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Měsíčník

Martin Doležal 
starosta města

	rekonstrukce ul. Švermo-
va je dokončena, ulice byla 
dána do užívání, zbývá zasa-
dit živé ploty;  

	v ul. Prokopa Holého probí-
há výstavba chodníků a vo-
zovky, v ul. Klášterní probí-
há rekonstrukce a překládka 
sítí;

	probíhá rekonstrukce čás-
ti ul. Lipová, vč. výstavby 
parkovacích stání, chodníků 
a veřejného osvětlení;

	RM schválila pronájem ne-
bytových prostor v  příze-
mí domu s  pečovatelskou 
službou MUDr.  Tomáškové 
za  účelem provozování re-
habilitační ordinace a  fy-
zioterapie při zachování na-
bídky služby koupání a mytí 
v hygienickém centru;

	v červenci budou zahájeny sta-
vební úpravy budovy Spektra, 

	ZM schválilo podání žá-
dostí o  dotace na  pořízení 
nových sedaček do  velkého 
sálu Spektra a  na  pořízení 
dopravního automobilu pro 
dobrovolné hasiče;

	zastupitelstvo města schvá-
lilo finanční podporu pro-
jektům FK Spartak MAS 
ve výši 2,0 mil. Kč na reali-
zaci projektu rekonstrukce 
fotbalového stadiónu Sou-
keník a  TJ Spartak MAS 
ve výši 0,6 mil. Kč na reali-
zaci projektů v  areálu soft-
balu (zavlažovací systém, 
výstavba šaten a  sociálního 
zařízení I. etapa);

	základní koncepce parkova-
cího systému je projednává-
na RM a komisí MHD;

	město řeší petici týkající se 
zavedení rezidenčního stání 
v  ul. Prokopa Holého a  Va-
níčkova, dále petici ve  věci 
nesouhlasu s výstavbou par-
koviště v  ul. Rudé armády 
a petici proti výstavbě rekre-
ačních objektů v býv. zahrád-
kářské kolonii v ul. Lužnická. 

Miroslava Svitáková
tajemnice

Upozorňujeme občany, že 
v  případě potřeby bezbarié-

rového přístupu do  prostorů bu-
dovy MěÚ mohou využít výtahu, 
který je umístěn v přízemí budovy 
s možností dalšího nástupu/výstu-
pu v 1., 2. a 3. nadzemním podlaží. 
Pro účely přístupu do  kanceláří 
ve  3. nadzemním podlaží je ne-
zbytné projít prostory městské 
knihovny.                                           

Rekonstrukce Švermovy ulice

Martin Doležal, starosta města

V  minulém čísle Novinek ze 
Sezimova Ústí jsme infor-

movali o zapojení města Sezimo-
vo Ústí do  projektu „Seniorská 
obálka“. Pro občany, kteří mají 

zájem získat více informací k této 
pomůcce pro seniory, jsme při-
pravili dvě setkání, na  kterých 
Vám sociální pracovnice Bc.  Ve-
ronika Benáková poskytne infor-
mace a odpoví na otázky k tomu-
to projektu. Jedno setkání bude 
ve  vstupní hale Domu s  pečova-

telskou službou v  ul. K  Hájence 
čp. 1500 v  Sezimově Ústí dne  
17. července 2019 od  13:00 
do  15:30 hodin. Další setkání se 
uskuteční ve  velké zasedací míst-
nosti městského úřadu dne 24. čer- 
vence 2019 od 14:00 do 16:30 ho-
din.  Těšíme se na vaši účast!       

Informace o „Seniorské obálce”

Bezbariérový 
přístup 
do prostorů MěÚ

V pátek 14. června 2019 byla předána od zhotovitele firmy Daich spol. s r. o. do užívá-
ní zrekonstruovaná komunikace Švermova. Komunikace je zachována jednosměrná 
s parkovacím pruhem po pravé straně a s možností jízdy cyklistů v obou směrech 
viz dopravní značení.

Jaroslav Kudrna 
Statutární ředitel

Vážení odběratelé tepelné 
energie v Sezimově Ústí II, 

podle § 76, zákona č. 458/2000 
Sb. Vám oznamujeme termín 
plánované odstávky tepla v  lo-
kalitě Sezimovo Ústí II v  roce 
2019.

Dodávka tepla bude přerušena 
takto: od 4. 8. 2019 – 20:00 hod. 
do 9. 8. 2019 – 18:00 hod.

Obsluha tepelného hospo-
dářství bude zajištěna do  4. 8. 
2018 a  od  9. 8. 2018 na  tel.  
č. 381 275 117 a 608 325 412. 

   Děkujeme za pochopení. 

Plánované odstávky tepla 
v lokalitě Sezimovo Ústí II 
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Poděkování
 Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání k  mým narozeninám 
a paní Věrce Bažantové za mi-
lou návštěvu a dárek. 

Bohuslava Frnochová

 Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání a dárek k mým naro-
zeninám.     Marie Petrášková

 Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k mým narozeninám.

Věra Štěrbová

 Děkujeme panu starostovi 
za blahopřání k našim naroze-
ninám.       manželé Pěknicovi

 Srdečně děkuji panu starostovi 
a  Sboru pro občanské záleži-
tosti za blahopřání k narozeni-
nám, dárek a milou návštěvu.

Anna Dvořáková

 Děkuji panu starostovi za milé 
blahopřání k  mým narozeni-
nám.                          Jiří Kovář

 Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doležalovi 
za blahopřání k mým 95. na-
rozeninám a paní  Hlubinkové 
za  milou návštěvu a  předání 
dárku.                    Miroslav Žít

 Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doležalovi 
za přání k narozeninám. 

Josef Švec

DO SKLA PATŘÍ:
• láhve od nápojů
• skleněné střepy
• tabulové sklo
• není nutné rozbíjet
•  nemusí se odstaňovat 

etikety a víčka
•  do zeleného kontejneru patří 

barevné sklo a do bílého 
čiré sklo. Pokud máte v obci 
zelený kontejner, patří tam 
jak barevné, tak čiré sklo

DO PLASTŮ PATŘÍ:
•  PET láhve od nápojů 

(prosím, nezapomeňte 
    je sešlápnout!)
• kelímky, sáčky, fólie
• výrobky a obaly z plastů
• polystyren

DO NÁPOJOVÝCH 
KARTONŮ PATŘÍ:
•  nápojové „krabice“ od 

džusů, mléka a mléčných 
výrobků, vín, rajského 
protlaku, hotových omáček, 
apod.

DO PAPÍRU PATŘÍ:
• noviny, časopisy
• kancelářský papír
• reklamní letáky
• knihy, sešity, krabice
• lepenka, kartón
• papírové obaly (např. sáčky)
•  nevadí papír s kancelářskými 

sponkami
•  není ani nutné odstraňovat 

foliové okénko z obálek

Prosím, nevhazujte:
• keramiku
• porcelán
• autosklo
• drátěné sklo
• zrcadla

Prosím, nevhazujte:
•  nápojové kartony 

znečištěné zbytky potravin 
(pokud je vypláchnete 
vodou a zmáčknete, 
pak je můžete vhodit do 
kontejneru na nápojové 
kartony)

Prosím, nevhazujte:
•  novodurové trubky
•  obaly od nebezpečných 

látek (motorové oleje, 
chemikálie, barvy, apod.)

Prosím, nevhazujte:
•  mokrý, mastný, nebo jinak 

znečištěný papír
• uhlovaný a voskovaný papír
•  použité plenky a hygienické 

potřeby
Další informace o třídění 
a recyklaci na jaktridit.cz

Vendula Černohorská
referent spisovny  MěÚ

V úterý 18. června 2019 se v ob-
řadní síni Městského úřadu 

v  Sezimově Ústí uskutečnilo slav-
nostní předání  „Stříbrného klíč-
ku“, ceny starosty města Sezimovo 
Ústí, která byla již podevatenácté 
udělena nejlepším žákům sezi-
moústeckých škol. Podle starosty 
města: „tito žáci nejen díky svým 
výsledkům ve škole, ale i úspěchům 
v zájmové činnosti a sportu převy-

šují své vrstevníky a za to si zaslouží 
poděkování“. 

Dnes již můžeme hovořit 
o úspěšné tradici, jež byla zavede-
na před devatenácti lety. Za  tuto 
dobu bylo oceněno celkem 193 
žáků, kteří mohou nosit originální 
stříbrný klíček. 

