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Měsíčník

Martin Doležal
starosta města

■ město odkoupilo od  státu 
objekt Moštárny v  ul. Za-
hradní, kupní cena byla  
2,5 mil. Kč;

■ probíhá rekonstrukce ulic 
Šafaříkova a Hromádkova;

■ RM schválila uzavření 
smlouvy o  dílo s  vítězem 
výběrového řízení na  do-
davatele zateplení bytového 
domu č.p. 638, a  to se spo-
lečností HMDESIGN Tábor 
s.r.o., cena díla 3,62 mil. Kč 
bez DPH, 4,16 Kč vč. DPH;

■ v návaznosti na změnu sta-
nov společnosti CENTES 
Sezimovo Ústí, a. s., jíž je 
město jediným akcioná-
řem, zvolila RM jediným  
členem představenstva 
Ing.  J. Kudrnu a  členy DR 
Ing. Z. Havlůje, Ing. J. Špin-
gla a p. J. Králíka;

■ RM, jako jediný akcionář 
společnosti CENTES Sezi-
movo Ústí, a. s., schválila 
realizaci projektů oprav ob-
jektových předávacích sta-
nic v  budovách Lipová č.p.  
495 a Táboritů č.p. 603–606 
společností.

■ RM vyhlásila výběrové 
řízení na  místo ředitele/
ředitelky p. o. MSKS s před-
pokládaným nástupem od   
1. 8. 2021.      

Krátce z radnice

Jaroslav Kudrna 
statutární ředitel

Vážení odběratelé tepelné ener-
gie v Sezimově Ústí II, podle 

§ 76, zákona č. 458/2000 Sb. Vám 
oznamujeme termín plánované 

odstávky tepla v lokalitě Sezimovo 
Ústí II v roce 2021. Dodávka tepla 
bude přerušena takto: 

Pro odběratele tepla v objektech 
č. p. 602, 603, 604–608, 500, 609–
613, 493, 494, 495, 617, 616, 614, 
496 od  18. 7. 2021 – 18:00 hod. 
do 30. 7. 2021 – 18:00 hod.

Pro ostatní odběratele od 25. 7. 
2021 – 18:00 hod. do 30. 7. 2021 – 
18:00 hod.

Obsluha tepelného hospo-
dářství bude zajištěna do  25. 7. 
2021 a  od  30. 7. 2021 na  tel.  
č. 381 275 117 a 608 325 412. 

Děkujeme za pochopení.           

Plánované odstávky tepla

Martin Doležal
starosta města

Rada města schválila na  svém 
jednání dne 26.04.2021 dopl-

nění zásobníku plánu oprav chod-
níků a  komunikací a  vybrala pro 
letošní rok k  realizaci následující 
akce:

a) akce, u  nichž se předpokládá, 
že budou postupně realizovány 
Správou města Sezimovo Ústí, 
a  to v  rámci příspěvku, který 
je v  rozpočtu města na  r. 2021 
schválen pro tuto organizaci:

 Jana z Ústí (lokální opravy chod-
níků pravá strana k  ul. Tábor-
ská)

 Bydlinského (lokální opravy 
chodníku v úseku Petra Veliké-
ho)

 Bydlinského (rekonstrukce 
chodníku v  úseku Mlýnská – 
Švehlova)

 parkovací zálivy Okružní (rozší-
ření parkovacích ploch (postup-
ně, dle zůstatku fin. prostř.)

b) akce, které budou realizovány 
externími dodavateli: 

 Dukelská (rekonstrukce pravé-
ho chodníku v úseku Pionýrů – 
Průmyslová)

 Dukelská (rekonstrukce chodní-
ků v podloubí č.p. 610/8 a okolo 
prodejny Kos)

 Na Mýtě (rekonstrukce vozovky 
v  úseku Dr.  E. Beneše – most 
Na Mýtě)

 Svépomoc (oprava 3 propadlých 
kanálových vpustí v  úseku Ne-
rudova – K Hájence)

c) akce, které budou realizovány 
externími dodavateli v  rámci 
běžných bodových oprav komu-
nikací – mikrokoberec ul. Ke Sta-
dionu (položení další části kober-
ce), bodové závady technologií 
Aplikace Turbo a opravy deskou 
technologií Asfalt OK +                   

Plán oprav chodníků a komunikací
Foto: Václav Gabriel
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Ludmila Svatková
místostarostka města

Město Sezimovo Ústí nabízí 
k  pronájmu bezbariéro-

vé byty v  Domě s  pečovatelskou 
službou v ulici K Hájence čp. 1500 
(DPS). Šest bytů 2+kk a dva byty 
1+kk budou pronajaty zájemcům 
za  nejvyšší nabídnuté nájemné 
ve výběrovém řízení formou obál-
kové metody.

Podmínky pro přijetí osob 
do  nepodpořených pečovatel-
ských bytů:
 Věk nad 65 let a/nebo přiznaný 

příspěvek na péči.
 Zájemce nesmí vyžadovat ce-

lodenní péči, musí být alespoň 
částečně soběstačný a  schopen 
pohybu. 

 Zájemce nesmí mít Alzheime-
rovu chorobu, závažné mentální 
postižení, či závažnou psychi-
atrickou poruchu, která by ho 
činila nesoběstačným.

 Zájemce nesmí trpět infekční či 
parazitární chorobou, toxiko-
manií nebo alkoholismem, nebo 
být bacilonosičem. 

 Bezdlužnost nájemce (budoucí 
nájemce není veden v insolvenč-
ním rejstříku, město Sezimovo 
Ústí neeviduje ke  dni podání 
žádosti vůči budoucímu nájem-
ci pohledávku po splatnosti, ani 
neevidovalo v  posledních třech 
letech vůči budoucímu nájemci 
pohledávku šedesát a  více dnů 
po splatnosti).

Hodnotící kritéria výběrové-
ho řízení:
 Nabídka měsíčního základního 

nájemného (v Kč). 
 Vztah k městu Sezimovo Ústí.
 Počet osob užívajících byt a ma-

jících trvalé bydliště v Sezimově 

Ústí (splnění podmínky do šes-
ti měsíců od  podpisu nájemní 
smlouvy).

 Uvolnění obecního bytu v Sezi-
mově Ústí.

 Počet podaných žádostí o  pro-
nájem obecního bytu v Sezimo-
vě Ústí v posledních třech letech

 (více žádostí podaných k  jed-
nomu datu výběrového řízení je 
počítáno jako jedna žádost).

Ostatní podmínky pro nájem 
bytů v DPS:
 Podmínkou uzavření nájemní 

smlouvy je předchozí uzavření 
smlouvy o  poskytování pečo-
vatelských služeb v  minimální 
výši 200 Kč za měsíc, u manželů 
(dvojice) alespoň jedním z part-
nerů. Do  částky není zahrnuta 
strava. Pouze v  případě, že ně-
kterou z  potřebných služeb pe-
čovatelská služba neprovozuje, 
bude nájemce využívat služeb 
jiných poskytovatelů. Čerpá-
ní služeb v  uvedené výši není 
potřeba v případě pobytu v ne-
mocnici.

Písemná žádost musí být pře-
dána na  podatelnu Správy města 
Sezimovo Ústí, ul. Průmyslová 
č.p. 1095, 391  02 Sezimovo Ústí 
nejpozději do  16. června 2021 
do  11:00 hodin. Předpokládaný 
termín nastěhování je 1. července 
2021 (změna vyhrazena).

Prohlídky bytů se uskuteční  
2. a 9. června 2021 od 15.00 hodin.

Více informací získáte na úřední 
desce a webu města Sezimovo Ústí 
a na Správě města Sezimovo Ústí:

Eva Podroužková, tel. č.: 
381 200 437, 725 769 857, e-mail: 
e.podrouzkova@sezimovo-usti.cz

Jiří Stejskal tel. č.: 381 200 436, 
725  769  860, e-mail: j.stejskal@ 
sezimovo-usti.cz                                 

Byty nabízené k pronájmu:

číslo bytu podlaží velikost cel. podlah. plocha min. nájemné

1.3 1. NP 2+kk 57,57 m2 3.742 Kč

2.9 2. NP 2+kk 57,57 m2 3.742 Kč

3.9 3. NP 2+kk 57,57 m2 3.742 Kč

4.9 4. NP 2+kk 57,57 m2 3.742 Kč

2.13 2. NP 2+kk 60,89 m2 3.958 Kč

4.13 4. NP 2+kk 60,89 m2 3.958 Kč

2.14 2. NP 1+kk 39,52 m2 2.569 Kč

2.15 2. NP 1+kk 39,52 m2 2.569 Kč

Dům s pečovatelskou službou –
pronájem bytů 2+kk a 1+kk

Martin Doležal
starosta města

Prapor s vyšitými nápisy „Sokol 
Kovosvit Sezimovo Ústí“ na líci 

a „Vlasti stráž“ na rubu se v těchto 
dnech podařilo zakoupit v interne-
tové aukci městu Sezimovo Ústí. 
Po  provedení vyčištění a  restau-
race praporu bude rozhodnuto 
o jeho uložení či vystavení. 

