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Měsíčník

Martin Doležal
starosta města

■ RM rozhodla o  zrušení 
výběrového řízení na  za-
teplení bytového domu 
č.p. 619 s  tím, že vybraný 
uchazeč EVEN s.r.o., Pra-
ha 10 – Strašnice odstoupil 
od  smlouvy a  další ucha-
zeči nabídli výrazně vyšší 
cenu díla. Nové výběro-
vé řízení bude vypsáno 
na podzim t. r.;

■ novým nájemcem bufetu 
Pohoda by měla být pí Ve-
ronika Singhová z  Plané 
nad Lužnicí;

■ RM řeší budoucí mož-
nou podobu prostoru za   
č.p. 630 v  ul. Dukelská 
s  tím, že bude připraveno 
více variant, a  to i  v  ná-
vaznosti na  petici proti 
rozšíření parkovacích stání 
v této lokalitě;

■ RM vybrala zhotovitele 
projektové dokumentace 
k  akci: „Přístavba Hvěz-
dárny Františka Pešty“, 
kterým je společnost TA3 
Projekt s.r.o., Sezimo-
vo Ústí, nabídková cena 
479.650 Kč vč. DPH;

■ RM vybrala zhotovitele 
akce: „Oprava komuni-
kace Na  Mýtě Sezimovo 
Ústí“, kterým je společnost 
Bartoň doprava a  me-
chanizace s.r.o., Sezimo-
vo Ústí, nabídková cena 
861.945,87 Kč vč. DPH;

■ vlastníkům dotčených po-
zemků byla představena 
studie Nechyba IV, řešící 
budoucí bytovou výstav-
bu mezi ul. K  Hájence  
a ul. Na Vrších;

■ připravuje se oprava asfal-
tových hřišť na Soukeníku 
a v ul. Ke Hvězdárně. 

Krátce z radnice

Plánované odstávky tepla
Informace ze Správy města
Májové slavnosti
Školní výlet do Mraveniště
Kaňkohraní
Kulturní program

Dne 14. 5. 2022 v obřadní místnosti Městského úřadu Sezimovo Ústí přivítal starosta města a členky Sboru pro občanské záleži-
tosti nové občánky našeho města. Všem dětičkám a jejich rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti.

Martin Doležal
starosta města
Zdeněk Zeman
technik VST

Od  6. června bude probíhat 
dlouho očekávaná rekon-

strukce ulice Pod Vrbou. Akci rea-
lizuje město Sezimovo Ústí ve spo-
lupráci s Vodárenskou společností 
Táborsko s.r.o. (dále jen „VST“). 

V rámci akce dojde  nejen k re-
konstrukci, ale částečně i k výstav-
bě nové vodovodní a  kanalizační 
sítě v  této lokalitě. Sítě jsou nyní 
umístěné převážně v  soukromých 
pozemcích, mezi domy a  zahra-
dami, a toto umístění jednak ome-
zuje soukromé vlastníky pozem-
ků a  zároveň znemožňuje zajistit 
jejich bezpečný provoz, údržbu 
a opravy. V rámci prací tak budou 
páteřní řady vymístěny ze soukro-

mých pozemků do pozemků města 
a zároveň dojde k výstavbě nových 
vodovodních a  kanalizačních pří-
pojek, k  rekonstrukci vozovky, 
chodníků a veřejného osvětlení. 

Projekt, připravovaný více než  
2 roky, i jeho realizace je z hledis-
ka přípravy, realizace i financování 
velice náročný (nabídková cena 
díla 35 mil. Kč bez DPH, z  toho 
část investovaná městem činí  
 

Rekonstrukce ulice Pod Vrbou

Pokračování na str. 2
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7,7 mil. Kč bez DPH) a  neobejde 
se bez součinnosti s vlastníky do-
tčených nemovitostí. Těmi jsou 
prakticky všichni obyvatelé ulice 
Pod Vrbou. Výsledkem by měla 
být nejen nová vozovka, chodní-
ky a veřejné osvětlení, ale zejména 
úplně nová soustava vodovodů 
a  kanalizací, která navíc umožní 
její snadnější údržbu.

Orientační harmonogram prací 
 6. 6. 2022–21. 8. 2022 uzavírka 

křižovatky ul. Okružní a  Pod 
Vrbou 

 6. 6. 2022–7. 6. 2023 uzavírka 
ul. Pod Vrbou  

 6. 6. 2022–30. 9. 2022 – práce 

na  kanalizaci a  vodovodu od   
ul. Okružní po „šikmé chodníky“

 1. 10. 2022–20. 12. 2022 – práce 
na  kanalizaci a  vodovodu „šik-
mé chodníky"

 9. 1. 2023–31. 3. 2023 – prá-

ce na  kanalizaci od  „šikmých 
chodníků" po ul. 9. května

 1. 3. 2023–31. 5. 2023 – kon-
strukční vrstvy a  povrchy ko-
munikací, chodníky, VO

 Přípojky kanalizace a  vodovo-

du budou prováděny v průběhu 
celé výstavby

 Uzavírka ulice 9. května bude 
řešena zvlášť v roce 2023
Po dobu stavby musí zhotovitel 

– DAICH spol. s r.o., Tábor, zajistit 
dostupnost složek integrovaného 
záchranného systému (policie, 
hasiči, zdravotnická služba) v  ne-
zbytném rozsahu. Stavba bude 
prováděna, zejm. ve  vztahu k  re-
konstrukci kanalizačního řadu, 
ve  více etapách tak, aby byla po-
kud možno co nejvíce zachována 
průjezdnost jednotlivých úseků. 
Realizaci akce bude pochopitel-
ně provázet řada nezbytných do-
pravních opatření a omezení, a to 
v celé lokalitě. Po dobu stavby bude 
ve  spolupráci se zhotovitelem ře-
šen i způsob odvozu komunálního 
odpadu.  