V  letošním ročníku Cenu sta-
rosty města  „Stříbrný klíček“  pře-
vzali za  svou píli a  úsilí z  rukou 
starosty města Mgr.  Ing.  Martina 
Doležala tito žáci:

V kategorii žáků 1.-5. tříd zís-
kali cenu tito žáci:

 ze Základní školy 9. května 489 
– Veronika Mařincová a Andrea 
Tomková

 ze Základní školy Školní náměs-
tí 628 – Marek Švec a Jan Belada

 ze Základní školy Švehlova 111- 
Jan Svoboda a Matěj Homola

V kategorii žáků 6.- 9. tříd zís-
kali cenu tito žáci:
 ze Základní školy 9. května 489 – 

Darina Peterková a Matěj Vaněk
 ze Základní školy Školní náměstí 

628 – Adam Prchlík a Štěpánka 
Štroufová.                                             

Stříbrný klíček již podevatenácté

Město Sezimovo Ústí v za-
stoupení Správy města 

Sezimovo Ústí vyhlašuje vý-
běrové řízení na pronájem ga-
ráže: 
Nerudova ulice čp. 644 o veli-
kosti 42,16 m2 (délka 12,40 m 
× šířka 3,40 m). Bližší informa-
ce 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).       

Volná garáž 
k pronájmu
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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. Michaela Mrázková
381 201 124

Sekretariát
Jitka Bláhová
381 201 127
Matrika

Petra Pelcová
381 201 112

Oddělení sociální péče
Bc. Veronika Benáková

381 201 114
Pečovatelská služba

777 794 874
Vedoucí stavebního úřadu

Bc. Jan Novotný
381 201 140

Životní prostředí
Bc. Petr Klíma

381 201 143
Poplatky

Jana Koubová
381 201 129 

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

Ing. Helena Krejčí
381 211 137 (rybářské lístky)

Městská policie
723 149 972, 381 276 003

Ředitelka MSKS (kultura)
Mgr. Romana Krůčková

737 254 683
Vedoucí městské knihovny

Mgr. Kristýna Mrázová
603 257 500

Informační centrum
736 523 288

Ředitel správy města
Ing. Zdeněk Havlůj

381 200 430, 777 794 872
Vedoucí technických služeb

Karel Homolka
381 200 432, 725 769 850

Vedoucí bytové správy
Jiří Stejskal

381 200 436, 725 769 860
Hlášení poruch VO

725 769 861
CENTES Sezimovou Ústí, a. s.

Ing. Jaroslav Kudrna
398 998 788, 602 159 804

Kontakty
Úřední hodiny

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

Z kroniky města – Historie SDH v Sezimově Ústí – 3. část
V minulých dvou číslech Novinek 
ze Sezimova Ústí jsem se Vám, 
čtenářům, snažila přiblížit historii 
SDH v našem městě. Je tedy namístě 
podívat se na současnost. 

Ne všichni vědí, že podle plat-
né legislativy se rozlišuje sbor 

dobrovolných hasičů-SDH, který 
je dle občanského zákoníku zapsa-
ným spolkem, a  jednotka sboru 
dobrovolných hasičů obce nebo 
podniku-JSDH, která je dle záko-
na o  požární ochraně zřizována 
obcí nebo podnikem k provádění 
záchranných prací při požárech, 
živelných pohromách i jiných mi-
mořádných událostech. V  naší 
obci působí Jednotka sboru dob-
rovolných hasičů města Sezimovo 
Ústí a  Kovosvit MAS a.s. v  čele 
s velitelem Radovanem Svobodou 
a zástupcem jednotky Petrem My-
slivcem st. Je zařazena jako JPO 
V  (jednotka sboru dobrovolných 
hasičů obce s  členy, kteří vyko-
návají službu v  jednotce požární 
ochrany dobrovolně, výjezd jed-
notky do  10 minut od  vyhlášení 
poplachu jednotce).

Jednotka má dva velitele druž-
stev – Josefa Kubeše, Zdeňka 
Kroužka, strojníky – Zdeňka 
Kroužka, Miroslava Soukupa 
a  Tomáše Nováka, technika Jiří-
ho Podroužka, zdravotníka Karla 
Dziuru, staršího hasiče Zdeňka 
Pištěka a  sedm hasičů – Alenu 
Hronovou, Jana Svobodu, Petra 
Myslivce ml., Jana Pexu, Karolínu 
Steinerovou, Petra Holušu a  Sa-
binu Cupákovou. Celkem má 16 
členů.

Členové JSDH se účastní zása-
hů, pravidelně absolvují speciální 
školení a  také lékařské prohlídky. 
Práci v JSDH vykonávají dobrovol-
ně, mají své zaměstnání, s ním spo-
jené pracovní povinnosti a zároveň 
se starají o vlastní rodiny.

Výzvu k  výjezdu dostávají čle-
nové jednotky telefonem. Co 
nejrychleji se dostaví do  hasičské 
zbrojnice, převlečou se do zásaho-
vého oblečení a  nejpozději do  10 
minut od  volání na  telefon musí 
vyjet k zásahu. Je jim jedno, že ne-
jsou za  tuto službu občanům pla-
ceni, vyjíždí s pocitem, že mohou 
udělat něco pro občany, kteří se 
ocitli v  nesnázích. Pomáhají však 
i při organizaci sportovních a kul-
turních akcí ve městě.

Podmínky v  objektu hasičské 
zbrojnice, která je v  prostorách 
Kovosvitu MAS a.s., nejsou příliš 
uspokojivé. Objekt není v zimním 
období vytápěn a  neteče vůbec 
voda. Mytí po  zásahu tak není 
možné.  To, že objekt není v zimě 
vytápěn, se podepisuje i  na  jeho 
stavu. Ze zdí opadává omítka, 
v  místnostech je vlhko a  objevu-
je se plíseň. Nutno ale uvést, že 
za  užívání objektu v  Kovosvitu 
MAS a.s. neplatí  město Sezimo-
vo Ústí nájem. Kovosvit nechává 
hasiče v  objektu zadarmo, i  když 
podle platných požárních předpisů 
nemusí mít svoji JSDH.

V roce 2015 převzal velitel JSDH 
Radovan Svoboda z rukou hejtma-
na Jihočeského kraje Mgr.  Jiřího 
Zimoly pamětní list s  poděková-
ním členům Jednotky sboru dob-
rovolných hasičů města Sezimovo 
Ústí za nasazení při hašení požárů 
v období extrémního sucha v mě-
sících červenci a srpnu roku 2015.

Co se týče techniky, JSDH dis-
ponuje automobilem CAS 25 DE-
NNIS Rapier, na jehož pořízení se 
formou dotace podílel Jihočeský 
kraj, město Sezimovo Ústí a na vy-
bavení přispěl Kovosvit MAS a.s.  
Dalším hasičským autem je Škoda 
706 RTHP z  roku 1981 a  Škoda 
Fabia. Ta je ukázkou toho, že hasi-
či dokáží zachránit co se dá. A tak 
auto, které dříve bylo majetkem 
městské policie a posléze bylo ur-
čeno do šrotu, zachránil velitel jed-
notky pro potřeby hasičů.

V  současné době řeší JSDH 
problém, jak v  případě potřeby 
přepravovat stříkačku a  čerpadlo.  
Jedná se o techniku, která se použí-
vá převážně při záplavách a povod-
ních. Z  tohoto důvodu se členové 
JSDH obrátili na  RM a  ZM SÚ 
s žádostí o schválení žádosti o do-
taci na pořízení nového dopravní-
ho automobilu pro potřeby JSDH 
s využitím účelových dotací z Mi-
nisterstva vnitra ČR, Jihočeského 
kraje a spoluúčasti města. Vozidlo 
by bylo dále využíváno pro rozvoj 
požárního sportu dětí v  SÚ i  pro 
evakuaci osob v  případě záplav 
a povodní. 

Nejen auta, ale i další vybavení 
hasičů si mohli prohlédnout obča-
né města na Dnu otevřených dve-
ří Kovosvitu MAS a.s. 1. června. 
A protože mezi zájemci o prohlíd-
ku hasičské techniky byly i děti, je 
možné, že někteří z nich se v bu-
doucnu stanou členy JSDH našeho 
města. Členové jednotky by jistě 
nové zájemce uvítali. 

Jak jsem se již v  úvodu článku 
zmínila, práce v JSDH je dobrovol-
ná, neplacená. A nutno si přiznat, 
že v  dnešní době jsou lidé, kteří 
jsou ochotni dělat něco s  nadše-
ním a  zadarmo, spíše výjimkou.  
Význam jejich práce si každý uvě-
domí zpravidla až v situaci, kdy je 
potřebuje. 

Jistě jim za  jejich činnost patří 
alespoň touto formou naše podě-
kování. To patří také sponzorům 
JSDH, kterými jsou: Agentura 
MN, VSP DATA a.s., Briklis, spol. 
s r.o., IIS Tábor, s.r.o., Kučera pís-
kování skla s. r. o. a další. 