O  historii praporu toho není 
známo mnoho, město by proto 

uvítalo jakékoli informace (vč. 
např. fotografií), které by pomohly 
„životopis“ praporu osvětlit. Děku-
jeme.                                                      

Město získalo starý sokolský prapor

Upozornění pro čestné dárce krve, kteří mají trvalý pobyt v Sezimo-
vě Ústí a dosáhli stanoveného počtu bezplatných odběrů krve, že si 

mohou, stejně jako v minulých letech, požádat o jednu z variant ocenění, 
které je stanoveno v „Pravidlech pro oceňování čestných dárců krve“ a to 
do 30. 6. 2021 na tel. 381 201 127 nebo e-mailu e.kralikova@sezimovo- 
usti.cz.                                                                                                                        

Oceňování dárců krve
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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

pověřená vedením 
Vedoucí odboru správního 

a právního
Ing. Jana Aujezdecká

381 201 116
Sekretariát

381 201 127
Matrika

Petra Pelcová
381 201 112

Oddělení sociálních služeb
Bc. Veronika Benáková

381 201 114
Pečovatelská služba

777 794 874
Denní stacionář

605 359 317
Pověřená řízením Staveb. úř. 

Bc. Hana Ebertová
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)
Veronika Holubová

737 254 683
Vedoucí městské knihovny

Jitka Kovandová
381 201 145

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 veř. osvětlení

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

Karel Homolka
správa města

Předpokládaný nástup: dle doho-
dy, lze i okamžitě.

Pracovní náplň: zajištění pro-
vozu technických služeb – údržba 
zeleně, komunikací, odpadového 
hospodářství, různé.

Platové podmínky: plato-
vé podmínky dle nařízení vlády  
č. 341/2017 Sb.

Pracovní poměr: možnost pra-
covního poměru i  na  dobu neur-
čitou.

Základní požadavky na  ucha-
zeče: manuální zručnost, dobrý 
zdravotní stav, ochota pracovat 
manuálně v  širokém spektru čin-
ností.

Výhodou: vzdělání či zkuše-
nosti v oboru zahradnictví a zele-
ně (pracovní i  soukromé), práce 
s motorovou pilou, křovinořezem, 
plotostřihem, motorovými sekač-

kami, zkušenosti s pletím, vysazo-
váním stromů, s opravami asfalto-
vých komunikací, betonováním, 
pokládkou dlažby apod., nebo ři-
dičský průkaz skupin B, C, T. 

Kontakt pro bližší informace 
či jednání: Petra Vokounová, tel.: 
381 200 432, 725 769 852, e-mail: 
p.vokounova@sezimovo-usti.cz 
(zeleň a  odpady), Karel Homol-
ka, tel.: 381 200 432, 725 769 850,  
e-mail: k.homolka@sezimovo-usti.cz 
 (komunikace).                                 

Správa města hledá pracovníky 
a pracovnice technických služeb

Petr Klíma
oddělení životního prostředí

V  dubnu byla na  své místo 
– ke  slunečním hodinám 

na  nám. T. Bati, po  měsíčním 
strávení v  kovářské dílně, navrá-
cena opravená kovová plastika 
Strážce času. Pravou nohu plas-
tiky někdo zdeformoval, zatékalo 
do ní a bylo potřeba zabránit roz-
voji koroze uvnitř ní. Oprava je 

řešena s pojišťovnou jako pojistná 
událost. Součástí opravy plastiky 
byla i  kompletní renovace povr-
chové úpravy. Namísto původní-
ho tmavošedivého odstínu, který 
byl spíše smutný, byl použit mo-
dernější a  světlejší odstín, který 
plastiku více oživuje. 

Věříme, že nový vzhled plastiky 
se bude líbit.  

Sluneční hodiny v  Sezimově 
Ústí zabodovaly v  mezinárodní 
soutěži Stín času. Na  přehlídce 

slunečních hodin v  italské Brescii 
se staly jedním z devíti oceněných 
děl z 200 kandidátů z celého světa. 
Hodiny z náměstí Tomáše Bati tak 
byly oceněny společně s časoměr-
nými díly z Florencie, Turína, Par-
my, Boloně či francouzské Mar-
seille. Zároveň se staly historicky 
prvními hodinami z České repub-
liky, které se této soutěže účastnily, 
a dosud drží prvenství jako největší 
sluneční hodiny v Čechách (zdroj: 
Táborský deník, květen 2008).      

Strážce času v novém hávu
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Poděkování

Společenská kronika

	Děkuji panu starostovi Mar-
tinu Doležalovi za blahopřání 
k mým narozeninám. 

Ludmila Dvořáková
	Děkuji panu starostovi a paní 

Hlubinkové za  blahopřání 
a  dárek k  mému životnímu 
jubileu.  Jarmila Bernátková

	Děkuji panu starostovi Mar-
tinu Doležalovi za blahopřání 
k mým kulatým narozeninám 
a za předání dárku. 

Miluše Smetanová
	Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání k mým narozeninám.
Jan Devera

	Děkuji panu starostovi Mar-
tinu Doležalovi za blahopřání 
k mým narozeninám. 

Jaroslav Boháč
	Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání k narozeninám.
Zdeňka Petrová

	Děkuji panu starostovi Mar-
tinu Doležalovi za blahopřání 
k mým narozeninám.

František Moravec
	Děkuji panu starostovi 

Mgr. Ing. Martinu Doležalovi 
za blahopřání k mým naroze-
ninám.          Ladislav Ludvík

Narození: od 1. 4. do 17. 4.
Bílek Jan

Černý Petr
Herold Tomáš

Pekař Sebastian
Studničková Lada

Tíkal Václav
Woldřich Kevin

Zemřelí: od 22. 3. do 18. 4.
Bártová Jaroslava
Bendová Albína

Binder Karel
Doležalíková Miloslava

Ježková Dagmar
Krejčová Veronika
Laszáková Jaroslava

Mlezivová Olena
Němečková Jiřina
Pelikánová Růžena

Punčochářová Marie
Šotová Růžena
Zachariáš Josef

Zachariášová Helena
Zděnovec Pavel

Petr Klíma
odbor životního prostředí

V dubnu byl výsadbou 15 stro-
mů realizován projekt „Vý-

sadba stromů v  Sezimově Ústí“, 
který byl podpořen Ministerstvem 
životního prostředí v rámci výzvy 
Národního programu Životní pro-
středí. Předmětem dotace byl ná-
kup sazenic, materiálu potřebného 
k  výsadbě a  zavlažovacích vaků. 
Stromy byly vysazeny na šesti vy-
tipovaných lokalitách, vhodných 
k ozelenění:
 okolí nového parkoviště v  ul. 

Rudé armády – jírovec maďal,  
2 platany javorolisté, třešeň ptačí

 park před hvězdárnou –  
4 okrasné jabloně

 hřiště seniorů v ulici Krátká –  
2 třešně pilovité ´Kanzan´ a  ja-
vor červený ´October Glory´

 park u  železniční zastávky –  
2 višně Sargentovy ´Rancho´

 prostranství před restaurací 
Lípa – javor červený ´Red Sun-
set´

 vyvýšený záhon před poštou – 
slivoň myrobalán ´Nigra´, která 
zde dříve rostla.

Celkové náklady projektu činí 
85.748 Kč, předpokládaná výše 
dotace 84.493 Kč. Společně s  uve-
denou výsadbou bylo ve  městě 

vysazeno dalších 11 stromů. A  to 
vesměs jako náhradní výsadby 
nebo dosadby za  uhynulé stromy, 
které musely být pokáceny. O do-
taci na  tyto stromy nebylo proto 
možné požádat. 