Dovoluji si v  této souvislosti 
požádat všechny obyvatele i  uži-
vatele ulice Pod Vrbou a okolních 
ulic o  respektování dopravního 
značení a  zároveň o  pochopení 
a  trpělivost s  omezeními, kterou 
stavba vyvolá. Díky ní bychom 
se měli dočkat lepší a bezpečnější 
komunikace i chodníků, kvalitněj-
šího veřejného osvětlení a zajištění 
spolehlivého zásobování vodou 
a odvodu splaškových i dešťových 
vod na další desítky let.   

Podrobnější informace o  pro-
jektu jsou na webových stránkách 
www.sezimovo-usti.cz                    

Josef Holub
odbor invenstic

Od  pondělí 2. 5. se opět vaří 
v kuchyni ZŠ Švehlova. Dlou-

há rekonstrukce, jenž měla spous-
tu komplikací, se podařila zdárně 
dotáhnout na konci dubna do zku-
šebního provozu tak, aby žáci 
a učitelé najeli na standardní režim 
stravování. 

Během této rekonstrukce došlo 
k  modernizaci stávající kuchyně 
(varny) a  provozně technického 
zázemí. Prostory jsou nově dispo-
zičně uspořádány a  došlo v  nich 
k  modernizaci vzduchotechniky 
novými rozvody. 

V  současnosti probíhá vy-
účtování projektu. Projekt byl 
realizován za  přispění prostřed-

ků státního rozpočtu ČR z  pro-
gramu Ministerstva pro místní  
rozvoj.                                              

Rekonstrukce kuchyně 
a vzduchotechniky v ZŠ Švehlova  

Oddělení životního prostředí a  zahrád-
káři města zvou milovníky dřevin na ko-
mentovanou prohlídku arboret v  Sezi-
mově Ústí. Arborety provede Ing.  Ivan 
Dvořák. Sraz účastníků ve sváteční úterý 
5. 7. 2022 v 10:00 hod. u slunečních ho-
din.

Pokračování ze str. 1

Prohlídka arboret 
v Sezimově Ústí
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Telefony
ústředna – 381 201 111

fax – 381 263 179
Starosta

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

Místostarostka
Ludmila Svatková

381 201 136, 733 164 138
Tajemnice MěÚ

Ing. Miroslava Svitáková
381 201 134

Právník MěÚ
Ing. Mgr. Petra Nedvědová

381 201 137
Sekretariát, rybářské lístky

Ema Králíková
381 201 127
Matrika

Petra Pelcová
381 201 112

Odbor správní a sociální
Ing. Jana Aujezdecká

381 201 116
Sociální pracovnice

Bc. Eva Urbanová
381 201 114

Pečovatelská služba
777 794 874

Denní stacionář
605 359 317

Odbor stavebního úřadu
Mgr. Ivana Mráčková

381 201 140
Odbor rozvoje a dopravy

Bc. Josef Holub
381 201 113

Životní prostředí
Bc. Petr Klíma

381 201 143
Poplatky

Jana Koubová
381 201 129 

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

Ředitelka msks (kultura)
Mgr. Zuzana Bláhová

737 254 683
Městská policie

723 149 972, 381 276 003
Vedoucí městské knihovny

Jitka Kovandová
381 201 145

Informační centrum
736 523 288

Ředitel správy města
Ing. Zdeněk Havlůj

381 200 430, 777 794 872
Vedoucí technických služeb

Karel Homolka
381 200 432, 725 769 850

Vedoucí bytové správy
Jiří Stejskal

381 200 436, 725 769 860
Hlášení poruch veř. osvětlení

725 769 861
CENTES Sezimovou Ústí, a. s.

Ing. Jaroslav Kudrna
398 998 788, 602 159 804

Kontakty
Úřední hodiny

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

Martin Doležal, starosta
Jaroslav Kudrna 
člen představenstva 
Centes Sezimovo Ústí a.s. 

Rada města, coby jediný ak-
cionář společnosti CENTES 

Sezimovo Ústí a.s., projednala 
a schválila účetní závěrku a zprávu 
o činnosti společnosti za rok 2021. 
Společnost v uplynulém roce vyká-
zala s ohledem na schválenou kal-
kulaci a konečnou cenu tepla hos-
podářský výsledek – zisk ve  výši 
2.832.707 Kč po  zdanění. Rada 
města v  rámci schvalování účet-
ní závěrky rozhodla, že celý zisk 
bude opět ponechán ve společnos-
ti a  převeden do  fondu „Investice 
a  modernizace systému centrální 
dodávky tepla v Sezimově Ústí II“.

