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Krátce z radnice
Martin Doležal 
starosta města

 obě stavební povolení na sta-
vební úpravy ul. Švermova již 
nabyla právní moci, probíhá 
výběr zhotovitele;

 probíhá stavební řízení na re-
konstrukci ul. Prokopa Holé-
ho a Klášterní;

 RM schválila rozdělení do-
tací z  programů města pro 
žadatele v  oblasti sociálních 
služeb, kultury, životního 
prostředí a  zájmové činnosti 
a  části dotací v  oblasti spor-
tu a  tělovýchovy, o  zbylých 
dotacích z  této oblasti bude 
rozhodovat zastupitelstvo;

 RM schválila převod pro-
středků z  rezervního fondu 
do  fondu investic MSKS 
tak, aby bylo možné provést 
v  kině Spektrum výměnu 
promítacího plátna a zejmé-
na instalaci zařízení na pro-
mítání 3D formátu;

 ZM projednalo zařazení 
realizace investičních akcí 
do rozpočtu města na r. 2018, 
a  to rekonstrukci osvětlení 
a  rozvodů NN v  tělocvičně 
ZŠ Švehlova a  rekonstruk-
ci sociálního zařízení v  MŠ  
9. května.                                     

Do našeho města zavítala
prapraneteř Dr. Edvarda Beneše

Paní Anna Burián-
ková ze Sezimova 
Ústí oslavila v  so-
botu 24. března 
101. narozeniny 
a  drží tak stále 
primát nejstarší 
občanky našeho 
města. Oslaven-
kyně žije v  ul. 

Lipová, těší se dobrému zdraví, snaží se 
udržovat v  dobré kondici, neopouští ji 
smysl pro humor a ráda přijímá návště-
vy. Ještě jednou blahopřejeme.

Paní Carrie Benes, prapraneteř Dr.  Edvarda Beneše, zavítala se svým manželem 
a dvěma dětmi ve středu 4. dubna do Sezimova Ústí. Rodina, žijící na Floridě, byla 
přivítána na městském úřadu vedením města a poté si prohlédla vilu Hany a Edvarda 
Benešových i  obraz, který pan Václav Beneš, otec Carrie, věnoval v  loňském roce 
Společnosti Edvarda Beneše a byl ve vile umístěn.

Miroslava Svitáková
tajemnice MěÚ

Starat se o svého psího miláčka 
sebou přináší nejen radost, ale 

i řadu povinností. Jednou z nich 
je povinnost platit místní popla-
tek za  psa. Poplatek je stanoven 
v  závislosti na  lokalitě a  počtu 
držených psů, výrazně snížený 
je pak pro poživatele invalidní-
ho, starobního, vdovského nebo 
vdoveckého důchodu, který je 
jeho jediným zdrojem příjmu, 
anebo poživatele sirotčího dů-
chodu. Občas se ale stává, že 
skuteční držitelé přihlásí svého 
psa na  některého z  poživatelů 
důchodu - své rodiče, prarodiče 

či známé přehlásí, aby tak ušetřili 
na poplatku.   

V dobré víře a ve snaze pomoci 
však na  sebe „papíroví“ držite-
lé psa přebírají jak poplatkovou 
povinnost, tak riziko, že vůči 
nim budou směřovány sankce 
v  případě prodlení s  úhradou 
místního poplatku ze psů včetně 
možných exekutorských poplat-
ků. Je na místě poznamenat, že ne-
zanedbatelným je i riziko plynoucí 
z  nesplnění podmínek očkování 
psa či způsobení majetkové či ne-
majetkové újmy psem, protože 
i v těchto případech bude vymáhá-
na škoda po tom, kdo je evidován 
jako vlastník psa, byť je skutečným 
vlastníkem někdo jiný.                  

 

Upozornění pro majitele psů

Zdeněk Havlůj
ředitel SM

Jako každý rok 
probíhají kon-

troly a  revize 
dětských hřišť 

nacházejících se na území našeho 
města. Průběžně jsou opravovány 
veškeré poškozené a  nevyhovující 
části herních prvků (vandalismus, 
závady uvedené v revizích).  V ná-
vaznosti na slunečné počasí a me-
teorologický výhled jsme navezli 
i písek do pískovišť. Tento splňuje 
normy požadované příslušnou 
legislativou, tj. máme k  dispozici 
jeho atest o nezávadnosti.

Výše uvedenou činností plníme 
veškeré naše povinnosti správce 
a dětská hřiště mohou pak být plně 
využívána.  Zde bych si dovolil 
podotknout, že předpisy v daném 
oboru jsou velice přísné a  není 
jednoduché jim dostát. Možná až 
za hranicí únosnosti jsou pak ná-
roky na  kvalitu písku. V  praxi to 
znamená vyloučit jeho kontami-
naci živočichy. V  minulosti byla 
situace řešena tzv. zakrývacími 
plachtami, ale s  nevalným úspě-
chem. Během jednoho měsíce byly 
poškozeny nebo zcizeny…. 

Vzhledem k poměrně vysokým 
nákladům bylo od  koupě nových 
plachet odstoupeno a  situaci se 
snažíme řešit úpravou počtu pís-
kovišť a  zvýšením jejich kontroly. 
Při případné redukci jsme se sna-
žili postupovat citlivě, aby neměla 
zásadní dopad na  naše nejmenší 
obyvatele či jejich rodiče. V  tom 
smyslu bylo zrušeno jedno ze dvou 
pískovišť na  hřišti v  Krátké ulici. 
Děti z okolí si i nadále mohou hrát 
na pískovišti, které zde zůstalo, pří-
padně i na dalším pískovišti v do-
sahu, tj. v areálu ZUŠ vzdáleného 
cca 100 m. Věřím, že to naše sezi-
mácké maminky pochopí a dovo-
luji si popřát touto cestou hodně 
zdraví jim i jejich capartům.          

Informace 
ze Správy města 
– dětská hřiště

Anna Buriánková
oslavila krásné
101. narozeniny
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Z činnosti Policie České republiky
prap. Jiří Matyš

Na Obvodním oddělení Poli-
cie ČR Sezimovo Ústí bylo 

v  měsíci březen šetřeno několik 
přestupků a trestných činů na úze-
mí Sezimova Ústí. Krátce jen něko-
lik případů:
 V době od 11:00 hodin dne 3. 3. 

do 9:20 hodin dne 6. 3. nezná-
mý pachatel nejprve nezjiště-
ným způsobem vnikl na  oplo-
cený pozemek zahradní kolonie 
v k. ú. Sezimovo Ústí, následně 
se pokusil překonat vstupní dře-
věné dveře do  zahradní chatky 
v  horní části kolonie poblíž 
ulice Moskevská v  Táboře, při-
čemž poškodil štít zámku s kli-
kou, poté nezjištěným způso-
bem překonal zajištěné okenice 
okna chatky, které ve  spodní 
části rozbil, okno otevřel a vni-
kl do  vnitřních prostor, kde se 
najedl, napil a  pravděpodobně 
zde i  přespal, a  chatku opustil 
i  s  drobným ručním nářadím, 
které odcizil ku škodě majitelky, 
které způsobil škodu na poško-
zení cca 3.000 Kč a škodu na od-
cizení cca 500 Kč.

 V  době od  00:01 hodin dne 
1. 1. do  14:58 hodin dne 6. 3. 
neznámý pachatel nezjištěným 
předmětem za užití násilí pře-
konal dřevěné vstupní dveře 
do bytu ve 2. patře panelového 
domu č. p. 645 v ul. Dukelská, 
které tímto poškodil, vnikl 
do vnitřních prostor bytu, kte-
rý prohledal a  pravděpodob-
ně za  užití nalezeného klíče 
od  příručního kovového tre-
zoru (Electronic Digital Safe 
K03097), ukrytého ve  vesta-
věné šatní skříni na  chodbě 
bytu, tento otevřel a  odcizil 
z  něho 103 ks mincí nominál-
ní hodnoty 50 Kč (5.150 Kč) 
a  80 € (2.030 Kč) ku škodě 
poškozeného, dále se neúspěš-
ně pokusil překonat uzamče-
né dveře do  ložnice, které při 
páčení za  užití nezjištěného 
předmětu taktéž poškodil, kdy 
tímto majitelce bytu způsobil 
škodu na  poškození zařízení 
ve výši cca 3.700 Kč, a dále od-
cizil z věšáku u vstupních dveří 
modro-černou bundu zn. Nike, 
ve které byly uloženy doklady.

  V  době od  10:00 hodin dne 
3. 3. do  17:00 hodin dne 6. 3. 
neznámý pachatel v  suterénu 
činžovního domu čp. 619 v uli-
ci Táboritů přesně nezjištěným 
způsobem vytrhl kovovou pet-
lici na  dřevěných plaňkových 
dveřích sklepní kóje č. 12, která 
byla uzamčena visacím zám-
kem, tuto petlici i  s  visacím 
zámkem odcizil, vnikl do pro-
storu sklepní kóje, kde odcizil 
pánské horské jízdní kolo zn. 
Author Mystic 29" černozelené 
barvy, které bylo navíc uzamče-
no ještě lankovým zámkem 
přes zadní kolo, čímž měla být 
poškozenému způsobena ško-
da 12.700 Kč odcizením jízd-
ního kola a  lankového zámku, 
poškozením a odcizením kovo-
vé petlice a visacího zámku pak 
škoda ve výši 500 Kč.

 
 V době od 16:30 hodin dne 11. 

2. do  13:15 hodin dne 11. 3. 
neznámý pachatel v ul. Lipová 
v  suterénu společných prostor 
domu čp. 491 přesně nezjiště-
ným způsobem a  bez poško-
zení překonal zámek uzamče-
ných vstupních dveří sklepní 
kóje majitelky, čímž překonal 
překážku, jejímž účelem bylo 
zabránit vniknutí do  tohoto 
sklepa, neoprávněně tak do to-
hoto prostoru vnikl a  poško-
zené tak způsobil újmu tím, 
že porušil domovní svobodu, 
následně nezjištěným způso-
bem překonal lankový zámek, 
kterým zde byla uzamčena dvě 
jízdní kola, kdy jedno z  nich, 
černé horské jízdní kolo zn. GT 
Avalanche v hodnotě 7.500 Kč, 
ze sklepa odcizil, stejně jako 
zmíněný lankový zámek v hod-
notě 100 Kč. Majitelce kola 
způsobil škodu v  celkové výši 
7.600 Kč.