Dále bylo založeno 6 záhonů 
s  lučními květy (květinové lou-
ky) – 4 záhony před Hotelem 
MAS, 1 záhon za domem čp. 645  
v ul. Dukelská, 1 záhon na křižo-
vatce Dukelská a K Hájence. Opro-
ti loňskému roku byly záhony roz-
šířeny a lépe připravena půda před 
osetím, tak by estetický efekt v ob-
dobí kvetení, tj. v polovině června, 
měl být větší. 

K  uvedeným stromům, vysa-
zeným v  jarní sezóně, je nutné 
připočítat i  31 stromů (borovice 
černé, duby letní a  lípy srdčité), 
které byly, jak bylo informováno 
v  předchozím vydání Novinek ze 
Sezimova Ústí, vysazeny v  rámci 
I. etapy ozeleňování zemního valu 
podél dálnice u  Kozího hrádku. 
Výsadba byla provedena v  rámci 
projektu spolku Sázíme stromy, 
z. ú., kterého se město Sezimovo 
Ústí účastnilo. Samotnou výsadbu 
provedli zaměstnanci společnosti 
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Stálý přehled o provedených no-
vých výsadbách a ozeleněných plo-
chách je k dispozici na webu města 
v  sekci Životní prostředí/Výsadby 
zeleně.                                                 

Jarní výsadba stromů

Petr Klíma
odbor životního prostředí

Na  podzim se park na  konci 
ulice B. Němcové v Sezimově 

Ústí I  dočká sadovnických úprav. 
Odstraněním tří silně proschlých 
smrků ve vnitřní ploše parku v zá-
věru minulého roku došlo k vytvo-
ření prostoru pro možnost oživení 
celého parku, tvořeného převážně 
z  jehličnanů. Zpracovaný projekt 
krajinářské architektky Ing.  Věry 
Hrubé proto navrhuje do  parku 
na vhodných místech doplnit hod-
notné a  barevně zajímavé druhy 
keřů a  stromů. Později bude park 
doplněn lavičkami, které umož-
ní využívání plochy pro posezení 
a setkávání lidí. 

Veškeré informace o  projek-
tu jsou k  dispozici na  webových 
stránkách města v rubrice Životní 
prostředí.                                           

Sadovnické úpravy 
parku v ulici 
B. Němcové

Zdeněk Havlůj
ředitel SM

K obvyklému termínu, tj. k 1. 6., 
připravujeme zahájení provo-

zu našeho přírodního koupaliště 
Pohoda. Konkrétní datum jeho 
otevření upřesníme v  návaznosti 
na povětrnostní podmínky a způ-
sob jeho užívání bude stanoven dle 
pandemické situace. 

Připomínáme, že biotop je ote-
vřen ve všech slunných dnech, a to 
v červnu (a případně i v září) v čase 
12:00–20:00 hod., v červenci a sr-
pnu v čase 10:00–20:00 hod.  

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Informace 
ze Správy města
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Inzerce
	Koupím auto Škoda Felicia, 

platná STK, minimum koro-
ze.                Tel.: 721 017 421

	Koupím garáž v  Sezimově 
Ústí. Děkuji za případné na-
bídky.          Tel.: 777 807 152

	Koupím známky, mince, ban-
kovky, obrazy, staré hodiny, 
vojenské předměty – šavli, 
uniformu a podobně. Můžete 
nabídnout i  jiné staré před-
měty nebo celou sbírku a po-
zůstalost.    Tel.: 722 777 672

ČERVEN
SÚ I 3. a 17. 6. Korej
SÚ II 4. 6. Svépomoc
 7. 6. Nádraží ČD

ČERVENEC
SÚ I 1., 15. a 29. 7. Korej
SÚ II 2. 7. Svépomoc
 12. 7. Nádraží ČD

SRPEN
SÚ I 12. a 26. 8. Korej
SÚ II 2. 8. Nádraží ČD
 6. 8. Svépomoc

Petr Klíma
odbor životního prostředí

Při provádění udržovacího řezu 
vrby vedle restaurace U  Vrby 

v  únoru letošního roku bylo ar-
boristou a  soudním znalcem zjiš-
těno, že celé torzo vrby je velmi 
rozsáhle poškozeno hnilobou.  
Strom je silně napaden dřevokaz-
nou houbou ohňovcem obecným 
(Phellinus igniarius). V  důsledku 
toho je jeho statika významně na-
rušena. Strom je navíc značně vy-
chýlen ze svislé osy. 

Řezy celé koruny, s  cílem od-
lehčit stromu a  přispět k  jeho co 
nejdelšímu zachování, byly u vrby 
prováděny pravidelně déle než  
15 let. 

Ačkoliv po posledním řezu do-
šlo k  odlehčení působení zátěže 
na strom řádově v tunách, ukázalo 
se, že kmen stromu je již tak naru-
šen, že dalšími řezy nebude možné 
zajistit odpovídající stabilitu. Bude 
proto nutné na  podzim provést 

náhradu stromu za nový. Na  stej-
né místo bude vysazena vzrostlej-
ší sazenice stejného druhu. Vrba 
na  svém místě u  restaurace tedy 
zůstane, jen místo starého torza zde 
bude růst strom mladý s  dlouhou 
perspektivou. Vzhledem k  rychlé-
mu růstu vrby se předpokládá, že 
v  poměrně krátkém čase sazenice 
naroste ve vzrostlý strom.               

Kácení vrby u restaurace

Kolektiv Učitelů 
Zš Školní Náměstí

Měsíc červen sice otevírá brá-
nu k prázdninám, ale jednou 

nohou ještě stále stojí ve  třídách 
plných dětí. A možná také rekapi-
tuluje – stejně jako my – tento po-
divný školní rok.

V  lednu a  v  únoru se povin-
ná školní docházka proměnila  
v  tzv. distanční výuku. Tento po-
jem netřeba vysvětlovat, všichni 
– i ti ne školou povinní – se s ním 
setkali, a dokonce ho možná sklo-
ňovali i ve všech pádech a s různý-
mi emocemi.

Březen – za kamna vlezem, pra-
ví lidová pranostika. A tak jsme ji 
poslechli a  zůstali doma, opět jen 
s distanční výukou. Však něco vy-
držíme!

Duben – ještě tam budem. Tak 
to už tedy ne, vyhrkli žáci 1. stup-
ně a  radostně se vrátili 12. dubna 
do škol. Sice jen na rotační výuku, 
ale i  rotační výuka je pořád lepší 
než ta distanční.  Neméně radostní 
byli i rodiče žáků a také učitelé. Ale 

abychom to vzali hezky popořadě. 
Než se žáčci mohli usadit zpátky 
do  lavic, bylo třeba připravit ně-
kolik zásadních kroků – vymyslet 
správnou „rotaci“, zajistit nemísení 
se tříd a družin, a to nejen na cho-

dbách, ale i  v  jídelně, zvládnout 
personální testování… 

V den D už šlo vše jako po más-
le. Kluci i holčičky se snažili správ-
ně provést testování, a  proto si 
zaslouží naši velkou pochvalu. Ani 

na  rodiče nechceme zapomenout. 
Při prvním testování nám učite-
lům byli zcela nápomocni a výbor-
ně spolupracovali. Původně trošku 
napjatá atmosféra se tak brzy vy-
tratila a všude zavládl klid a poho-
dová pracovní aktivita.

 V  květnu naše škola rozevřela 
náruč i druhému stupni. Starší žáci 
– jak se na správné dospívající sluší 
a patří – nejevili tolik nadšení jako 
jejich mladší „kolegové“ z 1. stup-
ně, přesto z  jejich neuhlídaných 
gest a reakcí bylo patrné, jak jsou 
rádi opět pospolu.

Dobře víme, že tento školní rok 
nebyl jednoduchý pro nikoho.  Ani 
pro žáky, ani pro rodiče, a už vůbec 
ne pro učitele.  A  tak si troufáme 
říci za všechny, že si moc přejeme, 
aby školní rok 2021/2022 byl už 
v  předcovidové režii. Doufáme, 
že se děti vrátí do  školních lavic 
v  normálním režimu, neboť není 
nic hezčího než vidět rozzářené 
dětské oči, které se těší, až budou 
moci kamarádovi nebo své paní 
učitelce sdělit nějakou tu zásadní 
informaci.                                      

    

Vítej, léto...