Společnost nakupuje tepelnou 
energii od  dodavatele C-Energy 
Planá s.r.o. a dodává tepelnou ener-
gii do 170 odběrných míst dodávek 
tepla pro 146 odběratelů a zásobuje 
dodávkou tepla cca 2.000 bytů v lo-
kalitě Sezimovo Ústí II. Dodávka 
tepla je prováděna potrubními 
rozvody jak po  vlastní horkovod-
ní síti (primární síť) v délce 6,5 km 
tak i po teplovodní síti (sekundární 
síť) v délce 4 km, kterou má prona-
jatu od  města. Společnost kromě 
horkovodní sítě vlastní ještě 69 do-
movních předávacích stanic tepla 
v  bytových a  rodinných domech, 
školách a  v  dalších objektech. 
Od  pronajímatele má společnost 
ještě pronajato 71 ks domovních 
předávacích stanic, z toho 38 předá-
vacích stanic v rodinných domech.

Společnost v roce 2021 pokračo-
vala ve své hlavní činnosti, kterou 
byl i nadále rozvod a prodej tepelné 
energie. Společnost zajistila v  ce-
lém hodnoceném období plynulé 

dodávky tepla všem svým zákaz-
níkům. Obrat v  oblasti prodané 
tepelné energie činil 43.297.397 Kč 
(bez DPH). Cena nakupované 
energie byla v  roce 2021 ve  výši 
370,64 Kč/GJ. Počet zaměstnanců 
společnosti činil 2 osoby. 

V  Sezimově Ústí pokračuje po-
stupné zateplování bytových domů 
napojených na  systém centrální 
dodávky tepla. Celkem je v  Sezi-
mově Ústí zatepleno cca 55 % všech 
objektů. Prodej tepelné energie 
ve sledovaném období přesto činil 
71.014 GJ, což je více o  5.814 GJ,  
tj. o  8,9 % oproti roku 2020. Prů-
měrná tepelná ztráta tepla v  sys-
tému rozvodu tepla byla 11,5 % 
(rok 2020 tepelná ztráta 12,5 %). 
Pokračuje tak trend nízkých te-
pelných ztrát na  rozvodech tepla 
od  roku 2019. Průměrná konečná 
cena tepelné energie v roce 2021 či-
nila 609,69 Kč/GJ bez DPH. Oproti 
roku 2020 došlo ke  zvýšení prů-
měrné konečné ceny tepla o 0,9 %. 

Na  stabilizaci ceny tepla v  roce 
2021 mělo vliv hlavně výrazné 
zvýšení prodeje tepelné energie, 
jednak v  závislosti na  počasí, jed-
nak připojením např. nových bytů 
v  domě s  pečovatelskou službou 
a vyšším odběrem tepla u sportov-
ní haly házené. 

V  rámci podpory dalších mož-
ností rozvoje dodávek tepelné 
energie ze soustavy bylo dohod-
nuto o napojení nově budovaných  
45 bytů objektu Astra. Společnost 
také pokračuje v  postupné mo-
dernizaci systému měření a  re-
gulace, v  roce 2021 provedeno 
a  dokončeno propojení posled-
ních tří předávacích stanic novým 
komunikačním kabelem (č.p. 688, 
627 a  600). V  roce 2021 proběhla 
modernizace předávacích stanic 
tepla z  roku 1995 a  1996 v  čás-

ti oblasti teplovodu napojeného 
na VS Lipová (ul. Lipová, Táboritů, 
Nerudova, Dukelská) a to v objek-
tech č. 495 a č. 603–606. Dodávka 
dvou nových objektových předáva-
cích stanic tepla v ul. Lipová č. 495  
a č. 603–606 byla investicí ve výši 
3,1 mil Kč. Tato rekonstrukce bude 
dál pokračovat i v následujících le-
tech, kdy budou postupně moder-
nizovány nejstarší domovní předá-
vací stanice tepla. Současně s touto 
modernizací probíhá i  postupná 
výměna stávajícího řídicího sys-
tému. Financování modernizace 
tepelného hospodářství, kdy jsou 
stávající nejstarší předávací stanice 
demontovány a  nahrazeny nový-
mi, je financováno ze vzniklého 
zisku společnosti v předcházejících 
let 2016–2021. 

V roce 2022 se připravují 
následující akce:
 Modernizace domovních předá-

vacích stanic v lokalitě ul. Lipo-
vá, Táboritů, Dukelská (č.p. 602, 
609 a 612).

 Technická příprava systému sta-
bilizace konečných tlakových po-
měrů na  horkovodním systému 
společnosti C-Energy po  rozší-
ření horkovodní sítě a  dokonče-
ní konverze sítí na  horkovodní 
rozvody v  Táboře. Tento systém 
zajistí tlakovou stabilitu dodávek 
tepla bez vlivu na rozšiřování hor-
kovodní sítě u dodavatele tepla.

 Postupné přepojování systému ří-
zení a monitoringu provozu stáva-
jících domovních předávacích sta-
nic na nový řídicí systém ARENA.

 Technická příprava úprav 
na předávací stanice tepla v ob-
jektu č.p. 701 – Spektrum.

 Modernizace nové předávací 
stanice v  nově budovaném ob-
jektu bytového domu Astra.      

