ZŠ 
Švehlova 111 24 7 7

Výsledky zápisů dětí do ZŠ

*TP = trvalý pobyt

Narození:
Bittner Stanislav, Hajsová 

Veronika, Chocenská Evelyn
Křivánková Anna, Pšeničný 
Štěpán, Sedláková Liliana, 

Stříbrský Marek, Turek Vojtěch, 
Vavera Adam

Zemřelí:
Bubeník Vlastimil, Bublíková 

Marie, Buriánková Anna, Filipi 
František, Havlátko Václav, 

Karoch Josef, Kostěnec František, 
Kovařík Petr, Kubíček František, 

Menšíková Helena
Pilecká Marie, Smrčinová Marie,

Steinkeová Věra, Šlesinger 
Jaroslav, Šulistová Vlasta, Tuháček 

Pavel, Tychtl Pavel

Společenská kronika
od  25. 3. do 4. 5. 

Poděkování
 Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání k  mým narozeninám 
a paní Hlubinkové za předání 
dárku.      Jarmila Bernátková

 Děkuji panu starostovi a sboru 
pro občanské záležitosti za bla-
hopřání k  mým narozeninám 
a paní Bažantové za milou ná-
vštěvu a dárek. 

Anna Bečvářová
 Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání k mým narozeninám.
Josef Veverka

 Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doležalovi 
za blahopřání k mým naroze-
ninám.           Vladimír Prášek

 Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k mým narozeninám.

Jan Devera
 Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání k mým 70. narozeni-
nám.              Ladislav Menšík

Inzerce
PRODEJ

	Prodám pěknou starší kánoi 
s pádly.       Tel.: 739 138 181

Informace ze Správy města

S lítostí oznamujeme,  
že paní Anna Buriánková 

z ul. Lipová, 
která oslavila dne  

24. března své  
102. narozeniny a držela 
primát nejstarší občanky 

našeho města,  
dne 23. dubna zemřela. 

Petr Klíma, oddělení ŽP

Jihočeský kraj v rámci svých do-
tačních programů Podpora pre-

vence kriminality v Jihočeském 
kraji a Investiční dotace pro jed-
notky sborů dobrovolných hasičů 
obcí Jihočeského kraje částkou  

30 000 Kč finančně podpořil pro-
jekt pořízení požární techniky 
pro Jednotku sboru dobrovolných 
hasičů v Sezimově Ústí. Jednot-
ka sboru dobrovolných hasičů 
(JSDH) města Sezimova Ústí je 
předurčena k záchranným pracím 
a pro ochranu obyvatelstva. Pro 
zvýšení efektivity a kvality zásahů 

bylo nutné jednotku vybavit vý-
konným profesionálním kalovým 
čerpadlem tak, aby tímto typem 
čerpadla, které umožňuje napájení 
z elektrocentrály vozidla a neza-
mořuje tak obydlí občanů exhaláty 
z výfukových plynů, byly vybaveny 
obě zásahová vozidla. Celkové ná-
klady činí 45 000 Kč.                       

Pořízení požární techniky 
pro Jednotku SDH v Sezimově Ústí
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130 let historie SDH v Sezimově Ústí – 2. část
Text z kroniky „1829 STARÝ TÁBOR 
1920 SEZIMOVO ÚSTÍ“ uveden 
v původní podobě i s chybami a podle 
tehdejších pravidel pravopisu. 

Hana Chotovinská
kronikářka

„Kapitola 4.“ 
Další krok lidumilnosti, osvětě 

a kultuře

Rok 1889 povolal v řadě jiných 
blahodárných zjevů k životu insti-
tuci, která vytrysknuvší z čisté lás-
ky k bližnímu prošla všech sobec-
kých citů, má na zřeteli jen dobro 
a  blaho spoluobčanů, nacházejíc 
uspokojení ve  věrném plnění ne-
snadných a zodpovědností plných 
povinností.

Myšlenka hasičská „Ni zisk, ni 
slávu!“ stala se záhy významem 
i  obsáhlostí důležitým a  spatřuje-
me-li právem dnes ve sborech čes-
ké hasiče nadšené, spolehlivé ná-
rodní vojsko, jež se sebezapřením 
a  obětavě staví své životy vstříc 
proti zákeřnému nepříteli, ničící-
mu národní majetek, ochuzující-
mu náš lid, nemůžeme než s žeh-
náním na rtech a hlubokou úctou 
v  srci vzpomínati toho dne, jenž 
stanul u  kolébky velké lidumilné 
myšlenky, nedosti ještě oceněné.

Z vysoko planoucí hranice sva-
tého nadšení, vzlétla skromně jako 
zapomenuta jiskřička vyzářila 
pojednou na  jasném obzoru my-
šlenka: spojme paže k dobrovolné 
službě na  ochranu ohroženého 
majetku a  života svých spoluob-
čanů.

Jiskra vznítila se plamenem a již 
v naší chudé obci se obětaví muži, 
vždy pohotoví přispěti ve  chvíli 
kritické, kdy všeničivý žár, sžehá 
a  trosky kácí, na  čem pilná ruka 
po leta neúnavně pracovala a jako 
oko v hlavě střežila.

A jako každá velká myšlenka má 
svého apoštola, tak i naše historic-
ká obec Starý Tábor – Sezimovo 

Ústí měla své apoštoli.

Událost tuto ze dne 30 měsíce 
května roku 1889 poznamenal 
kronikář řed. učitel Josef Švehla 
takto:

Po  různých požárech v  obci, 
které buďto neopatrnosti nebo 
bleskem byly způsobeny, přichází 
památný rok 1889, kdy konečně 
dochází k  založení dobrovolného 
hasičského sboru.

Přes půl století trpkých zkuše-
nost uběhlo než našli se lidé, kteří 
konečně prohlédli, jaké škody jsou 
požáry způsobovány, jak beztak 
chudý občan zbavován jest posled-
ního majetku svého, a prodchnuli 
myšlenkou pomoci svému bliž-
nímu, pustili se do boje s dravým 
živlem, omeziti jeho moc, a nako-
nec jej i přemoci.

Toho dne svolal obecní staros-
ta Josef Cícha schůzi do  hostince 
Frant. Uhlíře, kde řed. učitel Jan 
Malkus promluvil o  prospěšnosti 
sboru a  nabádal k  jeho ustavení. 
V  té době zdejší obec čítala 1056 
obyvatel. Z toho se přihlásilo hned 
43 občanů za členy sboru. Žel, dělo 
se tak při pivě. Vyložil se arch papí-
ru s výzvou, aby ti kdož chtěli býti 
členy sboru, na listinu se podepsali, 
a tak se stalo, že mezi přihlášenými 
bylo mnoho povolaných, ale málo 
vyvolených. V prvé chvíli nadšení 
neuvažováno mnoho o převzatých 
povinnostech člena sboru a  když 
nadšení pominulo, zůstalo věr-
ných pořídku.

Přihlásili se tehdy následující:

Josef Cícha starosta obce, Jan 
Malkus řed. učitel, Josef Dvořák 
rolník, Jan Novotný zedník, Václav 
Kotášká mlynář, Petr Barta zedník, 
Václav Beránek dělník, Vojtěch Jí-
ráček bednář, Jan Kadoch obecní 
stražník, Augustin Köhr koželuh, 
Josef Kubát zedník, [:otec nyněj-
šího zasloužilého velitele:] Václav 
Kuldan obuvník, Václav Lember-
ka krejčí, Tomáš Kukla zedník, 
Vojtěch Lengr dělník, Jan Lengr 

dělník, Josef Svatoš dělník, Frant. 
Dvořák hostinský, Bohumil Veselý 
mlynář, Rud. Miříjovský zedník, 
Jan Janovský zedník, Václ. Novák 
trůhlář, Josef Moos dělník, Martin 
Plachý domkář, Václav Prošek za-
hradník, Jan Schorný zedník, Jan 
Šmelc obuvník, Frant. Smrž obuv-
ník, Josef Smrž dělník, Václ. Šimek 
kovář, Jan Šmejkal krejčí, Frant. 
Uhlíř hostinský, Frant. Veřtát tesář, 
Václ. Vesecký dělník, Tomáš Veřtát 
dělník, Frant. Pfau obchodník, 
Václ. Ťoupalík domkář, Josef Pešta 
dělník, Vojtěch Volek zedník, Josef 
Pekář dělník, Frant. Pekář dom-
kář, Antonín Hroník dělník, Jakub 
Míka zedník, Josef Čásenský děl-

ník, Josef Lengr domkář, Ant. Kos 
domkář.