 
 Dále neznámý pachatel v  téže 

době v  ul. Táboritů v  suteré-
nu společných prostor domu 
čp. 601 přesně nezjištěným 
způsobem vytrhl nebo vypá-
čil a  následně odcizil kovové 
oko petlice s  visacím zámkem 
na  dveřích společné kolárny, 
čímž způsobil škodu Spole-
čenství vlastníků domu čp. 
601 ve  výši 500 Kč na  petlici 
a  350 Kč na  odcizeném zám-

ku, poté vnikl do kolárny, kde 
nezjištěným způsobem přeru-
šil lankový zámek, kterým zde 
byla uzamčena dvě jízdní kola, 
a odcizil černé pánské krosové 
kolo zn. Merida, čímž majitelce 
poškozením lankového zámku 
způsobil škodu ve  výši 200 Kč 
a odcizením kola škodu ve výši 
16.000 Kč.

 
 Dne 13. 3. v době od 5:30 ho-

din do  20:15 hodin neznámý 
pachatel v ul. Nerudova z vněj-
ší strany vstupních dveří domu 
čp. 629 přesně nezjištěným 
předmětem odjistil zajišťovací 
pojistku, poté vnikl do  sute-
rénu domu, kde nezjištěným 
způsobem vypáčil oko kovové 
petlice na  dřevěných plaňko-
vých dveřích jedné ze zděných 
sklepních kójí. Visací zámek 
FAB, kterým byla tato petlice 
uzamčena, následně odcizil, 
vnikl do sklepa a zde nezjiště-
ným způsobem odstranil a od-
cizil lankový zámek, kterým 
zde byla k  sobě uzamčena tři 
jízdní kola, kdy jedno z  nich 
(pánské horské jízdní kolo zn. 
Felt) odcizil. Poškozenému od-
cizením věcí způsobil škodu 
ve  výši 13.300 Kč a  poškoze-
ním oka petlice škodu ve  výši 
100 Kč.

 V  době od  16:00 hodin dne 
16. 3. do  12:30 hodin dne  
23. 3. neznámý pachatel v  ul. 
Dukelská čp. 644 nezjištěným 
způsobem překonal vstupní 
dveře do bytového domu a ná-
sledně nezjištěným způsobem 
překonal dveře do  společných 
sklepních prostor, kde nezjiš-
těným předmětem urazil visací 
zámek na  petlici dveří sklepní 
kóje, kde následně nezjištěným 
předmětem přerušil ocelový 
lankový zámek a odcizil pánské 
horské jízdní kolo Cannondale 
Flasch, bílo-černo-zelené bar-
vy, včetně příslušenství, čímž 
způsobil poškozenému škodu 
na  odcizení ve  výši 41.100 Kč 
a na poškození 1.100 Kč.

Rovněž z  měsíce března je 
z  území Sezimova Ústí v  šetření 
několik přestupků proti občan-
skému soužití, proti veřejnému 
pořádku a proti majetku.            

KVĚTEN

SU I 3., 17. 
a 31. 5. Korej

SU II
4. 5. Svépomoc

7. 5. Nádraží ČD

ČERVEN

SU I 14. a 28. 6. Korej

SU II
1. 6. Svépomoc

4. 6. Nádraží ČD

ČERVENEC

SU I 13. a 27. 7. Korej

SU II
3. 7. Nádraží ČD

7. 7. Svépomoc

Rozpis přistavování  
velkoobjemových 
kontejnérů

Zápisy do všech mateřských 
škol zřizovaných městem 

Sezimovo Ústí proběhnou 
ve  dnech 2.–3. května 2018 
v časech:
 ZŠ a MŠ 9. května
 13:00–17:00 hodin
 MŠ Zahrádka
 13:00–16:00 hodin
 MŠ Lipová
 13:00–15:30 hodin

Zápisy do MŠ

Martin Doležal
starosta města

Město Sezimovo Ústí 
nemá vlastní hřbitov, 

provozování veřejného po-
hřebiště má smluvně zajiště-
no s městy Tábor a Planá nad 
Lužnicí. V té souvislosti město 
Planá nad Lužnicí žádá všech-
ny návštěvníky hřbitova v  ul. 
Průmyslová, aby respektovali 
provozní řád a zejména oteví-
rací dobu hřbitova (viz obr.). 
Uložení klíčů od  hřbitova 
ve  firmě HP Tronic je pouze  
z bezpečnostních důvodů.        

Hřbitov v Plané
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Telefony
ústředna – 381 201 111

fax – 381 263 179
Starosta

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

Místostarostka
Ludmila Svatková

381 201 136, 733 164 138
Tajemnice MěÚ

Ing. Miroslava Svitáková
381 201 134

Vedoucí odboru správního 
a právního

Mgr. Petra Nedvědová
381 201 124

Sekretariát
Jitka Bláhová
381 201 127
Matrika

Petra Pelcová
381 201 112

Oddělení sociální péče
Bc. Veronika Benáková

381 201 114
Pečovatelská služba

777 794 874
Vedoucí stavebního úřadu

Bc. Jan Novotný
381 201 140

Životní prostředí
Bc. Petr Klíma

381 201 143
Poplatky

Jana Koubová
381 201 129 

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

Ing. Helena Krejčí
381 211 137 (rybářské lístky)

Městská policie
723 149 972, 381 276 003

Ředitelka MSKS (kultura)
Mgr. Romana Krůčková

737 254 683
Knihovnice S. Ú. 1

Jitka Kovandová
381 201 145

Knihovnice S. Ú. 2
Bc. Kristýna Mrázová

381 276 043
Informační centrum

Tereza Matyásková
736 523 288

Ředitel správy města
Ing. Zdeněk Havlůj

381 200 430, 777 794 872
Vedoucí technických služeb

Karel Homolka
381 200 432, 725 769 850

Vedoucí bytové správy
Jiří Stejskal

381 200 436, 725 769 860
Hlášení poruch VO

725 769 861

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

Aleš Christ, Muzeum Policie ČR

Když 29. 10. 1918 předával ve-
litel četnictva gen. Řezáč tento 

vojensky organizovaný bezpeč-
nostní sbor do  služeb Národního 
výboru v Praze, netušil, že ovlivní 
život několika generací. Většina 
rakousko-uherských četníků pří-
sahala 7. 11. 1918 věrnost nové re-
publice. Velkým problémem v  le-
tech 1919-1920 byla dezerce, která 
dosahovala až 10 %, hlavně četníků 
německé a  maďarské národnos-
ti. Pokud se jedná o  Slovensko 
a  Podkarpatskou Rus, tak tam se 
četnictvo rozpadlo úplně. Ovšem 
tyto četníky postupně nahrazovali 
„českoslovenští“ legionáři vracejí-
cích se z Ruska. Až do roku 1920 
sloužilo četnictvo dle novelizova-
ných rakousko-uherských záko-
nů z  let 1865-1912, které byly tak 
nadčasové, že část byla aplikována 
do  zákona č. 299/1920 Sb., který 
platil prakticky až do 30. 6. 1945.  

V Sezimově Ústí, tehdy ještě Sta-
rém Táboře, četnická stanice v  r. 
1918 nebyla. Do  obce obchůzkou 
docházeli četníci z Tábora a Plané 
nad Lužnicí. 

Čilý stavební a  průmyslový 
boom ve dvacátých letech se plně 
dotkl i Sezimova Ústí a  jeho oko-
lí. Průmyslový rozvoj s  sebou bo-
hužel přinesl i  nárůst kriminality 
a personální stav četníků v Táboře 
a  v  Plané již nestačil na  pokrytí 
potřeb Sezimova Ústí. Proto byla 
ke dni 1. 5. 1931 zřízena Prozatím-
ní četnická stanice Sezimovo Ústí 
se systemizovaným stavem 1 vrch-

ní strážmistr + 2 strážmistři. His-
toricky prvním velitelem je jmeno-
ván štábní strážm. Vojtěch Toman 
s  podřízeným strážmistrem Jaro-
slavem Komendou. Kasárna byla 
zřízena na statku v Klášterní ulici 
č. p.  118, kde byla umístěna sta-
nice a kasárna. Plného stavu bylo 
docíleno až 15. 10. 1932, kdy je 
na stanici převelen prap. František 
Suchý, který byl jmenován vrch. 
strážm. a zároveň velitelem stanice 

v r. 1936. K posílení stavu na 1+4 
došlo v  průběhu  roku 1936, a  to 
v návaznosti na volbu dr. E. Beneše 
prezidentem a výstavbou jeho vily 
v  Sezimově Ústí. Stanici také po-
silovali četníci čet. okresu Tábor, 
kdy záleželo na  situaci a  pobytu 
prezidenta ve vile. V tomto období 
se četnická stanice stěhuje do nové 
vily č. p. 208/5 hned proti vile pana 
prezidenta. Obvod stanice Sezimo-
vo Ústí zahrnoval 24 km2, 3 obce 

(Sezimovo Ústí, Záluží a  Měšice) 
a 29 samot, objektů a osad. V ob-
vodu mělo domovské právo cca 
3 000 obyvatel. 

Četníci řešili převážně lesní, 
polní a říční pych, utonutí, krádeže 
zvířectva a potravin, později nále-
zy zbraní a ztráty munice na zdej-
ší střelnici. V  průběhu let stoupá 
kriminalita v  oblasti „Baťových 
domků“ a  v  samotné továrně fy 
Baťa. Proto velení četnictva dostalo 
pokyn zřídit ke dni 15. 5. 1941 čet-
nickou stanici Sezimovo Ústí – Ba-
ťovy závody – později Alt Tabor – 
Baťawerke, s  personálním stavem 
1+2 s  úkolem provádění kontrol 
v závodě a šetření trestní činnosti 
na obvodu dnešního SÚ II. 