CENTES – účetní závěrka za rok 2021

Jaroslav Kudrna 
statutární ředitel

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

§76, zákona č. 458/2000 Sb. Vám 
oznamujeme termín plánované 
odstávky tepla v lokalitě Sezimovo 
Ústí II v roce 2022.

Dodávka tepla 
bude přerušena takto:

Pro odběratele tepla v  objek-
tech č. p. 609 a 610 od 13. 7. 2022  
– 6:00 hod. do 30. 7. 2022 – 18:00 hod.

Pro odběratele tepla v  objektu  
č. p. 602 od 21. 7. 2022 – 6:00 hod. 
do 5. 8. 2022 – 18:00 hod.

Pro odběratele tepla v  objek-
tech č. p. 611, 612 a 613 od 24. 7. 

2022 – 18:00 hod. do  5. 8. 2022  
– 18:00 hod.

Pro ostatní odběratele od   
24. 7. 2022 – 18:00 hod. do   
30. 7. 2022 – 18:00 hod.

Obsluha tepelného hospodář- 
ství bude zajištěna do 25. 7. 2022 
a  od  30. 7. 2022 na   
tel. č. 381 275 117 a 608 325 412. 

Děkujeme za pochopení.  

Plánované odstávky tepla 
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Poděkování
■ Děkuji panu starostovi 

Mgr. Ing. Martinu Doležalovi 
za blahopřání k mým naroze-
ninám.                    Jan Devera

■ Děkuji panu starostovi 
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi 
za přání k mým narozeninám 
a  paní B. Máchové za  milou 
návštěvu a předání daru. 

Božena Benešová
■ Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání a  dárek k  mému ži-
votnímu výročí. 

Antonín Ženíšek
■ Děkuji panu starostovi 

za  blahopřání k  narozeni-
nám.         František Moravec

■ Děkuji panu starostovi Mar-
tinu Doležalovi za  přání 
k  mým narozeninám a  paní 
Hlubinkové za předání dárku. 
Velmi mne to potěšilo. 

Jarmila Bernátková
■ Děkuji panu starostovi Marti-

nu Doležalovi za  blahopřání 
k mým narozeninám. 

Jaroslav Boháč
■ Děkuji panu starostovi Marti-

nu Doležalovi za  blahopřání 
a dárek k mým narozeninám 
a  zároveň děkuji paní Věrce 
Bažantové za milou návštěvu.

 Josef Král
■ Děkuji panu Mgr. Ing. Marti-

nu Doležalovi, LL.M., za přá-
ní k mým narozeninám. 

Zdeňka Jungerová
■ Děkuji panu starostovi za bla-

hopřání k mým narozeninám 
a  paní Máchové za  předání 
dárku.                  Pavel Račan

■ Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k mým narozeninám. 
Rovněž velmi děkuji paní 
Haničce Novákové za  milou 
návštěvu a předání dárku. 

Hana Novotná 
■ Děkuji panu starostovi 

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

■ Děkujeme panu starosto-
vi Mgr.  Ing.  M. Doležalovi, 
LL.M.  za  srdečné, osobní 
přání a předání kytice a dár-
ku k životnímu jubileu 100 let 
paní Eleonoře Varmužové.

 Děti s rodinami
■ Děkuji všem zaměstnancům 

Správy města Sezimovo Ústí 
za péči o vzhled města, zvláště 
paní Vláškové za  její pečli-
vost.           Zdeňka Jungerová

Zdeněk Havlůj 
ředitel SM

Ukončení sezóny v sauně
Dne 29. 4. byla ukončena sezóna 

v  tomto provozovaném zařízení. 
Stabilní sestava zajišťující kom-

plexní služby (vlastní saunování, 
masáže, bufet) připravila na  tento 
slavnostní den pro přítomné, kro-
mě běžného občerstvení, i  spe-
cialitu dne – tatarský biftek s  to-
pinkami. Věříme, že byli všichni 
spokojeni a  těšíme se na  sezónu 
příští, když máme v plánu v průbě-
hu letních měsíců provést výměnu 
dřevěných lavic a  vstupních dveří 
do potírny.

Blokové čištění ulic
V  obvyklém termínu proběh-

lo blokové čištění ulic po  zimě. 
Jelikož odpadl zásadní problém 
nákazy COVID 19, na základě če-
hož se v předešlých dvou letech ne-
odtahovalo, přistoupili jsme opět 
k  systému odtahů. Jako obvykle 
se prokázala disciplinovanost ři-
dičů v dolní části města, kde bylo 
problémů minimálně, a opět jsme 
byli nuceni odtáhnout poměrně 
velké množství aut z ulice Dukel-
ská a z parkoviště před Spektrem. 
Mimo dopravní značení má občan 

– řidič ještě mnoho dalších mož-
ností, které ho upozorní na  mož-
né protiprávní jednání a možnost 
včas přeparkovat (Novinky – plán 
čištění, výzva místním rozhlasem 
min. 2x, průjezd blikajícího zame-
tacího vozu tam a  zpět ulicí před 
zahájením čištění, upozornění ve-
doucího technických služeb těsně 
před zahájením odtahu). Přesto se 
tak neděje. Nezbývá než doufat, že 
to bude příští rok lepší. 