Tímto dnem zahájil náš hasičský 
sbor svou činnost provázenou vře-
lým přáním všeho občanstva, aby 
vše, co k dobru, štěstí, blahu obce 
směřuje, korunováno bylo plným 
zdarem.

Ze zakladatelů sborů někte-
ří v  něm setrvali až do  své smr-
ti a  jsou to: Josef Moos 61 roků, 
Frant. Dvořák 40 roků a  Václav 
Šimek 39 roků.

Je třeba připomenouti a oceniti, 
že od vstupu až do své smrti zůstali 
věrni úkolům dobrovolně na sebe 
vzatým, to znamená chránit životy 
a majetek svých spoluobčanů pro-
ti požáru a jiným nehodám. Ač se 
někdy vyskytly okolnosti a rozmíš-
ky, tito věrně a důsledně setrvali až 
do své smrti. Ačkoli byli bez majet-
ku, odkázáni na práci svých rukou, 

přesto se dali dobrovolně do služeb 
svých spoluobčanů.

Čest jejich památce!

Členové tehdejší nazývali se 
„údy“, což bylo opravdu zvláštní 
pojmenování. Obětavost prvních 
průkopníků byla veliká. Naše obec, 
chudá jak kostelní myš, nemohla 
mnoho přispěti k vystrojení člen-
stva, atak tito z vlastních prostřed-
ků si výstroj zaopatřovali.

Z toho viděti, že počátky sboru 
byly neradostné, avšak nadšení 
u některých nevyprchalo.

Ještě před založením hasičského 
sboru roku 1889 darovalo město 
Tábor zdejší obci starou dřevěnou 
stříkačku, která pocházela z  18. 
století. Tato byla tak těžká, že je-
den pár koní měl jí co utáhnouti. 
Voda do  ní musela se donášeti 
k  tomu účelu plátěnými koši a  ji-
nými nádobami. Místo hadice 
měla výpustnou koncovku asi 2 m. 
dl., kterou bylo možno pouze na-
pravo nebo nalevo pohybovati, 
takže nějakého zvláštního výkonu 
i při sebe lepší vůli nebylo možno 
dosáhnouti. Přec však to byl aspoň 
krůček kupředu. Několik občanů 
muselo se obeznámiti v zacházení 
s tímto strojem. Pro stříkačku po-
stavena schráň vedle školy.

Tato dřevěná stříkačka byla pro-
dána v roce 1920 a stržilo se za ní 
162 270 Kč.

Dne 11. března r. 1894 zakoupila 
obec novou železnou ruční stříkač-
ku za 800 zl.

Zvažovala jsem, zda článek 
z  uvedené kroniky, vzhledem 
k  jeho rozsahu, v  Novinkách ze 
Sezimova Ústí zveřejnit. Avšak 
rozhodla myšlenka, že je tu 130. 
výročí založení hasičského sboru 
a  pro čtenáře Novinek může být 
zajímavé podívat se prostřed-
nictvím textu do  historie města 
a připomenout si jména bývalých 
spoluobčanů, kteří se o  založení 
hasičského sboru zasloužili.          

Z kroniky města
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prap. Jiří Matyš

Na Obvodním oddělení Policie 
ČR Sezimovo Ústí bylo v mě-

síci dubnu šetřeno několik pře-
stupků a  trestných činů na  území 
Sezimova Ústí. Krátce jen několik 
případů:
 V době od 00:00 hodin do 10:00 

hodin dne 6. 4. neznámý pacha-
tel posprejoval černou a  bílou 
barvou jednu stěnu fasády roz-
vodny el. energie v ul. Okružní, 
čímž způsobil škodu v  dosud 
přesně nezjištěné výši firmě 
E.ON.

 Dne 12. 4. v době od 09:00 hodin 
do 19:13 hodin neznámý pacha-
tel odcizil za provozu z Jednoty 
COOP "Astra" na  nám. T. Bati 
423/4 1ks balení 140g pikantní 
sýrové pomazánky (22 Kč vč. 
DPH/balení) a  2 ks 35 g dezer-
tu Kinder Maxi King (14 Kč vč. 
DPH/ks), kdy zboží bez zapla-
cení pronesl skrze pokladny, 
čímž poškozené spol. Jednota, 
obchodní družstvo Tábor, způ-
sobil škodu na  odcizení zboží 
v celkové hodnotě 50 Kč.

 Dne 16. 4. v  době okolo 10:35 
hodin se žena středních let do-
pustila krádeže tím způsobem, 
že do  spodního úložného pro-
storu dětského kočárku vložila 
zboží, které následně provezla 
přes pokladny v  OD  Jednota 
Astra na nám. T. Bati, aniž by ho 
uhradila prodavačce na poklad-
ně. Zboží bylo v celkové hodno-
tě 105 Kč. 

 V  době od  20:30 hodin dne 
19. 4. do  07:00 hodin dne  
20. 4. za domem čp. 1536 v ul. 
Sokolovská neznámý pachatel 
bez použití násilí vnikl neu-
zamčenými pravými dveřmi 
kabiny do  zaparkovaného 
NA  tov. VW Transporter bílé 
barvy, které prohledal a  z  ná-
kladového prostoru odcizil 
pánskou maskáčovou bundu 
a  pracovní boty, čímž poško-
zenému J. H. způsobil škodu 
v celkové výši 500 Kč.

 V době od 12:00 hodin dne 13. 
4. do 07:00 hodin dne 15. 4. ne-
známý pachatel úmyslně poško-
dil fabkový zámek na  dveřích 
garáže v ul. Lužnická, čímž způ-
sobil majiteli B. B. škodu ve výši 
3.060 Kč. 

 Dne 25. 4. v době od 07:30 ho-
din do  08:50 hodin ve  škole 
COP neznámý pachatel v  ne-
střežený okamžik odcizil z  vol-
ně odloženého batohu mobilní 
telefon Asus Zenfone Max Pro 
M1 včetně sim karty, paměťové 
karty a flipového pouzdra, čímž 
poškozenému A. K. způsobil 
škodu ve výši 4.500  Kč.

 Dne 28. 4. v  době okolo 04:45 
hodin byl mladík J. V.  při vzá-
jemném fyzickém potýkání 
s  neznámým pachatelem před 
diskotékou Apollo zraněn, kdy 
mu byla způsobena tržná rána 
nad pravým okem. Zraněný byl 
následně převezen RZS do  ne-
mocnice v  Táboře na  ošetření 
a další vyšetření.