Ke dni 30. 9. 1943 jsou obě se-
zimoústecké četnické stanice zru-
šeny a  jejich pravomoce přebírá 
Policie města Tábora, která zde 
působí až do 10. 5. 1945. Dne 11. 
5. 1945 je znovu obnovena čin-
nost stanice v Sezimově Ústí, jejíž 
hlavním úkolem je zabezpečit vilu 
prezidenta republiky a hledat ma-
jetek odcizený z vily. (Takovým byl 
i osobní vůz Aero 50 manželů Bene-
šových, který byl zabaven v  garáži 
MUDr. Otmara Lipína v Tučapech, 
zatčeného pro kolaboraci. Nejvíce 
se o nálezy majetku zasloužil vrch. 
strážm. v. v. Josef Jech, bytem Káni-
šova 187). Ke dni 30. 6. 1945 bylo 
četnictvo zrušeno a stanice pokra-
čuje pod názvem Velitelství stanice 
SNB Sezimovo Ústí. Osazenstvo je 
po  prověrkách převzato do  stavu 
SNB a postupně superarbitrováno 
a odesíláno do důchodu. Ale to už 
je další historie.                                 

Hana Hemerková, 
Petra Kukačková, ZŠ Školní nám.

Anna Polívková, Ondřej Mora-
vec a Česká studentská filhar-

monie otevřela zájemcům ze šes-
tých tříd svět vážné hudby.

Dne 14. 3. 2018 se žáci dozvě-
děli, proč se vážné hudbě říká váž-
ná, že může být i nevážná a jak se 
mají chovat na  koncertě. Mluvilo 
se o tom, jaké emoce v nás hudba 
vyvolává, a rovnou si je děti proži-
ly při poslechu Smetanovy Vltavy, 

Dvořákovy Polednice, Vivaldiho 
Jara a  Léta či Stravinského Ptáka 

Ohniváka. Poslech umocňovala at-
mosféra živého koncertu ve zdech 
významné novorenesanční archi-
tektonické památky.

Protiváhou hudebního pořadu 
byla pak procházka Prahou, na kte-
ré naši šesťáci obdivovali například 
Jeruzalémskou synagogu, Obecní 
dům, Prašnou a  Jindřišskou brá-
nu, Karlův most, Kampu, kde si 
našli čas na svačinu i na zastávku 
u  Lenonovy zdi, kde se seznámili 
s opačným pólem hudby, a to hud-
bou populární. Výlet do  Prahy se 
všem moc líbil.                                 

Z historie četnictva v Sezimově Ústí

Hudební laboratoř v Rudolfinu v Praze
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KOUPĚ

	Koupím byt 2+1 nebo 3+1 
v Sezimově Ústí 2, OV, vý-
tah nebo zděný byt se zvý-
šeným přízemím (jedny 
schody), platba v hotovosti.

                        Tel.: 773 626 167

	Koupím staré známky, 
bankovky, pohledy, mince 
i  příslušnou literaturu, celé 
sbírky, pozůstalosti. Obrazy, 
vzduchovky, rádia, hodiny, 
porcelán, knihy, šavle, vo-
jenské předměty a jiné staré 
věci. Také hračky plastová 
auta ze 70. let. 

Tel.: 722 777 672

Inzerce

PRONÁJEM

	Pronajmu garáž v Sezimo-
vě Ústí 2, lokalita u "Hiltonu". 

Tel.: 777 510 214

RŮZNÉ

	Přenechám starší plecho-
vou garáž za odvoz. Spěchá. 

Tel.: 606 448 776

Jarmila Hlubinková
ZŠ Školní nám.

Ve čtvrtek 12. 3. se konalo v Tá-
boře již tradičně okresní kolo 

soutěže Jihočeský zvonek. Naše 
děti vystoupily ve  2 kategoriích. 
V té první pro děti 4. a 5. tříd zís-
kala Verunka Šmejkalová stříbrné 
pásmo. Ve  druhé pro děti 6. a  7. 
tříd jsme vybojovali 2 zlatá pásma 
- Vendulka Šmejkalová v kategorii 
sólo a Michalka Koblihová, Klárka 
Pavlíková a  Vendulka Šmejkalová 
v kategorii trio. Navíc obě tato vy-
stoupení nás budou reprezentovat  

i ve Strakonicích v krajském kole.

     Velký úspěch se dostavil i v sobo-
tu 24. 3., kdy 6 děvčat v nažehle-
ných lidových krojích vystoupilo 
v  krajské soutěži Zpěváček roku 
2018 ve  Zvíkovském Podhradí. 
Zpívalo se ve 2 kategoriích. V prv-
ní kategorii do  9 let se neztratily 
Klárka Dlouhá, Violka Šmejkalová 
a  Adélka Rybáková, ve  druhé ka-
tegorii nad 9 let si vedly výborně 
Míša Koblihová, Verča Šmejkalová 
a Venda Šmejkalová. Ta celou sou-
těž vyhrála a  postoupila do  zem-
ského kola v  Chrudimi. Všem 
dětem děkujeme za vzorná vystou-
pení a gratulujeme k úspěchu.      

Radka Panská
ZŠ Školní náměstí

V březnový páteční podvečer se 
děti vrátily do  školy. Rodiče 

jim pomohli připravit ve třídě pe-
líšky. Potom dostali taťkové a ma-
minky pusu na rozloučenou a oče-
kávaná Noc mohla začít.

První část večera děti strávily 
společně s druháčky a paní Alenou 
Bláhovou – spisovatelkou a učitel-
kou v mateřské škole v jedné oso-
bě. Paní Bláhová dětem ukázala tři 
pohádkové knihy, které napsala, 
pověděla jim, jak knihy vznikaly, 
a  také dětem přečetla pohádku 
o krokodýlovi. Na závěr setkání ji 
děti zasypaly nejrůznějšími otáz-
kami, které se týkaly jejích knížek.

Po krátkém odpočinku a sladké 
svačince, kterou napekly mamin-
ky, se prvňáčci vrhli na  pohádky. 
Nejdříve složili z  novin čepice 

a proměnili se na Večerníčky. Po-
tom na  děti čekaly různé úkoly 
– skládání obrázků pejska a  ko-
čičky, poznávání pohádkových 
kočiček a pejsků, luštění křížovky, 
poznávání pohádkových melodií 

a skládání jmen večerníčkovských 
postaviček ze slabik.  

Po  splnění všech úkolů zbýva-
lo jediné – vyluštit zašifrovanou 
zprávu, která prozradila, kde je 
ukrytý poklad. Všechny skupinky 
se pustily do hledání a podařilo se. 
Poklad našli po kratším či delším 
hledání všichni.

A protože hodiny ukazovaly pro 
děti už poměrně pokročilou ho-
dinu, provedly už jen nezbytnou 
hygienu a šup do pelíšků, ale ještě 
dlouho bylo slyšet veselé špitání.

Důkazem, že děti moc spánku 
nepotřebují, bylo, že už před šestou 
hodinou začínalo být ve třídě ruš-
no. Po půl sedmé byli téměř všich-
ni na nohou, tak byli plni dojmů.

Noc strávená ve škole se oprav-
du vydařila.                                       

Úspěch zpěváčků z 2. základní školy

Prvňáci a Noc s Andersenem

Jana Mikulenková 
a žáci 3. třídy ZŠ Švehlova

Po pravém břehu Lužnice cestu svou stáčíme,
nikomu nevadí, že ještě zimní krajinou kráčíme.
Je neděle 25. března
a už před několika dny měla přijít Vesna.
Na kamenech v lomu zastávku dáme,
pojíme dobroty, co v batozích máme.
Pamětní listy nás čekají na Harrachovce,
cesta zpět už vůbec nepůjde z kopce.
Lávka, Vlčí důl, zamrzlé vodopády,
paní učitelku necháváme za zády.
Dřevěné sochy u cesty vidíme
a doufáme, že jarní sluníčko spatříme.
Ke škole se vracíme, hlas se nám radostí chvěje
a odpolední slunce už opravdu hřeje.                    

Vítání jara

Narození:
Bílková Anna
Lagner Adam
Rezabka Jakub

Zemřelí:
Baštýř Josef
Brož Petr

Lidinská Marie
Novotná Helena

Ottlová Hana
Přibylová Drahomíra

Radimecký Jan
Sadloň Jan
Tichý Jan

Zeman Pavel
Zindulka Václav

Společenská kronika
od  1. 3. do 26. 3. 
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Poděkování
	Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání k mým narozeninám.
Marie Přívozníková

	Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání a  dárek k  narozeni-
nám.              Alena Seifertová

	Děkuji panu starostovi za přá-
ní k mým narozeninám. 

Vlastimil Ševčík

	Srdečně děkuji panu starostovi 
za blahopřání k mým naroze-
ninám.                      Jiří Štěrba

	Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k mým narozeninám. 

Ludmila Geisbergerová

	Děkuji paní Novákové za mi-
lou návštěvu a předání dárku 
s blahopřáním od pana staros-
ty k mým narozeninám. 

Josef Novotný

	Děkuji panu starostovi za přá-
ní k mým narozeninám a paní 
Černé za  milou návštěvu 
a předání dárku.  

Jaroslav Boháč

	Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doležalovi 
za  blahopřání k  mým naro-
zeninám a  paní Bažantové 
za návštěvu a předání dárku. 

Petr Marek

	Srdečně děkuji panu starostovi 
za milé blahopřání k mým na-
rozeninám.            Jan Talkner

	Srdečně děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doležalovi 
za přání k narozeninám a paní 
Evě Veselé za  milou návštěvu 
a předání dárku.  

Alena Víšková

	Srdečně děkuji panu starostovi 
na přání k mým narozeninám.

Miluše Smetanová

	Děkujeme panu starostovi 
za  blahopřání k  našim naro-
zeninám a  paní Kolibíkové 
za předání dárku.  

manželé Ledvinovi

	Děkuji všem obyvatelům domu 
čp. 663, kteří se přišli rozloučit 
s mojí manželkou Marií Lidin-
skou na její poslední cestě.