Velkoobjemové kontejnery
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www.jk-machinery.cz

JK Machinery, s.r.o.
Chýnovská 2420, Tábor

Jsme ryze česká firma, sídlící v Táboře. Firma JK Machinery působí 
na trhu přes 30 let a patří mezi významné zaměstnavatele 
v jihočeském regionu. Hlavní činností je konstrukce a výroba 
zařízení a kompletních technologií pro čištění, třídění a loupání 
zemědělských produktů.

Hledáme nové kolegy na pozice:

· Svářeč
· Lakýrník (popř. přípravář v lakovně)

· Pracovník kompletace strojů
· Kontrolor vstupní/výstupní                

(SŠ vzdělání nebo vyučení a 5 let praxe)

· Obsluha CNC ohraňovacího lisu
 (nabízíme zaškolení, popř. přeškolení 
obsluhy CNC obráběcích strojů)

Více informací naleznete na našich internetových stránkách: 
www.jk-machinery.cz
Pokud jsme Vás zaujali, pošlete svůj životopis na: 
jaroslav.pekarovic@jk-machinery.cz

INZERCE

Jitka Vrbová
kronikářka kostela

V letech 1963–1965 byly opra-
vovány a natírány věže koste-

la. Potřebné barvy byly zaplaceny 
ze sbírek farníků, účet za  práci 
platila obec Sezimovo Ústí. Bylo to 
od roku 1950, kdy vstoupily v plat-
nost nové zákony o  zabezpečení 
církví, vůbec poprvé, kdy některá 
obec naší farnosti přispěla na opra-
vu čistě církevního objektu. 

V  červnu roku 1968, v  době 
Pražského jara, kdy došlo k  uvol-
nění totalitních poměrů, se česko-
budějovický biskup Josef Hlouch 
opět ujal svého biskupského úřadu. 
Tři roky po svém biskupském jme-
nování v roce 1947 byl totiž biskup 
Josef Hlouch na příkaz Státní bez-
pečnosti, která mu znemožňovala 
výkon jeho úřadu, internován a až 
do  roku 1963 převážen na  různá 
místa po republice. Ovšem několik 
měsíců po  návratu biskupa Hlou-
cha z  internace, 21. srpna 1968, 
po  invazi vojsk Varšavské smlou-
vy došlo k  návratu totalitní moci.  

17. května 1969 zemřel v  Římě 
český kardinál Josef Beran. Čes-
koslovenská státní moc mu zaká-
zala návrat do vlasti a to i po smr-
ti. Byl pohřben po  boku papežů 
v  kryptách svatopetrské baziliky 
v Římě. Až v dubnu 2018, téměř 50 
let po jeho smrti, byly ostatky kar-
dinála Berana slavnostně převezeny 
do Prahy a jsou uloženy v katedrále 
sv. Víta v kapli sv. Anežky české. 

Bohoslužby v kostele Povýšení 
sv. Kříže v týdnu:
Neděle    9:45 hodin 
Úterý   18:00 hodin
Čtvrtek  16:30 hodin
Sobota    8:00 hodin

Kontakty na kněze:
P. Michal Pulec
tel.: 731 402 876,
e-mail: faratabor@volny.cz
P. Tomasz Piechnik 
tel.: 607 918 518, 
e-mail: quatsch@centrum.cz
Mgr. Václav Mikula 
(nemocniční kaplan) 
tel.: 737 266 125, 
e-mail: kaplanstvi@nemta.cz          

Kostel v Sezimově Ústí
historie a současnost – 18. část

Marika Součková
učitelka mš lipová

Před Velikonocemi připravily 
paní učitelky ze třídy Sovičky 

pro děti procházkovou vědomostní 
hru, která sloužila i jako opaková-
ní všeho, co se předškoláci naučili 
v době uzavření MŠ při distanční 
výuce. Na  trase od  myslivny Ne-
chyba po Kozí hrádek bylo nachys-
táno deset stanovišť označených 
barevnými vajíčky, na kterých byly 
napsány úkoly. První otázka byla 
vždy určena dětem a druhá otázka 
byla pro rodiče, aby si zopakovali 
znalosti z  pohádek. Například, 
zatímco děti přemýšlely nad vy-
jmenováním deseti částí lidského 
těla, rodiče pátrali v  paměti, jak 
se jmenuje kamarádka Hurvínka. 
Na  konci celé trasy čekal na  děti 
zajíčkem schovaný sladký poklad.

Z krásných fotek a milých zpráv 
od rodičů, za které moc děkujeme, 

víme, že se dětem hra líbila a spo-
lečně si ji užili.                                  

Zajíčkova velikonoční hra
Jiřina Greplová
zástupce ředitele mš 9. května

Od  12. 4. 2021 jsme dle vlád-
ních opatření kvůli covid-19 

mohli znovu otevřít školku ales-
poň pro děti s povinným předškol-
ním vzděláváním a to za přísných 
hygienických a epidemiologických 
podmínek, s testováním dětí i do-
spělých 2x týdně. Vše jsme v  po-
hodě zvládli, báječné byly děti 
i rodiče.

V  rámci těchto možností jsme 
se rozhodli, že si svátek čaroděj-
nic i  tak užijeme. V  posledním 
dubnovém týdnu jsme prožili 
ve  školce týden čarodějný. Každá 
třída, tedy skupina předškoláků do  
15 dětí, měla pro sebe jeden den. 
Děti se dopoledne proměnily v ča-
roděje a  čarodějnice, upíry, hej-
kaly. Plnily čarodějné úkoly, há-
danky, zatančily si na čarodějném 
bále. Po  převlečení do  „civilu“ 
(z  bezpečnostních důvodů) po-

kračoval čarodějný den pečením 
buřtíků na zahradě školky a nako-
nec spálením malé čarodějnice se 
začarovaným dětským zlobením 
a neplechami.

Uvidíme, jestli to pomůže.  

Čarodějnice ve Žluté školce
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Zdeněk Soldát
Hvězdárna Fr. Pešty

Z Inter arma (1945)
„…Ale sotva byl chrám dosta-

věn, vracející se z loupežné výpravy, 
vstoupili hrubými botami za ohlu-
šujících otřesů profesionální vrazi, 
schopni zničit i  chrám s  takovou 
námahou, láskou a  obětmi v  této 
nepřístupné výši vybudovaný. Na-
stal nekrvavý, ale zoufalý několika-
hodinový boj jednoho bezbranného 
člověka, na jehož výsledku závisela 
celá budoucnost. Ničitelé odešli 
a chrám zůstal zachován. Zatímco 
budovy, mosty a  tunely na  všech 
stranách se řítily v plamenech, zů-
stala nová hvězdárna pod Lomnic-
kým štítem neporušena pro živé 
a přicházející…“

Antonín Bečvář, Skalnaté pleso

POZOROVÁNÍ  PLANET 
Venuše po  západu slunce nad 

SZ obzorem. Mars je nízko nad 
severozápadem v  souhvězdí Blí-
ženců. Jupiter a  Saturn nad JV 
obzorem před svítáním ve Vodnáři 
a  Kozorohu. Slunce 21. 6. První 
letní den. Slunce vstupuje do zna-
mení Raka. Hvězda daru života 
přechází přes rovník na severní po-
lokouli. A kam? No přece k nám…

Měsíc – Poslední čtvrť 2. 6. 
v noci nad východem. Nov 10. 6. 
nachází se mezi Sluncem a Zemí. 

První čtvrť 18. 6. nad jihozápa-
dem. 

Úplněk 24. 6. Nejdále od Země 
je 8. 6. (406 211 km). Střední 
vzdálenost je 384 000 km a papr-
sek světla (foton) dorazí k  Zemi 
za pouhé 1,3 sec. Nejblíže k Zemi 
se ocitne 23.6. (359 967 km). 

ÚKAZY
Částečné zatmění Slunce 10. 6. 