Marika Součková, učitelka MŠ

Ve  čtvrtek 25. 4. uspořádala 
MŠ Lipová jako každoročně 

“čarodějnický slet ”. V odpoledních 
hodinách se děti se svými rodiči 
postavili na start pochodu od há-
jovny ke  Kozímu hrádku. Během 
něj plnily děti na  5 stanovištích 
rozličné strašidelné úkoly, které 
jim zadaly čarodějnice. Na prvním 
stanovišti chytaly pavouky, na dru-
hém je čekalo probíhání pavučinou 
a  namotávání pavoučků, třetí sta-

noviště bylo zaměřeno na hádanky 
o čarodějnicích a zkoušku odvahy, 
na  čtvrté zastávce “proletěly” sla-
lom na  koštěti a  na  posledním je 
čekalo sladké překvapení.Vzhle-
dem k  dlouhotrvajícím suchům 
nebylo možné spálit čarodějnici, 
kterou vyrobili naši předškoláci, 
ale i přes to jsme si den užili a děti 
odcházely nadšené z nových zážit-
ků. Velké poděkování patří Správě 
města, která nám připravila krás-
nou hranici ze dřeva, a panu hos-
podskému Vitáskovi za poskytnutí 
zázemí.                                               

Andrea Lacinová
ZŠ Školní náěstí – DFS Dubínek

Dětský folklórní soubor Dubí-
nek získal možnost zúčast-

nit se projektu Lidová kultura/
Volkskultur AT – CZ. Tento pro-
jekt připravilo Jihočeské folklórní 
sdružení s  podporou Jihočeského 
kraje. Vše začalo v  dubnu, kdy se 
členové Dubínku rozjeli do rakous-
kého města Krems an der Donau. 
Zde se setkali se svými rakouský-

mi vrstevníky. Ti Čechy učili své 
tance, které jsou převážně dvou-
dobé s častým tleskáním. Zástupci 
Dubínku na  oplátku své rakouské 
kamarády učili tance jihočeské. 
Ukázalo se, že česká polka, řezan-
ka i  rejdovačka bavila i  rakouské 
tanečníky. Všechny naučené tance 
děti společně předvedou 2. června 
na  festivalu v  rakouském městeč-
ku Waidhofen an der Thaya a také 
v září na Bramborobraní v Třebíči. 
Těšíme se na  tyto nádherné akce 
a také na další spolupráci.               

Petr Klíma, oddělení ŽP

Jihočeský kraj v  rámci svého 
dotačního programu Podpora 

prevence kriminality v Jihočeském 
kraji částkou ve výši 66 000 Kč fi-
nančně podpořil projekt města 
Sezimovo Ústí, jehož předmětem 
je vypracování bezpečnostních 
auditů tří základních škol ve měs-
tě a nácvik chování při útoku pro 
zaměstnance těchto škol. V rámci 
tohoto projektu dojde na třech zá-
kladních školách v  Sezimově Ústí 

k  bezpečnostní analýze, vyhod-
nocení ohroženosti a  doporučení 
opatření ke  zvýšení bezpečnosti 
žáků a  zaměstnanců školy.  Sou-
částí projektu je seminář „Nácvik 
chování při útoku“, který organi-
začně zajišťuje Jihočeský kraj. Se-
minář seznamuje personál školy se 
základními pravidly chování v pří-
padě ohrožení agresorem. Celkové 
náklady činí 97 800 Kč.                    

Petra Pychová
ZŠ Školní náměstí

V pondělí 18. března 2019, za-
tímco si naši žáci užívali dne 

jarních prázdnin navíc, se ze ZŠ 
Školní náměstí ozývala střelba. Na-
štěstí šlo o fingovanou akci. Všich-
ni zaměstnanci této školy a kantoři 
ze ZŠ Švehlova se školili v  rámci 
akce „Ozbrojený útočník ve škole“, 
což je projekt Jihočeského kraje 
v  součinnosti s  jihočeskou policií 
a Zdravotnickou záchrannou služ-
bou Jihočeského kraje.  

Dopolední hodiny se nesly 
v  „teoretickém“ duchu. Seznámili 

jsme se s některými útoky, které se 
odehrály u nás i v zahraničí a týka-
ly se školního prostředí. Vysvětlili 
jsme si také, jak se zachovat a  ja-
kých zásad se držet v případě, že by 
se něco podobného stalo i  u  nás. 
Po  obědě však začalo přituhovat. 
Všechny dopoledne získané zna-
losti jsme měli možnost prakticky 
vyzkoušet. Fiktivní střelba, jež se 
rozléhala po školní budově, mnohé 
zpočátku vyděsila. Avšak v  praxi 
by tomu nebylo jinak. Díky získa-
ným informacím se nám podařilo 
ochránit nejen sebe, ale i naše fik-
tivní žáky. A věříme, že při případ-
ném reálném útoku bychom to 
zvládli také.                                          Dubínek v rakouském Kremsu

Slet čarodějnic v Lipové

Projekt prevence útoku v ZŠKantoři se učili chránit žáky

Z činnosti Policie ČR
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Alžběta Součková
zástupkyně vedoucí oddílu

V sobotu 27. dubna se ve skaut-
ském areálu v  Sezimově Ústí 

II. konal Svojsíkův závod, který 
každý druhý rok ověřuje zdatnost 
skautů a skautek z Tábora a okolí. 
Mezi třemi nejlepšími se v  chla-
pecké kategorii umístily hned dvě 
družiny ze 4. oddílu Sojčí pírka. 
Panteři získali prvenství a Lemuři 
skončili na třetím místě. Tím si oba 
dva týmy vybojovaly cestu na kraj-
ské kolo závodu. To je náročnější 
a  zúčastní se ho nejlepší družiny 
z celého jihočeského kraje. V dívčí 
kategorii se družina Dešťovek přes 
veškerou snahu do nejlepší trojky 
nedostala. 

Ve Svojsíkově závodě jde o spl-
nění jednotlivých úkolů na  sta-
novištích, nejsou to však jediné 
hodnocené disciplíny. Rozhodčí 
se zaměřují na týmovou spoluprá-
ci a komunikaci v průběhu celého 
závodu, rozložení úkolů mezi čle-
ny skupiny, práci pod tlakem, ale 
také na kvalitu přípravy na závod. 
Na trati samotné jsou pak rozmís-
těna stanoviště, každé z  nich po-
krývá část znalostí. Zdravověda, 
uzle, orientace v mapě, pobyt v pří-
rodě, poznávání rostlin i  zvládání 
krizových situací. Všechny body 
se pak sčítají dohromady spolu 
s  body za  zvládnutí trasy v  časo-
vém limitu. 

Zástupci Sojčích pírek se něko-
lik předchozích let do  krajského 
kola nedostali, a proto je vítězství 
a postup hned dvou týmů skvělou 
zprávou. Spolu s nimi ze druhého 
místa postoupila skupina 7. oddílu 
Karibu ze Sezimova Ústí I. Pan-
teři a Lemuři se s nimi a vítězný-
mi týmy ostatních okresů utkají 
v  červnu v  Holubově u  Českého 
Krumlova.                                          

Ve školním roce 2019/2020 na-
bízíme studium v těchto umě-

leckých oborech:

HUDEBNÍ OBOR
Která studijní zaměření si u nás 

můžete vybrat?
Hra na  klavír, housle, violon-

cello, kytaru, akordeon, klávesové 
nástroje, zobcovou a příčnou flét-
nu, klarinet, trubku, lesní roh, po-
zoun a bicí nástroje, sborový zpěv, 
sólový zpěv klasický i  populární 
a  nově i  elektronické zpracování 
hudby a zvuková tvorba.

TANEČNÍ OBOR
Co u nás najdete: Základní ryt-

mickou a  pohybovou průpravu, 
scénický tanec s tvorbou vlastních 
pódiových vystoupení všech ta-

nečních stylů od lidového tance až 
po soudobé trendy.

VÝTVARNÝ OBOR
Své schopnosti můžete rozvíjet 

zejména v těchto výtvarných obo-
rech:

Malba, kresba, grafika, kerami-
ka, prostorová tvorba a  mnoho 
dalších výtvarných technik.