Za  informace k  napsání toho-
to článku děkuji veliteli jednotky 
panu Radovanu Svobodovi a  zá-
stupci velitele panu Petru Mys- 
livcovi st.                                                 
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Jitka Vrbová
kronikářka kostela

V  této rubrice, milí spoluob-
čané, vás budu postupně se-

znamovat s  historií a  současností 
kostela a farnosti v Sezimově Ústí. 
Historické skutečnosti o  kostele 
Povýšení sv. Kříže začala vyhle-
dávat na  konci 20. století Marie 
Štefanová s  dcerou Marií ze Se-
zimova Ústí I. K  našemu kostelu 
vždycky měly a  stále mají velmi 
blízký vztah. Pátraly v  kronikách 
města, v kronice děkanského úřa-
du i v okresním archivu v Táboře. 
Zjištěné události Marie Štefano-
vá st. zapisovala na  psacím stroji. 
Chtěla se s dcerou pustit do psaní 
kroniky kostela. Pak ovšem přišla 

v roce 2002 povodeň a hospodář-
ství u  Štefanů poškodila stoletá 
voda z Lužnice. Protože po povod-
ni měly mnoho práce s  obnovou 
vodou zničených hospodářských 
budov i  domu, nemohly se psaní 
kroniky věnovat. V roce 2007 začal 
zpracovávat události v kostele z let 
2000 až 2008 Ing. Jan Šnejd. Pak se 
nabídla s  pomocí studentka Mar-
cela Sudková. Od roku 2010 už ne-
psal nikdo. Já jsem se rozhodla pro 
psaní kroniky až na podzim 2014. 
Všichni mi ochotně poskytli veš-
keré své dokumenty – takže kro-
nika kostela vznikla jen díky Marii 
Štefanové, Janu Šnejdovi a  Mar-
cele Sudkové. Mohla jsem čerpat 
i  z  fotogalerie, kterou dlouhá léta 
vedl Jenda Kulhánek. Některé fo-
tografie mi poskytl i  Jarda Vršec-

ký a dnes pro kroniku fotografuje 
Marie Kulhánková a Ludmila Mi-
kulová. V  rekapitulaci minulosti 
jsem znovu začala nacházet smysl 
svého života. Dnes píšu ráda.  Až 
s  odstupem let chápu, že to bylo 
Boží řízení. 

Bohoslužby v kostele 
Povýšení sv. Kříže v týdnu:
Neděle 10:15 hodin
Úterý  18:00 hodin
Čtvrtek 16:30 hodin
Sobota   8:00 hodin

V sobotu 27. 7. 2019 v 9 hodin 
bude poutní mše u kaple sv. Anny 
v  Měšicích. Na  pěší pouť ke  sv. 
Anně se odchází v 8 hodin od kos-
tela Povýšení sv. Kříže v Sezimově 
Ústí.                                                    

Kostel v Sezimově Ústí 
– historie a současnost – 1. část

prap. Jiří Matyš

Na Obvodním oddělení Policie 
ČR Sezimovo Ústí bylo v mě-

síci květnu šetřeno několik pře-
stupků a  trestných činů na  území 
Sezimova Ústí. Krátce jen několik 
případů:
 Mladík L. S.  dne 11. 5. kolem 

02:50 hodin v  nonstop baru 
Gotes, ul. Dukelská, v  prostoru 
za vstupem, bezdůvodně brutál-
ně fyzicky napadl staršího muže 
J. M., a to několika údery pěstmi 
a  úderem kolenem do  obličeje, 
čímž mu dle dosud zjištěných 
informací způsobil zranění - 
zlomeninu čelisti, zlomeninu 
nadočnice pravého oka, zlo-
meninu nosu, které si vyžádalo 
operační zákrok v  Nemocnici 
v  Českých Budějovicích a  ná-
slednou hospitalizaci s  dosud 
nezjištěnou dobou léčení.

 L. K. na  PČR oznámila, že 
v době od cca. 07:00 hodin dne 
30. 4. do 16:00 hodin dne 1. 5. 
na  přesně nezjištěném místě 
blízko jejich domu v ul. Tábor-
ská, čp. 1124 došlo ke střelnému 
poranění levé přední nohy jejich 
kočky. Zranění si vyžádalo lé-
kařské ošetření, hodnota zvířete 
a přesná výše nákladů na lékař-

ské ošetření nebyla do současné 
doby zjištěna. 

 L. V. osobně oznámil, že na ad-
rese Svépomoc 672 mu spoluby-
dlící A. S. měl v době od 21:00 
hodin dne 23. 5. do 09:00 hodin 
dne 24. 5. bez užití násilí od-
cizit finanční hotovost ve  výši 
5.000 Kč, kterou měl volně ulo-
ženou v  nočním stolku v  jed-
nom z pokojů.

 J. P.  byl dne 11.5. kolem 04:30 
hodin fyzicky napaden dosud 
neustanoveným pachatelem 
na  tanečním parketu disco Ol-
dies Apollo, a  to několika úde-
ry pěstmi do obličeje, čímž mu 
bylo způsobeno zranění (tržná 
rána nad levým okem), které si 
vyžádalo lékařské ošetření v Ne-
mocnici Tábor - Chirurgická 
ambulance. Dále měl J. P. na za-
stávce MHD Husovo nám. 
slovně vyhrožovat a fyzicky na-
padnout ranou pěstí do  oblasti 
temene hlavy pošk. K. K. bez 
viditelného zranění a bez lékař-
ského ošetření.

 Poškozený P.  S. na  linku 158 
oznámil, že dne 12. 5. v  době 
okolo 01:30 hodin tančil na  ta-
nečním parketu na (spodní) dis-
kotéce Apollo, kdy od neznámé 
osoby najednou přiletěla něja-
ká sklenka, která mu dopadla 

na nohu, prosekla mu okraj boty 
a zranila jej na vrchní straně ma-
líku pravé nohy.

 D. R. a G. V. D. dne 19. 5. v době 
mezi 02:50 hodinou a 03:00 ho-
dinou v  ul. Kánišova před dis-
kotékou Apollo fyzicky napadli 
občana Slovenské republiky R. J.

 J. K. dne 25. 5. kolem 01:30 
hod. na  diskotéce Apollo 
u schodiště z Oldies se měl po-
kusit fyzicky napadnout člena 
security, zajišťující ochranu 
podniku Apollo, následně měl 
P. M. - člen uvedené ochranky 
- fyzicky napadnout jmenova-
ného J. K., čímž mu způsobil 
drobné poranění v  oblasti úst 
a nosu. Následně měl nezjiště-
ný člen ochranky disko Apollo 
fyzicky napadnout a  roztrh-
nout tričko J. J., který se zastal 
J. K. v  době, kdy jej ochranka 
vyváděla z podniku. 

 F. V. v době od 17:35 h do 17:36 
h dne 27. 5. po předchozí slov-
ní rozepři ohledně el. otevírání 
vstupních dveří do  panelového 
domu čp. 642 v ul. Dukelská fy-
zicky napadl před tímto domem 
souseda S.H. tak, že jej udeřil 1 x 
pěstí do obličeje, kdy došlo k po-
vrchovému zranění pravé části 
obličeje a následnému odření le-
vého lokte.                                           

Z činnosti Policie ČR

Jana Pětivlasová 
ZŠ Švehlova

Za dobrou práci by se mělo vždy 
poděkovat, ale ne vždy tomu 

tak v  dnešní době je. Na  jedno 
zasloužené poděkování bychom 
letos ale neměli určitě zapomenout 
– poděkování Městské knihovně 
Sezimovo Ústí, jmenovitě paní 
Kristýně Mrázové, která v  prů-
běhu celého školního roku při-
pravovala pro naše žáky poutavé 
literární programy. Žáci si tato se-
tkání s knihou velmi oblíbili a též 
pedagogové získali díky mnohým 
doporučením lepší přehled o sou-
časné literární tvorbě pro děti.      

Ivana Jirmusová
MŠ Zahrádka

Pod vedením školených instruk-
torů se malí sportovci z MŠ Za-

hrádka v prvním červnovém týdnu 
seznamovali s  divokými kolečky 
v  kurzu „ Hravé in-line“. Počasí 
jim přálo, v úvodu nechyběla roz-
cvička, následovala říkanka, různé 
zábavné prvky a podpůrná cvičení 
s hrou na medvědy, kachny, opičky. 
Děti se tak pěkně vyřádily, zároveň 
hravou formou vylepšovaly jízd-
ní dovednosti a  získávaly jistotu 
na in-line bruslích. Závěrečný den 
byl obohacen o minizávody. Fandit 
přišlo i několik rodičů. Všichni ši-
kovní bruslaři si vysloužili diplom, 
medaili a sladkou odměnu.              

Kolečkový týden 
v Zahrádce

Poděkování patří
knihovně
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Marika Valouchová
MŠ Lipová

V  pátek dopoledne, den před 
oficiálním Dnem dětí, se celá 

školka vydala závodit na  nové 
sportoviště základní školy v  Se-
zimově Ústí. V  průvodu šly třídy 
v čele s vlajkonoši.