Začátek v 11.42 hod., max. zatmění 
12:37 hod., jen 17 %, konec zatmění 
ve 13:35 hod. Jedná se o prstencové 
zatmění, které proběhne v Kanadě 
a v Grónsku, kdy stín celého Mě-
síce se jeví menší než Slunce a tím 
vznikne zářivý prstenec. Když toli-
ko lidé putují po světě, je dobré se 
podívat na přehled úplných zatmě-
ní Slunce. I  více jak 50 % zákrytu 
Měsícem stojí za podívanou a dle 
toho si naplánovat termín a místo 
dovolené. Větší až úplné zatmění 
je neobyčejný a krásný úkaz. Navíc 
příroda ztichne jako večer, hmyz 
přestane bzučet a ptactvo se uklá-

dá ke  spánku. Na  Zemi vznikne 
prazvláštní světlo, jako když hustý 
mrak zakryje Slunce a září jen ob-
loha. Paprsky Slunce, které prochá-
zí skrz listí stromů, tvoří na  zemi 
tvary částečného zatmění a je jich 
tolik, kolik jich na  zem dopadá,  
tzv. dírková komora. V  r. 1999 
u nás nejbližší úplné zatmění pro-
běhlo na linii Mnichov – Balaton – 
Bukurešť a v Čechách jako částeč-
né 98 %. Příští úkaz v naší oblasti 
nastane 7. 10. 2135.    

https://eclipse.gsfc.nasa.gov/so-
lar.html 

VÝROČÍ V ČERVNU
10. 6. 1901 – před 120 lety se 

narodil RNDr. Antonín Bečvář, as-
tronom, meteorolog a klimatolog. 
Objevil dvě komety, založil obser-
vatoř na  Skalnatém plese, kterou 
zachránil před nacisty. Studoval 
mraky a  nakreslil atlas Coeli, tři 
další mega-atlasy oblohy vydané 

i ve světě. Legenda astronomie byla 
z  Brandýsa nad Labem, kde svoji 
hvězdárnu a  meteostanici provo-
zuje jeho neteř. Je po něm pojme-
novaná planetka č. 4567. Zemřel 
v r. 1965.

13. 6. 1831 – před 190 lety  se 
narodil skotský fyzik J. Maxwe-
ll, popsal elektromagnetické pole  
(Maxwellovy rovnice), vypočítal 
rychlost světla, uveřejnil 1. barev-
nou fotografii, vysvětlil, proč si 
Měsíc neudrží atmosféru aj. 

28. 6. 1911 – před 110 lety 
u  Alexandrie (Egypt) dopadl me-
teorit Nakhla, původem z Marsu.

30. 6. 1971 – 50 let od  návra-
tu kabiny Sojuzu 11 na Zemi. Při 
úniku kyslíku zahynuli G. Dob-
rovolskij, V. Pacajev a  V. Volkov. 
Start 6. 6. 1971. Po ztrátě posádky 
Apollo 1 – Grissom, White, Cha-
ffee (2/1967) a Sojuzu 1 s V. Koma-
rovem (4/1967) to byla další velká 
rána v  počátečním dobývání ves-
míru. 

DÉLKA DNE
V červnu se prodlouží o 13 min.                                           
Pranostika: Pláče-li sv. Medard, 

i  ječmen zapláče, aneb Medardovo 
kápě, 40 dní kape.

„Žijeme na  nebi, a  nevíme 
o  tom… Uzavřeni mezi blízké ho-
rizonty nejbližšího okolí a naplněni 
malicherným obsahem svých všed-
ních dní…”

Dr. A. Bečvář
(Zrcadlo kosmu 1949)

Hvězdárna Františka Pešty

Richard Mlázovský
ředitel školy

Přijímací pohovory do  všech 
oborů, včetně zájemců o studi-

um v  Plané nad Lužnicí, proběh-
nou v úterý 8. června a ve čtvrtek 
10. června 2021 od 16 do 18 hodin 
v budově školy, Nerudova 648.

K  přijímacím pohovorům je 
nutné elektronicky vyplnit přihláš-
ku, kterou najdete na  webových 
stránkách naší školy www.zussu.
cz. Zájemci o studium v Plané nad 
Lužnicí uvedou v přihlášce do ko-
lonky budova/pobočka – ZŠ Planá 
nad Lužnicí.

Ve školním roce 2021/2022 na-
bízíme studium v  těchto umělec-
kých 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, bicí nástroje, sborový zpěv, 
sólový zpěv klasický i  populární, 
elektronické zpracování hudby 
a zvuková tvorba.

TANEČNÍ OBOR
Co u nás najdete?

Základní rytmickou a  pohy-
bovou průpravu, scénický tanec 
s tvorbou vlastních pódiových vy-
stoupení všech tanečních stylů.

VÝTVARNÝ OBOR
Své schopnosti můžete rozvíjet 

zejména v těchto výtvarných obo-
rech: malba, kresba, grafika, kera-
mika, prostorová tvorba a mnoho 
dalších výtvarných technik.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ
OBOR
V tomto oboru nabízíme ucha-

zečům rozvoj v oblasti dramatické-
ho a slovesného umění. Završením 
je tvorba divadelního představení, 

či sólový a skupinový přednes, pre-
zentování na veřejnosti a přehlíd-
kách, případně i  příprava na  stu-
dium specializovaných středních 
a vysokých škol.

Základní umělecká škola
Nerudova 648
391 02  Sezimovo Ústí 
e-mail: kancelar@zussu.cz
www.zussu.cz 
telefon: 381 275 38                          

ZUŠ Sezimovo Ústí přijímá nové žáky
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AKCE

Vzhledem k současné situaci 
a  mimořádným opatřením 
sledujte naši webovou a  FB 
stránku, kde přinášíme ak-
tuální informace o  změnách 
termínů či zrušení akcí.

Změna programu a termínů 
vyhrazena. 

DEN DĚTÍ
1. června 14-17 hod.
koupaliště Pohoda Sezimovo 
Ústí

Těšit se můžete na  interaktivní 
pohádku hudební skupiny Myš 
& Maš, fotokoutek nebo tetová-
ní. Připraveno je také vystoupení 
parkouristů z  Jump & Kids are-
ny, oblíbený skákací hrad, šachy 
a  spousta další zábavy pro děti 
i dospělé.
vstupné: zdarma

DESKOVÉ HRY
7. června 15-17 hod.
Knihovna Městský úřad

V deskové vědomostní hře Doby-
vatel si osvěžíme naše znalosti ze 
školních lavic a  pokusíme se tak 
obsadit co největší počet území 
na  vybrané mapě. Dále budeme 
pokračovat karetní hrou Bang!, 
ve  které zkusíme odhalit role 
ostatních hráčů. Kdo je šerif? 
A kdo je bezcitný bandita? Bude 
to jako na  divokém západě! Na-
konec se přesuneme do světa po-
hádek v další karetní hře – Similo 
pohádky. Tato hra je založená 
na  spolupráci, při které budeme 
muset společně zjistit, jakou po-
hádkovou postavu hledáme.
vstupné: zdarma

LUŽNICKÁ ŠLAPKA 
19. června 9-13 hod.
Husovo náměstí
9 hod. – prezence
10 hod. – start
13 hod. – ukončení

9. ročník cyklistické akce pro děti 
i  dospělé s  trasou po  okolí Sezi-
mova Ústí, Plané nad Lužnicí 
a  Tábora. Trasy 16 a  26 km jsou 
dostupné přes níže uvedený QR 
kód. Na Husově náměstí vás čeká 
kapela Street Band Dixie, kejklíř 
Pupa, jízda na  elektročtyřkol-
kách, malování na  obličej nebo 
hrad se skluzavkou. Mapy tras 
budou k dispozici na místě regis-
trace.
vstupné: zdarma

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ 
ČTENÁŘSKÝCH SOUTĚŽÍ 2020
A MORIONOVÝ TRH 
PRO LOVCE PEREL
22. června 17-18.30 hod.
Knihovna Školní náměstí

Srdečně zveme všechny účastní-
ky čtenářských soutěží Čtenářská 
výzva a Lovci perel na slavnostní 
vyhlášení výsledků. Na  všechny 
soutěžící čekají zajímavé odměny, 
pro Lovce perel bude uspořádán 
Morionový trh, na kterém si mo-
hou za nasbírané moriony nakou-
pit odměny.
vstupné: zdarma

LÉTO V PARKU 
ROZTANČEME SEZIMÁK
SPORTOVNÍ TANEČNÍ KLUB 
6DANCE, z. s.