NOVĚ! DRAMATICKÝ OBOR
Literárně – dramatický obor 

nabízí žákům rozvoj v oblasti dra-
matického a  slovesného umění. 
Završením je tvorba divadelního 
představení, či sólový a skupinový 
přednes, prezentování na veřejnos-
ti a přehlídkách, případně i přípra-
va na  studium specializovaných 
středních a vysokých škol.

ZÁPISY ŽÁKŮ
a  přijímací pohovory do  všech 

oborů
proběhnou ve čtvrtek 30. května 

a ve středu 12. června od 16 do 18 
hodin v  budově školy, Nerudova 
648.

Mimo tyto termíny po individu-
ální domluvě kdykoli v  odpoled-
ních hodinách.

Základní umělecká škola 
Nerudova 648
391 02 Sezimovo Ústí
kancelar@zussu.cz
www.zussu.cz
tel.. 381 275 383                               

V  sobotu 22. června proběhne  
v  Sezimově Ústí slavnostní 

otevření Jump&Kids arény. Po ná-
ročném roce příprav se teď ná-
vštěvníkům představí svět netra-
dičních sportovních aktivit, které 
prověří kondičku, mrštnost, ob-
ratnost, odvahu a  rychlost. Aréna 
bude lákadlem pro všechny věkové 
kategorie.

Jump&Kids aréna je rozdělena 
do dvou částí - Kids pro děti od 2 
do 12 let a Jump pro všechny od 5 
let věku. Na ploše 1200 m2 najdete 
deset dětských atrakcí včetně dět-
ského koutku pro nejmenší (od 2 
do  4 let) a  deset atrakcí v  rámci 
Jump arény. Základem jsou velké 
trampolíny a  sportoviště určené 
k  tréninku lezení na  umělé stěně, 
chůzi po  slackline, parkouru, pě-
nové jámy pro nácvik technicky 
náročných skoků nebo atrakce po-
dobné těm z Ninja faktoru.

Aréna nabízí celý team zkuše-
ných trenérů a  animátorů, kteří 
jednak poradí se správnou techni-
kou pohybu, ale zároveň pohlídají 
vaši bezpečnost. Velkým lákadlem 
bude náš hlavní trenér Sebastián 
Hlava – jeden z nejlepších českých 
parkouristů, který své zkušenosti 
sbírá po celém světě už více než 7 
let.

Kromě aktivit pro jednotlivce 
nabídne aréna i  možnosti vyžití 
pro skupiny. Pro děti se chystají 

narozeninové oslavy, příměstské 
tábory, netradiční noční skákání, 
pravidelné parkour kroužky či od-
borně zaměřené hodiny pro školní 
skupiny. Samozřejmě i  dospělí si 
u nás přijdou na své. Lehce zde ze 
sebe vyskáčou pracovní stres při 
teambuildingových akcích, ocení 
narozeninové oslavy a  jiné party 
spojené se skákáním a  samozřej-
mě i  pro dospělé budou otevřeny 
pravidelné kurzy. Aréna je plně kli-

matizována, má prostorné a  plně 
vybavené zázemí včetně sprch, 
příjemné relaxační prostory, party 
room a  moderní restauraci. Aré-
na bude otevřena denně od  8:00 
do 20:00 hodin.

Přijďte překonat zemskou gra-
vitaci, otestovat své skokanské do-
vednosti a  užít si spoustu zábavy. 
Vše podstatné najdete na  Face-
booku Jump&Kids Arény a na htt-
ps://jumpandkids.cz/.                     

ZUŠ Sezimovo Ústí – přijímání nových žáků

V Sezimově Ústí zapomenete na gravitaci

Sojčí pírka postupují 
do krajského kola 
Svojsíkova závodu
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Zdeňka Kašíková 
TJ Spartak Sezimovo Ústí

Na  Velký pátek se sezimoús-
tečtí gymnasté zúčastnili 

Libereckého poháru ve  sportov-
ní gymnastice. Neodjeli s prázd-
nou - v  kategorii adeptů (začá-
tečníci) zvítězil ve svém ročníku 

2009 Adam Cvígr, dále v  roční-
ku 2010 zvítězil Matouš Hájek 
a v ročníku 2011 získal 4. místo 
Vít Kvasnička.

V  nejmladších žácích (2012-
2010) obsadil 4. místo Radim Do-
nát hned po  borcích z  Hradčan 
a Vršovic, v mladších žácích (2009-
2008) se umístil na 12. místě Anto-
nín Kubát.

V  kategorii dorostenců získal 
bronzovou medaili František Va-
něček. 

Poslední dubnové závody 
ve sportovní gymnastice mužů - 
O Zlatou placku - se konaly v Čes-
kých Budějovicích.

V  kategorii nejmladších žáků 
se na druhém místě umístil Radim 
Donát, na  třetím místě Gabriel 

Mairych a na pátém místě Dalibor 
Jech.

V mladších žácích se na třetím 
místě umístil Kryštof Novotný těs-
ně před oddílovým kolegou Maty-
ášem Strakou.

V kategorii dorostenců se Fran-
tišek Vaněček umístil na  čtvrtém 
místě.  



Kristýna Voborská
trenérka TJ Spartak MAS 
Sezimovo Ústí

Po  úspěšném závodě v  domácí 
tělocvičně vyrazily sportovní 

gymnastky TJ SPARTAK MAS SE-
ZIMOVO ÚSTÍ k dalším závodům 
jarní sezóny. 

Minulý týden (6. 4.) ve  Veselí 
nad Lužnicí přidala děvčata do od-
dílové sbírky další cenné kovy.

Kristýna Jirkovská za  1. místo 
v  kat VS1B, stříbra Adéla Siko-
rová (VS0A) a  Bára Mansfeldová 
(VS3C) a  bronzovou medaili vy-
bojovala v kat VS5B Klára Honzí-
ková.

Závod byl jinak pro holky doce-
la “bramborový“. 4. místa obsadily 
Klára Dlouhá (VS1B), Tereza Vo-
nešová (VS5C) a  Aneta Kopecká 
(VS3C).

Do  desátého místa se pak 
ve svých kategoriích umístily ještě 
Ema Kopecká, Simona Kolbová, 
Hana Slabá, Marie Slabá a  Diana 
Kotalíková.

Veselského závodu se zúčastnilo 
na 170 gymnastek ze 17 oddílů celé 
ČR vč. několika medailistek z po-
sledního MČR.

13. 4. proběhl v  Pelhřimově 
Memoriál Zuzany Hartlové. Po-
pulární trojboj přilákal skvělou 
konkurenci předních gymnastic-
kých oddílů. Sezimácká děvčata 
se tak mohla znovu po  týdnu 
popasovat s  velmi kvalitní kon-
kurencí (se závodnicemi např. 
z Litvínova, Vítkovic, Sokola Brno 

I  či pražských Bohemians). Po-
čet přihlášených gymnastek, a  to 
200, předznamenal celodenní 
maraton, ve kterém se k velké spo-
kojenosti trenérů gymnastky TJ 
Spartak MAS Sezimovo Ústí ne-
ztratily. Vybojovaly dvě medaile - 
1. místo Bára Mansfeldová (VS4c) 
a 2. místo Diana Kotalíková (ženy 
B), dalších 8 umístění bylo v první 
desítce. O  ně se zasloužily Adéla 
Mansfeldová (přípravky), VS0A 
Adéla Sikorová a  Ema Kopecká, 

VS1A Simona Kolbová, VS5B 
Marie Slabá, Klára Honzíková, 
Rozálie Rybáková a ve VS5C Tere-
za Vonešová.

