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Měsíčník

Martin Doležal
starosta města

■ RM rozhodla o  výběru 
dodavatele rekonstrukce 
ul. Pod Vrbou tak, že jako 
ekonomicky nejvýhodnější 
podle výsledku hodnocení 
nabídek byla vyhodnocena 
nabídka uchazeče DAICH 
spol. s r.o., Tábor, nabídková 
cena činí celkem 35 mil. Kč 
bez DPH, z  toho nabídko-
vá cena části investované 
městem Sezimovo Ústí činí 
7.668.420,72 Kč bez DPH 
(druhým investorem je 
Vodárenská společnost 
Táborsko s.r.o.); v  případě 
uzavření smlouvy o dílo se 
předpokládá zahájení sta-
vebních prací na  začátku 
června t. r.; bližší informa-
ce v  dalším čísle Novinek 
a na webu města.  

■ RM rozhodla o  výběru 
dodavatele zateplení by-
tového domu č.p. 619 tak, 
že jako ekonomicky nej-
výhodnější podle výsled-
ku hodnocení nabídek 
byla vyhodnocena nabíd-
ka uchazeče EVEN s.r.o., 
Praha 10 – Strašnice, na-
bídková cena činí celkem 
6.235.814 Kč bez DPH.

■ RM schválila pro r. 2022 
plán oprav bytových a neby-
tových prostor většího roz-
sahu, realizovat by se měly 
zejm. opravy stoupaček 
č.p. 494, ležatých rozvodů 
v č.p. 611, rozvaděčů v č.p. 638, 
hromosvodů v  č.p. 664 
a malby v č.p. 638, 490 a 494.

■ RM schválila pro r. 2022 plán 
oprav sportovních zařízení 
města, realizovat by se měly 
zejm. opravy elektro, sprch 
a  sklepa v  budově házené, 
drenážních žlabů v  areálu 
tenisu a odvodnění střídaček 
v areálu softballu.                     

Krátce z radnice

Oceňování dárců krve
Zápisy do MŠ
Z činnosti Městské policie
Sportování, které děti baví
Zahrádkáři městu
Kulturní program

Členové skautského oddílu Bílý Měsíc a dobrovolní hasiči sázeli v sobotu 9. dubna 
stromy na protihlukovém valu podél dálnice u Kozího hrádku. Sazenice a materi-
ál zajistila organizace Sázíme stromy, z.ú., díky daru One Tree Planted, Catepillar  
Foundation.

Martin Doležal
starosta města

Rada města a  zastupitelstvo 
města schválily rozdělení pro-

středků, které jsou v  rozpočtu na   
rok 2022 vyčleněny na neinvestiční 
dotace subjektům v  oblasti sportu 
a tělovýchovy, sociálních služeb, ži-
votního prostředí, kultury, zájmové 
činnosti a talentované mládeže. 

Pro rok 2022 bylo v  rozpočtu 
města v uvedené položce vyčleně-
no 1,5 mil. Kč, tj. o 310 tis. Kč více, 
než v  r. 2021. K  tomu je možno 
připočíst část podpory, poskytnuté 
městem formou mimořádných in-
vestičních dotací FK Spartak MAS 
(2,0 mil. Kč – rekonstrukce fotb. 
stadionu, 1,35 mil. Kč – rekon-
strukce um. trávníku) a  TJ Spar-
tak MAS (1,01 mil. Kč – vytápění 
hala házená) schválené v  r. 2019 
a v r. 2020. Řada pravidelně pod-
porovaných aktivit základních škol 
(Nokturňáček, Koťata, Dubínek, 
mažoretky, roztleskávačky, Papr-
sek) a  MSKS (Loutkaři) byla již 
zohledněna v rámci příspěvků ško-
lám a MSKS (příspěvky na tyto ak-
tivity činí 117 tis. Kč), u některých 
žadatelů došlo k dalšímu převodu 
nevyčerpané dotace z  r. 2020 do   
r. 2022 (J. Králík – Divadelní sou-
bor Spektrum a Mgr. Hlubinková 
– Nokturno).          Pokračování na str. 2  

Rozdělení dotací 
v roce 2022

Redakce

Paní Eleonora Varmužová ze Se-
zimova Ústí, která drží primát 

nejstarší občanky našeho města, 
oslavila v pátek 22. dubna 100. na-
rozeniny. Při té příležitosti se osla-
venkyně, žijící v  G-centru Tábor, 
podepsala za účasti starosty města 
do pamětní knihy města Sezimovo 
Ústí.                                                    

Oslava stých 
narozenin
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SPORT A TĚLOVÝCHOVA
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí činnost klubu 475 000
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí projekt Doprava na soustředění gymnastek Itálie 30 000
TJ Sokol Sezimovo Ústí činnost + opravy a údržba 195 000
FK Spartak MAS Sezimovo Ústí činnost klubu 40 000
Tenisový klub MAS Sezimovo Ústí činnost + opravy a údržba 45 000
SK Sezimovo Ústí činnost klubu 28 000
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 5 000
SKI TEAM MONÍNEC činnost sdružení 5 000
CELKEM SPORT A TĚLOVÝCHOVA 845 000

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Diakonie ČCE - středisko Rolnička, Soběslav činnost sociálně terapeutické dílny v Táboře a Soběslavi 80 000
ZŠ a MŠ a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka, Tábor provoz centra 50 000
FOKUS Tábor činnost - komunitní tým a činnost sociálně terapeutická dílny 50 000

APLA - Asociace pomáhající lidem 
s autismem Jižní Čechy, Tábor

sociálně aktivizační služby 34 000

Domácí hospic Jordán, Tábor léky a zdrav. materiál 30 000
Farní charita Tábor projekt Auritus 25 000

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

20 000

SONS-Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých v Táboře

činnost - provozní náklady 15 000

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR z. s. 
- poradenské centrum Tábor

provozní náklady 15 000

I MY o.p.s. provozní náklady - terénní služby rané péče 13 000
Cheiron T, o. p. s. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 12 000
Společnost pro ranou péči, pob. České Budějovice provozní náklady 8 000
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory činnost - provozní náklady 5 000
Linka bezpečí z. s. provoz celostátání Linky bezpečí a Rodičovské linky 5 000
ČČK - Oblastní spolek Tábor činnost - provozní náklady 5 000
Svaz diabetiků, ÚO Tábor provozní náklady 5 000
SOANZ, Tábor podpora přepravy klientů - propagace, PHM 3 000
CELKEM SOCIÁLNÍ SLUŽBY 375 000

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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
Sázíme stromy, z.ú. projekt na výsadbu dřevin 5 000
Český svaz včelařů, ZO Tábor provoz ZO 4 000
CELKEM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 25 000

KULTURA

Spolek přátel ZUŠ Sezimovo Ústí
opravy hudebních nástrojů, učební pomůcky, 
vybavení souborů stejnokroji, cestovné

10 000

Mgr. Hana Hrazánková činnost Klubovny III. věku 10 000
Korálkářky Tábor projekt: Vánoční výstava v galerii Spektrum 5 000
CELKEM KULTURA 25 000

ZÁJMOVÁ ČINNOST
Junák - středisko Černá růže Sezimovo Ústí pravidelná činnost oddílů a střediska (nákl. na dopravu, ubyt.) 17 500
Hvězdárna Františka Pešty, Sezimovo Ústí provozní náklady 10 000
Český kynologický svaz, ZKO Sezimovo Ústí činnost spolku 7 500
Korálkářky Tábor činnost spolku 5 000
CELKEM ZÁJMOVÁ ČINNOST 40 000

PODPORA TALENTOVANÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE
Klára Vaňková Podpora sportovce - kanoistika na divoké vodě 10 000
Matěj Vaněk Podpora sportovce - kanoistika na divoké vodě 10 000
Vladimír Kouba Podpora sportovce - softball 8 000
Adam Bočánek Podpora sportovce - softball 8 000
Monika Deverová Podpora sportovce - softball 8 000
Eliška Tůmová Podpora sportovce - cheerleading 6 000
CELKEM PODPORA TALENTOVANÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE 50 000

OSTATNÍ
Junák - středisko Černá růže Sezimovo Ústí údržba Skautského areálu (dle nájemní smlouvy) 30 000
CELKEM DOTACE MIMO PROGRAMY 30 000
CELKEM ROZDĚLENO DOTACÍ 1 390 000

Město Sezimovo Ústí 
v  zastoupení Správy 

města Sezimovo Ústí vyhlašu-
je výběrová řízení na  proná-
jmy bytů:

1) ulice Dukelská č. p. 612, byt 
č. 612/05 ve 4. nadzemním 
podlaží o velikosti 2+1

■ Minimální základní mě-
síční nájemné ve  výši 
4.056 Kč.