Fenomén odpadkových košů
O  černých skládkách vytvá-

řených občany zejména v  okolí 
stanovišť na  separovaný odpad 
a ve stráni pod garážemi u Hiltonu, 
a všeobecné nekázni občanů, kteří 
odhazují papíry, láhve a ostatní od-
padky na zem, toho bylo napsáno 
již mnoho. V poslední době se roz-
mohl další těžko pochopitelný ne-
švar. Obyvatelé používají igelitové 
pytle, které vkládají doma do svých 
košů a po jejich naplnění tyto vy-
nášejí ven. Potud je to v pořádku. 
Venku ovšem tento pytel nevhodí 
do kontejneru či popelnice, ale do-
slova jej našlapou do odpadkového 
koše určeného pro odhazování jed-
notlivých papírů, láhví apod., který 

je o několik metrů blíž. Obdobně 
se tak děje i u různého dalšího od-
padu větších rozměrů a rovněž při 
trzích. Prosím nepřidělávejte práci 
naší pracovnici Pavlínce, z  jejíhož 
pracovního nasazení by si mnozí 
měli vzít příklad. 

Pohoda
Začátkem měsíce červen zahájí 

provoz přírodní koupaliště Poho-
da. Přesný termín otevření je závis-
lý na počasí a naši zákazníci o něm 
budou včas informováni. Sledujte, 
prosím, web města. Novinkou 
letošní sezóny je změna provo-
zovatele občerstvení. Nechme se 
překvapit změnou jím nabízeného 
sortimentu. K  lepší kvalitě vody 
by mělo přispět vyčištění vrtu, 
které jsme na  jaře provedli. Dále 
byl vyspraven povrch v  dětském 
brouzdališti. Těšíme se na Vás!      

Pavel Lorenc
strážník MP

■ MP se podílela na dohledu při 
blokovém čištění ulic, kde bylo 
zjištěno celkem 29 porušení 
dopravního značení. 

■ Oznámeno odcizení 4 kusů 
Jihočeského másla neznámým 
pachatelem v  prodejně po-
travin. Hlídce MP a  následně 
PČR byly předány pořízené 

kamerové záznamy a  fotogra-
fie pachatele. Po  zadokumen-
tování věci bylo přestupkové 
jednání předáno správnímu 
orgánu. 

■ V  ulici Pod Kovosvitem byla 
zjištěna nová černá skládka, 
kam neznámý pachatel odlo-
žil převážně použité autodíly. 
Po zadokumentování byla věc 
oznámena Správě města. 

■ V souvislosti s dopravní neho-
dou, ke které došlo na Husově 

nám., při které byla osobním 
vozidlem sražena cyklistka, 
byly na žádost dopravní policie 
vyhodnoceny kamerové zázna-
my, které by mohly sloužit jako 
důkazní materiál. 

■ Hlídka MP na  základě ozná-
mení zadokumentovala a  pře-
vzala jako nález svazek klíčů 
s  čipem nalezený na  náměstí  
T. Bati. Předáno příslušnému 
oddělení MěÚ.

Pokračování na str. 6

Informace ze Správy města

Z činnosti Městské policie
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Inzerce

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

 Tel.: 722 777 672

 Hledám garáž k  pronájmu 
v  Sezimově Ústí za  1000 Kč 
měsíčně. 

Tel.: 773 614 428
ondrej.silha@gmail.com 

Narození: 

od 23. 3. do 17. 4. 
Dubová Nela
Novák Filip

Sojka Matyáš
Uhlíková Antonie
Vaňková Mariana

Zemřelí: 

od 28. 3. do 25. 4. 

Doležal Jan
Hanousková Jaroslava
Chaloupková Vlasta

Jůza František
Samcová Zdenka
Štovík Miloslav
Vašta Jaroslav

ÚNOR
Kučerová Věra

Společenská kronika

Zuzana Bláhová
ředitelka MSKS

Po  dvouleté pauze se v  parku 
před Spektrem mohly 1. května 

znovu odehrát tradiční sezimo-
ústecké Májové slavnosti. Skauti 
z  místního střediska Černá růže 
pro děti připravili úkoly prově-
řující zdatnost, šikovnost a  sílu. 
V  obležení byl také skákací hrad, 
pozornost přitáhly ukázky psího 

výcviku, to vše za  hudebního do-
provodu táborského Swing Bandu. 
Stánky s  májovým zbožím a  pes-
trý program přivedly ke  Spektru 
na šest stovek návštěvníků.

Baťův závod pro všechny
Na osm desítek běžců nejrůzněj-

ších věkových kategorií se vydalo 
pokořit téměř tří kilometrovou 
trasu z  náměstí T. Bati na  Kozí 
hrádek. Devátý ročník závodu pro 
hobby běžce vedený ve spolupráci 
s  profi pořadatelskou agenturou 

Maraton.cz absolvovali účastníci 
v  poklusu, ale třeba i  v  kočárku 
nebo na  kole a  odrážedle. Abso-
lutním vítězem závodu se v  čase 
9:41.26 stal Ondřej Kohout z  TJ 
Chyšky.

Pietní akt uctil 
památku padlých
Výročí konce druhé světové 

války si připomněli představitelé 
města i  příchozí návštěvníci piet-
ního aktu u  památníku padlých 
na Husově náměstí v pátek 6. květ-
na. Důležitost svátku, který připa-
dl na neděli, zdůraznila vzhledem 
k aktuální politické situaci ve svém 
proslovu místostarostka města 
Ludmila Svatková. Na akci vystou-
pily děti z pěveckého souboru při 
ZŠ Švehlova pod vedením Jindřiš-
ky Papežové.