 V  areálu byly pro děti připra-
veny rozličné sportovní disciplíny. 
Po slavnostním nástupu, u kterého 
nechyběla ani „školková olym-
pijská hymna“ a  zapálení olym-
pijského ohně, byly hry zahájeny.          

Děti se vydaly se svými učitelkami 
na  jednotlivá stanoviště. Vyzkou-
šely si tak skok do dálky, běh přes 
překážky, štafetu, hod do  dálky, 
slalom, plazení pod brankami, 
pětiskok a  dokonce i  přetahování 
lanem. 

Při slavnostním vyhlášení olym-
piády dostal každý malý sportovec 
na  památku zaslouženou zlatou 
medaili. Celé sportovní dopoledne 
se dětem moc líbilo, počasí nám 
přálo, a proto se budeme moc těšit 
zase za rok!  

Velké poděkování patří ZŠ 
za propůjčení areálu.                       

Jana Motalíková
učitelka MŠ

V  pátek 24. května se děti ze 
třídy Soviček a  Medvídků 

zúčastnily již 8. ročníku hudeb-
ního festivalu Klubíčko písniček, 
tentokrát na zahradě MŠ Pohádka 
v Plané nad Lužnicí. Pro tuto pří-
ležitost jsme si připravili program 
s názvem „Je nám dobře na světě“. 
Děti zatančily a  zazpívaly o  jaru, 

mamince, o  přírodě a  zvířátkách. 
Počasí nám přálo, a  tak jsme si 
mohli společně s  dětmi z  dalších 
školek užít krásné slunečné dopo-
ledne plné jarní pohody.

   O týden dříve v kině Spektrum 
předškoláci svými písničkami a ta-
nečky zpestřili odpoledne i spoluo-
bčanům našeho města, kteří osla-
vili v uplynulém období významné 
životní jubileum. Doufáme, že 
svým vystoupením naše seniory 
potěšili a udělali jim radost.            

Andrea Lacinová
ZŠ Školní nám. 628

Vendula Šmejkalová, žákyně 
naší školy, která zastupovala 

dětský folklórní soubor Dubínek, 
se v  sobotu 25. května zúčastnila 
českého zemského kola soutěže 
Zpěváček – Děti a píseň 2019. Tato 
soutěž se konala v hotelu Imperial 

v  Karlových Varech. Přes velkou 
konkurenci skvělých zpěváků Ven-
dy zvítězila. 

Na  úspěchu naší nadějné zpě-
vačky má velkou zásluhu paní 
učitelka Jarmila Hlubinková, která 
ji po  pěvecké stránce připravuje. 
V červnu Vendula získala možnost 
reprezentovat naše město na celo-
státní soutěži v Brně, kde také ob-
stála se ctí.                                           

Petra Pychová
ZŠ Školní náměstí 628

V úterý 4. června 2019 úderem 
páté hodiny rozezněla sezi-

moústecké Letní kino Hilton sym-
bolicky zvolená píseň Pátá ze zná-
mého filmu Rebelové. Do  jejího 
rytmu se to na pódiu začalo hemžit 
skupinkami žáků, které byly sladě-
né do stejnobarevných úborů. Za-
čala již tradiční letní akce, oblíbený 
hřeb celoročního snažení našich 
zájmových kroužků. 

Celým programem provázela 
ostřílená moderátorka Mgr.  An-
drea Lacinová. Bez její osoby si 
mnozí tuto slávu už neumí ani 
představit. Po  proslovu paní ře-
ditelky se na  scéně střídali malí 
i  velcí, a  to napříč všemi devíti 
ročníky. Sportovní čísla mažoretek 
a roztleskávaček se střídala s ukáz-

kami našeho pěveckého sboru, 
jenž léta vede uznávaná sbormist-
ryně Mgr. Jarmila Hlubinková. Při 
vstupu všechny příchozí okouzlily 
výtvory kroužků keramiky, doved-
ných rukou nebo třeba i  paličko-
vání.

Bohužel počasí letos bylo proti 
nám, neboť po úmorném vedru, kte-
ré kromě přítomných mělo neblahý 
vliv i  na  hudební nástroje, se nebe 
zatáhlo a počalo ronit slzy. Děvčata, 
která již studují střední školy, si však 
svůj okamžik slávy nenechala ujít, 
a přestože déšť stále zesiloval, své vy-
stoupení si náležitě užila. 

Velmi nás mrzí, že jsme nemohli 
zhlédnout všechny připravené vý-
stupy. Avšak při těch, jež jsme vidě-
li, se mnohým až tajil dech. Věřím 
však, že rozmar počasí účinkující 
nikterak neodradil od  krásných 
výkonů a příští rok si je opět bude-
me moci vychutnat do sytosti.        

Dětská olympiáda 
pro děti z Lipové

Úspěch na soutěži Zpěváček 2019

Děti z MŠ Lipová 
zpívaly pro radost

Vítej, léto!

MŠ LIPOVÁ
S E Z I M O V O  Ú S T Í
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Hana Hemerková 
Olina Boháčová
ZŠ Školní náměstí 628

Dne 5. června 2019 se vypravila 
jednadvacítka žáků a  žákyň 

ZŠ Školní náměstí na  bouldero-
vou stěnu do  WallClubu v  Sezi-
mově Ústí I. Byla to jejich odměna 
za  největší množství přineseného 
papíru v naší soutěži vedoucí děti 
k  šetrnému přístupu k  životnímu 
prostředí. 

Celý den bez školy měl sportov-
ní charakter, neboť cestu od školy 
v  Sezimově Ústí II. do  Sezimova 
Ústí I. i  zpět absolvovali všichni 
pěšky. Vrchol sportovního dne ale 

čekal až u lezecké stěny. Po sezná-
mení se s bezpečnostními pravidly 
pohybu na  stěně přišla rozcvička 
se záludnými brčky a poté prova-
zy zaměřená na  rozhýbání všech 
svalů. Ještě lezečky - speciální boty. 
Konečně! Vzhůru na chyty! Někte-
ří se dostali hned na vrchol stěny 
a  utíkali po  schodech na  další 
lezeckou cestu, jiní zkoušeli pro-
zatím první udržení se na  stěně 
v  bezpečné výšce jednoho metru 
na  duchnami.  Pak přišla zaslou-
žená pauza na  svačinku. Po  ní se 
znovu nedočkaví lezci vrhli zjišťo-
vat, kolik mají ještě síly a které ces-
ty by mohli ještě zkusit. Nakonec 
se soutěžilo v  různých způsobech 
udržení se na  stěně. Náladoměr 

všech se při odchodu pohyboval 
na nejvyšším desátém stupni.

Den se vydařil, čemuž napo-
mohla také příjemná teplota v pro-
storu lezecké stěny, výrazně nižší 
než venkovní 30stupňové vedro. 
Poděkování patří i  Slabouchovi, 
který uměl poučit, poradit i ochrá-
nit všechny lezce.

Přes všechny dobré dojmy zů-
stává otázkou, zda budeme mít 
možnost pokračovat v  podpoře 
sběru druhotných surovin a  roz-
víjet u  dětí přátelský vztah k  ži-
votnímu prostředí. Náš odběratel 
nebude již proplácet odvezený sběr 
a odvoz bychom museli financovat 
sami, což je pro nás ekonomicky 
nemožné.                                            

Kristýna Voborská, trenérka

Sečteno, podtrženo…a výsledek 
je na  výbornou! V  sobotním 

Přeboru Jihočeského kraje a  Kra-
je Vysočina, který pořádal oddíl 
sportovní gymnastiky Sezimovo 
Ústí v  hale Gymnázia Pierra d. 
C.  v Táboře, vybojovaly sezimác-
ké gymnastky celkem 9 cenných 
kovů. Navíc spolu se ziskem 4 ti-
tulů krajských přebornic pro rok 
2019 se oddíl sportovní gymnas-
tiky TJ Spartak MAS Sezimovo 
Ústí stal nejúspěšnějším oddílem 
závodu. Bonusem pro pořádající 
tělovýchovnou jednotu pak jsou 
i 3 přímé postupy na MČR. Mezi 
stovkou závodnic z  jižních Čech 
a  Kraje Vysočina, které se do  Tá-

bora v sobotu 1. 6. sjely, sezimácké 
barvy opravdu nezapadly a trenéři 
i „příznivci“ oddílu si mohli po zá-
vodě říci, že přes skromné trénin-
kové podmínky v tělocvičně 1. ZŠ 
v Sezimově Ústí stále patří ke kraj-
ské špičce. Tituly, medaile a  další 
skvělá umístění do výčtu úspěchů 

sezimáckého trenérského kolek-
tivu přinesly ve svých kategoriích:

1. místa a  tituly krajských pře-
bornic vybojovaly -  Adéla Sikoro-
vá, Bára Mansfeldová, Klára Hon-
zíková a Diana Kotalíková

2. místa obsadily – Tereza Vone-
šová a Marie Slabá

3. místa získaly – Ema Kopecká, 
Simona Kolbová, Klára Dlouhá 
Do desátého místa se dále ve svých 
kategoriích umístili Aneta Kopec-
ká (4), Hana Slabá (5), Sandra Ve-
secká a Rozálie Rybáková (6), Eva 
Štemberková (8). Těsně za  desít-
kou (11) skončila Tereza Sedláko-
vá. Pro MČR si postup přímo vy-
bojovaly: Klára Honzíková, Marie 
Slabá a Diana Kotalíková, na čeka-
né na divokou kartu jsou Simona 
Kolbová, Hana Slabá, Sandra Ve-
secká a Rozálie Rybáková.