Manžel Josef Lidinský

Základní umělecká škola Se-
zimovo Ústí srdečně zve na ZUŠ 
Open 2018.

Projekt Nadace Magdaleny 
Kožené na podporu ZUŠ ČR.

Program:
Hudební dopoledne pro MŠ a ZŠ 

9–11:30 hod., sál kina Spektrum
 Z. Svěrák, J. Uhlíř: O dvanácti 

měsíčkách – dětský minimuzi-
kál v podání sboru a žákovské-
ho orchestru v aranžmá Josefa 
Čechtického

 Představení hudebních ná-
strojů

Odpoledne otevřených dveří 
14 – 17 hod., budova ZUŠ Neru-
dova 648
 Ukázkové hodiny
 Výstava prací žáků výtvarné-

ho oboru v  prostorech školy 
( za  příznivého počasí práce 
v plenéru)

Koncert pro veřejnost 18 – 20 
hod., sál kina Spektrum
 Vystoupení žáků tanečního 

oboru
 Z. Svěrák, J. Uhlíř: O dvanácti 

měsíčkách – dětský minimuzi-
kál v podání sboru a žákovské-
ho orchestru v aranžmá Josefa 
Čechtického s  projekcí prací 
žáků výtvarného oboru Alžbě-
ty Horynové

 Vystoupení Velkého orchestru 
ZUŠ Sezimovo Ústí                    

PO 9:00 11:30
Klára Veřejná herna 
PO 16:00 18:00
Pavla Veřejná herna 
ÚT 14:30 16:30
Mája Malování / vyrábění
 s dětmi 2-5 let 
 (nutná rezervace)
ST 9:00 11:00
Tereza Veřejná herna 
ČT 14:30 16:30
Mája Tancování / zpívání
 s dětmi 2-5 let 
 (nutná rezervace)
PÁ 16:30 19:00
Petra Veřejná herna 
SO 9:00 11:00
Pepa Herna pouze 
 pro děti a tatínky

Jiří Vébr
SC VEBR-SPORT

Běh se těší stále větší oblibě a v na-
šem městě pomalu narůstá i popu-
larita orientačního běhu. Přispívají 
k  tomu oddíly, které pořádají pří-
pravné tréninky, přebory oblasti 
i veřejné závody pro děti, dospělé 
taky ze Sezimova Ústí. 

V dubnu proběhly dva přebory 
jihočeské oblasti v  orientačním 
běhu. Na  krátké trati se závodilo 
u Kozího hrádku, závod ve sprin-
tu se konal v  Křemži. A  svěřenci 
oddílu SC vebr-sport, z.s.,  který 

trénuje i  žáky ze Sezimova Ústí, 
uspěli. 

V  běhu na  krátké trati v  kate-
gorii D18 si postup na  mistrov-
ství republiky, které se bude konat 
v červnu v Kraji Vysočina, „vyběh-
la“ Anna Svobodová ze Sezimova 
Ústí. Její kamarádka ze stejného 
oddílu - Kateřina Kosobudová po-
stoupila na  mistrovství republiky 
v kategorii D16.    

Na stupních vítězů tohoto závo-
du stály i mladší děti ze Sezimova 
Ústí – Radka Přílepková a Jan Svo-
boda, a také dospělí ve starších ka-
tegoriích, kteří jsou také členy SC 
vebr-sport,z.s.                                   

ZUŠ Open 2018

Úspěšný duben orientačních 
běžců ze Sezimova Ústí

Základní umělecká škola Sezimovo Ústí zve na

přijímací pohovory 
pro školní rok 2018/2019.

Termíny pohovorů: čtvrtek 31. května a 12. června 
od 16:00 do 18:00 hodin v budově školy, Nerudova 648.

Mimo tyto termíny po individuální domluvě kdykoli 
v odpoledních hodinách.

Bližší informace na www. zussu.cz, kancelar@zussu.cz

Sezimácký klubík

Kostel Povýšení sv. Kříže
v Sezimově Ústí

pátek 25. 5. 2018

Kostel Povýšení sv. Kříže v Sezimově Ústí 

pátek 25. 5. 2018 
 

 

Program: 

 

19.00 Zahájení – koncert 

Jiří Emmer (varhany) 

Kryštof Voběrek (flétna) 

19.30 Komentovaná prohlídka 

20.00 – 22.00 Volná prohlídka kostela 
(sakristie, varhany, věž, zvony, kronika) 

 
 

Program
19.00 hodin

Zahájení – koncert
Jiří Emmer (varhany)

Kryštof Voběrek (flétna)

19.30 hodin
Komentovaná prohlídka

20.00–22.00
Volná prohlídka kostela

(sakristie, varhany, 
věž, zvony, kronika)
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Popis práce: 
•	práce	ve	4-směnném	provozu
•	obsluha	a	řízení	energetických
	 zařízení	na	velíně	a	v	provoze
	 (transformátory, rozvodny R110 kV, 

R 6 kV, NN)
•	pochůzková	kontrolní	činnost	
	 a	operativní	zásahy	
	 na	energetickém	zařízení

Kvalifikace: 
•	SOU/	SŠ	v	oboru	elektrotechnika	

(silnoproud i slaboproud)
•	základní	znalost	v	oblasti	elektro	

zařízení
•	osvědčení	vyhlášky	50/1978	Sb.	

min.	§	6	do	1000	i	nad	1000	V	
•	znalost	energetických	zařízení		

a	řídicích	systémů	výhodou
•	řidičský	průkaz	skupiny	B	
•	znalost	práce	na	PC	
	 na	uživatelské	úrovni
•	aktivita	a	schopnost	pracovat	
	 v	týmu
•	praxe	v	oboru	výhodou

Nabízíme:	
•	zajímavou	práci	v		progresivní		

a	rozvíjející	se	energetické	
společnosti	s	moderním	
technologickým	zařízením	

•	7,5	hodinovou	pracovní	dobu,	
	 5	týdnů	dovolené
•	možnost	dalšího	vzdělávání		

a	zvyšování	kvalifikace
•	možnost	kariérního	růstu
•	zaměstnanecké	výhody	
	 (měsíční / roční bonusy, příspěvek 

na dopravu, závodní stravování
 až 9 000 Kč/rok, příspěvek
 na penzijní / životní připojištění
 až 25 000 Kč/rok)

Termín nástupu:	dle	dohody
Průměrný měsíční příjem 
operátora po zaškolení: 
až 34 000 Kč/ měsíc + další benefity

Profesní	životopis	zasílejte	na	
eva.grulichova@c-energy.cz 
nebo	info@c-energy.cz 

C-Energy	Planá	s.	r.	o.

přijme
operátora	energetických	zařízení	

(se specializací elektro do nepřetržitého provozu)

C-Energy	Planá,	Průmyslová	748,	Planá	nad	Lužnicí,	391	02	Sezimovo	Ústí	II	
je	vlastníkem	a	provozovatelem	moderního	energetického	zdroje	s	nejlepší	

dostupnou	technologií	pro	výrobu	a	distribuci	elektřiny	a	tepla.

Kristýna Sklenářová
Agentura ex voto

V  krásném jarním dni v úterý 
17. dubna 2018 od 8:30 hod. 

začalo v divadelním sále v Sezimo-
vě Ústí další představení pohádky 
O  Balynce, dobrém štěněti. Před-
stavení je součástí vzdělávacího 
programu na podporu třídění a re-
cyklace společnosti EKO-KOM. 

Pestrobarevné dvoustupy dětí 
se již od  osmé hodiny vlnily 
městem, směřujíc k divadelnímu 
sálu na  pohádku o  zatoulaném 
štěněti, které se rozhodlo měnit 

svět k lepšímu a strhnout na svo-
ji stranu malé kamarády ze škol 
základních a  mateřských. Tak, 
aby svět nebyl zavalen odpady 
a  obaly od  spotřebního zboží 
mohly být recyklovány a opětov-
ně používány. 

Děti ze základních a mateřských 
škol, patřičně vybavené vědomost-
mi díky metodickému oddělení 
Karlovarského hudebního diva-
dla a  svým učitelům, ochotným 
s metodiky spolupracovat, zaplnily 
divadelní sál. Již od samotného za-
čátku spolupracovaly na  průběhu 
představení, znalé textů i  proble-
matiky třídění.                                  

Simona Jirásková
organizátorka akce

V  sobotu 12. 5. si můžete už po-
třetí užít piknikovou sobotu 

před hvězdárnou Hilton v Sezimo-
vě Ústí. O  co jde? O  podporu lo-
kálních pěstitelů, farmářů a dalších 
výrobců formou společné snídaně 
v  příjemně stráveném dopoledni. 
Každý může přispět místními nebo 

fairtradovými dobrotami – kávou, 
čajem, koláči, medem od  souseda 
nebo třeba domácím chlebem – 
a sdílet je spolu s ostatními. Světo-
vý den pro fair trade připomíná, že 
i  lidé z  rozvojových zemí by měli 
pracovat v  důstojných podmín-
kách a  za  produkty, které všichni 
rádi spotřebováváme, dostávat 
adekvátní odměny. Akce se koná 
od 10 hodin a probíhá celé dopo-
ledne.                                                  

Dušan Jelínek
předseda SK Sezimovo Ústí

Vážení spoluobčané, rádi by-
chom vás informovali o dění 

v kuželkářském klubu našeho měs-
ta, který působí pod hlavičkou SK 
Sezimovo Ústí.

Nejprve něco z  historie: hraní 
kuželek má v Sezimově Ústí dlou-
hou tradici, kdy v  70. letech byla 
postavena kuželna s názvem Luna. 
Ta je dodnes umístěna v  areálu 
na  Hiltonu v  sousedství letního 
kina a  stejnojmenné restaurace. 
V roce 2010 prošel interiér rekon-
strukcí a zlepšením vybavení, díky 
čemuž se její úroveň výrazně zlep-
šila. V průběhu let se naši kuželkáři 
probojovali až do ligových soutěží, 
kde dosahovali mnohých úspěchů. 
Připomeňme několik známých 
jmen: Láďa Ludvík, Petr Marek, 
Ivan Zámečník, Ivan Kučera.