Lampiony rozsvítily průvod 
i mezi kapkami deště
Bubenická show, mažoretky, 

průvod, ohňostroj. Takový byl 
program letošního lampiono-
vého průvodu v  pátek 6. květ-
na. Počasí ale mělo jiné plány. 
Kvůli vytrvalému dešti musely 
své vystoupení výrazně omezit 
sezimoústecké mažoretky. Lou-
že ani kapky vody však neodra-
dily desítky příchozích, kteří se 
s lampiony vydali od hotelu MAS 
k  letnímu kinu. Vše za  dopro-
vodu bubeníků Wild Sticks. Ti 
závěr průvodu v amfiteátru ještě 
okořenili originálním bubenic-
kým vystoupením. Večer završil 
tradiční ohňostroj Táborských 
střelců, zahájený starostou města 
Martinem Doležalem.                   

Májové slavnosti přilákaly 
stovky návštěvníků

Koupím

Hledám
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Pokračování ze str. 4

■ V  prostoru schodiště kina 
Spektrum jezdila skupinka dětí 
na  skateboardech. Přivolaná 
hlídka MP na  místě věc zado-
kumentovala a následně vyřeši-
la domluvou.

■ MP zaznamenala za  období 
od  4. 4. do  15. 4. u  koupaliště 
Pohoda 16 případů porušení 
dopravního značení. 

■ MP byla přivolána do ul. Palac-
kého, kde byl občany odchycen 
volně pobíhající pes rasy zlatý 
retrívr, který neměl obojek se 
známkou. Během dokumen-
tování se na  místo dostavil 
majitel, který psa identifikoval 
a  po  předložení dokladů mu 
byl pes vydán s  upozorněním 
na zjištěné nedostatky. 

■ Trenérem softballového týmu 
byl oznámen pohyb pora-
něného kačera divokého 
po  softballovém hřišti. Hlídka 
na  místě oznámení prověřila 
a  zkontaktovala Záchrannou 
stanici Votice, jejíž pracovníci 
přislíbili se na  místo dostavit 
a kačera odchytit.

■ V ul. Rudé armády v prostoru 
veřejných toalet došlo k  na-
padení zaměstnance SM. Při-
volaná hlídka použila v  sou-
ladu se zákonem donucovací 

prostředky a  osobě porušující 
zákon byla přiložena služební 
pouta. Na místo byla přivolána 
PČR. Po  provedení prvotních 
úkonů a zjištění totožnosti byla 
věc předána správnímu orgánu 
města k dořešení. 

■ Kontrolní činností MP byl od-
halen přestupek řidiče parkují-
cího na  chodníku a  přechodu 
pro chodce v ul. Dukelská. Při 
řešení tohoto porušení doprav-
ních předpisů řidič s  přestup-
kem i  po  předložení důkazů 
nesouhlasil, a  proto bylo toto 
jednání předáno správnímu or-
gánu k rozhodnutí.

■ V ul. Nad Mýtem řidiči porušu-
jí dopravní značení při příjezdu 
k tenisové hale. Při řešení pře-
stupků v deseti případech řidi-
či nesouhlasili s  projednáním 
v blokovém řízení, a proto bylo 
jejich jednání oznámeno správ-
nímu orgánu k rozhodnutí. 

■ Na  MP se telefonicky obrátil 
občan s žádostí o pomoc z dů-
vodu parkování neznámého 
vozidla před vjezdem do jeho 
domu. Hlídka na místě ověři-
la pravost oznámení a  mezi-
tím se k vozidlu dostavil řidič, 
který vjezd uvolnil. Na místě 
řešeno s  přestupcem domlu-
vou. 

■ Revizorka MHD požádala MP 
o  zjištění totožnosti černého 
pasažéra. Po ověření totožnosti 
byly revizorce v souladu se zá-
konem údaje k  osobě poskyt-
nuty pro další opatření.  

■ Hlídka MP zasahovala na  zá-
kladě žádosti v  ul. Svépomoc, 
kde mělo dojít v  bytě k  pádu 
muže na podlahu. Po prověře-
ní, zda není zraněný a nepotře-
buje pomoc lékaře, hlídka po-
mohla muži vstát a  ponechala 
jej v péči manželky. 

■ MP obdržela oznámení, kdy 
neznámý pachatel nepravidelně 
v noční době zvoní na domov-
ní zvonek. Přestupkové jednání 
neznámého pachatele bude po-
stoupeno správnímu orgánu. 

■ Hlídka MP během noční 
směny nalezla v  ul. Švehlova 
volně položenou dopravní 
značku. Po zadokumentování 
byla dopravní značka ode-
vzdána SM. 

■ V  ul. Šafaříkova byla nalezena 
uhynulá kočka domácí, dále 
nalezeno v obci uhynulé mládě 
vrány. Kadávery byl předány 
odborné firmě k likvidaci. 

■ MP se podílela na zajištění bez-
pečnosti a uzavření dopravy při 
konání závodu Baťův běh, při 
konání pietního aktu u památ-

níku padlých na Husově nám., 
během konání lampiónového 
průvodu a ohňostroje.