Trenéři pevně doufají, že si 
v  krásné gymnastické hale Věry 
Čáslavské v  Černošicích u  Pra-
hy, kde se 22. – 23. 6. MČR koná, 
všech sedm sezimáckých sportov-
ních gymnastek nakonec zacvičí. 
Tak jim držme pěsti.                       

Zdeňka Kašíková, trenérka

V neděli 2. 6. proběhl v Českých 
Budějovicích krajský přebor 

družstev  ve  sportovní gymnasti-
ce mužů. Gymnasté Spartaku se 
vrátili s  cennými kovy: Nejmlad-
ší žáci (nar. 2012-2010): 2. místo 
družstvo TJ Spartak MAS Sez. Ústí 
ve  složení: Radim Donát, Gabriel 
Mairych, Dalibor Jech a  Matouš 
Hájek. Druhé družstvo TJ Spar-
tak Mas bylo čtvrté. Jednotlivci: 

2. Radim Donát, 3. Gabriel Mai-
rych, 6. Dalibor Jech, 12. Martin 
Machotka, 13 Matouš Hájek, 14. 
Mikuláš Zvěřina, 16. Vít Kvasnič-
ka. Mladší žáci (nar. 2009-2008): 
2. místo družstvo TJ Spartak MAS 
Sezimovo Ústí ve složení Jan Kle-
čacký, Radek Kümmel, Nazarii 
Fulei, Jindřich Machotka. Druhé 
družstvo TJ Spartak MAS ve slože-
ní Matyáš Straka, Kryštof Novotný, 
Antonín Kubát a Petr Špak získalo 
bronzové medaile. Jednotlivci: 3. 
Jan Klečacký, 5. Radek Kümmel, 

6. Matyáš Straka, 7. Kryštof No-
votný, 8. Antonín Kubát, 9. Nazarii 
Fulei, 10. Jindřich Machotka, 11. 
Adam Cvígr, 12. Petr Špak. Starší 
žáci (2007-2006): v družstvu Spar-
tak Trhové Sviny hostoval Čeněk 
Donát, družstvo získalo stříbrnou 
medaili, Donát se v  jednotlivcích 
umístil jako 6. V  kategorii doros-
tenců (jednotlivci) získal bronzo-
vou medaili František Vaněček. 
Za 14 dní čeká většinu našich bor-
ců Mistrovství republiky, které se 
bude konat v Brně.                             

Zdeňka Kašíková
trenérka

O  víkendu absolvovali naši 
mladí gymnasté poslední po-

hárový závod v Doksech před kraj-
ským přeborem v Č. Budějovicích.

Medaili si odvezl v nejmladších 
žácích Radim Donát, 6. Gabriel 
Mairych, 9. Dalibor Jech.

V kategorii mladších žáků těsně 
pod stupni vítězů byl Jan Klečacký 
na 4. místě, 8. Radek Kümmel, 98. 
Kryštof Novotný, 11. Ant. Kubát, 
12, Nazarii Fulei.

Jediným naším zástupcem v ka-
tegorii starších žáků byl Čeněk Do-
nát, který skončil 4.

Ve  vloženém závodě, kterého 
se mohli bez rozdílu věku zúčast-
nit všichni účastníci, vybojoval 
bronzovou medaili Radim Donát.  
První kategorie je z  vyhlašování 
tohoto závodu, druhá společná ka-
tegorie našich závodníků.               

Závod v Doksech Nejlepší sběrači ve WallClubu

Sportovní gymnastky zářily 

Krajský přebor družstev
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Soňa Trostová 
hvězdárna Fr. Pešty

Léto je vhodné k pozorování ob-
lohy. Noci jsou sice krátké, ale 

teplé a  Mléčná dráha září v  plné 
kráse. Vysoko nad jihovýchodem 
můžeme od  večera vyhledat let-
ní souhvězdí Lyry, Labutě a  Orla. 
Nejjasnější hvězdy těchto tří sou-
hvězdí tvoří obrazec letního trojú-
helníku a  jmenují se Vega, Deneb 
a Altair. 

POZOROVÁNÍ  PLANET 
Merkur Od  poloviny srpna už 

planetu spatříme ráno nízko nad 
severovýchodním obzorem.

Venuše a  Mars budou po  oba 
měsíce nepozorovatelné. Jupiter 
v červenci je pozorovatelný po vět-
šinu noci, v  srpnu pak v  první 
polovině noci v  souhvězdí Štíra. 
Saturn je pozorovatelný po  větši-
nu noci. Nejblíže Zemi se ocitne 
9. 7. (1 351,3 miliónu km). Uran 
je pozorovatelný ve  druhé po-

lovině noci v  souhvězdí Berana.  
Neptun je pozorovatelný po celou 
noc ve  znamení Vodnáře. Slunce 
projde během letních měsíců zna-
meními Raka, Lva a  Panny. Dne 
ubude v červenci o 1 hod 03 min 
a v srpnu už o 1 hod 45 min. Měsíc 
Částečné zatmění Měsíce 16./17. 
července. Pohled na toto velmi vý-
razné částečné zatmění si budeme 
moci vychutnat v noci z úterý na   
středu pozdě večer a  následující 
den po půlnoci.

ÚKAZY NA LETNÍ OBLOZE
Perseidy 12. srpna 
Jeden z  nejvýraznějších každo-

ročních rojů, lidově známý jako 
„slzy svatého Vavřince“. Meteory 
se zdánlivě rozletují večer od  se-
verovýchodu, ráno od  nadhlavní-
ku. Přejeme všem krásné a poho-
dové léto a  těšíme se na  setkání 
pod hvězdnou oblohou. 

Kontakt: 
Zdeněk Soldát,  tel:  731 329 451
Vlastislav Feik,  tel:  602 422 166  

Ladislav Šebek
předseda klubu

Fotbalový klub Sokol Sezimo-
vo Ústí, jehož areál se nachází 

na krásném místě za řekou Lužnicí 
v Sezimově Ústí, letos prožil mimo-
řádně úspěšnou sezonu. Mužstvo 
dospělých vyhrálo 1. A třídu a po-
prvé v  historii klubu postoupilo 
do Jihočeského krajského přeboru, 
a to z prvního místa. Vedle tohoto 
skvělého úspěchu si Sokol SÚ vede 
velice dobře i  v  mládežnických 
soutěžích. Po velkých problémech, 
kdy ještě zhruba před čtyřmi roky 
to vypadalo na postupný zánik ně-
kterých mládežnických kategorií, 
se podařilo opět naplnit všechny 
mládežnické soutěže. To vše by se 
ale neobešlo bez podpory bezpoč-
tu pro věc obětavých lidí, kteří se 
okolo sezimoústeckého fotbalu po-
hybují – dobře fungujícímu oddí-
lovému výboru, skvělých trenérů, 
pro věc zapálených rodičů či nad-
šených fanoušků. 

I dle místopředsedy klubu Mar-
tina Jareše není v  dnešní době 
jednoduché děti přilákat do  ně-
jakého sportu, natož je tam pak 
udržet. Mladí mají v dnešní době 
okolo sebe mnoho jiných, jedno-
duchých a  nenáročných lákadel 
a  příležitostí, ale fotbal, všeobec-
ně jakýkoli sport, je o  poctivosti, 
pravidelnosti, fyzické i  psychické 
náročnosti, vztazích v  kolektivu 
atd. Nám se v oddíle, hlavně díky 
trenérům a  velké pomoci rodičů 
daří děti získávat a postupně s nimi 
dále pracovat. Chod klubu není jen 
o zápalu a nadšení lidí, ale pokud 

chceme mít skvělá travnatá hřiště, 
odpovídající zázemí, funkční spor-
tovní vybavení a zařízení či vzděla-
né trenéry, tak je to také i o finan-
cích. Díky městu Sezimovo Ústí, 
našim sponzorům a  dotacím se 
nám to zatím daří. 