Pro děvčata v kategorii VS5 a 6 
B (juniorky a ženy B) jsou všech-
ny jarní závody zároveň tvrdým 
bojem o 4 místa v reprezentaci Ji-
hočeského kraje na  Olympijských 
hrách mládeže, které proběhnou 
v  červnu v  Liberci. Dalším závo-
dem, a nejen pro ně, bude za 14 dní 
Trhosvinenský pohár.                       

Sezóna sportovních gymnastek je v plném proudu

Liberecký pohár ve sportovní gymnastice
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INZERCE

Soňa Trostová
Hvězdárna Fr. Pešty

Magický červen – celonoční 
bdění venku pod rozzáře-

ným nebem plným hvězd až do vý-
chodu slunce. O letním slunovratu, 
v  čase nejvyšší plnosti a  hojnosti 
v  přírodě, bývá dosažen vrchol 
roku, neboť právě tehdy kulminu-
je síla Slunce, den je nejdelší a noc 
nejkratší v roce.

V červnu zpočátku přibývá dne 
o 19 min, ke konci ubývá o 6 min. 
Na  obloze najdeme nad západem 
souhvězdí Lva, nad jihozápadem 
souhvězdí Panny a hvězdy Pastýře 
s jasným Arkturem svítí v té době 
nad jihem. O půlnoci uvidíme vy-
soko nad východem letní souhvěz-
dí, tzv. Letní trojúhelník - Lyra, 
Labuť a  Orel se svými nejjasněj-
šími hvězdami Vegou, Denebem 
a  Altairem. Mléčná dráha o  půl-
noci prochází od  jihu k  severu, 
klene se nad východem a v oblasti 
letních souhvězdí je velmi široká 
a rozdvojená.

POZOROVÁNÍ  PLANET 
Merkur je viditelný v první po-

lovině měsíce večer nízko nad se-
verozápadním obzorem.

Venuše je nepozorovatelná.
Mars Dne 18.6. nastává těsná 

konjunkce s  Merkurem, planety 
budou nad naším obzorem         ve-
čer v  červáncích velmi nízko nad 
severozápadním obzorem.

Jupiter je viditelý nad jižním ob-
zorem po celou noc. Dne 12. 6. se 
ocitne nejblíže k Zemi -640,9 mil. 
km.

Saturn je viditelný po  většinu 
noci kromě večera.

Uran je viditelný ve druhé polo-
vině měsíce ráno nad východním 
obzorem. 

Neptun je viditelný ráno nad ji-
hovýchodním obzorem.

Slunce
V pátek 21. 6. v 17 hod SEČ na-

stává Letní slunovrat a Slunce vstu-
puje do znamení Raka, kdy začíná 
astronomické léto. 

Měsíc – bude viditelný v úplňku 
17. 6. Nejblíže k Zemi, v tzv. příze-
mí bude 8. 6. (368 535 km).

V odzemí - nejdále od naší pla-
nety - bude 23. 6. (404 512 km). 
Nejlepší pozorování měsíce je 
mimo úplněk, kdy vyniká plastika 
jeho povrchu.

Další zajímavosti najdete také 
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    

Hvězdárna Františka Pešty 
Sezimovo Ústí

INZERCE

Ondřej Kalivoda
webmaster

Město Sezimovo Ústí před ča-
sem zakoupilo uvolněnou 

www.kozi-hradek.cz. Na  této do-
méně nově vznikla a  běží vzniklá 
samostatná webová prezentace 
národní kulturní památky Kozí 
hrádek. Zde návštěvníci webu na-
leznou kromě jiného informace 
k současnosti a historii hradu, jeho 
okolí i provozu a můžou si památ-
ku rovněž prohlédnout pomocí 

populárního  rotačního nebo vir-
tuálního modelu.

Návštěvnost  sekce Kozí hrádek, 
jež byla dosud pouze součást webu 
města Sezimovo Ústí, dosahovala 
v  uplynulých letech a  v  průběhu 
turistické sezóny spolu se sekcí Be-
nešova vila nejvyšší návštěvnosti 
webu vůbec.

Zřízením samostatného webu 
tak doufáme v  další zlepšení 
a zpopularizování informovanos-
ti o této památce pro její potenci-
ální skutečné i virtuální návštěv-
níky.                                                

Web Kozího hrádku
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AKCE

DEN DĚTÍ
1. června 16–18 hod.
sportovně rekreační areál 
Pohoda

Připravena je zábavná SHOW 
KAMARÁDA WIKIHO. 
Parkourista Sebo představí novou 
JUMP AND KIDS ARENU 
Sezimovo Ústí, pro malé odvážlivce 
je připraven aquaroller, simulátor 
surfu, soutěže nebo skákací 
hrad. Z originální výtvarné 
dílny si můžete odnést například 
vlastnoručně namalované tričko. 
vstupné: zdarma

LETNÍ SHOW ZŠ ŠKOLNÍ 
NÁMĚSTÍ 
4. června 17 hod.
letní kino
Vystoupí pěvecký sbor 
Nokturňáček, roztleskávačky, 
mažoretky a folklorní soubor 
Dubínek. Uvidíte ukázky práce 
s keramikou, paličkování a další 
ruční práce žáků základní školy.
vstupné: zdarma

STŘEDEČNÍ HRANÍ
5. června 16–18 hod.
Knihovna Školní náměstí

V knihovně vyzkoušíme hru 
Velbloudí dostihy, ve které si 
procvičíme strategické myšlení při 
sázení. Farmář Pepík je postřehová 
karetní hra s barevnými zvířátky 
pro děti od čtyř let. 
Hra Přines si svou knihu 
kombinuje čtení oblíbené knihy 
s hrou.
vstupné: zdarma

FOLKLORNÍ SETKÁNÍ 
V SEZIMOVĚ ÚSTÍ
9. června 14 hod.
park před Spektrem

Třetí ročník setkání jihočeských 
folklorních souborů zahájí průvod 
všech účinkujících kolem náměstí 
T. Bati, kde se jednotlivé soubory 
představí krátkou ukázkou. 
Uvidíte soubory Dubínek, 
Doubek, Písečan a Písečánek, 
Soběslavská chasa mladá, 
Lučina, Mladá dudácká muzika, 
Borovánek a Bárováček.
vstupné: zdarma

KNIŽNÍ DOPOLEDNE 
PRO NEJMENŠÍ
10. června 10.30–11.30 hod.
Knihovna Městský úřad

Maminky, tatínkové, babičky 
i dědečkové jsou se svými 
nejmenšími vítáni v knihovně! 
Budeme si vyprávět a číst 
pohádky. Tentokrát jsou 
na programu příběhy pejska Hafíka. 
vstupné: zdarma

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY 
ŽLUTÉ ŠKOLKY
13. června 16.30 hod.
sál Spektrum
Zveme rodiče, prarodiče 
a přátele budoucích prvňáčků 
na závěrečnou besídku 
a rozloučení s předškoláky. 
V programu uslyšíte písně 
s klavírním doprovodem Jany 
Maleninské, taneční vystoupení 
holčiček s Alenou Motalíkovou, 
písničky a básničky v angličtině 
pod vedením Dany Mikeskové 
a autorskou pohádku Aleny 
Bláhové "Dračí pohádka". Všichni 
jste srdečně zváni!
vstupné: zdarma

MEDOBRANÍ
15. června 16 hod.
park před Spektrem

V rámci každoročního setkání 
si Český svaz včelařů Tábor 
připravil ukázky práce se včelami. 
Pro představu, jak funguje včelí 
společenství v přímém přenosu, 
bude na místě instalován 
prosklený úl se včelami. 
V přilehlých stáncích zakoupíte 
med, medovinu, voskové 
svíčky a další včelí produkty. 
V doprovodném programu 
vystoupí Humpolecký dixieland.
vstupné: zdarma