2) ulice Průmyslová č. p. 1111, 
byt č. 1111/52 v 7. nadzem-
ním podlaží o velikosti 1+0

■ Minimální základní mě-
síční nájemné ve  výši 
2.334 Kč.

U  výše uvedených bytů je 
délka prvního platebního ob-
dobí stanovena na  6 měsíců 
(při podpisu nájemní smlou-
vy je skládán trojnásobek na-
bízeného měsíčního nájem-
ného).

Písemná žádost musí být 
předána na podatelnu Správy 
města Sezimovo Ústí, ul. Prů-
myslová čp. 1095, 391 02 Sezi-
movo Ústí nejpozději do stře-
dy 4. května 2022 do  11.00 
hodin. 

Bližší informace nalezne-
te na  www.sezimovo-usti.cz, 
na  úřední desce a  informač-
ních deskách MěÚ, případ-
ně Správě města Sezimovo 
Ústí (p. Stejskal 381 200 436, 
725 769 860; pí Podroužková 
381 200 437, 725 769 857).    

Rozdělení dotací v roce 2022
Pokračování ze str. 1

Volné byty 
k pronájmu

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



2022 květen

www.sezimovo-usti.cz 3

Telefony
ústředna – 381 201 111

fax – 381 263 179
Starosta

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

Místostarostka
Ludmila Svatková

381 201 136, 733 164 138
Tajemnice MěÚ

Ing. Miroslava Svitáková
381 201 134

Právník MěÚ
Ing. Mgr. Petra Nedvědová

381 201 137
Sekretariát, rybářské lístky

Ema Králíková
381 201 127
Matrika

Petra Pelcová
381 201 112

Odbor správní a sociální
Ing. Jana Aujezdecká

381 201 116
Sociální pracovnice

Bc. Eva Urbanová
381 201 114

Pečovatelská služba
777 794 874

Denní stacionář
605 359 317

Odbor stavebního úřadu
Mgr. Ivana Mráčková

381 201 140
Odbor rozvoje a dopravy

Bc. Josef Holub
381 201 113

Životní prostředí
Bc. Petr Klíma

381 201 143
Poplatky

Jana Koubová
381 201 129 

(komunální odpad, výměna popelnic)
Jana Komárková
381 201 121 (psi)

Ředitelka msks (kultura)
Mgr. Zuzana Bláhová

737 254 683
Městská policie

723 149 972, 381 276 003
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  8.00–11.30Zápisy do MŠ

Zápisy do  všech mateřských 
škol zřizovaných městem Sezi-
movo Ústí proběhnou ve  dnech  
3. a 4. května 2022.

Pro bližší informace o  orga-
nizaci a  průběhu zápisu sledujte 
internetové stránky jednotlivých 
mateřských škol.

Provoz MŠ během letních
prázdnin
MŠ Lipová Sezimovo Ústí 
25.07.2022– 12.08.2022
MŠ Zahrádka Sezimovo Ústí  
15.08.2022 – 31.08.2022   
MŠ 9. května Sezimovo Ústí   
01.07.2022 – 22.07.2022     

Podrobnější informace o  při-
hláškách, školném a stravném na-
jdete na webových stránkách jed-
notlivých MŠ.                                   

Upozornění pro čestné dárce 
krve, kteří mají trvalý pobyt 

v  Sezimově Ústí a  dosáhli stano-
veného počtu bezplatných odbě-
rů krve, že si mohou, stejně jako 
v minulých letech, požádat o jednu 
z  variant ocenění, které je stano-
veno v  „Pravidlech pro oceňová-
ní čestných dárců krve“ a  to do   
30. 6. 2022 na tel. 381 201 127 nebo 
e.kralikova@sezimovo-usti.cz.      

Josef Holub
odbor rozvoje

Rada města na  svém posledním 
březnovém zasedání schváli-

la realizaci „Víceúčelového pódia“ 
v  areálu Základní umělecké školy. 

Toto pódium bude sloužit jednak 
pro výuku a veřejná vystoupení ZUŠ, 
ale počítá se s využitím i pro širokou 
veřejnost z řad obyvatelů města. Ve-
dení města a  ZUŠ se podařilo tuto 
akci zrealizovat během měsíce dub-
na, a proto se od května může začít 
s výukou ve venkovním prostoru.   

Petr Klíma
oddělení žp

Díky svým obyvatelům se 
v  Sezimově Ústí v  roce 2021 

na  sběrných dvorech sebralo 
24,81 t starého elektra určeného 
ke  zpětnému odběru a  recyklaci. 
Na každého obyvatele tak připadá 
3,46 kg vysloužilých spotřebičů. 
Byla tím uspořena spotřeba elek-
třiny a produkce skleníkových ply-
nů, omezena těžba ropy a železné 
rudy a  recyklací se pokryla i  část 

dodávek mědi nebo hliníku pro 
průmyslovou výrobu.

Vytříděním starého elektra 
a  jeho odevzdáním do  sběrných 
dvorů došlo za rok 2021 k úspoře 
produkce CO2 o 291,91 tun. Víte, 
kolik smrků pohltí stejné množství 
CO2? 113 ks. Nebylo nutné vytěžit 
14  545,25 litrů ropy.  Představte 
si, že z tohoto množství se pokry-
je spotřeba pohonných hmot auta 
např. na  cestu z  Prahy do  Brna 
po  dálnici D1 a  to 544 krát. Do-
šlo také k úspoře 149 731,72 kWh 
energie. Asi stejné množství, jako 

kdybychom spustili cyklus myčky 
nádobí 149  732krát. Podařilo se 
recyklovat 14  283,32 kg železa. 
Toto množství recyklovaného 
železa by bylo možné použít pro 
výrobu 586 ks nových praček, 
bez nutnosti těžby železné rudy. 
Recyklací vysbíraných spotřebi-
čů se podařilo získat 503,28 kg 
mědi, což by postačilo pro ražbu 
89 473 1€ mincí, nebo 610,82 kg 
hliníku, který by stačil na  výro-
bu 40  722 plechovek o  objemu 
0,33 l.



  

  

 
 

Pozvánka na seminář 
 

„Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy “ 
 

Termín a místo konání: 
11.05.2022 od 16:00 hodin  

Zasedací místnost budovy Úřadu práce ČR (3. patro) 
Husovo nám. 2938, Tábor 

 
 

Cílem semináře je seznámit účastníky s podmínkami získání dotace na výměnu kotlů  
na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy, jejichž provoz je od 1.9.2022 zakázán.  

Informace budou prezentovány zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje, kteří budou  
kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy přímo administrovat. 

 

Recyklace vysloužilých elektrospotřebičů

Nové pódium v areálu ZUŠ

Zápisy do MŠ pro školní rok
2022/2023 a provoz MŠ během
letních prázdnin

Oceňování 
dárců krve

Pozvánka 
na seminář

„Kotlíkové dotace pro 
domácnosti s nižšími příjmy“

Termín a místo konání:
11. 5. 2022 od 16:00 hodin

Zasedací místnost budovy 
Úřadu práce ČR (3. patro)
Husovo nám. 2938, Tábor

Cílem semináře je seznámit 
účastníky s  podmínkami získání 
dotace na  výměnu kotlů na  pev-
ná paliva s  ručním přikládáním  
1. a 2. emisní třídy, jejichž provoz 
je od 1. 9. 2022 zakázán. Informa-
ce budou prezentovány zástupci 
Krajského úřadu Jihočeského kra-
je, kteří budou kotlíkové dotace 
pro domácnosti s  nižšími příjmy 
přímo administrovat.                        
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Inzerce
KOUPĚ

 Koupím známky, mince, 
bankovky, obrazy, staré ho-
diny, vojenské předměty – 
šavli, uniformu a  podobně. 
Můžete nabídnout i jiné staré 
předměty nebo celou sbírku 
a pozůstalost. 