Co se týče cílů a  plánů do  bu-
doucna, mají „sokolíci“ jasno. 
Snažit se fungovat a hrát vždy tak, 
aby všechny v klubu (od těch nej-
menších až po dospělé) fotbal bavil 
a měli z něj jen radost.                    

Inzerce
KOUPĚ

	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

Sokolu Sezimovo Ústí 
se vyplácí práce s mládeží

Hvězdárna  Františka Pešty

INZERCE

Foto: Ivo Bukač
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AKCE

STŘEDEČNÍ HRANÍ
3. července 10–12 hod.
Knihovna Školní náměstí

V knihovně se podíváme 
do pravěku a postavíme si 
pravěké obydlí v hře Doba 
Kamenná Junior. V logické hře 
Ubongo zavítáme do Afriky 
mezi domorodce. Na osvěžení 
si procvičíme postřeh ve hře 
Cink, kde je cílem rychle spočítat 
ovoce na vytažených kartách.
vstupné zdarma

SEZI RUN
13. července 17 hod.
hájovna Nechyba
Třetí ročník běžeckého závodu 

na 6 a 12 km pro širokou 
veřejnost, nově zařazené dětské 
kategorie 1 a 4 km. Občerstvení 
a malá odpočinková zóna 
zajištěna. Vyhlášení vítězů se 
uskuteční po skončení závodu 
v místě startu/cíle. Všichni 
účastníci registrovaní předem 
mají jistotu účastnického daru. 
Více info na www.sezirun.cz

MAGICKÉ ODPOLEDNE 
S ROALDEM DAHLEM
15. července 13–15 hod.
Knihovna Školní náměstí
Nahlédneme pod pokličku 
kouzelného světa Roalda Dahla. 
Seznámíme se s hlavními hrdiny 
a zjistíme, že ke kouzlům není 
nutné mít kouzelnou hůlku ani 
čarovný klobouk. Vhodné pro 
předškoláky i školáky. Nutné 
přihlášení předem nejpozději 
ve čtvrtek před akcí.
vstupné zdarma

O ŘECKÝCH BÁJÍCH 
A POVĚSTECH TROCHU JINAK
22. července 13–15 hod.
Knihovna Školní náměstí
Do světa antického Řecka se 
vypravíme s hrdinou, který 
se narodil v 21. století. Percy 
Jackson, napůl bůh a napůl 
člověk, nás seznámí s antickými 
bohy a jejich dobrodružstvími. 
Vhodné od 3. třídy. Nutné 
přihlášení předem nejpozději 
ve čtvrtek před akcí.
vstupné zdarma

STŘEDEČNÍ HRANÍ
7. srpna 10–12 hod.
Knihovna Školní náměstí
V srpnu se během herního 
dopoledne přeneseme do magické 

školy ve hře Tajná výprava 
čarodějů. Postavíme vesnice 
a města ve hře Osadníci z Katanu 
a jako zákusek si dáme Švábí Salát. 
vstupné zdarma

MLSÁNÍ S MEDVÍDKEM PÚ
12. srpna 13–15 hod.
Knihovna Školní náměstí
Podnikneme dobrodružství, 

jaké zažil Kryštůfek Robin, 
a navštívíme les, ve kterém žije 
Medvídek Pú. A aby atmosféra 
byla skutečná, připravíme 
si mlsání, kterým by Pú 
určitě nepohrdl. Vhodné pro 
předškoláky.
vstupné zdarma

PRÁZDNINOVÉ HRÁTKY
24. srpna 15–18 hod.
park před Spektrem

Připraveny jsou dětské hry, 
obří Člověče nezlob se, šachy 
a puzzle, trampolína, soutěž 
v malování na chodníku, filmové 
pexeso, výtvarná dílna a ukázky 
canisterapie. Přijde i kouzelník 
a naučí děti čarovat!
vstupné zdarma

JAROMÍR NOHAVICA 
V LETNÍM KINĚ
16. srpna 20 hod.
letní kino

Recitál jednoho z našich 
nejznámějších písničkářů 
sestavený nejen ze známých 
písní, ale obsahující i poslední 
novinky z posledního alba 
Poruba. Fanoušci Jarka 
Nohavici si již určitě zvykli, 
že jeho koncerty jsou samé 
překvapení a vždy naprosto nově 
dramaturgicky sestavené. Takže 
se rozhodně mají na co těšit.
vstupné: 550 Kč, informace 
o předprodeji na 
www.kultura.sezimovo-usti.cz

VÝLETY

SLAVNÉ VILY PRAHY
sobota 20. července
neděle 21. července
odjezd 8.30 Spektrum, 
8.45 hod. Tábor ČD
S Lenkou Želivskou navštívíme 
ateliérovou vilu Františka 
Bílka v Praze–Hradčanech. 
Prohlédneme si Müllerovu 
vilu, vystavěnou v letech 
1928–1930. Projekt vlastního 
reprezentativního sídla neváhal 

ŘEDITELKA MSKS
737 254 683

r.kruckova@sezimovo-usti.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM 
(SPEKTRUM)
736 523 288 

(předprodej vstupenek)
infocentrum@sezimovo-usti.cz

OTEVÍRACÍ DOBA IC
PONDĚLÍ 8-12 | 13-16
ÚTERÝ 8-12 | 13-17
STŘEDA        8-12 | 13-16
ČTVRTEK 8-12 | 13-17
PÁTEK      8-12

POKLADNA
736 523 288

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

GALERIE SPEKTRUM
Výstavy jsou přístupné  

v otevírací době informačního 
centra nebo kina a v době 

konání kulturních akcí MSKS.

KNIHOVNA MĚSTSKÝ ÚŘAD
381 201 145

mk1@sezimovo-usti.cz

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

KNIHOVNA ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ
603 257 500

mk2@sezimovo-usti.cz

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

Kulturní akce na měsíc červenec–srpen
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František Müller svěřit Adolfu 
Loosovi. Poslední zastávkou 
bude vila Otty Rothmayera. 
Kapacita zájezdu je 7 osob.
cena: 1 690 Kč (v částce jsou 
zahrnuty vstupy)
č. účtu: 705 978 359 / 0800, 
var. symbol 2007 a 2107

KURZY

NORDIC WALKING
9. července 17 hod.
24. července 17 hod.
26. srpna 17 hod.
park před Spektrem

Nordic Walking je dynamická 
chůze se speciálními sportovními 
holemi, vhodná pro všechny 
věkové skupiny. Po domluvě 
na tel. čísle 606 886 262 máte 
možnost si hole zapůjčit. Lekce 
trvají 1–1,5 hodiny. Jak správně 
s holemi chodit vás naučí Libuše 
Brázdová. 
vstupné: 50 Kč

MALOVÁNÍ AKVARELEM
10. srpna 14–18 hod.
park před Spektrem
"Všechno jde, jen se toho nebát 
aneb každý může být umělcem 

a mít i svou výstavu!“ Kurz 
malování pro začátečníky 
i pokročilé. S sebou si přineste 
základní sadu barev pro akvarel, 
sadu štětců, akvarelový papír, 
mističku na vodu (po předchozí 
dohodě možno zakoupit 
na místě). Kapacita 10 osob.
vstupné: 1 500 Kč

POHÁDKY

O TŘECH KŮZLÁTKÁCH
DIVADLO U PLOTNY
10. července 17 hod.
park před Spektrem

Přeslavný příběh jedné tragédie, 
která skončí jak jinak než šťastně. 
A co vlk? Nakonec zkrotne, ale to 
až se dětí pořádně nasmějí. Hraje 
Jana Hubka Vanýsková
vstupné: 50 Kč 

ČERVENÁ KARKULKA 
A LOUTKOVÁ TVOŘIVÁ DÍLNA
DIVADLO ŠUS
24. července 17 hod.
park před Spektrem

Pohádka s loutkami na motivy 
bratří Grimmů. 
Tvořivá loutková dílna 
Z připravených dřevěných dílů si 
děti sestaví vlastní jednoduchou 
loutku, kterou si podle vlastní 
fantazie výtvarně dotvoří. Každý 
si může vyrobit pejska, kočičku, 
medvídka nebo žirafu.
vstupné: 50 Kč

JAK SE JANEK NEUMĚL 
ROZHODNOUT
DIVADÉLKO KOS
7. srpna 17 hod.
park před Spektrem

Pohádka, kde diváci mohou sami 
rozhodovat, co se má stát a jak 
bude pohádka dál pokračovat. 
Každé představení je zcela 
jedinečné. 
vstupné: 50 Kč

JAK DO MASTNÉ LHOTY 
PŘIŠEL ČERT
TÉMĚŘ DIVADELNÍ 
SPOLEČNOST
21. srpna 17 hod.

park před Spektrem
Loutková pohádka o tom, jak 
se čert spletl a láska vše v dobré 
obrátila.
vstupné: 50 Kč

GALERIE

VÝSTAVA KVĚTIN 
– KVETOUCÍ LILIE
13. – 15. července 10–18 hod.
Spektrum 
Představí se krása a pestrost 
mnoha druhů lilií od světově 
uznávaných pěstitelů. V pondělí 

15. července od 15 hodin bude 
probíhat prodej vystavovaných 
řezaných květin. Změna 
programu vyhrazena.