LUŽNICKÁ ŠLAPKA
22. června 9 hod.
nám. Tomáše Bati 
9 hodin – prezence Lužnická 
šlapka, 9.30 hodin – minizávod 
na odrážedlech, 10.00 hodin – 
start Lužnická šlapka, 10.30 hodin 
– minizávod na koloběžkách. 
Pro nejmenší jsou připraveny 
minizávody v kategorii odrážedel 
a koloběžek. O legraci se při 
tom postará cirkusový artista 
Shashik. V doprovodném 
programu si děti vyzkouší 
jízdu na elektročtyřkolkách 
a zatančí děti z Tanečního 
souboru „S.araH.“ Navíc, své 
umění předvede parkourista 

Sebo a JUMP AND KIDS aréna 
Sezimovo Ústí toho dne přivítá 
ve svých prostorách všechny 
návštěvníky s padesátiprocentní 
slevou na vstupném.Každý, kdo 
zdolá trasu Lužnické šlapky, 
dostane perníček, památeční 
placku a na ten den volné vstupné 
do sportovně rekreačního areálu 
Pohoda.
vstupné: zdarma

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

POKLADNA
736 523 288

Prodej online vstupenek: 
www.kultura.sezimovo-usti.cz

GALERIE SPEKTRUM
Výstavy jsou přístupné  

v otevírací době informačního 
centra nebo kina a v době 

konání kulturních akcí MSKS.

KNIHOVNA MĚSTSKÝ ÚŘAD
381 201 145

mk1@sezimovo-usti.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ 13–17
ÚTERÝ 9–11:30
STŘEDA 9–11:30 | 13–17
ČTVRTEK 9–11:30
PÁTEK 9–11:30

KNIHOVNA ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ
603 257 500

mk2@sezimovo-usti.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ  8–12
ÚTERÝ   8–12 | 13–18
STŘEDA   13–16
ČTVRTEK 8–12 | 13–18
PÁTEK   8–12 | 13–16

Kulturní akce na měsíc červen
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PŘEDNÁŠKY

ČESKOSLOVENŠTÍ LETCI V RAF
5. června 18 hod.
sál Spektrum 

PhDr. Daniel Švec přednáší 
o československých letcích 
v RAF, kteří se nejrůznějšími 
cestami snažili bojovat proti 
okupantům své země. Časová 
linie začíná událostmi let 
1938 a 1939, mnichovským 
diktátem a zabráním zbytku 
Československa, a končí 
poúnorovými událostmi.
vstupné: 40 Kč

VÝLETY

ADOLF LOOS V PLZNI A PRAZE
neděle 9. června
odjezd 7 hod. Spektrum, 7.15 
hod. Tábor ČD

Navštívíme čtyři plzeňské interiéry 
tohoto architekta. Prohlídky jsou 
komentované. Při cestě domů se 
zastavíme v pražské Winternitzově 
vile. Vybavení interiérů vil vybral 
a v mnoha případech dokonce 
navrhl sám architekt.
cena: 1 490 Kč

BRNO 30. LET
úterý 25. června
odjezd 6.30 hod. Spektrum, 
6.45 hod. Tábor ČD
Navštívíme interiéry vily 
Tugendhat a vily Stiassni. Jedná 
se o stavby na svou dobu velmi 
moderní a nadčasové. Vila 

Tugendhat je zapsána na seznam 
dědictví UNESCO. Projdeme se 
také brněnskou funkcionalistickou 
čtvrtí Pisárky.
cena: 1 820 Kč

DIVADLA – PODZIM

Příjem objednávek nových 
zájemců o předplatné od  

1. 6. do 31. 8. 2019 v infocentru 
Sezimovo Ústí. Zvýhodněná
 cena předplatného 1 000 Kč.

1. SKUPINA
DOKTOR V NESNÁZÍCH
AGENTURA FAMÍLIE
14. října 19 hod.

Hrají: Karel Zima, Ivana Korolová 
/ Anna Stropnická, Kateřina 
Hrušková, Dana Morávková /
Miluše Bittnerová, Magda 
Weigertová / Zuzana Mixová, 
Anna Kulovaná / Patricie 
Solaříková

DVA NAHATÝ CHLAPI
JT PROMOTION
4. listopadu 19 hod.

Hrají: Martin Zounar, Martina 
Randová, Martin Kraus, Daniela 
Šinkorová

V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, 
TATÍNKU
AGENTURA HARLEKÝN
2. prosince 19 hod.
Hrají: Petr Nárožný, Simona 

Postlerová / Miroslava Pleštilová, 
Jana Malá / Týna Průchová, Jan 
Šťastný / Jan Čenský, Jarmila 
Švehlová, František Skopal / 
Martin Sochor, Barbora Šťastná 
Petrová / Malvina Pachlová

2. SKUPINA
ZAČÍNÁME KONČIT
DIVADLO KALICH
17. října 19 hod.

Hrají: Bára Hrzánová, Radek 
Holub, Radek Zima, Johana 
Tesařová/Radka Fiedlerová

ZNOVU A LÍP
DIVADLO TITANS
18. listopadu 19 hod.

Hrají: Kristýna Frejová, Marek 
Daniel, Luboš Veselý nebo Václav 
Vašák, Marcela Holubcová / Klára 
Cibulková, Jana Kozubková / 
Klára Cibulková

INTIMNÍ PŘÍBĚHY Z RÁJE
STUDIO BOUŘE
18. prosince 19 hod.
Hrají: Robert Jašków, Michal 
Slaný, Jitka Ježková, Kateřina 
Sedláková

KURZY

HARMONIZAČNÍ 
A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
3., 10. a 17. června 18 hod.
Spektrum
Cvičení s lektorkou Mgr. Lenkou 
Čápovou pro zdraví a psychickou 
pohodu, vhodné pro všechny 
věkové kategorie. Zbavíte se 
napětí, bolesti, naučíte se správně 
využívat svaly a předcházet 
zdravotním problémům.
vstupné: 80 Kč (permanentka 
na 10 lekcí: 600 Kč)

GALERIE

KRÁSA AKVARELU
VERNISÁŽ 15. června 16 hod.
Výstava je přístupná do 6. září.
galerie Spektrum

Akvarely vystavují členové 
Volného sdružení umělců Čech, 
Moravy a Slovenska.

ZDENĚK RAISER 
„DŮCHODCI MALUJÍ…“
VERNISÁŽ 15. června 16 hod.
Výstava je přístupná 
do 19. července.

galerie Spektrum
Pracoval jako kameraman. 
Mluví o sobě jako o „naivním 
důchodci“, protože maloval, 
jak je u skutečných naivistů 
zvykem, jen pro svoji radost. 
Jeho díla jsou plná jasných 
barev, humorné nadsázky a jsou 
doplněna vtipnými texty.
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VÝSTAVA ZUŠ
Výstava je přístupná 
do 14. června
galerie Spektrum
Na letošní výstavě výtvarného 
oboru ZUŠ uvidíte nejeden 
zázrak. Zažít zázrak v 27 000 cm³ 
bylo totiž téma projektu pro 
školy Pražského Quadriennale 
scénografie, kterého se výtvarný 
obor ZUŠ zúčastnil. Novinkou 
je zapojení účastnic Akademie 
třetího věku. Svými pracemi se 
představují i učitelky A. Horynová 
a E. Volfová.

PAVLA VRKOČOVÁ – AKVARELY
Výstava je přístupná 
do 21. června
Knihovna Školní náměstí
Expozice obrazů Pavly Vrkočové, 
opět tematicky zaměřená 
na oblast Šumavy a Sezimova Ústí, 
doplněná několika obrázky Prahy. 
Výstava je dostupná v otevírací 
době knihovny.  

KLUBOVNA III. VĚKU

JAK NEZTRÁCET … PAMĚŤ
3. června 14 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici
Pokračování tréninku paměti hrou 
s paní Danou Průchovou.