Kuželkářský klub má aktuál-
ně 50 aktivních členů, kteří hrdě 
reprezentují naše město – čtyři 
družstva dospělých a  jedno druž-
stvo dorostu. Dospělí hrají Kraj-
ský přebor I  a  II a  dvě družstva 

hrají Okresní přebor. Dorostenci 
reprezentují v  1. kuželkářské lize 
dorostu, kde letos obsadili 5. mís-
to ve  své skupině. Výborných vý-
sledků dosahují dva odchovanci 
našeho klubu Miroslav Dvořák 
a  Branislav Černuška, kteří nyní 
hostují v  klubu Lokomotiva Čes-
ké Velenice a hrají I. kuželkářskou 
ligu mužů.

Kuželky jsou sportem pro ka-
ždého -  přjďte si zahrát nebo nás 
podpořit během soutěžních utká-
ní (hrají se každý rok září – du-
ben). Informace o  možnosti pro-
nájmu pro veřejnost na  telefonu 
608 966 897 (p. Jelínek). Výsledky 
a  další zajímavé informace na-
leznete na  našich internetových 
stránkách www.kuzelkysu.cz.

Děkujeme našemu městu a všem 
sponzorům za podporu a těšíme se 
na shledanou v kuželně!                  

Přijďte na piknik 
a podpořte pěstitele

Kuželky stále frčí ...

Pohádkové představení

INZERCE
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Alena Kalinová
trenérka

Zima je za námi, Hroši opouštějí 
tělocvičny a vracejí se na hřiště 

u Kozského potoka k zahájení se-
zóny. Hlavní událostí v zimní pře-
stávce bylo přidělení pořadatelství 
ME juniorů a kadetů našemu klu-
bu. Od 6. do 13. Července 2019 se 
evropské mládežnické týmy utkají 
v  Sezimově Ústí a  Táboře o  tituly 
evropských šampionů. Je to velká 
výzva pro náš klub a  skvělá pro-
pagace softbalu v  našem regionu.  
V rámci příprav na tuto akci bude 
ve  spolupráci TZMT  upraveno 
hřiště v areálu Komora.

Mimo pravidelné tréninky ab-
solvovali v zimě muži čtyři víken-
dová soustředění a  přípravu před 
novou sezónou zakončí účastí 
na  memoriálu Radka Štěpánka 
v Praze, kterého se zúčastní kom-
pletní česká špička. Cílem pro le-
tošní rok je postup do  play off 2. 
ČSL a pokus o postup do Extraligy. 

Junioři Bočánek, Kouba a Švec se 
dostali do  užšího výběru pro MS 
2018, které se bude konat v Kana-
dě. První dva jmenovaní již ab-
solvovali s  reprezentací přípravný 
kemp v Argentině. V květnu čeká 
juniory další příprava v Japonsku. 

Další hráč Sezimova Ústí Michal 
Pavolka byl nominován do  užší-
ho kádru Slovenské reprezentace, 
v  červnu se zúčastní ME mužů 
v Havlíčkově Brodě spolu s Petrem 

Deverou, který se ujal postu asis-
tenta hlavního coache slovenské 
reprezentace. 

Mládežnické týmy budou letos 
hrát čtyři celorepublikové soutě-
že a  hlavním cílem sezóny bude 
adaptace žáků v  kategorii kadetů. 
V rámci zimní přípravy sehráli žáci 
dva halové turnaje. Na obou turna-
jích obsadili 4. místo. Předvedená 
hra v poli byla lepší než hra na pál-
ce, proto před zahájením ligových 
bojů bude třeba zaměřit trénink 
na tuto činnost.

Od dubna, kdy velikonoční svát-
ky strávila řada členů oddílu pří-
pravou hřiště a ruce k dílu přiložili 
jak děti, tak rodiče i trenéři a hráči, 
se počasí snad konečně zbavilo 
zimních mrazů, začala tréninková 
příprava každé odpoledne na hřišti 
u Kozského potoka v probouzející 
se přírodě údolí Sezimova Ústí.

Do  prvních bojů v  přípravném 
turnaji v  Ledenicích zasáhli naši 
nejmladší již 7. - 8. 4. 2018. Žáci 
včetně nováčků absolvovali tak 
první jarní venku. UŽ JE TO TU! 

Čestmír Cepák
trenér TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí

V  neděli 8. dubna se v hale tá-
borského gymnázia Pierra de 

Coubertina konal jubilejní 20. roč-
ník Jarního poháru ve  sportovní 
gymnastice. Pořadatelé z TJ Spar-
tak MAS Sezimovo Ústí napočítali 
při prezentaci na  160 gymnastů 
a gymnastek z celé České republi-
ky. Pro zajímavost uvádíme mimo 
jihočeské oddíly některé republi-
kové oddíly jako KSG Znojmo, GK 
Vítkovice, SK Hradčany, TJ Doksy. 

Celodenní maraton závodních 
sestav přinesl domácímu oddílu až 
překvapivě skvělé výsledky.

6 prvních míst a  zlaté medaile 
ve  svých kategoriích vybojovali 
Kristýna Jirkovská, Marie Slabá, 
Diana Kotalíková, Sandra Vesec-
ká, Petr Špak a Martin Machotka. 
Stříbrné medaile pak získali Hana 
Slabá, Aneta Kopecká, Jasmína 
Jelínková, Tereza Vonešová, Klára 
Honzíková, Jan Klečacký, Vilém 
Míka, Mikuláš Zvěřina a  Jakub 
Pekarovič. Na  bronzové stupně 

vystoupili Sára Klocová, Rozálie 
Rybáková, Radim Donát a Vojtěch 
Strnad.

První jarní ostrý test se tedy 
gymnastkám a  gymnastům z  TJ 
Spartak MAS Sezimovo Ústí nad-
míru vydařil. A to nejen po spor-
tovní stránce, ale vzhledem 
k  ohlasům účastníků i  z  hlediska 
pořadatelů. Společný závod žen-
ských a mužských složek je s ohle-
dem na  množství potřebného 
nářadí, nutnost zajištění velkého 
množství rozhodčích i vlastní ko-
ordinace během závodu poměrně 
výjimečnou událostí, a  i  proto je 
ten pořádaný partou dobrovolných 
sezimáckých gymnastických nad-
šenců v republice tak oblíbený.     

Soňa Trostová
Hvězdárna Fr. Pešty

Májová obloha pro nás při-
pravila krásná seskupení 

souhvězdí, mlhovin a  hvězdokup 
na rozhraní zimní a jarní oblohy.

V nejkrásnějším měsíci roku se 
typická jarní souhvězdí posunula 
směrem k  západu. Protože Slun-
ce zapadá stále později, musíme 
v podvečerním soumraku déle če-
kat, než se úplně setmí. Květnovou 
oblohu zdobí především planeta 
Jupiter.

Pozorování planet 
Merkur, Uran a Neptun přechází 

přes Slunce.
Mars a  Saturn jsou viditelné 

ráno.
Jupiter pozorujeme po  celou 

noc na  jihovýchodě, ráno nad ji-
hozápadem. 

Venuše září večer nad západním 
obzorem.

Slunce
V  pondělí 21.5. v  04:15 SEČ 

vstupuje do  znamení Blíženců 
a přibude dne o 1 hod. 21min.

Slunce – naše nejbližší hvězda se 
nachází v minimu 11 letého cyklu 
aktivity. Jako jedna z  hvězdáren 
sledujeme a  zaznamenáváme po-
vrchové jevy – skvrny, oblaka žha-
vých plynů a erupce.

Měsíc – bude viditelný v úplňku 
30. dubna a 29.května. V odzemí - 
nejdále od naší planety se nachází 
6. 5. (404 420km). Naopak nejblíže 
k Zemi v  tzv. přízemí bude 17. 5. 
(363 796km). Nejlepší pozorování 
měsíce je mimo úplněk, kdy vyni-
ká plastika povrchu.

Zajímavosti na obloze
Na  májové obloze budeme po-

zorovat meteorický roj Aquaridy, 
jehož radiant se nachází 

ve znamení Vodnáře. Radiant je 
bod na obloze, z kterého meteory 
zdánlivě vylétají. 

Významné události
24. 5. 1543 – zemřel Mikuláš 

Koperník, polský astronom, mate-
matik, právník a lékař. 

Další zajímavosti najdete také 
na  našich webových stránkách  
http://www.hvezdarna-fp.eu/ nebo 
aktuálně přímo ve hvězdárně.       

Hvězdárna 
Františka Pešty 

Hladoví Hroši zahajují sezónu 2018

Jarní pohár ve sportovní gymnastice
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Kulturní akce na měsíc květen

MÁJOVÁ SLAVNOST
1. května 9–12 hod.
park před Spektrem

Tradiční sezimoústecká akce 
ve spolupráci s místními skauty. 
Nebudou chybět stánky, skákací 
hrad, ukázky výcviku psů a Swing 
Band Tábor.

BAŤŮV BĚH 
1. května
11 hod. – prezence
12 hod. – start
13 hod. – vyhlášení výsledků
park před Spektrem 
– Kozí hrádek
Sedmý ročník přespolního běhu 

z náměstí Tomáše Bati na Kozí 
hrádek v rámci Májové slavností.  
Pro účastníky běhu je v cíli 
na Kozím hrádku připraveno 
nejenom malé občerstvení, ale 
také slavnostní vyhlášení výsledků.