30. června 18-21 hod.
park před Spektrem
Taneční workshop pro děti i do-

spělé. Společně se 6dance a jejich 
skvělými tanečníky roztančí-
me Sezimák. Přijďte na  náměstí  
T. Bati a nudit se určitě nebudete.
vstupné: 50 Kč

VÝLETY

ZÁMEK VIMPERK, 
KRATOCHVÍLE, BECHYNĚ: 
ODKAZ POSLEDNÍCH 
ROŽMBERKŮ
12. června
odjezd: 6.45 Spektrum, 
6.50 Husovo nám. SÚ I, 
7.00 Tábor ČD

Náš výlet bude směřovat na  zá-
mek Vimperk. Vimperk byl mís-
to posledního Rožmberka Petra 
Voka a  svojí monumentalitou je 
srovnatelný s  Českým Krumlo-
vem. Zámek Bechyně je místo, 
kde se Petr Vok oženil a které ne-
chal honosně přestavět. Vrchol-
ným místem našeho zájezdu bude 
zámek Kratochvíle.
Průvodkyně: Lenka Želivská
Cena: 1 290 Kč
(V ceně jsou zahrnuty vstupy a ko-
mentované prohlídky.)
Platba hotově nebo kartou v Info-
centru Sezimovo Ústí nebo po pře-
dešlé rezervaci převodem na  účet 
705 978 359/0800, 
var. symbol 1206

ZÁPADNÍ ČECHY: 
PRAMENY, MOFETY, GEJZÍRY,
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, 
ŽELEZNÁ HŮRKA

ŘEDITELKA MSKS
737 254 683

vedenimexus@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

Online prodej 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

Kulturní program na měsíc červen

PO 9–11:30 13–17
ÚT – 13–15
ST 9–11:30 13–17
ČT – 13–15
PÁ 9–11:30 –

KNIHOVNA ŠKOLNÍ NÁM.
603 257 500

mk2@sezimovo-usti.cz

PO 8–12 13–16
ÚT 8–12 13–16
ST – 13–18
ČT 8–12 13–16
PÁ 8–12 –
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26. června
odjezd: 5.00 Spektrum, 
5.05 Husovo nám. SÚ I, 
5.15 Tábor ČD

Vydáme se na západ Čech do pří-
rodní rezervace Smraďoch u Ma-
riánských Lázní. Projdeme se 
k  přírodním rezervacím Křížky 
a  Úpolínová louka pod Křížky. 
V  národní přírodní rezervaci 
SOOS nám průvodce ukáže její 
prameny, gejzíry a  mofety. Ne-
vynecháme návštěvu dvou nej-
mladších sopek na  území ČR 
– Komorní a Železné hůrky. Ná-
sledovat pak bude krátká zastáv-
ka ve Františkových Lázních, kde 
budeme moci ochutnat místní 
prameny. V rámci dne účastníky 
čekají programová překvapení. 
Výlet je časově náročnější, před-
pokládaný návrat je ve večerních 
hodinách.
Průvodce: Ing. Josef Jahelka
Cena: 990 Kč
(V ceně jsou zahrnuty vstupy a ko-
mentované prohlídky.)
Platba hotově nebo kartou v Info-
centru Sezimovo Ústí nebo po pře-
dešlé rezervaci převodem na  účet 
705 978 359/0800, 
var. symbol 2606

GALERIE

VÝSTAVA 
ZUŠ SEZIMOVO ÚSTÍ
Výstava je přístupná 
do 30. srpna 2021.
galerie Spektrum

V letošním roce přinesla distanč-
ní výuka výtvarným oborům jiné 
podmínky a jiná témata. Výstava 
dětí ze ZUŠ představí krátkou 
práci v  ateliéru i  dlouhou práci 
z domova. Uvidíte, co děti vytvo-
řily, ale i jak si k tomu došly a čím 
se inspirovaly. Součástí výstavy 
bude také výtvarný koutek, kde si 
budou moci návštěvníci některé 
úkoly vyzkoušet.
vstupné: 10 Kč

PŘIPRAVUJEME

LÉTO V PARKU
PŘÍBĚH HRAČEK
JANA HUBKA VANÝSKOVÁ
14. července 16 hod.
park před Spektrem

I  hračky mají své sny a  touhy. 
Malý Frantík, úplně obyčejné 
plastové miminko jedné obyčejné 
holčičky, velice touží po  jednom 
jediném: mít pořádné kalhoty... 
A tak se vydá na cestu. Autorská 
pohádka vhodná pro děti od  2 
do 9 let.
vstupné: 50 Kč

KRYŠTŮFEK A LESNÍ BYTOSTI
PRUHOVANÉ PANENKY
28. července 16 hod.
park před Spektrem

Kryštůfek se ztratil v  lese! Ale 
protože má dobré srdce, bytosti 
lesa mu pomohou najít tatínka 
a dojít poznání. Hudebně-výtvar-
ná podívaná na  principu látko-
vých vitráží za doprovodu autor-
ské hudby. Vhodné pro děti od 3 
do 99 let.
vstupné: 50 Kč

KLUBOVNA III. VĚKU

Program klubovny vzhledem 
k  současné situaci pozastaven. 
Sledujte, prosím, aktuální infor-
mace vyvěšené v  okně městské 
klubovny v  Jiráskově ulici. Tým 
K3.

KNIHOVNY

Knihovna Městský úřad
Knižní novinky
Pro dospělé:
Peter May: Tichá smrt
thriller
Ladislav Beran: 
Kriminálka na tahu
detektivka
Alena Mornštajnová: Listopád
román
Pavel Hrdlička: 
Opatova protivenství
historická detektivka 
Dominika Gawliczková: 
Dominika na cestě Japonskem
cestopis
Petra Hůlová: 
Zlodějka mýho táty
román
Julia Quinn: Vévoda a já
román pro ženy

Pro děti:
R. J. Palacio: Neobyčejný kluk
román pro děti
Jitka Vítová: 
Výlet myšky Toničky
pro malé čtenáře
Jindřiška Kratschmarová: 
Hugo a jeho psí kousky
pro malé čtenáře

Knihovna Školní náměstí
Knižní novinky
Pro dospělé:
Danka Šárková: 
Můj přítel deníček a sklenička
příběhy pro ženy
Harlan Coben: Cizinec 
detektivka
Táňa Keleová-Vasilková: 
Julinčina pekárna 
romantický příběh
Justina a Petr Danišovi: 
Svobodná hra 
kniha o výchově a vzdělávání for-
mou hry
Robin Cook: Geneze 
thriller z lékařského prostředí

Pro děti:
Julie Bonnie: 
Internátní škola na ostrově 
cikád 
dobrodružný příběh
Martina Drijverová: 
To kvůli mně se máma zlobí 
pro mládež
Jeff Kinney: 
Dobrodružství báječných 
kamarádů 
pokračování příběhu Deník bá-
ječného kamaráda
Ruth Qualeyová: Alice uličnice 
a králík nezbedník 
tři humorné příběhy pro začína-
jící čtenáře
Jana Nováková: Zvířecí škola 
příběhy s  ponaučením pro nej-
mladší čtenáře

LETNÍ KINO

Letní kino zahajuje provoz 1. 
června 2021!

Vzhledem k současné situaci 
a  mimořádným opatřením 
sledujte naši webovou a  FB 
stránku, kde přinášíme ak-
tuální informace o  změnách 
termínů či zrušení akcí.

Změna programu a termínů 
vyhrazena. 

úterý 1. června 21:00 hod.
KRÁLÍČEK PETR BERE 
DO ZAJEČÍCH
animovaný 
USA, 2021, 85 min., 12 let, titulky
Ve filmu Králíček Petr bere do za-
ječích se vrací roztomilý a všemi 
oblíbený králičí lump Petr. Bea, 
Thomas a  králíci jsou teď něco 
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jako rodina. Ale ať se Petr snaží 
sebevíc, stále má reputaci ne-
napravitelného rošťáka. A  tak 
králíček Petr vezme do  zaječích 
do  světa, kde mu jeho lumpár-
ny nikdo nevyčítá. Když se však 
jeho rodina rozhodne dát všech-
no v sázku, aby ho ve světě našla, 
musí se Petr rozhodnout, jaký 
králíček chce vlastně být.

středa 2. června 21:00 hod.
VEČÍREK
komedie
ČR, 2020, 90 min., 12 let

Na  večírku se postupně scházejí 
bývalí spolužáci. Toto setkání by 
se pravděpodobně neslo v duchu 
lehkého škorpení a nostalgických 
vzpomínek, jenže místo dalšího 
spolužáka zazvoní u dveří podo-
mní prodavač a  přinese nečeka-
nou zprávu o  kamarádovi, který 
už nikdy nedorazí. Účastníci ve-
čírku se za ním společně vydávají 
autobusem. Během cesty se uká-
že, že mluvit o  skutečných poci-
tech je mnohem složitější, než se 
zdá.