 Tel.: 722 777 672

Narození: od 7. 2. do 22. 3. 
Havlík Milan, Hnojna Oskar, 

Pěknicová Rozálie
Šimonovská Eliška

Zemřelí: od 3. 2. do 28. 3. 
Bartůšek Miloš, Beranová 
Miluše, Danielová Božena

Dohnalová Žofie
Hospodková Blažena

Jakubec Karel, Jančura Jiří
Kadlecová Jitka, Kofroň Václav, 

Mašanková Marie
Míková Anna, Němec 

Stanislav, Rejtharová Anežka

Společenská kronika

Poděkování
■ Děkuji panu starostovi 

za blahopřání a dárek k mým 
narozeninám a zároveň paní 
Rejlkové za milou návštěvu.

Jiřina Hanušová
■ Děkuji panu starostovi 

Mgr. Ing. Martinu Doležalovi 
za blahopřání k mým naroze-
ninám.              Antonín Moos

■ Moc děkuji panu starostovi 
za  přání k mým 94. naroze-
ninám. Velmi mě potěšilo. Dě-
kuji též za dárek. Paní Veselá 
obětovala část víkendu, aby 
ho mohla doručit, za což jí též 
dík.        Anastázie Lipoldová

■ Děkuji panu starostovi Marti-
nu Doležalovi za  blahopřání 
k mým narozeninám. 

Ludmila Dvořáková
■ Děkuji panu starostovi 

Mgr. Ing. Martinu Doležalovi 
za přání k mému výročí naro-
zení a paní Evě Veselé za pře-
dání dárku.     Václav Loudín

■ Děkuji panu starostovi 
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi 
za  blahopřání k  mému jubi-
leu a  paní Věrce Bažantové 
za příjemnou návštěvu. 

Libuše Štuková

Pavel Lorenc
strážník mp

■ Hlídka MP provedla prověr-
ku oznámení na  týrání psa  
v ul. Švehlova. Při prohlídce ne-
bylo zjištěno žádné protiprávní 
jednání.

■ Při kontrolní činnosti zjistila 
hlídka MP poškození skleněné 
výplně autobusové zastávky Silon 
v ul. Průmyslová. Na místě pro-
vedla fotodokumentaci a věc byla 
předána referentu dopravy MěÚ.  

■ Na  služebně MP osobně ozná-
mil občan podezření na poruše-
ní soukromí tím, že má soused 
na domě umístěné kamery, dále 
že v  kotli pálí něco, co vydává 
dusivý zápach a že v garáži pro-
vádí nepovolenou živnosten-
skou činnost. Hlídkou MP bylo 
zjištěno, že se oznámení neza-
kládá na  pravdě. Oznamovatel 
byl o zjištěném vyrozuměn. 

■ Hlídka MP byla vyslána do ulice 
Okružní k verbálnímu napadání 
mezi sousedy. Oznámení bylo 
nahlášeno i na Policii ČR, která 
si věc na místě převzala.

■ V ulici Svépomoc byla na auto-
vrak Škoda Felicia vylepena Vý-
zva k odstranění.

■ Při kontrole veřejných WC  
v  ul. Rudé armády bylo zjiště-
no, že dveře dámské toalety se 
nedovírají. Informace předána 
zaměstnancům SM k provedení 
opravy.

■ Hlídka MP vyzvala osoby bez 
domova k  opuštění neopráv-
něně obývané dřevěné boudy 
v  lese u  Soukeníku a  k  úklidu 
prostranství.

■ Vyhodnocením záznamu z  fo-
topasti umístěné u  Kozského 
potoka zjištěno 9 přestupkových 
jednání.

■ V zákonem stanovené lhůtě sed-
mi dnů byla provedena kontrola 
rozmístění dopravního značení 
na čištění komunikací. 

■ Hlídka MP odstranila z  veřej-
ného prostranství v  ul. Tábori-
tů uhynulého havrana polního 
a z ul. Rudé armády uhynulého 
zajíce obecného. Uhynulá zvířa-
ta byla předána veterináři k  li-
kvidaci.

■ V ul. Krátká odchycen pes zlatý 
retrívr. Pomocí čtečky čipů zjiš-
těn majitel, kterému byl předán. 

■ Policie ČR předala MP oznáme-
ní majitelky autobazaru u  E55 
na odstavené vozidlo, které zde 
stojí delší dobu. Hlídka MP pro-
vedla kontrolu a lustraci vozidla, 
majitel uvedl, že zde vozidlo od-
stavil pro poruchu. Protože ne-
tvoří překážku provozu na  po-
zemních komunikacích, byla 
věc pouze zadokumentována. 

■ V  prostoru dětského hřiš-
tě u  Hvězdárny Fr. Pešty a  na   
ul. Rudé armády byly nalezeny 
použité injekční stříkačky. Hlíd-
ka MP po zadokumentování od-
vezla infekční materiál k odbor-
né likvidaci do Zdravexu. 

■ Hlídka MP zjistila poškozené 
dopravní značení v ul. Táboritů. 
Věc byla po  zadokumentování 
předána SM k vyřízení. Vyhod-
nocením kamerového záznamu 
byla zjištěna doba poškození, 
přesto nebyl vlastní skutek za-
znamenán. 

■ MP se podílela na zajištění po-
řádku a  dodržování dopravní-
ho značení při každoročním 
čištění komunikací, zjištěno 
celkem 69 porušení dopravní-
ho značení. 

■ MP byla na  žádost OOP ČR 
vyslána do  ul. Lipová, kde se 
měla nacházet odložená použitá 
injekční stříkačka pod odpad-
kovým košem. Prohlídkou ulic 
Lipová, Táboritů a  okolí Zdra-
vexu nebyla stříkačka nalezena. 
Vzhledem k  tomu, že se stří-
kačka s  jehlou může nacházet 
v  odpadkovém koši, byla SM 
upozorněna na  tuto skutečnost 
s  požadavkem na  bezpečnostní 
upozornění zaměstnanců, kteří 
by s odpady mohli přijít do sty-
ku.  

■ Na žádost revizora provedla MP 
lustraci pasažéra MHD, který 
u  sebe neměl platnou jízden-
ku. Jeho totožnost byla předána 
k dalšímu využití v souvislosti se 
spáchaným přestupkem.

■ Při kontrole veřejných WC  
v ul. Rudé armády byly hlídkou 
vykázány dvě osoby, které se zde 
neoprávněně zdržovaly po pro-
vozní době.                                   

Jitka Vrbová
kronikářka kostela

V  roce 1991 byl českobudějo-
vickým biskupem jmenován 

Mons. Antonín Liška, neboť do-
savadní biskup, Mons. Miloslav 
Vlk, byl jmenován arcibiskupem 
pražským. V  roce 1992 táborský 
děkan P. Václav Kraus byl přeložen 
do farnosti Mladá Vožice a posled-
ní mši sv. v Sezimově Ústí sloužil 
16. ledna. Novým táborským dě-
kanem byl jmenován Mons. Vla-
dimír Vyhlídka. Narodil se v neda-
lekém Chýnově 20. listopadu 1925 
a na kněze byl vysvěcen 20. prosin-
ce 1969 v Římě. První mši sv. v Se-

zimově Ústí sloužil 19. ledna. Bě-
hem roku 1992 nastoupil na místo 
kaplana do Tábora a Sezimova Ústí 
P. Jaroslav Karas. 