OTEVŘENÍ TURISTICKÉ 
SEZONY NA KOZÍM HRÁDKU
1. května 14 hod.
NKP Kozí hrádek

Zahájení sezony se zábavným 
programem pro celou rodinu 
– šermířská scénka, šermířské 
techniky s výkladem, výstava 
středověkých chladných zbraní, 
oblékání středověké zbroje, kejklíř 
s výukou žonglování.
vstupné: zdarma

PIETNÍ AKT
7. května 18 hod.
Husovo nám. – památník 
padlých
Pietní akt v předvečer výročí 
konce II. světové války. Na akci 
vystoupí děti z pěveckého souboru 
při ZŠ Švehlova pod vedením 
Mgr. Jany Pětivlasové.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
7. května 20.30 hod.
nám. Tomáše Bati – letní kino 
Sezimovo Ústí
Průvod s rozsvícenými lampiony, 
v doprovodu bubenického 
souboru Wild Sticks. 
Odchod z nám. Tomáše Bati 

ve 20.30 hodin. Trasa vede opět 
od hotelu MAS po Okružní ulici 
až k letnímu kinu.

OHŇOSTROJ
7. května 21.15 hod.
letní kino Sezimovo Ústí
Tradiční ohňostroj Táborských 
střelců.

HRAVÉ ODPOLEDNE – 
DETEKTIVNÍ ZÁHADA 
V KNIHOVNĚ
17. května 13–16 hodin
Městská knihovna 2 
Sezimovo Ústí
Z knihovny byly ukradeny knihy 
– odhalíte zloděje? Vhodné pro 
všechny věkové kategorie.

DESKOVÉ HRY PRO SENIORY
21. května 9–11 hodin
Městská knihovna 2 
Sezimovo Ústí
Myslíte si, že hry jsou jen pro 
děti? Přijďte se do knihovny 
seznámit s hrami, které jsou 
zaměřené především pro seniory! 
Zavzpomínáme si s hrami Jak 
to tenkrát bylo? a Česko pro 
pamětníky. Vítána jsou i vnoučata.

ZUŠ OPEN
24. května
sál Spektrum
2. ročník celostátního happeningu 
základních uměleckých škol 
ve veřejném prostoru.

FOLKLORNÍ SETKÁNÍ 
V SEZIMOVĚ ÚSTÍ
26. května 14 hod.
park před Spektrem
Druhý ročník folklorního setkání 
jihočeských folklorních souborů 
zahájí průvod všech účinkujících 
kolem náměstí Tomáše Bati, kde 
se jednotlivé soubory představí 
kratičkou ukázkou. Pozvání 
přijaly soubory Dubínek, Jitra 
Soběslav, Soběslavská chasa 
mladá, Lučina, Stražišťan, Bystřina 
a jako speciální host se představí 
slovenští Šarvánci. Přijďte spolu 
s účinkujícími roztančit náměstí 

a poté se můžete přesunout 
na samotný festival do parku 
před Spektrem, kde si užijete 
jedinečnou přehlídku pestrých 
krojů, hudby a zpěvu. Průvod 
vyjde ve 14 hodin.
vstupné: zdarma

DIVADLO

ENIGMATICKÉ VARIACE
Forbína Jistebnice
4. května 19 hod.
sál Spektrum 
Slavný spisovatel a nositel 
Nobelovy ceny Abel Znorko, 
vyhlášený svou arogancí, žije už 
léta sám na vzdáleném ostrově 
v Norském moři. Znorko 
nepřijímá návštěvy a razantně 
odmítá všechna interview. Když 
jej ale osloví novinář jednoho 
regionálního deníku, překvapivě 

souhlasí. Čeká ho rozhovor o jeho 
zatím poslední, nejuznávanější 
knize „Zapřená láska“ – románu 
složeném z vášnivých milostných 
dopisů, který věnoval H. M. 
Koho skrývají tyto iniciály? Co 
dalšího spisovatel tají? A o čem 
všem ví novinář? Enigma – 
záhadu, zastřenější než se zdálo, 
budou postupně – s jízlivostí 
i odzbrojujícím citem – oba muži 
odkrývat.
Hrají: Marek Vostřák, Jan Šobra
vstupné: 100 Kč

POHÁDKY

TŘI BRATŘI
Divadélko pro radost – DDM Tábor
25. května 17 hod.
sál Spektrum

MĚSTSKÉ STŘEDISKO 
KULTURY A  SPORTU

ŘEDITELKA MSKS
737 254 683

r.kruckova@sezimovo-usti.cz

KINO – POKLADNA
381 275 805, 734 790 037

kultura4@sezimovo-usti.cz

KANCELÁŘ
381 276 707

mexus@sezimovo-usti.cz

GALERIE SPEKTRUM
734 797 521

(výstavy v galerii Spektrum jsou 
přístupné v otevírací době infocentra 
nebo v době konání kulturních akcí)
kultura1@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 | 13-16

PRODEJ ON-LINE VSTUPENEK 
www.kultura.sezimovo-usti.cz
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MĚSTSKÉ STŘEDISKO 
KULTURY A  SPORTU

Tři bratři se vydávají do světa 
na zkušenou, aby si našli nevěsty. 
Najdou mládenci Jan, Pepa 
a Matěj ve světě každý svou 
lásku? Cestou plnou útrap, trní, 
ponaučení a odvahy vás provedou 
malí herci ze Sezimova Ústí 
a Plané nad Lužnicí. Divadelní 
představení se uskuteční pod 
záštitou Divadélka pro radost 
a ve spolupráci s dětským 
pěveckým sborem Základní školy 
9. května Sezimovo Ústí.
vstupné: 50 Kč

VÝLETY

BRÁNA NEBES A RŮŽE NEBES
sobota 12. května
odjezd 6 hod. Spektrum, 
6.15 hod. Tábor ČD
S Lenkou Želivskou se vydáme 
na jižní Moravu do Dolních 
Kounic na prohlídku dvou 
klášterů s podobnými názvy – 
Porta coeli a Rosa coeli. Porta 
coeli (Brána nebes) je ženský 
klášter ze 13. století, ve kterém 
i v dnešní době žije komunita 
sester cisterciaček. Rosa coeli 
(Růže nebes) je působivá 
zřícenina premonstrátského 
kláštera z 12. století (nejstarší 
ženský klášter na Moravě), 
patřícího k nejvýznamnějším 
středoevropským církevním 
stavbám z období rané gotiky.

cena: 790 Kč (v částce jsou 
zahrnuty vstupy)
č. účtu: 705 978 359 / 0800, 
var. symbol 1205

KURZY

HARMONIZAČNÍ 
A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
14. května 18 hod.
21. května 18 hod.
28. května 18 hod.
Spektrum 
Cvičení s lektorkou Mgr. Lenkou 
Čápovou pro zdraví a psychickou 
pohodu, vhodné pro všechny 
věkové kategorie. Zbavíte se 
napětí, bolesti, naučíte se správně 
využívat svaly a předcházet 
zdravotním problémům.
vstupné: 60 Kč

VÝSTAVY A VERNISÁŽE

VČELY JAKO DŮLEŽITÁ 
SOUČÁST LIDSKÉHO ŽIVOTA
VERNISÁŽ – 9. května 17 hod.
Výstava je přístupná 
do 15. června.
galerie Spektrum

Včelařská historie a ukázky 
historického i novodobého 
včelařského nářadí, zařízení, 
pomůcek, které budou 
didakticky doprovázeny 
řadou obrázků i fotografií, 
včetně odborně populárního 
popisu a informačních textů 
s prospěšností včelích produktů 
lidstvu. Součástí výstavy je 
prosklený živý včelí úl.

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ ZUŠ 
VERNISÁŽ – 9. května 16 hod.
Výstava je přístupná 
do 1. června.
galerie Spektrum
Prostorové i plošné práce žáků 
výtvarného oddělení ZUŠ. Část 
výstavy tvoří ilustrace k příběhu 
Řeka, která teče pozpátku, a krátký 
animovaný film ve spolupráci 
s hudebním oddělením ZUŠ, 
které vernisáž zároveň hudebně 
doprovodí.

Výstavy jsou přístupné 
v otevírací době informačního 

centra a v době konání 
kulturních akcí MSKS 
včetně promítání filmů 

(vstup hlavním vchodem).

PŘEDNÁŠKY

ANDALUSIE – VELKÝ OKRUH 
OKOLO SIERRY NEVADY
10. května 18 hod.
loutkový sál

Cesta rozmanitou východní 
částí jihošpanělské provincie. 
Jaromír Novák projel 
od divokého pobřeží Costy del 
Sol s kouzelným letoviskem 
Nerja a nedalekým rozsáhlým 
jeskynním komplexem přes oblast 
Alpujarras s charakteristickými 
horskými vesnicemi na Mulhacén 
vysoký 3.479 m, nejvyšší vrchol 
kontinentálního Španělska. Poté 
do pobřežního přírodního parku 
Cabo de Gata a přes pouštní 
oblast u Tabernas, kde se natáčely 
proslulé spaghetti westerny. Dále 
monumentální hrad La Calahorra, 
město Guadix s jeskynními 
obydlími, podmanivou Granadu 
a dolmeny u Antequery zpět 
do Málagy.
vstupné: 40 Kč

PŘIPRAVUJEME

Den dětí – 1. června
Rajhrad, Křtiny – výlet – 2. června
Umělci Čech, Moravy 
a Slovenska – vernisáž – 2. června
Medobraní – 9. června
Nade vším ticho rybníků  
– vernisáž – 18. června
Lužnická šlapka – 23. června

KLUBOVNA III. VĚKU

PŘÍPRAVA PŮDY
14. května 15 hod.

Městská klubovna v Jiráskově ulici
Příprava půdy na setí a sázení 
s Ing. Zdeňkem Buzkem.

SEZIMÁCKÉ MAŽORETKY
21. května 15 hod.
Sraz před budovou 
2. ZŠ Školní náměstí
Pod vedením vychovatelky 
Veroniky Štěpánkové uvidíme 
nácvik základních dovedností 
práce s hůlkou a ukázky sestav 
pro vystoupení mažoretek.

VYCHÁZKA S HANOU 
KAZATELOVOU
19. května
Sraz před hotelem MAS
Cílem pro nás bude rozhledna 
Hýlačka. Upřesnění času odjezdu 
a trasy najdete na samostatných 
plakátcích.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
28. května 15 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici
S vyprávěním o historii 
i současnosti KČT v Táboře k nám 
zavítá Ing. Radek Přílepek.