THE TAP TAP NAČERNO
Výstava je přístupná 
od 20. července
galerie Spektrum

Hlavním účelem výstavy je 
upozornit na význam černého 
humoru jako důležité schopnosti 
komunikovat o vážných věcech 
s nadhledem. Zasmějte se 
společně s námi vtipům o lidech 
s hendikepem. Všechny vybrané 
vtipy prošly tvrdou cenzurou 
členů kapely The Tap Tap – 
nejtemnější odstín černé legrace 
je tedy opravdu spolehlivě 
zaručen.

KRÁSA AKVARELU
Výstava je přístupná do 6. září.
galerie Spektrum
Akvarely vystavují členové 
Volného sdružení umělců Čech, 
Moravy a Slovenska.

ZDENĚK RAISER 
„DŮCHODCI MALUJÍ…“
Výstava je přístupná 
do 19. července.
galerie Spektrum
Obrazy Zdeňka Raisera jsou 
plné jasných barev, humorné 
nadsázky a jsou doplněny 
vtipnými texty.

PŘIPRAVUJEME

HOLA, HOLA ŠKOLA VOLÁ
pondělí 2. září
park před Spektrem

KNIHOVNY

Novinky Knihovna 
Městský úřad
Louise Penny: Krásné tajemství
Detektivka
H. M. Körnerová: Almužna jen 
pro bohaté
Román
Michael Connelly: Odvrácená 
strana konce
Detektivka
Karel Šíp: Karneval 
paměťových buněk
Fejetony, eseje, humor
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Nora Roberts: Když přijde 
soumrak
Román pro ženy
Laura Madeleine: Cukrářova 
žena
Román pro ženy
Jodi Picoult: Velké maličkosti
Román
Pohádky o mašinkách
Pro nejmenší
Nicola Davies: Vše, co byste 
měli vědět o zvířatech
Pro děti
Škola kreslení a malování
Pro děti

Novinky Knihovna 
Školní náměstí
Jennifer Probstová: Miluj mě 
jakkoli
Nový romantický příběh 
oblíbené autorky
Riggs Ransom: Mapa dní
Jacob a jeho podivní přátelé jsou 
zpět!
Marie Rejfová: Kdo maže, ten 
jede
Slečna Marplová po česku 
vyšetřuje další detektivní případ
Tomáš Vejmola: Tomík 
na cestách
Český cestovatel s netradičním 
dopravním prostředkem – tuk-
tukem
Vlastimil Vondruška: 
Křišťálový klíč
Nová historická sága z období 
třicetileté války

Děti a mládež:
Lili Andersonová: Spolek 
nemrtvých holek
Detektivní příběh s kapkou 
kouzla o velkém přátelství
Milena Durková: Bára krotí 
Ameriku
Jak třináctiletá Bára zvládne rok 
školy v Americe?
John Flanagan: Souboj 
na Araluenu
Nový díl série o Hraničářově 
učni
Kelly Oram: Jako ve filmu
Romance plná hudby a filmů
Jeff Kinney: Deník báječného 
kamaráda
Deník Gregova nejlepšího 
kamaráda Rowleyho

LETNÍ KINO 
ČERVENEC 2019

út     2. červenec 21:30 hod.
st 31. červenec 21:15 hod.
ŽENY V BĚHU 
komedie 
ČR, 2019, 93 min., přístupný
vstupné: 110 Kč 

st 3. červenec 21:30 hod.
TERORISTKA
komedie, drama 
ČR, SR, 2019, 95 min., 12 let
vstupné: 110 Kč

čt     4. červenec 21:30 hod.
ne  28. červenec 21:15 hod.
SPIDER-MAN: 
DALEKO OD DOMOVA

akční, dobrodružný, sci-fi, USA, 
2019, 130 min., přístupný, dabing
vstupné: 120 Kč

pá 5. červenec 21:30 hod.
BOHEMIAN RHAPSODY
drama, životopisný, hudební
USA, Velká Británie, 2018, 
134 min., 12 let, české titulky
vstupné: 110 Kč

so 6. červenec 21:30 hod.
SRÁŽKA S LÁSKOU 
komedie, romantický
USA, 2019, 125 min., 15 let, titulky
vstupné: 120 Kč

ne 7. červenec 21:30 hod.
MRTVÍ NEUMÍRAJÍ
komedie, horor 
USA, Švédsko, 2019, 105 min., 
15 let, titulky
vstupné: 120 Kč

po 8. červenec 21:30 hod.
LOVEní
romantická komedie
ČR, 2019, 100 min., 12 let
vstupné: 100 Kč

út 9. červenec 21:30 hod.
MUŽI V ČERNÉM: 
GLOBÁLNÍ HROZBA

komedie, sci-fi, akční
USA, 2019, 107 min., 12 let, 
dabing
vstupné: 110 Kč

st 10. červenec 21:30 hod.
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
dobrodružný animovaný film 
USA, 2019, 86 min., přístupný, 
dabing
vstupné: 130 Kč

čt  11. červenec 21:30 hod.
ne  14. červenec 21:30 hod.
UZLY A POMERANČE
drama
ČR, Německo, Slovensko, 2019, 
92 min., přístupný 
vstupné: 120 Kč

pá 12. červenec 21:30 hod.
WILLY A KOUZELNÁ PLANETA
animovaný
Francie, 2019, 90 min., přístupný, 
dabing
vstupné: 120 Kč

so 13. červenec 21:30 hod.
DEVADESÁTKY
drama, komedie
USA, 2018, 85 min.,12 let, titulky
vstupné: 100 Kč

po 15. červenec 21:15 hod.
PAVAROTTI
dokumentární, životopisný, 
hudební
Velká Británie, USA, 2019, 
114 min., 12 let, titulky
vstupné: 110 Kč

út 16. červenec 21:15 hod.
KOŘIST  

thriller, horor
USA, 2019, 87 min., 15 let, titulky
vstupné: 120 Kč

st 17. červenec 21:15 hod.
LATE NIGHT
komedie, drama
USA, 2019, přístupný, 102 min., 
titulky
vstupné: 120 Kč

čt 18. červenec 21:15 hod.
FLORENCINO KNIHKUPECTVÍ
drama
Německo, Španělsko, Velká 
Británie, 12 let, 113 min., titulky
vstupné: 90 Kč

pá 19. červenec 21:15 hod.
LVÍ KRÁL

animovaný, dobrodružný, drama
USA, 2019, přístupný, 109 min., 
dabing
vstupné: 120 Kč

so 20. červenec 21:15 hod.
BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ!
komedie
Německo, 2018, 12 let, 111 min., 
titulky
vstupné: 130 Kč

ne 21. červenec 21:15 hod.
LETNÍ HOKEJ
dokument , komedie
ČR, 2019,  přístupný
vstupné: 100 Kč

po 22. červenec 21:15 hod.
DIEGO MARADONA
dokument, sportovní, životopisný
Velká Británie, 2019, 12 let, 
130 min., titulky 
vstupné: 100 Kč

út 23. červenec 21:15 hod.
V LÁSCE A VÁLCE
drama, romantický, historický, 
válečný
Dánsko, Německo, ČR, 2018, 
103 min., titulky
vstupné:  120 Kč

st 24. červenec 21:15 hod.
ZATOULANÝ
drama
Francie, 2018, 97 min., titulky
vstupné: 120 Kč

čt 25. červenec 21:15 hod.
BÍLÝ BÍLÝ DEN
drama
Island, 2019, 109 min.,15 let, 
titulky 
vstupné: 100 Kč
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pá 26. červenec 21:15 hod.
DĚTSKÁ HRA
horor
USA, 2019, 88 min., 15 let, titulky
vstupné:  120 Kč

so 27. červenec 21:15 hod.
IBIZA
komedie
Francie, 2019, 86 min., 12 let, 
titulky
vstupné: 110 Kč

po 29. červenec 21:15 hod.
SPOLUJÍZDA 

akční komedie
USA, 2019, 15 let, 94 min., titulky
vstupné:  120 Kč

út 30. červenec 21:15 hod.
AVENGERS: ENDGAME
akční, sci-fi
USA, 2019, 182 min., přístupný, 
dabing
vstupné: 130 Kč 