Na prosbu Mons. Vladimíra Vy-
hlídky, který měl kontakt na dobré 
přátele v zahraničí, uspořádali far-
níci v  rakouském městě Imbach 
sbírku na  opravu střechy našeho 
kostela v  Sezimově Ústí. Vybrali 
v  přepočtu 300  000 Kč a  8. ledna 
1993 tento finanční příspěvek při-
vezla delegace farníků z Imbachu, 
vedená JUDr. Herbertem Hoffma-
nem, do Sezimova Ústí. 18. dubna 
1993 odjeli ústečtí farníci poděko-
vat za  finanční dar do  Rakouska. 
Výměna krytiny na kostele se plá-
novala na květen a červen 1993.

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
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Ilona Grenarová
ZŠ Švehlova

Malí budoucí školáci navštívili 
v průběhu března naši školu 

hned dvakrát. První setkání pro-
běhlo v rámci dne otevřených dve-
ří, kdy si děti mohly vyzkoušet tan-
cování, hraní na rytmické hudební 
nástroje, vyrábění papírového pej-
ska a plnění úkolů na interaktivní 

tabuli. V tělocvičně si navíc mohly 
proběhnout překážkovou dráhu 
a při prohlídce školy vidět všechna 
její zákoutí.

Při druhé návštěvě už děti 
mohly na  vlastní oči vidět, jak 
se současní prvňáci učí číst, psát 
a počítat a pak samy plnily úkoly 
od  paní učitelky. Všechno zvlád-
ly na výbornou a my se na ně už 
těšíme při zápisu a následně v září  
v 1. třídě.                                                  

Jitka Tůmová
ZŠ Švehlova

Děti mají rády běh spojený 
s  překonáváním nejrůz-

nějších překážek. Proto jsme  

22. března připravili pro druhá-
ky a  třeťáky překážkovou dráhu. 
Po  obvodu tělocvičny jsme roz-
místili sportovní nářadí a náčiní, 
které museli žáci obíhat, přeska-
kovat, přelézat a  podlézat. Nej-
prve si všichni vytyčenou dráhu 

proběhli na zkoušku a pak přišly 
na  řadu závody. Na  start se po-
stavilo 26 dívek a  chlapců, kteří 
postupně vyrazili na  trať. S  pl-
ným nasazením a za mohutného 
povzbuzování se snažili zdolat 
překážkovou dráhu v co nejkrat-

ším čase. Ti, kteří doběhli do cíle 
nejrychleji, dostali za svůj výkon 
diplom a  věcnou cenu, ostatní 
si odnesli za  bojovnost sladkou 
odměnu. Závodění se dětem líbi-
lo. Užily si při něm dost pohybu 
i fandění.                                           

Petra Pychová
ZŠ Školní nám.

Na  naší škole je dlouholetou 
tradicí, že 2. stupeň vítá vždy 

první jarní měsíc krásnou recitací. 
Loňský rok nám pokazil covid, ale 
letos jsme s radostí recitační soutěž 
„Trocha poezie nikoho nezabije“ 
obnovili. 

Obecně platí, že s  přibývajícím 
věkem se chuť přednášet tak troš-
ku snižuje. I  letošní ročník nám 
bohužel tuto tendenci potvrdil. 
Po nucené covidové odmlce nebyl 
zájem z  řad žáků příliš velký, ale 
nakonec obě kategorie našly za-

stoupení. Poetickým odpolednem 
se tak nesly texty Jaroslava Seiferta, 
Jiřího Žáčka, Miloše Kratochvíla 
nebo třeba Fráni Šrámka, Jiřího 
Suchého či Jarka Nohavici. Všichni 

zúčastnění se nejen poprali s ner-
vozitou, ale i nástrahami textu sa-
motného. A i když někteří se svým 
výkonem nebyli zcela spokojeni, 

lze říci, že přednes všichni zvládli 
pěkně a důstojným způsobem re-
prezentovali svoji třídu.

Každý soutěžící dostal za  svo-
ji odvahu drobnost na  zub a  ti 

nejúspěšnější si odnesli diplom 
a sladkou odměnu. A kdo že stanul 
na pomyslné „bedně“? V první ka-
tegorii zlato vybojovala Barča No-

votná z 6.B a další dvě pozice brali 
zástupci 6.A: 2. místo Víťa Forman, 
3. místo pak Violka Šmejkalová. 
Ve  druhé kategorii byly výkony 
výborné a  poměrně vyrovnané. 
Porota se nakonec rozhodla, že 
udělí dvě první místa. Na nejvyšší 
příčce tak spočinul nejen Štěpán 
Kadeřábek z 9.A, ale i Marek Švec 
z 8.A. V závěsu za nimi se pěkným 
výkonem blýskla Kája Mikšů z 9.C.

Odpoledne protkané poezií se 
vydařilo. Porota si přednesy užila 
náramně a  věříme, že tomu tak 
bylo i z řad recitátorů. Snad příští 
rok odvážlivců přibyde, neboť je 
všeobecně známé, že trocha poezie 
nikoho nezabije…                             

Návštěva předškoláků v ZŠ Švehlova

Oslavme jaro!

Sportování, které děti baví
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Vychovatelky ŠD
ZŠ Školní náměstí

Jaro zatím jen nesměle zaťukalo 
na  dveře, ale paní vychovatelky 

už na  nic víc nečekaly a  vyrazily 
s dětmi ze třídy ven. 

A  kam že se to přesunuly? No 
přeci na  naši krásnou školní za-
hradu. Zde na  družinové děti če-
kala zábavná a zároveň i vzdělávací 
akce Malý zahradník.

Pokud si myslíte, že děti vzaly 
do  ruky rýč, hrábě, či motyčku, 
mýlíte se. Na opravdové jarní prá-
ce je nutné si ještě maličko počkat. 
Ale teoretickou přípravu je potřeba 
zvládnout včas!

Nejdříve na pořadu dne byla Ki-
mova hra. Děti procvičily všechny 
smysly, ty chuťové snad nejvíce. 
Školáčkům se totiž velmi líbila 
ochutnávka ovoce a zeleniny se za-
vázanýma očima.

Když na řadu přišlo doplňování 
rébusů a  luštění přesmyček, i hla-
vičky a mozkové závity dostaly za-
brat!  Při hmatání do sáčku s pře-

kvapením nejedno dítko zavýsklo 
nadšením.

I  soutěž na  rychlost – zapama-
tovat si co nejvíce předmětů bě-
hem časového limitu – si našla své 
příznivce, stejně jako poznávačka 
rostlin a živočichů žijících v našich 
zahradách.

A  nesmíme zapomenout, že 
družina ráda využívá dostupných 
moderních technologií. Díky nas-
kenování QR kódu z encyklopedie 
mohli všichni zúčastnění poslou-
chat hlasy ptáků z naší zahrady... 

Na závěr akce proběhla kontrola 
správných řešení. Ale protože tato 
akce nebyla soutěží, sladkou od-
měnu mohl dostat opravdu každý.

Krásné počasí, hezké prostředí 
školní zahrady a organizační po-
moc děvčat ze 6.B a 9.B – to vše 
se odrazilo na  maximální spo-
kojenosti všech dětí i  všech paní 
vychovatelek. A nyní v květnu se 
můžeme těšit na  dobývání Kozí-
ho hrádku, což je tradiční a také 
velmi oblíbená akce školní dru- 
žiny!                                                    

Veronika Dvořáčková

První dubnový víkend se obyva-
telé Sezimova Ústí již podruhé 

připojili k iniciativě „Ukliďme Čes-
ko“ a zorganizovali úklidovou akci 
ve Starotáborském lese. 

Do úklidu se i přes nepřízeň po-
časí zapojilo 24 dobrovolníků, kte-
ří sbírali odpadky mezi Benešovou 
vilou a  Soukeníkem. Společnými 
silami se podařilo z  lesa odstra-
nit více než 200 kg odpadu. Vedle 
papírků od  sušenek a  bonbonů, 
krabiček od  cigaret, skleněných 
a plastových láhví, papírových ka-
pesníčků a kusů koberce na ně če-
kaly i takové „poklady“ jako stařič-
ký monitor k počítači, lustr a dvě 
prošoupané pneumatiky. 