■ MP zasahovala na nám. T. Bati, 
kde se nacházela osoba v pod-
napilém stavu, která odmítla 
prokázat svojí totožnost a neu-
poslechla výzvu úřední osoby. 
Byla předvedena ke zjištění to-
tožnosti a po provedených úko-
nech propuštěna. 

■ Na  nám. T. Bati byly kontro-
lovány 4 osoby bez stálého 
bydliště. Po  zjištění totožnosti 
byly osoby upozorněny na do-
držování zákazu konzumace 
alkoholu na  vyhrazených mís-
tech a na odhazování odpadků 
mimo určené nádoby.

■ Na  deponii materiálu u  Sou-
keníku MP nalezla pouzdro 
s  doklady, platební kartou 
a průkazy pojištěnců. Po zado-
kumentování a  prověření, zda 
nejsou uvedené doklady v  pá-
trání, byly odeslány vydavatel-
skému MěÚ Rokycany.

■ Občan města oznámil otevře-
ný nezajištěný poklop u  kašny 
na  ul. 9. května. Hlídka MP 
po kontrole strojovny a šachty, 
zda se uvnitř někdo nenachá-
zí, provedla uzamčení poklopu 
a předání klíčů zaměstnancům 
SM Sezimovo Ústí.                     

Jitka Vrbová 
kronikářka kostela

V  květnu 1993 začala výměna 
střechy na  kostele v  Sezimo-

vě Ústí. 13. května se začalo stavět 
lešení pro výměnu střechy nad sa-
kristií a 27. května se posunulo dál 
na  kostel a  věž. Firma vyměnila 
stávající taškovou krytinu za  no-
vou, provedla i všechny klempířské 
práce. Nové okapy a  svody byly 
měděné. Zároveň se také vyčis-
tila půda kostela, kde zůstávaly 
zbytky tašek z  překládání střechy 
a  vrstvy holubího trusu. Bylo na-
plněno a odvezeno skoro 200 pyt-
lů suti. Výměna krytiny proběhla 
i  přes deštivé počasí, které se tak 
často ten rok střídalo. Zároveň 

byla opravena hlavní věž kostela 
a  zhotoveno nové oplechování.  
25. června se rozebíralo lešení 
z velké věže a 30. června 1993 byla 
střecha dodělána a předána.

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

Kontakty na kněze:
P. Michal Pulec
tel.: 731 402 876
e-mail: faratabor@volny.cz

P. Tomasz Piechnik
tel.: 607 918 518
e-mail: quatsch@centrum.cz

Mgr. Václav Mikula 
(nemocniční kaplan)
tel.: 737 266 125
e-mail: kaplanstvi@nemta.cz



Kostel Povýšení sv. kříže
v Sezimově Ústí 

Program:

19:00  hudební program:
   Plánské houslové kvarteto

19:30  Mgr. Václav Mikula:  
           Co se děje v kostele?
   Co se používá při mši a jak probíhá    
   křest či svatba? 

20:00 – 21:00 volná prohlídka kostela
                  (sakristie, varhany, kronika) 

Vstup zdarma

Z činnosti Městské policie

Kostel v Sezimově Ústí – historie a současnost – 28. část
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Hana Chotovinská
kronikářka města

S příchodem letošního podzimu 
čeká obyvatele České republiky, 

a  tedy i Sezimova Ústí zodpověd-
né rozhodnutí.  V  komunálních 
volbách budou na následující čtyři 
roky volit nové zastupitele na rad-
nicích a tím i nové starosty. 

Jedním ze současných zastupi-
telů a  také radních našeho města, 
který se rozhodl v  letošních vol-
bách nekandidovat, je Martin Klí-
ma. Je totiž přesvědčený, že o důvě-
ru voličů by se měli ucházet pouze 
ti, kteří ve městě skutečně žijí, pro-
tože pouze tak zažívají každodenní 
problémy se svými spoluobčany. 
A protože pana Klímu osud zavál 
z  města na  vesnici, rozhodl se již 
znovu nekandidovat.  V  komu-
nální politice se pohyboval dvacet 
let a patřil k těm, kteří svou funkci 
vykonávali svědomitě a  zodpo-
vědně. Za některá svá rozhodnutí 
se stal u  části veřejnosti oblíbený, 
u jiné tomu bylo naopak. Za sebe 
mohu sdělit, že jedno z  jeho po-
sledních rozhodnutí se mi velice 
líbí. Prostřednictvím tohoto člán-
ku chce pan Martin Klíma shrnout 
svůj vliv na  dění v  našem městě 
a  také se jím s občany města roz-
loučit a poděkovat jim. Poděkovat 
za podporu, ale i za kritické připo-
mínky, které ho inspirovaly k hle-
dání možností jiného řešení.

Martin Klíma žil v  Sezimově 
Ústí téměř od svého narození. Ob-

čas se zatoulal do sousedního Tá-
bora, aby se opět vrátil do rodného 
města. Byl jedním z  těch, kteří se 
v roce 1993 zúčastnili experimen-
tu soužití mladé a  starší generace 
v  jednom bytovém domě a  měl 
tak možnost zažít problémy, které 
se týkají soužití různých generací. 
A  také pochopil, že jednoznačné 
řešení, které by vyhovovalo všem, 
v  podstatě neexistuje. Uvědomil 
si, že při řešení problémů se musí 
vždy vyslechnout proti sobě stojící 
strany, že je důležité k  lidem při-
stupovat s  úctou, vážit si jich, ale 
neustupovat v případech, kdy je je-
jich jednání sobecké, v rozporu se 
zákony a pravidly. A pokud nelze 
vyhovět všem, je třeba se soustředit 
na dlouhodobé důsledky a přínosy 
pro většinu. 