LETNÍ KINO 
SRPEN 2019

čt     1. srpen 21:00 hod.
ne  25. srpen 20:15 hod.
RYCHLE A ZBĚSILE: 
HOBBS A SHAW
akční thriller
USA, 2019

pá 2. srpen 21:00 hod.
JE MI FAJN s.r.o.
komedie
Francie, 2018, 103 min., titulky

so 3. srpen 21:00 hod.
TLAPKOVÁ PATROLA
animovaný, rodinný

USA, 2019, přístupný,
dabing

ne 4. srpen 21:00 hod.
BOHEMIAN RHAPSODY
drama, životopisný, hudební
USA, Velká Británie, 2018, 
134 min., 12 let, titulky

po 5. srpen 21:00 hod.
POKÉMON DETEKTIV PIKACHU 
akční, dobrodružný, animovaný, 
rodinný 
USA, Japonsko, 2019, 104 min., 
přístupný, dabing

út 6. srpen 21:00 hod.
X-MEN: DARK PHOENIX 
akční, dobrodružný, fantasy
USA, 2019, 114 min., dabing
vstupné: 120 Kč

st 7. srpen 21:00 hod.
SKLENĚNÝ POKOJ
drama
ČR, 2019, 104 min., 12 let

čt    8. srpen 21:00 hod.
so 10. srpen 21:00 hod.
TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK

animovaný, rodinný
USA, 2019, 100 min., přístupný, 
dabing

pá 9. srpen 21:00 hod.
ANDRÉ RIEU: Z JEHO 
RODNÉHO MAASTRICHTU
záznam koncertu tentokráte  
v rytmu valčíku
vstupné: 250 Kč

ne 11. srpen 21:00 hod.
NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT
horor, USA, 2019, titulky

po 12. srpen 20:45 hod.
GODZILLA II KRÁL MONSTER
akční, dobrodružný, thriller, sci-fi 
USA , 2019, 132 min., 12 let, 
titulky

út 13. srpen 20:45 hod.
PSÍ POSLÁNÍ 2 

rodinný
USA, 2019, 108 min., přístupný, 
dabing

st 14. srpen 20:45 hod.
DŮKAZ O SÍDLIŠTI: SOJČÁK
dokument
ČR, 2019, 70 min. přístupný
vstupné: 50 Kč

čt 15. srpen 20:45 hod.
so 17. srpen 20:45 hod.
HODINÁŘŮV UČEŇ
pohádka
ČR, 2019, 100 min., přístupný

ne 18. srpen 20:45 hod.
TENKRÁT V HOLLYWOODU
drama, komedie
USA, 2019, 12 let, 165 min., titulky

po 19. srpen 20:30 hod.
BECASSINE!
komedie
Francie, 2018, 102 min., titulky

út 20. srpen 20:30 hod.
ZELENÁ KNIHA
drama, komedie, roadmovie
USA, 2018, 130 min., 12 let, titulky

st 21. srpen 20:30 hod.
WILLY A KOUZELNÁ PLANETA

animovaný
Francie, 2019, 90 min., přístupný, 
dabing

čt 22. srpen 20:30 hod.
ANNA
akční, thriller
Francie, 2019, 118 min., titulky

pá 23. srpen 20:30 hod.
READY OR NOT
komedie
USA, 2009, 88 min., titlky

so 24. srpen 20:15 hod.
TAJNÝ ŽIVOT 
MAZLÍČKŮ 2
dobrodružný animovaný film 
USA, 2019, 86 min., přístupný, 
dabing

po 26. srpen 20:15 hod.
WHERE’D YOU GO, 
BERNADETTE

drama, komedie
USA, 2019, přístupný, titulky

út 27. srpen 20:15 hod.
SPIDER-MAN: 
DALEKO OD DOMOVA
akční, dobrodružný, sci-fi
USA, 2019, 130 min., přístupný, 
dabing

st 28. srpen 20:15 hod.
NA STŘEŠE
drama, komedie
ČR, 2019, 97 min., 12 let

čt  29. srpen 20:15 hod.
so  31. srpen 20:15 hod.
ANGRY BIRDS 
VE FILMU 2
animovaný, dobrodružný, 
komedie
USA, 2019, přístupný

pá 30. srpen 20:15 hod.
PŘES PRSTY
komedie, sportovní
ČR, 2019

ne 1. září 20:15 hod.
UZLY A POMERANČE
drama
ČR, Německo, Slovensko, 2019, 
92 min., přístupný
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MSKS

Dne 2. července opět zahájí 
provoz letní kino v Sezimově 

Ústí a  bude v  provozu každý den 
po  celé prázdniny. Obecenstvo 
se může těšit na  divácké trháky 
typu Bohemian Rhapsody či Ženy 
v běhu, ale také na novinky uvádě-

né v aktuální české premiéře a fil-
my pro děti.

Promítání začíná po  setmě-
ní, na  začátku července to bude 
od  21.30 hodin a  vstupenky si 
můžete zakoupit online z  po-
hodlí domova. Loni ho filmoví 
fanoušci vybrali mezi top desít-
ku letních kin v  České republice. 
„Letňák“, to však nejsou jen filmy. 

Parádní koncert se tam bude konat  
16. srpna od 20 hodin. Na pódium 
amfiteátru zavítá Jarek Nohavica, 
jeden z  našich nejoblíbenějších 
písničkářů. Zazpívá a zahraje nejen 
své osvědčené hity, ale také písně 
z nejnovějšího alba Poruba. Vstu-
penky na koncert budou k dostání 
v infocentru v Městském středisku 
kultury a sportu.                               

MSKS

Divadelní sál ve  Spektru pras-
ká ve  švech díky velikému 

zájmu diváků. Již v jarní sezoně se 
vyprodala všechna místa pro před-
platitele, a proto dramaturgie kul-
tury přišla s novinkou, kterou chce 
uspokojit tuto poptávku – od letoš-
ního podzimu přidává ještě jednu 
předplatitelskou skupinu. 

Zájemci o  stálá místa v  hle-
dišti mají možnost zakoupit si 
permanentky na  tuto skupinu do   
31. srpna. Poté budou vstupenky 
na  jednotlivá představení dány 
do  volného prodeje. K  tomu ale 
nejspíš nedojde, protože abonent-
ská sedadla jdou na dračku a vol-
ných míst kvapem ubývá. Proto 
by si zájemci o permanentku měli 
pospíšit.

Každá předplatitelská skupina 
nabízí vždy tři představení profe-
sionálních divadel. Zvýhodněná 
permanentka vyjde na  1000 Kč, 
skupiny se nedají kombinovat. Di-
vadlo Spektrum divákům nabízí 
také představení mimo předplatné 
a i nadále podporuje kvalitní ama-
térské soubory. Další informace se 
zájemci dozvědí na  webu: www.
kultura.sezimovo-usti.cz. Městské 
středisko kultury a  sportu děkuje 
všem divákům za  zájem o  zdejší 
divadlo Spektrum.                             

MSKS

Letní měsíce bývají obdobím vol-
na a  lenošení, ale to rozhodně 

neplatí o  Městském středisku kul-
tury a sportu v Sezimově Ústí. Ne-
jen pro místní obyvatele, ale i  pro 
přespolní připravuje v létě zajímavé 
akce a kulturní události, na něž se 

vyplatí přijet i z daleka. Nabídka zá-
žitků je pestrá, určená pro návštěv-
níky všech věkových skupin.

Galerie Spektrum bude nepřetr-
žitě nabízet zajímavé výstavy, před 
budovou se budou odehrávat po-
hádková představení, prázdninové 
hrátky, tvůrčí dílny či umělecké 
kurzy.  Vyznavači pohybu se naučí 
chůzi zvanou nordic walking, výlet-

níci se podívají na  zajímavá místa 
s  výkladem zkušených průvodců. 
Kulturní programy si připravila 
i Knihovna Školní náměstí. Zkrát-
ka akcí bude v létě hodně, přijďte se 
pobavit. Zájemci více zjistí na webu 
MSKS nebo v informačním centru, 
kde lze také zakoupit vstupenky 
na  akce a  dozvědět se další infor-
mace.                                                    

MSKS

Na  květinové výstavy v  gale-
rii Spektrum veřejnost vždy 

nedočkavě čeká. Nyní výstavní 
prostory prozáří kvetoucí lilie. 
Ve dnech 13. až 15. července od 10 
do 18 hodin zde uznávaní světoví 
pěstitelé představí mnoho druhů 
této květiny. Milovníci lilií se bu-
dou mít možnost potěšit vybraný-
mi květy i doma, protože v pondělí 
15. července se od 15 hodin usku-
teční prodej vystavovaných řeza-
ných květin. Organizátoři výstavy 
si vyhrazují možnost změny druhu 
květin, neboť příroda občas nemí-
vá stejné plány jako pěstitelé.         

Výstava 
kvetoucích lilií

Jarek Nohavica v letním kině

Kultura o prázdninách Divadlo Spektrum 
přidává další 
předplatitelskou 
skupinu

Letní kino promítá od 2. července každý večer, a to i při nepříznivém počasí.