Moc děkujeme všem účastní-
kům za pomoc! Výsledek stojí za to 
a  doufáme, že čisto v  lese aspoň 
chvíli vydrží.

A pokud jste se v dubnu nestih-
li zúčastnit, nevěste hlavy. Vyrazit 
do přírody a sbírat přitom odpad-
ky můžete kdykoli a kdekoli. Nebo 
se přihlaste k  dalším úklidovým 
akcím, které probíhají po celé Čes-
ké republice. Jejich seznam najde-
te na  www.uklidmecesko.cz. My 
do  lesa vyrazíme opět nejpozději 
za rok.                                                 

Ivan Dvořák 
předseda ZO ČZS 

Každý rok, když se rozběhne 
sezona prací a  sklizní na  za-

hradě, máme otevřenou naší pro-
dejnu. Pro členy ČZS i pro každé-
ho jiného zákazníka. První akci 
Objednávky a prodej objednaných 
sadbových brambor máme pro le-
tošek za  sebou, takže teď přichází 
v úvahu, jak se o ně postarat a ne-
jen o ně.

Letos bude prodejna hno-
jiv otevřená 28. 4., 26. 5., 30. 6.,  
pak po prázdninách, 25. 8., 29. 9. 
a  27. 10. 2022. Je to vždycky  
poslední čtvrtek v  měsíci od   
15:00 do 17:00 hodin.

Sortiment hnojiv vychází z  po-
třeb našich zahrádek, navíc si 
můžete koupit i  rašelinu a  štěpku 
na  mulčování. Nabízíme levně 
i bílou netkanou textilii, například 
na přikrytí záhonů jahod na jejich 
ochranu před pozdními mrazíky.  
Informace o  hnojivech najdete 
na  Zahrádkáři Sezimovo Ústí 2, 
ZO ČZS (zahradkari.cz).                 

Václav Gabriel
ČSOP ZO Sezimovo Ústí

Každý rok vyhlašuje Česká spo-
lečnost ornitologická jeden 

ptačí druh ptákem roku.  Vyhlašu-
je se i jinde na světě, u nás od roku 
1992. ČSO tak chce každoročně 
upozornit na nějaký zajímavý ptačí 
druh.  V  letošním roce se jím stal 
zvonek zelený. Chtěl jsem Vám ho  
představit již dříve, ale až nedávno 
se mi  ho podařilo lépe zachytit. 
A  přitom ho můžeme pozorovat 
v  okolí města i  přímo ve  městě.  

Jeho název ho plně vystihuje. Jeho 
hlas je taková zvonivá písnička 
a  jeho kabátek má zelenou barvu. 
U samečka sytější a u samičky troš-
ku do šeda. Je veliký asi jako vrabec. 
S  hnízděním začíná velice brzy 
na  jaře, kdy stromy ještě nemají 
listy. Proto si své hnízdo staví v jeh-
ličnanech nebo v  tújích. Vyhnízdit 
stihne až třikrát do roka. Na zimu 
neodlétá, je stálý až přelétavý. Živí 
se semeny a tak ho můžete v zimě 
pozorovat na  krmítku. Je to krás-
ný ptáček, kterého si pamatuji  již 
z dětství. Ale na obrázku můžete vi-
dět, že umí být i pěkně zamračený.  

Malý zahradník

Ptačí rubrika Václava Gabriela

Úklid odpadků ve
Starotáborském 
lese

Zahrádkáři městu
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Ivona Vesecká
Michaela Drdová
TJ Spartak Mas 
– oddíl sportovní gymnastiky

První aprílový víkend pořádal náš 
oddíl Jarní pohár v  gymnastickém 
trojboji (bradla, kladina, prostná), 
kterého se zúčastnilo na 110 závodnic 
ze všech koutů České republiky. Pro 
náš oddíl to opět byla velká výzva, kdy 
bylo nutné připravit naši domácí tělo-
cvičnu na 1. ZŠ Sezimovo Ústí, zajistit 
výpočetní techniku a ozvučení, pečlivě 
zkontrolovat nářadí a  připravit záze-
mí jak pro závodnice, jejich trenéry 
a rozhodčí, tak i pro rodinné doprovo-
dy a další fanoušky. 

V  duchu motta těžko na  cvi-
čišti, lehko na  bojišti, dívky 

do poslední chvíle tvrdě trénovaly 
a  i  poslední, původně volný ví-

kend před závody využily k prově-
ření aktuální formy na  tréninko-
vém oddílovém závodě. O  jejich 
zimní přípravě a  dřině, kterou 
podstoupily, jsme vás již informo-
vali v  minulém čísle. I  přesto, že 
první vystoupení před domácím 

publikem bylo ovlivněno určitou 
nervozitou a u některých děvčat je 
ještě velký prostor pro zlepšování, 
jsme s  celkovými výsledky velice 
spokojeni.

Nejvíce se blýskla svým výko-
nem sezimácká rodačka Hanička 

Slabá, která v  kategorii VS4B vy-
bojovala zlato. Závod se také vy-
dařil Terce Vonešové v  kategorii 
VS5C a Adélce Sikorové v kategorii 
VS3C, které shodně braly bronzo-
vé medaile. Povedenými výkony 
na  ně navázaly i  Terka Sedláková 
v kategorii VS5B a Anitka Šonková 
v kategorii VS3C, které se umístily 
na nepopulárním 4. místě. Diplom 
ve  svých kategoriích vybojovaly 
dále na 5. místě Barča Mansfeldová 
(VS5B), na 6. místě Anička Sikoro-
vá (VS0A) a  Adélka Mansfeldová 
(VS3C). Celkem se závodu účast-
nilo 15 děvčat z domácího oddílu.

Další měření sil čekají sezimác-
ké gymnastky v podstatě každý ví-
kend až do konce června. 

Držte našim děvčatům palce, ať 
se jim v  dalších závodech podaří 
navázat na parádní výsledky z do-
mácího poháru a  ať je celá jarní 
sezona plná krásných úspěchů.      

Richard Mlázovský
ředitel ZUŠ Sezimovo Ústí

S  koncem školního roku nasta-
lo období, kdy tradičně zúro-

čujeme výsledky celoroční práce 
našich žáků. Naštěstí již jen málo 
poznamenané covidovým omeze-
ním. V březnu a dubnu se nejlepší 
žáci hudebního oboru účastnili 
okresních a  krajských kol soutěží 
pořádaných MŠMT, ze kterých 
přivezli řadu ocenění. Za  zmínku 
jistě stojí zejména postup Štěpána 
Heřmánka ze třídy Josefa Jandy 
do celostátního kola soutěže ve hře 
na trombon. 

Z  programů, které chystáme 
na květen, bychom vás rádi pozvali 
zejména na tato představení:

Středa 18. 5. 2022, 18:00 hod.
sál Spektrum 
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ SEZIMO-
VO ÚSTÍ POŘÁDANÝ V  RÁMCI 
CELOSTÁTNÍHO PROJEKTU ZUŠ 
OPEN 2022

Uslyšíte hlavně naše soubory 
a  orchestry – smyčcový orchestr, 

houslový soubor, pěvecký sbor, ky-
tarový, bubenický a  akordeonový 
soubor, Mladý dechový orchestr, 
jazzový Bigband a všichni se spojí 
ke  společné skladbě čtyřicetičlen-
ného Zušbandu.

Čtvrtek 26. 5. 2022, 18:00 hod.
sál Spektrum 
K. J. ERBEN – KYTICE – DIVA-
DELNÍ PŘEDSTAVENÍ ŽÁKŮ 
DRAMATICKÉHO OBORU ZUŠ 
Sezimovo Ústí

Čtyři hororově laděné balady 
nastudované žáky dramatického 
oboru pod vedením Jany Hub-
ka-Vanýskové, proložené lido-
vými písněmi v  podání zpěváků 
ze třídy Kateřiny Slukové. Vše je 
doplněné scénografií a animace-
mi vytvořenými žáky výtvarného 
oboru pod vedením Alžběty Ho-
rynové. 