čtvrtek 3. června 21:00 hod.
MATKY
komedie
ČR, 2020, 12 let
hrají: Hana Vagnerová, Petra Hře-
bíčková, Sandra Nováková, Gab-
riela Marcinková, Jakub Prachař, 
Jiří Langmajer, Štěpán Benoni, 
Vladimír Polívka, Václav Neužil, 
Viktor Preiss.

Čtyři nejlepší kamarádky jsou 
elegantní, sebevědomé, chytré, 
užívají si a probírají spolu chlapy, 
vztahy a  sex. K  tomu se ale taky 
starají o děti, nebo je právě poro-
dily, případně jsou těhotné. Ale 
hlavně mají jedna druhou…

pátek  4. června 21:00 hod.
ŠARLATÁN

drama
ČR, IR, PL, SK, 2020, 118 min., 
12 let
hrají: Ivan Trojan, Josef Trojan, 
Juraj Loj, Jaroslava Pokorná, Mar-
tin Myšička, Miroslav Hanuš, Jiří 
Černý, Tomáš Jeřábek, Jan Budař, 
Martin Sitta, Jan Vlasák, Dani-
ela Voráčková, František Trojan, 
Jana Oľhová, Kamil Švejda, Vác-
lav Kopta, Ivan Sochor, Marek 
Epstein, Martina Babišová, Jana 
Kvantiková, Philipp Schenker
Strhující životopisné drama výji-
mečného muže obdařeného léči-
telskými schopnostmi na  pozadí 
dobových událostí. Příběh je in-
spirován skutečnými osudy léči-
tele Jana Mikoláška, na  kterého 
se v  průběhu několika desetiletí 
obracely s prosbou o pomoc tisíce 
lidí ze všech společenských vrstev 
včetně nejvýznamnějších osob-
ností politického i kulturního ži-
vota. Mikolášek je člověk bez od-
borného lékařského vzdělání, ale 
s  nevšedním a  nevysvětlitelným 
nadáním diagnostikovat a pomo-
cí bylinek léčit nemoci, se kterými 
si ani doktoři nevědí rady. Jeho 
mimořádné schopnosti jsou však 
vykoupeny bojem s vlastními dé-
mony. Léčitelství je jeho vnitřní 
spásou a  ochranou před sebou 
samým…

sobota 5. června 21:00 hod.
ŽENA
dokument
F, 2019, 104 min., 12 let, titulky
ŽENA se zrodila z  touhy ukázat 
svět skrz oči ženy. A  pak přišly 
otázky! Jakými fázemi musí žena 
projít, aby se z malé holčičky stala 

osmdesátiletá babička? Jaké jsou 
její sny a  touhy a  čeho se nejvíc 
bojí? Co jí nejvíc zraňuje? Co 
očekává od  života, společnosti 
a  mužů? Jak se cítí ve  svém těle 
a  vnímá svou sexualitu? Jakou 
roli hrají v  jejím životě krása 
a  vzhled? Jak se změní její život 
mateřstvím? Co vlastně víme 
o ženských touhách a proč se jich 
některé národy tak bojí? Slabá, 
hloupá, ubrebentěná, žárlivá, roz-
pustilá a  hysterická, ale i  jemná, 
milá, oddaná a  skromná: to vše 
popisuje ženskou “povahu”. Ale 
jsou všechny ženy doopravdy ta-
kové?

úterý 8. června 21:15 hod.
TICHÝ SPOLEČNÍK
komedie
ČR, 2020, 90 min.

Lenka se vrací z Prahy do své rod-
né vesnice kdesi na Slovácku. Ži-
vot i čas tady plynou trochu jinak 
a Lenka si po rozvodu potřebuje 
oddychnout a dobít baterky. Trefí 
se do  doby, kdy se její otec roz-
hodne potopit na  dno přehrady, 
aby na zahradě zatopeného domu 
našel zakopanou bednu se slivo-
vicí. Na  místním hřbitově navíc 
právě došlo místo. Rozšíření není 
možné, zpopelnění zcela nemys-
litelné! Božský klid tak naruší de-
baty o  nápadu místního pobudy 
začít pohřbívat na stojáka. Každý 
k tomu má co říct a takhle živo tu 
dlouho nebylo. A Lenčino cviče-
ní tai-chi na zahradě taky působí 
hodně nepatřičně. Co nakonec 
čeká příštího nebožtíka? A  hlav-
ně – kdy a kdo to bude? 

středa  9. června 21:15 hod.
DUŠE
animovaný
USA, 2020, 100 min., dabing  

Co dělá člověka… člověkem? 
Pixar Animation Studios uvede 
nový celovečerní film „Duše“, 
ve kterém se představí středoškol-
ský učitel hudební výchovy Joe 
Gardner, který dostane životní 
šanci hrát v  proslulém jazzovém 
klubu. Jeden chybný krok ho však 
přenese z ulic New Yorku do Ne-
známa před, což je fantastické 
místo, kde čerstvě narozené duše 
získávají před vstupem na  Zemi 
vlastnosti, návyky i zlozvyky. Joe 
však na svém životě lpí, a tak spojí 
síly s duší číslo 22, která však vů-
bec nechápe, čím je zrovna lidský 
život tak výjimečný. A  jak se Joe 
zoufale snaží duši číslo 22 vysvět-
lit, co je na životě tak skvělé, sám 
získává odpovědi na otázky, které 
si sám nesčetněkrát kladl.

čtvrtek  10. června 21:15 hod.
UBAL A ZMIZ
komedie
ČR, 2021
Dva kamarádi, Mireček (Matouš 
Ruml) a Vilém (Janek Gregor) se 
živí pěstováním trávy a dostanou 
nabídku, která se neodmítá. Pro-
dat veškeré zásoby trávy za jednu 
noc. Jenže když uzavřou obchod 
s nebezpečným Bulharem (Pred-
rag Bjelac) a  jeho pravou rukou 
(Karel Dobrý), zjistí, že jim někdo 
vykradl pěstírnu. Mají pár hodin 
na  to, aby zachránili nejen kšeft 
roku, ale taky vlastní malíčky.
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pátek  11. června 21:15 hod.
ČERVENÝ STŘEVÍČEK 
A 7 STATEČNÝCH 

animovaný 
Jižní Korea, 2019, 92 min., pří-
stupný, dabing
Baculka Sněhurka najde pár kou-
zelných červených střevíčků, kte-
ré ji promění na  hubeňoučkou 
krasotinku. Má to ale jeden há-
ček! Střevíce patří zlé čarodějnici 
a  ta, když zjistí, že zmizely, pou-
žije veškerá kouzla a čáry, aby je 
dostala nazpět. Jako by nestačilo, 
že má Sněhurka plné ruce práce 
s  ježibabou, do  cesty se jí musí 
ještě připlést sedm neodbytných 
trpaslíků, kteří od ní chtějí pusu.

sobota  12. června 21:15 hod.
TOM A JERRY
animovaný 
USA, 2021, 101 min., dabing

Když se Jerry přestěhuje do  lu-
xusního hotelu na  Manhattanu, 
kde právě probíhá svatba století, 
její zoufalá organizátorka si na-
jme Toma, aby jí pomohl se my-
šáka zbavit. Hon kocoura a myši 
vzápětí skoro zničí nejen její kari-
éru a chystanou svatbu, ale i celý 
hotel.

úterý  15. června 21:30 hod.
PODFUK ZA VŠECHNY PRACHY
komedie
USA, 2020, 104 min., 12 let, 
titulky
Robert De Niro, Morgan Fre-
eman a  Tommy Lee Jones při-
pravují v  nové komedii jeden 
dokonalý „Podfuk za  všechny 

prachy“. Filmový producent v  ní 
chce během natáčení zabít svou 
největší hereckou hvězdu, aby 
shrábnul tučný balík z  pojistky 
a zaplatil svůj dluh u mafie. Jen-
že věčně opilý herec jako by měl 
devět životů a ze všech smrtících 
léček a  nastražených karambolů 
odchází nezraněný a s grácií si jde 
pro další lahev.

středa  16. června 21:30 hod.
V ZAJETÍ DÉMONŮ 3
horor
USA, 2021, titulky
Hororový snímek V  zajetí dé-
monů 3 odhaluje mrazivý příběh 
teroru, vraždy a  neznámého zla, 
který šokoval i  zkušené para-
normální vyšetřovatele jako jsou 
Ed a  Lorraine Warrenovi. Jeden 
z  nejzajímavějších případů jejich 
kariéry začíná bojem o duši mla-
dého chlapce, ale potom je vezme 
za  vše, co kdy viděli, když jsou 
svědky prvního případu v  histo-
rii amerického soudnictví, kdy se 
obviněný z vraždy pokoušel hájit 
tvrzením, že jej posedl démon.