SOBOTNÍ VYCHÁZKA
8. června 14 hod.
V parku před hotelem MAS
S paní H. Kazatelovou se vydáme 
po trase ZTZ směrem k oblastem 
K vodárně, Na vrších a Terezčin 
hájek. Přejdeme na MTZ směr 
statek Kravín, První mykologická 
rezervace na hrázi rybníka Luční 
a zpět na ZTZ na Kozí hrádek. 
Domů pak po ČTZ nebo okolo 
Plocku (Ušáku).

ZÁVĚREČNÉ POSEZENÍ 
U OHNĚ
10. června 14 hod.
Venkovní prostory restaurace 
Hilton
Plamenný vstup do dovolenkového 
času. Využijeme servisu restaurace, 

takže s sebou jen to, co budeme 
chtít opéct. Dobrá nálada 
s úsměvem a chuť se bavit patří 
ke každému našemu pondělku.

KNIHOVNY

Knihovna Městský úřad 
– knižní novinky
Michel Faber: Kvítek 
karmínový a bílý
Příběh z viktoriánského Londýna
Petra Dvořáková: Dědina
Příběh jedné současné vesnice
J. D. Robb: Ruka ruku myje
Detektivní román
Sandra Pogodová: Hoď se 
do pogody
Humorné vyprávění
Pavel Kosatík: Emil Běžec
První ucelený životopis 
legendárního běžce
Andrew Mayne: Hračkář
Thriller
B. T. Bradford: Dar osudu
Čtení pro ženy
Conn Iggulden: Válka růží 3
Pokračování historického románu
Hana Parkánová-Whitton: 
Poslední láska císaře Karla
Historický román
Gisela Fischer: Hasiči
Velká obrázková knížka pro děti

Knihovna Školní náměstí 
– knižní novinky
Dospělí:
Anne Jacobson: Venkovské 
sídlo – Zlaté roky
Začátek nové historické série
Camilla Läckeberg: Zlatá klec
První z dvojice napínavých 
románů švédské autorky
Alena Mornštajnová: 
Tiché roky
Další román oblíbené české 
autorky
B. A. Paris: Přiveď mě zpátky
Napínavý thriller
Kristína Pavelková: Spadnul 
z jahody
Román pro ženy
Petra Suchá: Vesmír ve sprše
Hořkosladké příběhy o ženách

Děti a mládež:
Darcey Bussellová: 
Nela a tančící kocour
Další příhody malé baletky
Cube Kid: Deník malého 
minecrafťáka 5

Dobrodružná cesta malého 
minuse za kariérou bojovníka 
ve světe Minecraftu
Jessica Martinelo: I příšery si 
čistí zoubky!
Co se stane holčičce, která si 
nechce čistit zoubky?
Susanne Berner: 
Léto – obrázkové příběhy
Obrázkové příběhy o ročních 
obdobích

KINO SPEKTRUM

Kino Spektrum promítá ve 3D!!!

so     1. června 15:00 hod.
ne  23. června 15:00 hod.  
POKÉMON DETEKTIV PIKACHU 

akční, dobrodružný, animovaný, 
rodinný , USA, Japonsko, 2019,  
104 min., přístupný, dabing
vstupné: 120 / 130 Kč

so  1. června 17:30 hod.
čt  6. června 20:00 hod.
ROCKETMAN
drama, životopisný, hudební
USA, Velká Británie, 2019,  
120 min., 12 let, titulky
vstupné: 130 Kč

so     1. června 20:00 hod.
út  11. června 17:30 hod.
JOHN WICK 3

akční, krimi, thriller 
USA, 2019, 15 let, 131 min., titulky
vstupné: 120 Kč

ne     2. června 15:00 hod.  
ne 30. června 15:00 hod. 
ALADIN
dobrodružný, fantasy, USA, 2019, 
120 min., přístupný, dabing
vstupné: 140 / 100Kč 

ne 2. června 17:30 hod.  
GODZILLA II KRÁL MONSTER

akční, dobrodružný, thriller, sci-fi 
USA , 2019, 132 min., 12 let, 
titulky
vstupné: 130 Kč

ne 2. června 20:00 hod.
TERORISTKA
komedie, drama 
ČR, SR, 2019, 95 min., 12 let
vstupné: 120 Kč

čt 6. června 10:00 hod.
TRABANTEM TAM 
A ZASE ZPÁTKY 
dokument
ČR, 2019, 105 min., 12 let
vstupné: 60 Kč 

čt 6. června  17:30 hod.  
pá 7. června  17:30 hod.  
so 8. června  17:30 hod.  
X-MEN: DARK PHOENIX 

akční, dobrodružný, fantasy
USA, 2019, 114 min., 12 let, dabing
vstupné: 150 Kč

pá 7. června  20:00 hod.
TvMiniUni: ZLODĚJ OTÁZEK 
animovaný, rodinný, 2019
ČR, 80 min., přístupný
vstupné: 120 Kč

so    8. června  15:00 hod.
ne 16. června  15:00 hod.
PSÍ POSLÁNÍ 2 
rodinný
USA, 2019, 108 min., přístupný, 
dabing
vstupné: 120 Kč

so     8. června  20:00 hod.  
ne  30. června  20:00 hod.  
POSLEDNÍ VEČERY 
NA ZEMI 
drama
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Čína, 2018, 138 min., 15 let, titulky
vstupné: 90 Kč

ne 9. června 20:00 hod.   tit.
so 29. června 15:00 hod. dab.
AVENGERS: ENDGAME
akční, sci-fi
USA, 2019, 182 min., přístupný
vstupné: 130 / 100 Kč

út 11. června 20:00 hod.
ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ

krimi, drama, thriller, životopisný
USA, 2019, 108 min., 15 let, titulky
vstupné: 110 Kč 

st 12. června 16:00 hod.
ŠPALÍČEK
animovaný, 1947
ČR, 78 min., přístupný
První celovečerní loutkový film 
režiséra a animátora Jiřího 
Trnky.
vstupné: 30 Kč

st 12. června 17:30 hod.
MONETOVY LEKNÍNY – MAGIE 
VODY A SVĚTLA
dokument
Itálie, 2019, 90 min., přístupný, 
titulky
vstupné: 100 Kč

st 12. června 20:00 hod.
ŽENY V BĚHU 
komedie 
ČR, 2019, 93 min., přístupný
vstupné: 110 Kč 

pá 14. června 10:00 hod.
ZELENÁ KNIHA
drama, komedie, roadmovie
USA, 2018, 130 min., 12 let, titulky
vstupné: 60 Kč

pá 14. června 17:30 hod.  
so 15. června 20:00 hod.  
ne 16. června 17:30 hod.  
st 26. června 17:30 hod. - tit
MUŽI V ČERNÉM: 
GLOBÁLNÍ HROZBA

komedie / Sci-Fi / Akční
USA, 2019, 107 min., 12 let, 
dabing, titulky
vstupné: 150 / 130 Kč

pá 14. června 20:00 hod.
út 18. června 17:30 hod.
RODIČE NA TAHU
komedie
USA, 2019, 97 min. 12 let, 
české titulky
vstupné: 120 Kč

so 15. června 17:30 hod.
FREE SOLO
dokument
USA, 2018, 100 min., přístupný, 
titulky
vstupné: 100 Kč

ne  16. června 20:00 hod.
st  19. června 17:30 hod.
SPITFIRE
dokument
VB, 2019, 99 min., 12 let, titulky
vstupné: 90 Kč

út 18. června 20:00 hod.
PUNK JE HNED!