Spojením práce dramatického, 
výtvarného a  hudebního oboru 
ZUŠ Sezimovo Ústí se podařilo 
vytvořit divadelní představení, 
které může ukázat, že povinná 
školní četba nemusí být až taková 
nuda…                                                

Pozvánka na vybrané akce 
pořádané ZUŠ Sezimovo Ústí

Sportovní gymnastika
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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

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 –

www.kultura.sezimovo-usti.cz

Změna programu a termínů 
vyhrazena. 

AKCE

MÁJOVÉ SLAVNOSTI
1. května 9-12 hod.
park u Spektra

Po  dvouleté pauze můžeme na-
vázat na  tradiční sezimoústec-
kou akci. Přijďte si poslechnout 
kapelu Swing Band Tábor nebo 
prohlédnout ukázky výcviku psů. 
Nebudou chybět ani stánky, ská-
kací hrad a  spousta další zábavy 
pro děti. Program a různé soutěže 
připraví skauti ze střediska Černá 
růže Sezimovo Ústí.
vstupné: zdarma

BAŤŮV BĚH
1. května 10–13 hod.

Konečně je tu devátý ročník pře-
spolního běhu z  náměstí Tomáše 
Bati na Kozí hrádek. Trasa dlouhá 
necelé 3 km je vhodná i  pro děti 
nebo začínající a  rekreační běžce. 
Soutěžící se mohou zařadit celkem 

do 12 kategorií a  letos nově bude 
závod měřený pomocí čipů. V cíli 
se můžete těšit na vyhlášení a pře-
dání cen vítězům.
Registrovat se můžete online 
na www.maraton.cz nebo na místě 
před startem. 

Časový harmonogram:
10:00-11:45 – prezence v parku 
před Spektrem
12:00 – start
13:00 – vyhlášení výsledků 
na Kozím hrádku

Ceny pro letošní běh věnovaly 
firmy: JumpArena Tábor, KALAS 
Sportswear s.r.o., SILON s.r.o., Re-
staurace Spektrum. Všem sponzo-
rům děkujeme!
registrace: zdarma

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
S OHŇOSTROJEM
!!ZMĚNA TERMÍNU!!
6. května 20:15 hod.
nám. Tomáše Bati

Přijďte si poslechnout bubenický 
soubor Wild Sticks, který ve 20:15 
hodin zahraje před Hotelem MAS. 
Ve 20:30 společně s mažoretkami 
a  s  rozsvícenými lampiony vyra-
zíme po  Okružní ulici k  letnímu 
kinu, kde večer ve  21:15 zakon-
číme ohňostrojem Táborských 
střelců.
vstupné: zdarma

HURÁ NA HRAD – ODEMYKÁNÍ 
KOZÍHO HRÁDKU
14. května 14–19 hod.
NKP Kozí hrádek

Přijďte si užít bohatý program pro 
celou rodinu - spolu s  ukázkami 
šermířských soubojů jsme pro vás 

připravili i  dílny středověkých ře-
meslnických mistrů a vyzkoušet si 
můžete i originální historické me-
chanické hry. Zahraje kapela Dei 
Gratia.
vstupné: zdarma

MICHAL JE KVÍTKO
20. května 17 hod.
sál Spektrum
Michal, bez ohledu na počasí i roč-

ní období, dokáže, že během před-
stavení rozkvete celé jeviště. Mění 
nejen scénu, ale i  sám sebe. Roz-
tančí sál v různých rytmech, třeba 
letní plážové samby, tančit budou 
nejen děti, ale i květiny! A to ještě 
nevíte, co se děje za plotem v Mi-
chalově zahrádce. Kopretina zpí-
vá, palma tančí a kaktus do všeho 
mluví. Konev má rýmu a  umělá 
kytka z toho má legraci!
vstupné: 220 Kč

TŘÍDÍ CELÝ SEZIMÁK 
– DEN S TONDOU OBALEM
24. května 8-12 hod.
nám. Tomáše Bati
Na 24. květ-
na připadá 
E v r o p s k ý 
den parků 
a vy ho mů-
žete osla-
vit s  námi. 
Letos jsme 
se zaměřili 
na  proble-
matiku třídění odpadů a  na  ná-
městí Tomáše Bati jsme ve  spo-
lupráci s  firmou EKO-KOM 
připravili zábavně-vzdělávací pro-
gram pro školy i veřejnost.
vstupné: zdarma

KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA
NA KOZÍ HRÁDEK 
S TLUMOČNICÍ UKRAJINŠTINY
28. května 14 hod. 
sraz před hotelem MAS
Češi a  Ukrajinci, pojďme spo-
lu na  komentovanou procházku 

Kulturní program na měsíc květen
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na  Kozí hrádek s  průvodkyně-
mi Mgr.  Hanou Chotovinskou 
a  PhDr.  Jindřiškou Bumerlovou, 
do  ukrajinštiny tlumočí Halyna 
Němcová.  
vstupné: zdarma

ЕКСКУРСІЯ НА КОЗІ 
ГРАДЕК З УКРАЇНСЬКИМ 
ПЕРЕКЛАДАЧЕМ  
28.травня в 14:00 годині 
зустріч перед готелем MAS 
(МАС)   
Чехі і Українці, ходім разом на 
екскурсію на Козі градек.
З екскурсоводами Мґр.Ганоу 
Хотовінскоу і ПгДр. Їндрішкоу 
Бумерловоу, до української 
перекладає Галина Нємцова.
Вхід:безкоштовно

DIVADLO

ČAS POD PSA
KOMORNÍ DIVADLO KALICH
4. května 19 hod.
sál Spektrum

Bouřka, do  které by ani psa ne-
vyhnal, zažene tři ženy do  zad-
ní místnosti bistra, protože to 
je zcela obsazené. Vzájemně se 
téměř neznají, jsou odlišné, snad 
z  počátku i  odtažité. Postupně 
však každá z  nich odkrývá své 
problémy, strach z osamocení, své 
touhy i sny. Energická manažerka, 
která dokáže zorganizovat chod 
podniku i svou domácnost, náhle 

přiznává, že je všechno jinak. Svo-
bodná matka, prodávající v butiku 
prádlo, nejistotu zakrývá reálným 
pohledem na  svět, tajemná inte-
lektuálka čekající na  svého part-
nera, s kterým se rozešla, neví, jak 
dál existovat…
Hrají: Tereza Kostková, Máša 
Málková, Eva Josefíková / Sandra 
Černodrinská, Karel Zima / Pavel 
Nečas
vstupné: 420 Kč 

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 
PODZIM 2022 – TIP NA DÁREK

Na  letošní podzim a  zimu jsme 
pro vás opět připravili zvýhodněné 
vstupné na čtyři divadelní předsta-
vení, vybraná z  aktuální nabídky 
předních českých divadel. Těšit se 
můžete na Igora Chmelu, Jana Po-
tměšila, Lukáše Pečenku, Mariku 
Šoposkou, Jitku Ježkovou, Jana Za-
dražila a další známé tváře. 
cena: 1.190 Kč, k zakoupení v  in-
focentru Spektrum

POHÁDKY

O PRINCEZNĚ NA OCET
29. května 15 hod.
sál Spektrum
Autorská pohádka Aleny Bláho-
vé s  písničkami Stáni Rybníčkové 
v  podání ochotnického souboru 
Spektrum. Žárlivá čarodějnice 
zaklela království, aby princezna 
nikdy nepotkala ženicha. Princ 
s  pomocí pohádkových strašidel 
a  samotného Lucifera však kouz-
lo prolomí. Komedie pro děti je 
plná písniček, laskavého humoru 
a poznání, že pravá láska překoná 
i čarodějnická kouzla.
vstupné: 50 Kč

VÝLETY

VÝLET HLINSKO
13. května 
odjezd: 7:00 Spektrum, 
7:05 Husovo nám. SÚ I, 
7:15 Tábor ČD

První letošní výlet nás zavede 
na  Vysočinu. S  průvodcem si 
prohlédneme včelařské arbore-
tum v  Nasavrkách a  v  Národním 
muzeu v  přírodě navštívíme pa-
mátkovou rezervaci lidové archi-
tektury Betlém Hlinsko a  Veselý 
Kopec. V  roubených domcích si 
prohlédneme historické ukázky 
bydlení a  hospodaření drobných 
zemědělců.
cena: 890 Kč, rezervace 
v Infocentru Sezimovo Ústí
(V ceně jsou zahrnuty vstupy 
a komentované prohlídky.)