čtvrtek  17. června 21:30 hod.
úterý  22. června 21:30 hod.
RYCHLE A ZBĚSILE 9
akční

USA, 2021, 135 min., titulky
Dominic Toretto má už zase trab-
le s  rodinou, tentokrát ale úplně 
jiné, než byste asi čekali. Kyberte-
roristka Cipher se navíc oklepala 
z direktu, který ji rychlá a zběsi-
lá parta uštědřila v  osmém díle, 
a je odhodlána jim to všem vrátit 
i s úroky. 

pátek  18. června 21:30 hod.
YAKARI – VELKÉ 
DOBRODRUŽSTVÍ
animovaný 
F, N, B, 2020, 82 min., dabing
Malý Yakari z kmene Siuxů se vy-
dává na vlastní pěst hledat divo-
kého mustanga, kterého prý není 
možné skrotit. Na  cestě potká 
velkého orla, svoje totemové zví-
ře. Ten ho obdaruje neobyčejným 
pírkem a schopností povídat si se 
zvířaty.

sobota  19. června 21:30 hod.
čtvrtek  24. června 21:30 hod.
GODZILLA VS. KONG 
akční, sci-fi
USA, 2021, 113 min.

Legendy se střetnou ve  filmu 
Godzilla vs. Kong, kde se tito mý-
tičtí protivníci setkávají ve  vel-
kolepé bitvě věků a  osud světa 
tak visí na  vlásku. Kong a  jeho 
ochránci podniknou nebezpeč-
nou cestu, aby našli svůj skuteč-
ný domov, a  spolu s  nimi je Jia, 
mladá osiřelá dívka, s níž si Kong 
vytvořil jedinečné a  silné pouto. 
Neočekávaně se ocitli na  cestě 
rozzuřené Godzilly, která postup-
ně ničí celou planetu. Epický střet 
mezi dvěma titány je pouze začát-
kem tajemství, které leží hluboko 
v jádru Země.

středa 23. června 21:30 
VYŠINUTÝ
thriller, akční
USA, 2020, 90 min.
Tento aktuální psychologický 
thriller zkoumá křehkou rovno-
váhu současné společnosti a  do-
vádí agresi za volantem, se kterou 
jsme se už všichni setkali, k  na-
prosto nepředvídatelnému a děsi-
vému vyústění. Rachel jede pozdě 
do práce a na semaforu se dostane 
do  ostré hádky s  jiným řidičem, 
který má ze svého dosavadního 
života pocit bezmoci a připadá si 

všemi přehlížený. Rachel a všich-
ni, které má ráda, se brzy stanou 
terčem muže, který si umane, že 
na  tomto světě po  sobě zanechá 
ještě poslední stopu tím, že Ra-
chel udělí řadu vražedných lekcí. 
Následuje nebezpečná hra kočky 
s myší, která dokazuje, že si nikdy 
nemůžete být jisti, že ve vaší blíz-
kosti není někdo na samé hranici 
vyšinutí.

pátek  25. června 21:30 hod.
CRUELLA
komedie
USA, 2021, přístupný
Volné pokračování úspěšné ko-
medie 101 dalmatinů.

úterý  29. června 21:30 hod.
SPIRÁLA STRACHU: 
SAW POKRAČUJE
horor
USA, 2021
Detektiv Ezekiel „Zeke“ Banks 
pracuje ve stínu svého otce, váže-
ného policejního veterána. S no-
vým případem morbidních vražd 
mu pomáhá jeho nový partner. 
Vraždy připomínají návrat děsi-
vého vraha Jigsawa, proto se Zeke 
musí obrátit se žádostí o  pomoc 
na svého otce. Zeke si ale neuvě-
domuje, že celé jeho vyšetřování 
je pouhou morbidní hrou, kterou 
si pro něj vrah připravil.

středa 30. června 21:30 hod.
NIGHTLIFE: NA TAHU 
komedie
N, 2020, 111 min., dabing

1 noc, 1 rande, 1 kámoš a  moře 
problémů. Co všechno se může 
stát během jedné noci a  jedno-
ho rande, které tak romanticky 
a nadějně začalo? Skoro všechno. 
Dlouhou sérii katastrofických si-
tuací zažívá v nové komedii „Ni-
ghtlife: Na  tahu“ Elyas M´Barek 
známý z komedií Fakjů a z Téměř 
dokonalých tajemství.
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Jak už jsme vás informovali 
v březnu, v areálu letního kina 

probíhají stavební práce na opra-
vě pódia a  orchestřiště. Práce 
by měly být firmou STAVEKO 
– SERVIS s.r.o. dokončeny nej-
později do 18. června. K posunu 
dokončení realizace díla došlo 
vzhledem ke  klimatickým pod-
mínkám. Nátěr pódia bude pro-
veden, jakmile se teploty i v noci 
ustálí mezi 5–10 °C.

Pokud to dovolí epidemio-
logické podmínky, bude areál 
divákům zpřístupněn v  úterý 

1. června, kdy bychom rádi za-
hájili promítání. Filmová před-
stavení budou probíhat vždy 
od úterý do soboty od 21 hodin. 
Časy začátků projekce se budou 
průběžně posouvat podle zápa-
du slunce. 

Během letních měsíců se mů-
žete těšit také na koncerty a diva-
delní představení. První větší akcí 
bude představení taneční skupi-
ny CODA v  sobotu 26. června. 
V  termínu od  1. do  3. července 
v  rámci Festivalu vína proběh-
ne představení Jaroslava Duška,  
10. července koncert Anny K. 
a 23. července koncert kapely Di-
vokej Bill. 

Těšíme se na vaši návštěvu!  

Oprava pódia letního kina

Veronika Holubová
ředitelka MSKS Sezimovo Ústí  

„Zazvonil zvonec a  pohádky je 
konec.“ I  touto větou by se dala 
shrnout několikatýdenní práce 
zaměstnanců Městského střediska 
kultury a  sportu v Sezimově Ústí. 
Od  prvního setkání s  autorkou 
pohádek, Jindřiškou Bumerlovou, 
která vytváří programy pro dětské 
návštěvníky botanické zahrady při 
VOŠ a SZeŠ v Táboře a která žije 
v  našem městě, uplynuly 3 měsí-
ce a projekt „Pohádkový místopis 
města Sezimova Ústí“ je na světě. 

Vznikla pohádková cesta, která 
má sedm zastavení na zajímavých 
místech našeho města. Každé mís-
to se stalo inspirací pro pohádkový 
příběh. Ten je vždy doplněn fak-
tografickými údaji a  tipy na  další 
výlety a činnosti, jež s místem sou-

visejí. Vyprávěním i  jednotlivými 
místy vás provede vítr Dujda.

Pohádky načetla divadelnice, 
spisovatelka, režisérka a  učitelka 
v  MŠ 9. května Alena Bláhová. 

Dana Mikesková, také učitelka 
z MŠ 9. května, vytvořila ilustrace 
a  přehlednou mapu, zachycující 
všechna pohádková místa. A  co 
bylo dál? Dál se již jen pohádkově 

tvořilo, natáčelo, stříhalo, muzicí-
rovalo, znovu přehrávalo, ladilo, 
vznikala grafika pro tištěné mate-
riály nebo se řešila správnost textů. 

Souhrnné informace k  Po-
hádkovému místopisu naleznete 
na webových stránkách Městského 
střediska kultury a sportu. V info-
centru v budově Spektrum v Sezi-
mově Ústí bude pro zájemce k dis-
pozici zdarma prospekt vytvořený 
speciálně k  tomuto projektu. Přes 
svůj mobilní telefon načtete QR 
kódy uvedené v  brožurce a  do-
stanete se na  jednotlivé pohádky 
na  Youtube kanálu Měxus. Malí 
i  velcí návštěvníci si tak budou 
moci v jednom okamžiku vychut-
nat procházku, poslouchat au-
diopohádky a zároveň se dozvědět 
zajímavosti o městě Sezimovo Ústí.

A jak se nám celý projekt po-
vedl? Posouzení už necháme na 
vás.                                                

Pohádkový místopis města Sezimovo Ústí