drama, Slovensko, Česko, 2019, 
70 min., 18 let
vstupné: 100 Kč

st 19. června 16:00 hod.
KARKULKA A SEDM TRPASLÍKŮ
animovaný

ČR, 2018, 56 min., přístupný
vstupné: 70 Kč

st 19. června 20:00 hod.
GENESIS
drama
Kanada, 2018, 130 min., 15 let, 
titulky
vstupné: 100 Kč

čt 20. červen 10:00 hod.
MOJE STOLETÍ
dokument
ČR, 2018, 104 min., přístupný
vstupné: 60 Kč 

čt 20. června 17:30 hod.  
pá 21. června 17:30 hod.  
so 22. června 15:00 hod.  
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2

dobrodružný animovaný film 
USA, 2019, 86 min., přístupný, 
český dabing
vstupné: 140 Kč

čt  20. června 20:00 hod.
ne  23. června 17:30 hod.
PODFUKÁŘKY
komedie
USA, 2019, 94 min., 15 let, titulky
vstupné: 120 Kč

pá  21. června 20:00 hod.
so  22. června 17:30 hod.
FILM SOJČÁK
dokument, 70 min., 2019, přístupný
vstupné: 50 Kč

so  22. června 20:00 hod.
pá  28. června 17:30 hod.
BRANKÁŘ
životopisný, drama, romantický 
Německo, VB, 2018, 120 min., 
12 let, titulky
vstupné: 90 Kč

ne 23. června 20:00 hod.
BEATS
drama, komedie, hudební

VB, 2019, 101 min., 15 let, titulky
vstupné: 90 Kč

st 26. června 16:00 hod.
POHÁDKOVÁ ZAHRÁDKA
ČR, 63 min.přístupný, krátké 
pásmo pohádek pro nejmenší
vstupné: 30 Kč

st  26. června 20:00 hod.
NEVIDITELNÉ
komedie, drama, Francie, 2018, 
102 min., 12 let, titulky 
vstupné: 100 Kč

út    4. června 20:00 hod.
čt 27. června 10:00 hod.
SNĚŽÍ!
ČR, 2019, 12 let, 74 min.
poetické, drama
vstupné: 110 /60 Kč 

čt 27. 6. 17:30 hod.
SLUNCE JE TAKÉ HVĚZDA
romantický, 2019, 94 min., 12 let, 
titulky
vstupné: 120 Kč

čt  27. června 20:00 hod.
so  29. června 18:15 hod.
YESTERDAY
komedie, hudební
Velká Británie, 2019, 117 min., 
přístupný, titulky
vstupné: 130 Kč

pá 28. června 20:00 hod.
ne 30. června 17:30 hod.
ANNABELLE 3

horor, thriller, mysteriózní
USA, 2019, 15 let, titulky
vstupné: 130 Kč

út    4. června 17:30 hod.
so 29. června 20:30 hod.
ŠPRTKY TO CHTĚJ TAKY
komedie
USA, 2019, 102 min., 15 let, titulky
vstupné: 100 Kč

Změna programu vyhrazena.
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Městské středisko 
kultury a sportu

Rok se s  rokem sešel a  v  Sezi-
mově Ústí se opět bude konat 

Medobraní. Tato akce měla loni 
u veřejnosti velký úspěch a organi-
zátoři předpokládají, že i letos po-
těší všechny, kterým chutná med 
a zajímají se o život včel.

Letošní Medobraní se uskuteční 
v  sobotu 15. června od  16 hodin 
v  parku před Spektrem. Návštěv-
níci uvidí ukázky práce včelařů 
a  také si udělají představu o  tom, 
jak funguje včelí společenství. 
Na  místě bude nainstalovaný úl, 
v němž budou včely vyrábět med 
doslova v přímém přenosu. 

K  ochutnání bude připravené 
odvíčkované voští, což je vlastně 
přírodní medová žvýkačka. Přilehlé 
stánky nabídnou k zakoupení med, 
medovinu, voskové svíčky a  další 
včelí produkty. K  mlsání a  dobré 
náladě zahraje Humpolecký dixie-
land, vstup na akci je zdarma.         

Městské středisko 
kultury a sportu

Sportovní událost Lužnická šlap-
ka již po osmé zve k příjemné-

mu výšlapu na kole. Letošní akce se 
koná v sobotu 22. června a oproti 
loňskému ročníku bude několik 
změn.

Tentokrát se prezence účastní-
ků, start a  doprovodné programy 
odehrají na  náměstí Tomáše Bati. 
Trasa závodu je rozvržena tak, 
aby její podstatná část procházela 
po  cyklostezkách blízkými turo-
veckými lesy. 

Lásku k cyklistice je dobré pěs-
tovat už od  útlého věku, proto je 
tu novinka pro nejmenší – mini-
závody v kategorii odrážedel a ko-
loběžek. A komu se nechce šlapat, 
může vyzkoušet jízdu na  elek-
tročtyřkolkách.

Cyklistická trasa bude mít opět 
dvě varianty: delší a  nenáročnou. 
Od 9 hodin se bude konat prezen-

ce cyklistů, kteří odstartují v  10.00 
na zvolenou trasu. V 9.30 se uskuteč-
ní minizávod malých jezdců na od-
rážedlech a v 10.30 startuje minizá-
vod dětských koloběžkářů. O legraci 
se při tom postará cirkusový artista 
Shashik, který bude malé závodníky 
provázet celými jejich závody.

Současně se zde uskuteční pre-
zentace nového centra pro spor-

tovní vyžití – Jump&Kids Areny 
Sezimovo Ústí, která právě tímto 
dnem zahájí provoz pro veřejnost. 
A  nebude chybět ani parkouris-
ta Sebo! Sportovní aréna toho 
dne přivítá všechny návštěvníky 
ve svých prostorách s padesátipro-
centní slevou na vstupném.

O  doprovodný program Luž-
nické šlapky se postarají děti z Ta-

nečního souboru „S.araH.“ Každý, 
kdo dojede do cíle, dostane perní-
ček, památeční placku s  motivem 
Lužnické šlapky a na ten den volné 
vstupné do sportovně rekreačního 
areálu Pohoda.

A  na  závěr důležitá zpráva pro 
aktivní účastníky: Vezměte si s se-
bou na závody nejen vlastní stroje, 
ale nezapomeňte ani na helmy.     

Medobraní 
představí 
práci včelařů 

Folklorní setkání v Sezimově Ústí 
vstupují do třetího ročníku

Lužnická šlapka bude zábavou pro malé i velké

Městské středisko 
kultury a sportu

Jihočeský folklor žije! Ba co 
víc – lidé se mu nejen aktivně 

věnují, ale stále více nadšenců 
ho i  poslouchá. To dobře vědí 
interpreti a diváci festivalu Fol-
klorní setkání v Sezimově Ústí, 
který vstupuje do svého třetího 
ročníku. 

Letošní ročník se odehraje 
tradičně v parku před Spektrem 
v neděli 9. června od 14 hodin. 
Akci zahájí průvod všech účin-
kujících kolem náměstí Tomáše 
Bati, kde se jednotlivé soubory 
představí krátkou ukázkou. 

Návštěvníci se mohou těšit 
na zavedená jména současného 
jihočeského folkloru. Zahra-
jí i  zatančí soubory Dubínek, 
Doubek, Písečan a  Písečánek, 
Soběslavská chasa mladá, Lu-
čina, Mladá dudácká muzika 
Strakonice, Borovánek a  Báro-
váček. 

Festivalovou premiéru bude 
mít sezimoústecký soubor Dou-
bek, který se zformoval z dospě-
lých členů Dubínku a jeho řady 
posílili hudebníci a  tanečníci 
souboru Jitra Soběslav. Folklor 
je tedy záležitost stále se rozvíje-
jící a milovníci lidové hudby by 
si tuto událost rozhodně neměli 
nechat ujít.                                   