KNIHOVNY

Novinky v knihovně 
Sezimovo Ústí 1
Camille Aubray: 
Vařila jsem pro Picassa
Podmanivý příběh z Provence
Henning Mankell: 
Švédské holínky
Detektivní román
Elena Ferrante: 
Geniální přítelkyně
Tetralogie z 50. let minulého 
století
Sungdžu Lee: 
S každou padající hvězdou
Příběh o dětství a dospívání 
v Severní Koreji
Petra Soukupová: 
Nejlepší pro všechny
Román ze současnosti
David Nedoma: 
Zlomyslný osud
Historický román
Ladislav Beran: 
Rakev bez nebožtíka
Česká detektivka
Raine Miller: Napravený 
prostopášník
Čtení pro ženy

Kulturní akce na měsíc květen
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Jaroslav Čvančara: 
Pravomil Raichl
Pohnuté osudy válečného veterána 
a politického vězně
Nathalie Choux: Na stavbě
Pro nejmenší

Novinky v knihovně 
Sezimovo Ústí 2
Dospělí:
Joana Batorová: Pískový vrch
Rodinná sága o třech generacích 
polských žen
Nuala Elwood: 
Co zbylo z mojí sestry
Napínavý detektivní příběh
Lucie Faulerová: Lapači prachu
Výpověď dnešní mladé ženy
Christine Féret-Fleury: 
Dívka, která četla v metru
Co se stane, když trochu změníte 
svůj denní stereotyp?
Petra Soukupová: 
Nejlepší pro všechny
Jak můžeme vědět, co je pro 
ostatní nejlepší, když sami být 
šťastní neumíme? 
Děti a mládež:
Jack Challoner: Martinova 
cesta lidským tělem
Naučná kniha o lidském těle
Dita Křišťanová: 
Velký poštovní příběh
Hon na nezbedného pošťáka 
Herberta
S láskou tě nenávidím
Sbírka příběhů často 
nepochopených záporáků – 
protože nic není černobílé
Petra Soukupová: 
Kdo zabil Snížka?
Dobrodružné pátrání 
s nečekaným odhalením
Peggy Walkerová: 
Charlie zdolá každou překážku
Další díl ze série Kouzelní 
poníci

KINO SPEKTRUM

út 1. května 17:30 hod. 
TGM OSVOBODITEL
dokument
Československo 1990, 
60 minut, přístupné 
Režie: Věra Chytilová

út 1. května 20:00 hod.
AŽ NA DNO
drama
Německo, Francie, Španělsko, USA, 
2017, 111 min., 12 let, české titulky
Hrají: James McAvoy, Alicia 
Vikander, Alexander Siddig
Britský agent James (James 
McAvoy) a podmořská bioložka 
Danielle (Alicia Vikander) se 
poprvé setkají pláži v Normandii 
a zamilují se do sebe. Po několika 
dnech je však jejich práce od sebe 
oddělí a osamoceni čelí smrtícím 
hrozbám. On v zajetí džihádistů, 
ona hlubinám moře. 
vstupné: 110 Kč

 
st 2. května 16:00 hod.
PÁSMO ANIMOVANÝCH FILMŮ
Krátké pásmo pohádek pro 
nejmenší. Projekce za částečného 
osvětlení.
vstupné: 30 Kč

st 2. května 17:30 hod.
ne 6. května 20:00 hod.
FAKJŮ PANE UČITELI 3

komedie 
Německo, 2017, 12 let, 120 min., 
český dabing 
Režie: Bora Dagtekin
Hrají: Elyas M'Barek, Jella Haase, 
Sandra Hüller, Katja Riemann
vstupné: 130 Kč

st  2. května 20:00 hod.
KAZIŠUCI
komedie 
USA, 2018, 15 let, 102 min., 
české titulky
Režie: Kay Cannon
Hrají: John Cena, Leslie Mann, 
Ike Barinholtz, Kathryn Newton, 
Geraldine Indira Viswanathan, 
Gideon Adlan 
vstupné: 120 Kč 

čt     3. května 17:30 hod.
st  16. května 20:00 hod.
TICHÉ MÍSTO
horor, thriller
USA, 2018, 90 min., 12 let, české 
titulky

Režie: John Krasinski
Hrají: Emily Blunt, John Krasinski, 
Millicent Simmonds, 
Noah Jupe

čt     3. května 20:00 hod.
ne  20. května 17:30 hod.
NEZNÁMÝ VOJÁK
válečné drama
Finsko, Belgie, Island, 2017, 135 
min., 12 let, české titulky
Režie: Aku Louhimies
Hrají: Eero Aho, Aku Hirviniemi, 
Jussi Vatanen, Joonas Saartamo, 
Johannes Holopainen
vstupné: 110 Kč

so  5. května 15:00 hod.
út  8. května 15:00 hod.
V HUSÍ KŮŽI
animovaná komedie, dobrodružný  
USA / Čína, 2018,  91 min., 
přístupný, český dabing
Režie: Christopher Jenkins  
Hrají – v českém znění: Petr Rychlý, 
Vojtěch Dyk, Igor Bareš, Jakub Saic  
vstupné:  120 Kč

so     5. května 17:30 hod.
čt  17. května 10:00 hod.
PLANETA ČESKO
dokumentární
Česko, 2017, 81 min, přístupný
Režie: Marián Polák
Hrají: Kryštof Hádek (vypráví)
vstupné:  80/60 Kč

so  5. května 20:00 hod.
ne  6. května 17:30 hod.
KLUCI Z HOR
drama, komedie
ČR, 2018, 91 min., 12 let
Režie: Tomáš Magnusek
Hrají: Martin Dejdar, Jiří Lábus, 
Martin Huba, Ljuba Krbová
vstupné: 120 Kč

ne 6. května 15:00 hod.
FERDINAND
animovaná dobrodružná komedie
USA, 2017, 99 min, přístupný, 
český dabing
Režie: Carlos Saldanha
V českém znění: Ondřej 
Brzobohatý, Hana Kusnjerová, 
Tomaš Racek, Terezie Taberyová
vstupné: 100 Kč

út 8. 5. 17:30 hod.
pá 18.5. 20:00 hod.
AVENGERS: INFINITY WAR
akční, sci-fi, fantasy

USA, 2018, 155 min., 12 let
vstupné: 120 Kč 

út     8. května 20:15 hod.
st  16. května 17:30 hod.
DVĚ NEVĚSTY 
A JEDNA SVATBA
romantická komedie
Česko, 2018, 12 let, 90 min.
Režie: Tomáš Svoboda
Hrají: Anna Polívková, Jakub 
Gottwald, Ester Geislerová, Eva 
Holubová, Bohumil Klepl
vstupné: 120 Kč 

st  9. května 16:00 hod.
KROPÁČEK MÁ ANGÍNU
Krátké pásmo pohádek pro 
nejmenší. Projekce za částečného 
osvětlení.
vstupné: 30 Kč

st     9. května 20:00 hod.
ne  13. května 20:00 hod.
POMSTA 
Francie, 2017, 108 min., 18 let, 
české titulky
Režie: Coralie Fargeat Scénář: 
Coralie Fargeat 
Hrají: Matilda Anna Ingrid Lutz, 
Kevin Janssens, Vincent Colombe, 
Guillaume Bouchede
vstupné: 110 Kč

čt  10. května 10:00 hod.
TÁTOVA VOLHA
komedie, drama 

ČR, 2018, 90 min, přístupný
Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: Eliška Balzerová, Tatiana 
Vilhelmová, Martin Myšička
vstupné:  60 Kč

čt  10. května 17:30 hod.
pá  11. května 20:00 hod.
ne  13. května 17:30 hod.
so  19. května 20:00 hod.
TAXI 5
akční, komedie
Francie,  2018, 103 min., 12 let, 
Režie: Franck Gastambide
Hrají: Franck Gastambide, Malik 
Bentalha, Bernard Farcy, Sabrina 
vstupné: 120 Kč

MĚSTSKÉ STŘEDISKO 
KULTURY A  SPORTU
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čt  10. května 20:00 hod.
so  12. května 17:30 hod.
PŮLNOČNÍ LÁSKA

drama, romantický
USA, 2018, 91 min., 
Režie: Scott Speer
Hrají: Bella Thorne, Patrick 
Schwarzenegger, Rob Riggle, Paul 
McGillion, Quinn Shephard 
vstupné: 120 Kč

pá 11. května 17:30 hod.
PSÍ OSTROV
animovaná dobrodružná komedie
USA, Německo, 2018, 101 min., 
12 let, český dabing
Režie: Wes Anderson
vstupné: 120 Kč

so 12. května 15:00 hod.
JO NESBØ: DOKTOR 
PROKTOR A VANA ČASU
rodinný, komedie, dobrodružný
norsko, německo, 2015, 95 min.,  
český dabing
Režie: Arild Fröhlich
Hrají: Emily Glaister, Eilif Hellum 
Noraker, Gard B. Eidsvold, Anke 
Engelke, Atle Antonsen
vstupné: 90 Kč 

so 12. května 20:00 hod.
út 15. května 17:30 hod.
JAK NAPÁLIT BANKU
VIER GEGEN DIE BANK
krimi, komedie
Německo, 2018, 96 min., 12 let, 
český dabing
Režie: Wolfgang Petersen
Hrají: Til Schweiger, Matthias 
Schweighöfer, Michael Bully Herbig, 
Jan Josef Liefers, Antje Traue, 
Alexandra Maria Lara, Thomas 
Heinze, Jana Pallaske a další
vstupné:  120 Kč 

ne  13. května 15:00 hod.
KRÁLÍČEK PETR
rodinný, dobrodružný, komedie,  
fantasy, animovaný

USA, 2018, 89 min., český dabing
Režie: Will Gluck
Hrají: Domhnall Gleeson, Rose 
Byrne, James Corden
vstupné: 100 Kč 

út  15. května 20:00 hod.
HUMAN FLOW
dokumentární
USA, Německo, 2017, 140 min
Režie: Aj Wej-wej
vstupné: 100 Kč