VÝLET KOSTELEC 
NAD ČERNÝMI LESY
28. května
odjezd: 7:00 Spektrum, 

7:05 Husovo nám. SÚ I, 
7:15 Tábor ČD
V Kostelci nad Černými Lesy letos 
po  roční pauze opět pořádají vy-
hlášený keramický den. Součástí 
je bohatý program a  samozřejmě 
velký keramický trh. Pokračovat 
budeme do  přerovského Muzea 
v přírodě a čeká nás i řada progra-
mových překvapení. 
cena: 790 Kč, rezervace 
v Infocentru Sezimovo Ústí
(V ceně jsou zahrnuty vstupy 
a komentované prohlídky.)

GALERIE

VÝSTAVA OBRAZŮ 
JONÁŠE LEDECKÉHO
THE SHY EXHIBITIONIST
výstava přístupná 
do 30. května
galerie Spektrum
Výstava obrazů Jonáše Ledeckého, 
českého výtvarníka, komiksového 
kreslíře a hudebníka, syna zpěváka 
Janka Ledeckého, se kterým v loň-
ském roce vytvořil knihu básniček 

pro děti Verše potrhlé. Společně 
s ilustracemi a komiksy si můžete 
exkluzivně prohlédnout i  lyžařské 
kombinézy, které navrhl pro svou 
sestru Ester na letošní zimní olym-
piádu. V infocentru jsou k zakou-
pení některé z  vystavených tisků, 
knihy nebo reklamní předměty 
podepsané Jonášem a Ester.
vstupné na výstavu: 20 Kč

VÝSTAVA OBRAZŮ 
HELENY ŠANDOVÉ
výstava přístupná 
do 30. května
galerie Spektrum
Výtvarnice Helena Šandová se za-
měřuje převážně na  zobrazování 
motivů s  jihočeskou tematikou, 
zátiší, portréty, ale i abstraktní ná-
ladové obrazy. 
vstupné na výstavu: 20 Kč

Kulturní program na měsíc květen
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PŘIPRAVUJEME

DEN DĚTÍ 
1. června 14 hod.
areál Hilton
Barevnou střelnici? Máme! Bubli-
novou laboratoř? Máme! Skvělou 
kapelu Chytej ušima? Máme! Chy-
bí nám už jen děti, které si s námi 
odpoledne nabité zábavou a  hra-
ním užijí.
vstupné: zdarma

LUŽNICKÁ ŠLAPKA 
4. června 13 hod.
Husovo náměstí, 
Sezimovo Ústí I

Tradiční nezávodní trasa pro hob-
by cyklisty s doprovodným progra-
mem a bikerskou skupinou Ride 
Wheel.
vstupné: zdarma

STREET ART 
18. června 14–18 hod.
park u Spektra

Graffiti a  urban fashion za  bílého 
dne v centru Sezimáku? Ale jistě! 
Pohodové odpoledne s  worksho-
py, hudbou, barvami a  v  pohybu, 
k dispozici budou stánky s občer-
stvením a pestrý program.
vstupné: zdarma

DVA NAHATÝ CHLAPI
26. června 19 hod.
letní kino Sezimovo Ústí

Seriózní advokát, věrný manžel 
a  otec dvou dětí, se jednoho dne 
probudí nahý v  posteli se svým 
kolegou z práce. Ani jeden netuší, 
jak se do této situace dostali, man-
želka jednoho z nich však vymyslí 
způsob, jak zjistit pravdu. Ale ta je, 
jak se nakonec ukáže, opravdové 
pravdě hodně vzdálená.
Hrají: Martin Zounar, Martin 
Kraus, Martina Randová, Daniela 
Šinkorová/Michaela Dittrichová
vstupné: 599 Kč v předprodeji, 
699 Kč v den konání a na místě
Vstupenky v  distribuci na  prodej-
ních místech Ticketportal nebo on-
line na ticketportal.cz

KOZÍ HRÁDEK
vždy v neděli od 14 hod., 
květen-září 

Na  letošní sezonu jsme pro vás 
připravili řadu zajímavých předná-
šek a  tematických prohlídek. Jed-
notlivé akce budou probíhat vždy 
v  neděli od  14 hodin, pro bližší 
informace sledujte webové stránky 
nebo Facebook MSKS. Začínáme 
15. května.

KLUBOVNA III. VĚKU

NEJEN STROMY 
MĚ ZNAJÍ JMÉNEM
2. května 14 hod.
vestibul Městského kulturního
střediska v Sezimově Ústí II 
Přednáška pana Viktora Mačury 
o přírodních zahradách, jejich his-

torii, současnosti, významu a  pří-
nosu pro lidi a lidská sídla.

AVIFAUNA TÁBORSKA
9. května 14 hod.
vestibul Městského kulturního 
střediska v Sezimově Ústí II
Přednáška pana Josefa Jahelky 
o pomoci ptákům v našem kraji.

JAK NA ZVÝŠENÝ 
CHOLESTEROL
16. května 14 hod.
vestibul Městského kulturního
střediska v Sezimově Ústí II
Přijďte si poslechnout, jak úpravou 
jídelníčku a  pohybem můžeme 
snížit zvýšený cholesterol, nebo 
ještě lépe, jak jeho zvýšení může-
me předejít. Přednáší a radí nutrič-
ní terapeutka Mgr.  Ing.  Simona 
Šimková.

S AMERIČANEM O AMERICE
23. května 14 hod.
vestibul Městského kulturního
střediska v Sezimově Ústí II
Povídání s panem Hunterem Mac-
kem a Mgr. Lubošem Caltou o stra-
vování, vzdělávání a práci v americ-
kém prostředí a o rodinném soužití. 
A  pokud bude čas, tak i  o  počasí 
v různých částech této země.

BOTANICKÁ ZAHRADA
30. května 14 hod.
sraz na náměstí T. G. Masaryka
v Táboře, před zemědělskou
školou ve 13:50
Komentovaná prohlídka bota-
nické zahrady v  Táboře s  paní 
Mgr. Hanou Chotovinskou a paní 
PhDr. Jindřiškou Bumerlovou.

KNIHOVNY

Knihovna Městský úřad
DESKOVÉ HRY
4. května 15-17 hod.

V květnu si spolu zahrajeme Krysí 
válku, ve které se pokusíme ukon-
čit bitvu mezi Eidamáky a  Her-
melíny, poté přijde na  řadu Mistr 

slova, ze kterého se nám trochu 
zamotají jazyky, a na konec se po-
bavíme u hry Splašené kuře.

HRAVÉ ODPOLEDNE
17.května 13–15 hod.
Při hravém odpoledni zrecyklu-
jeme staré noviny. Z  výstřižků se 
pokusíme poskládat si své vysněné 
město, které nalepíme a  dokreslí-
me si detaily.