čt  17. května 17:30 hod.
so  19. května 17:30 hod.
DEADPOOL 2
akční komedie
USA, 2018, min.,15 let, české 
titulky
Režie: David Leitch 
Hrají: Ryan Reynolds, Josh Brolin, 
Morena Baccarin, Brianna 
Hildebrand, Bill Skarsgård, Zazie 
Beetz
vstupné: 130 Kč

pá  18. května 17:30 hod.
so  19. května 15:00 hod.
ne  20. května 15:00 hod.
ne  27. května 15:00 hod.
HLEDÁ SE PRINCEZNA 

animovaná pohádka
UA, 2018, 85 min., přístupný, český 
dabing 
Režie: Oleh Malamuzh 
vstupné: 110 Kč

čt  17. května 20:00 hod.
ne  20. května 20:00 hod.
ZIMNÍ BRATŘI
drama
Dánsko, Island, 2017, 94 min
Režie: Hlynur Pálmason
Hrají: Michael Brostrup, Anders 
Hove, Elliott Crosset Hove 
vstupné: 110 Kč

út 22.5. 17:30 hod.
BOHU ŽEL
dokumentární
Česko, 2018, 83 min
Režie: Saša Dlouhý
vstupné: 80 Kč

út 22. května 20:00 hod.
PEPA

komedie
ČR, 2018, 12 let, 90 min.
Režie: Ján Novák 
Hrají: Michal Suchánek, Petra 
Špalková, Filip Blažek
vstupné: 110 Kč

st 23. května 16:00 hod.
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 2
Krátké pásmo pohádek pro 
nejmenší. Projekce za částečného 
osvětlení.
vstupné: 30 Kč

st  23. května 17:30 hod.
HASTRMAN
romantický thriller 
ČR, 2018 , 12 let, 100 min.
Režie: Ondřej Havelka
Hrají: Karel Dobrý, Simona 
Zmrzlá, Jan Kolařík, Jiří Maryško, 
David Novotný, Norbert Lichý
vstupné: 110 Kč

st 23. května 20:00 hod.
LEKCE
drama
Francie, 2016, 114 min., 12 let, 
české titulky
Režie: Laurent Cantet
Hrají: Marina Foïs, Matthieu 
Lucci, Florian Beaujean, Mamadou 
Doumbia, Mélissa Guilbert
vstupné: 100 Kč

so  26. května 20:00 hod.
ne  27. května 17:30 hod.
SOLO: STAR WARS STORY 
akční, dobrodružný
USA,  2018, , min., přístupný, 
český dabing
Režie: Ron Howard
Hrají: Alden Ehrenreich, Woody 
Harrelson, Emilia Clarke
vstupné: 120 Kč

ne 27. května 20:00 hod.
út  29. května 17:30 hod.
NA KRÁTKO
drama
ČR, 2018, 104 min + 6 min 
předfilm, 12 let

Režie: Jakub Šmíd
Hrají: Jindřich Skokan, Julia Issa, 
Petra Špalková, Marta Vančurová
vstupné: 110 Kč

út  29. května 20:00 hod.
POD JEDNÍM STROMEM
UNDER THE TREE
komedie, drama
Island, 2017, 89 min
Režie: Hafsteinn Gunnar Sigurðsson
Hrají: Steinþór Hróar Steinþórsson, 
Edda Björgvinsdóttir
vstupné: 110 Kč

st 30. května 16:00 hod.
PŘÍHODY MAXIPSA FÍKA
vstupné: 30 Kč

st 30. května 17:30 hod.
DÁMSKÝ KLUB
komedie
USA, 2018, min., 12 let, české titulky
Režie: Bill Holderman
Hrají: Diane Keaton, Jane Fonda, 
Candice Bergen, Mary Stenburgen
vstupné: 120 Kč

st 30. května 20:00 hod.
GANGSTERDAM
drama 
Francie, 2017, 100 min., 15 let, 
české titulky
Režie: Romain Lévy
Hrají: Kev Adams, Manon Azem
vstupné: 90 Kč

čt 31. května 17:30 hod.
TEAMBUILDING
komedie
ČR, 2018, 83 min., 15 let
Režie: Ján Novák
Hrají: Miroslav Mejzlík , Alice 
Bendová, Martin Dejdar
vstupné: 120 Kč

čt 31. května 20:00 hod.
NEŽ PŘIŠLA BOUŘE
akční, dobrodružný, drama, 
thriller, romantický
USA, 2018, min.
Režie: Baltasar Kormákur
Hrají: Shailene Woodley, Sam 
Claflin, Jeffrey Thomas
vstupné: 120 Kč
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Město Sezimovo Ústí neručí  
za kvalitu a účinnost jakéhokoliv výrobku 
nebo služby nabízených v reklamě nebo 
jiném materiálu komerční povahy.

Romana Krůčková
Ředitelka MSKS

Prvního května by bylo hřích 
zůstat sedět doma. Kdo se vydá 

pod širé nebe v  Sezimově Ústí, 
bude mít na výběr z řady akcí, jež 
přichystalo městské středisko kul-
tury a sportu. 

Svátek Prvního máje zahájí 
dopoledne v  devět hodin tradič-
ní Májová slavnost v  parku před 
budovou Spektrum. Návštěvníci si 
budou moci nakoupit ve stáncích, 
zhlédnout ukázky výcviku psů 
a na děti čeká skákací hrad. K dob-
ré náladě zahraje v houpavém ryt-
mu Swing Band Tábor. Slavnosti, 
na jejichž organizaci se spolupodí-
lejí sezimoústečtí skauti, potrvají 
do pravého poledne.

Ani příznivci sportu toho dne 
nepřijdou zkrátka. V rámci Májové 
slavnosti se poběží oblíbený Baťův 
běh. Letos to bude sedmý ročník 

přespolního běhu z náměstí Tomá-
še Bati na Kozí hrádek. Prezentace 
začnou v 11 hodin, start je ve dva-
náct a o hodinu později si přítom-
ní vyslechnou vyhlášení výsledků 
na  Kozím hrádku. Pro účastníky 
tam bude připraveno také malé 
občerstvení.

Hned poté se tato významná 
historická a kulturní památka ote-
vře turistům a  všem milovníkům 
historie. Ve 14 hodin bude zaháje-
na na Kozím hrádku letošní turi-

stická sezona. Celodenní zábavný 
program potěší účastníky všech 
věkových skupin a  samozřejmě 
i rodiny s dětmi.

Publikum pobaví kejklíř Rudy 
Harden, který připravil pro děti 
také dva workshopy s  tematikou 
žonglování. Zato v  rukou čle-
nů šermířské skupiny Duelanti 
se blýsknou meče, sekery a  štíty. 
Strach není na místě, protože tihle 
mistři šermu ovládají své umění 
na  jedničku. Zájem o  středověk 

vzbudí nejen výstavou chladných 
zbraní, ale také předvedou jednot-
livé bojové techniky a  zájemcům 
umožní, aby si oblékli středověkou 
zbroj. Zazní i poezie. Duelanti se-
hrají veršovanou šermířskou scén-
ku Kterak Krasoň Straku potkal. 

Správnou středověkou atmosfé-
ru podpoří vystoupení souboru 
gotické a renesanční hudby Mil-
vus. Hudebníci interpretují staro-
dávnou hudbu tak, že zní přitažlivě 
i v současnosti a dokáže přítomné 
obecenstvo rozezpívat.

Následující týden, v  pondělí 
7. května, bude jarní zábava pod 
širým nebem pokračovat, ten-
tokrát na  náměstí Tomáše Bati. 
Odtud od hotelu MAS v půl de-
váté večer vykročí lampionový 
průvod trasou po  Okružní ulici 
až k letnímu kinu. Parádní a ne-
přehlédnutelnou tečku za  pří-
jemným večerem udělá tradiční 
ohňostroj v podání souboru Tá-
borští střelci.                                     

Romana Krůčková, Ředitelka MSKS

„Nebude-li včel, do  čtyř let vymře 
lidstvo,“ prohlásil Albert Einstein. 
O  tom, že jsou včely důležité jak 
pro přírodu, tak pro člověka samé-
ho, se zájemci přesvědčí na výstavě 
s  názvem Včely jako důležitá sou-
část lidského života. Expozice bude 
probíhat od 9. května do 15. června 
v galerii budovy Spektrum. Výstava 
vyvrcholí slavnostním medobra-
ním 9. června od 10.00 hod. v par-
ku před Spektrem, s doprovodným 
programem, stánky, živou hudbou 
a zábavou pro děti. Akci připravila 
Základní organizace Českého svazu 
včelařů Tábor ve spolupráci s Měst-
ským střediskem kultury a  sportu 
v Sezimově Ústí u příležitosti stého 
výročí vzniku novodobé české stát-
nosti.                                                     

Romana Krůčková
Ředitelka MSKS

S tím nápadem přišla loni vedou-
cí místního souboru Dubínek: 

Sezimovu Ústí schází folklorní fes-
tival. Iniciativy se chopilo městské 
středisko kultury a sportu a zorga-
nizovalo Folklorní setkání v  Sezi-
mově Ústí, jehož první ročník pře-
kvapil zájmem pozvaných souborů 
i početností publika. 

Letos se proto v  Sezimově Ústí 
bude konat druhý ročník této 
započaté tradice. Uskuteční se  
26. května v parku před Spektrem. 
Ve 14 hodin akce začne průvodem 
hudebníků a poté soubory předve-
dou na venkovním pódiu jedineč-

nost jihočeského folkloru hudbou, 
tancem a pestrostí krojů. 

Spolu s  folklorní formací Du-
bínek ze Sezimova Ústí zahrají 
a  zatančí soubory Jitra Soběslav, 

Soběslavská chasa mladá, Lučina, 
Stražišťan, Bystřina a  tentokrát 
i speciální host z blízkého zahrani-
čí – slovenští Šarvánci. 



Začátek května plný akcí: Májová slavnost, 
Baťův běh, Kozí hrádek, lampiony a ohňostroj

Na folklorním setkání zazní lidová
hudba jižních Čech i Slovenska

Výstava o včelách 
medonosných