KINO SPEKTRUM

Změna programu a termínů 
vyhrazena. 

ne 1. května 15:00 hod.
PŘÍŠERÁKOVI 2 

anim., 103 min., přístupný, dabing

ne 1. května 17:30 hod.
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ

rodinný, 143 min., přístup., dabing

ne    1. května 20:00 hod.
so    7. května 20:00 hod.
út 10. května 20:00 hod.
PROMLČENO 
krimi, 95 min., 12 let

út 3. května 20:00 hod.
AMÉLIE Z MONTMARTRU
romantický, 119 min., příst., dabing

čt 5. května 10:00 hod.
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2

pohádka, 100 min., přístupný

Kulturní program na měsíc květen
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čt 5. května 17:30 hod.
pá 3. června 17:30 hod.
POSLEDNÍ ZÁVOD 

drama, 95 min., 12 let

pá    6. května 20:00 hod.  
ne    8. května 17:30 hod.  
so 21. května 20:00 hod.   

DOCTOR STRANGE 
V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ 

fantasy, 127 min., 12 let, dabing

so    7. května 15:00 hod.
pá 13. května 17:30 hod.
ne 22. května 15:00 hod.
so 28. května 15:00 hod.
JEŽEK SONIC 2

komedie, 122 min., přístup., dabing

so    7. května 17:30 hod.
pá 13. května 20:00 hod.
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ  2 

komedie, 95 min., přístup.

ne 8. května 15:00 hod.
ZLOUNI 
animovaný, 100 min., příst., dabing

ne 8. května 20:00 hod.
NOTRE–DAME V PLAMENECH
drama, 110 min., 12 let, titulky

st 11. května 20:00 hod.
čt    2. června 10:00 hod.
IDENTITA ES

hraný dokument, 118 min., přístupný

čt 12. května 10:00 hod.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO

čt 12. května 20:00 hod.
so    4. června 17:30 hod.
ŽHÁŘKA

thriller, 94 min., 15 let, titulky

so 14. 5. 15:00 hod.
ne 15. 5. 15:00 hod.
so 21. 5. 15:00 hod.
UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK 

animovaný, 95 min., přístup., dabing

so 14. května 17:30 hod.
SEVEŘAN

so 14. května 20:00 hod.
út 24. května 20:00 hod.
pá    3. června 20:00 hod.
VYŠEHRAD: FYLM 

ne 15. května 19:00 hod.
LA TRAVIATA
záznam opery, 220 min., 
12 let, titulky

út 17. května 20:00 hod.
ne 22. května 17.30 hod.
ne    5. června 20:00 hod.
FILM ROKU

komedie, 114 min., 15 let, titulky

čt 19. května 10:00 hod.
JIZERSKÉ HORY
dokument, 91 min., přístupný

čt 19. května 17:30 hod.
ne 22. května 20:00 hod.
ne 29. května 20:00 hod.
ŽENY A ŽIVOT

komedie, 87 min., přístupný

pá 20. května 20:00 hod.
so 21. května 17:30 hod.
CO JSME KOMU 
VŠICHNI UDĚLALI
komedie, 98 min., 12 let, dabing

pátek 27. května 17:30 hod.
PRAŽSKÝ VÝBĚR: 
SYMPHONY BIZARRE

hudební dokum., 95 min., přístupný

pá 27. května 20:00 hod.
so 28. května 20:00 hod.
ne 29. května 17:30 hod.
so    4. června 20:00 hod.
ne    5. června 17:30 hod.
TOP GUN: MAVERICK

akční, 131 min., 12 let, dabing

so 28. května 17:30 hod.
st    1. června 20:00 hod.
MUŽI NA POKRAJI 
NERVOVÉHO ZHROUCENÍ
komedie, 97 min., 12 let, dabing

út 31. května 20:00 hod
CHINASKI: 
KAŽDEJ VÍ KULOVÝ
hudební dokum., 97 min., 
přístupný

čt 2. června 17:30 hod.
PÁNSKÝ KLUB
komedie, 89 min., 12 let

so 4. června 15:00 hod.
ne 5. června 15:00 hod.
ZAKLETÁ JESKYNĚ
pohádka, 2022, přístupný
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FILM ROKU
Penélope Cruz jako slavná 

a excentrická režisérka, která do-
stala za úkol natočit ten zaručeně 
nejlepší film všech dob. Má neo-
mezený rozpočet a velké umělec-
ké ambice, ovšem jejím největším 
úkolem bude zkrotit Antonia 
Banderase a  Oscara Martíneze, 
své herce v  hlavních rolích. Kdo 
z nich vydrží až do poslední klap-
ky a  do  premiéry? Pokud si ně-
kdo myslel, že filmaři a  filmové 
hvězdy jsou nesnesitelné prima-
dony, komedie Film roku jim dá 
za pravdu. 



TOP GUN: MAVERICK
Pete „Maverick“ Mitchell k smr-

ti rád pilotuje stíhačky. Dokonce 
tak, že se už přes třicet let úspěš-
ně brání povýšení ve  strukturách 
amerického letectva, protože to 
by ho z kokpitu vyhnalo do vyhřá-
té kanceláře. Maverick byl navíc 
vždycky magnetem na  průšvihy, 
což se s  armádní kariérou taky 
vylučuje. Pilot je ovšem bravurní, 
možná ten úplně nejlepší, a proto 
dostane nabídku stát se instruk-
torem elitních stíhačů z  progra-
mu Top Gun, které má připravit 
na  úkol, jenž spadá do  kategorie 
Mission Imposssible.                       

Premiéry v kině Spektrum: Top Gun je zpět!

SBÍRKA NA PODPORU UKRAJINSKÝCH UPRCHLÍKŮ 
Do sbírky Diecézní charity na podporu ukrajinských uprchlíků můžete přispět libovolnou částkou. Kasičku najdete ve Spektru 

v otevírací době infocentra, při promítání kina i při divadelních představeních. Děkujeme, že s námi pomáháte. 

Navštívíme včelařské arboretum v  Nasavrkách, které letos slaví  
20 let od svého vzniku. Arboretum je součástí místní střední ško-

ly a původně sloužilo jako ukázka zdrojů včelí pastvy.  Další zastávkou 
bude Muzeum přírody Vysočina, ve kterém navštívíme hned dva okru-
hy – památkovou rezervaci lidové architektury Betlém Hlinsko a Vese-
lý Kopec. V roubených domcích naleznete ukázky bydlení a hospoda-
ření drobných zemědělců datované od poloviny 19. století do poloviny  
20. století. Součástí prohlídky jsou i jedinečné technické památky na vod-
ní pohon a expozice masopustních masek. 
Výlet s průvodcem Ing. Ivanem Dvořákem.

VESELÝ KOPEC A BETLÉM HLINSKO, 
VČELAŘSKÉ ARBORETUM

PÁ 13. 5. odjezd: 7.00 Spektrum, 7.05 
Husovo nám. SÚ I, 7.15 Tábor ČD

Kapacita zájezdu: 50 osob
Cena: 890 Kč. V ceně jsou zahrnuty vstupy a komentované prohlídky.

Č. účtu: 705 978 359/0800, var. symbol 1305

S průvodcem navštívíme arboretum Vysoké školy zemědělské v Kostel-
ci nad Černými Lesy. Místní sbírka dřevin se zaměřuje na významné 

taxony mírného a boreálního pásu severní polokoule. Dřeviny jsou uspo-
řádány formou přírodního parku. Další zastávkou bude velký keramický 
trh v Kostelci nad Černými Lesy, kde se pokocháme řemeslnými (kera-
mickými) skvosty. V Přerově nad Labem navštívíme Muzeum v přírodě, 
které prezentuje architektonickou kulturu středního Polabí. Figurínami 
doplněné interiéry ilustrují život na polabské vesnici od poloviny 18. sto-
letí. V rámci dne účastníky čekají programová překvapení.
Výlet s průvodcem Ing. Josefem Jahelkou.

KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY, 
PŘEROV NAD LABEM 

SO 28. 5. odjezd: 7.00 Spektrum, 7.05 
Husovo nám. SÚ I, 7.15 Tábor ČD

Kapacita zájezdu: 50 osob
Cena: 790 Kč. V ceně jsou zahrnuty vstupy a komentované prohlídky.

Č. účtu: 705 978 359/0800, var. symbol 2805

Pojeďte na výlet s MSKS. Už v květnu