V  roce 1999 nastupuje Martin 
Klíma na  městský úřad jako ve-
doucí referent pro kulturu. Ne-
chybí mu nadšení, chuť do  práce 
i organizační schopnosti. 

V roce 2003 připravuje transfor-
maci odboru kultury na samostat-
nou organizaci – zřízení nového 
městského kulturního střediska. 
Vytváří novou koncepci, kterou 
by rád uplatnil z  pozice ředitele 
tohoto zařízení. Bohužel výběrová 
komise rozhodla ve prospěch jiné-
ho uchazeče, což ho velmi mrzelo. 
Poté, co se stal pro kulturu nepo-
třebný, přešel na funkci správce in-
formačních technologií. Od  roku 
2004 vykonává podobnou funkci 
na SPŠS v Táboře a zakládá pro ob-
čany internetové zpravodajství (ar-

chiv na  http://suo.sezimovousti.
cz/).

Vraťme se ještě k  roku 2003. 
Právě v  něm se pan Klíma dostal 
do  povědomí občanů města kau-
zou „obhájce veřejného chodníku“ 
v ulici Pionýrů a spoluzakládá vo-
lební sdružení Zelená pro město. 

To ve  volbách v  roce 2006 získá-
vá 3 mandáty a  do  zastupitelstva 
města se dostávají Martin Doležal, 
Martin Klíma a Jiří Raška. Spojuje 
je snaha o poctivou práci, obranu 
demokratických principů, navrá-
cení politické kultury a  také ne-
souhlas s korupční politikou ODS 
na  radnici, což vyvrcholilo pro-
jevem pana Klímy jako předsedy 
kontrolního výboru na  zasedání 
zastupitelstva v roce 2009, v jehož 

důsledku odstoupil starosta Beneš. 
Cíle hnutí Zelená pro město se daří 
naplňovat od roku 2010, kdy se sta-
rostou města stal Martin Doležal. 

V  roce 2014, kdy hnutí poprvé 
získalo nadpoloviční většinu hla-
sů, se Martin Klíma stává členem 
rady města.  Po dvě volební období 
se snaží spolu s ostatními radními 
přijímat taková rozhodnutí, která 
by byla ve prospěch všech občanů 
města, v  řadě případů se odmítá 
spokojit s  tvrzením, že tak se to 
už léta dělá, a  nachází nová řeše-
ní problémů.  Po celých dvacet let 
usiluje o  transparentní vstřícnou 
politiku a udržitelný rozvoj města.

A voličům, kteří půjdou na pod-
zim k  volebním urnám, vzkazu-
je, aby nezapomněli a  nenaletěli 
na sliby populistů, aby i nadále vě-
řili směru, který už 16 let drží Ze-
lená pro město se starostou Marti-
nem Doležalem.

„Když jsem se ve  třiceti dal 
do  služeb občanům města, chtěl 
jsem dokázat, že se to dá dělat po-
ctivě. Chtěl jsem dát městu kva-
litního starostu a  ukončit období 
diletantství, korupce a porušování 
zákonů. Když se po dvaceti letech 
ohlédnu, vidím výsledky, ze kte-
rých budou profitovat další gene-
race. Děkuji všem, co nám věřili 
a pomohli“.

Pan Klíma z  politiky odchází 
a  splnil, co slíbil. Domnívám se, 
že bez ohledu na to, zda jsme s pa-
nem Klímou souhlasili, či nikoliv, 
za práci v radě města a zastupitel-
stvu mu patří poděkování.              

Zdeňka Helmová
ředitelka školy

Vážení čtenáři Novinek,
zveme vás k „návštěvě“ no-

vých webových stránek naší školy. 
Při jejich tvorbě jsme vychá-

zeli ze struktury aktuálních po-
žadavků života školy, ale zároveň 
jsme si přáli, aby základ orientace 
na nich byl podobný tomu, na co 

jste všichni byli až doposud zvyklí. 
Stránky budou pro vás velmi dobře 
čitelné jak na počítači, tak i na va-
šich mobilních zařízeních. 

A jak se rychle orientovat na na-
šem webu? Nemusíte mít žádné 
obavy. Úvodní stránka vás sezná-
mí s rubrikami: infoservis, aktivity, 
učitelé, třídy, družina a jídelna. To 
už velmi dobře znáte. Také obsa-
hově v  těchto odkazech najdete 
vše, na co jste byli zvyklí. Ale navíc 

naše webové stránky mají „vyhle-
dávač“, který vám umožní rychleji 
najít to, co si zrovna chcete přečíst 
nebo prohlédnout.

Pevně věřím, že tyto modernější 
školní webové stránky budou slou-

žit všem jako kvalitní informační 
kanál. Naše stránky budou pravi-
delně doplňovány a  podle poža-
davků aktualizovány, a to nejen co 
se týká článků, ale i odkazů.

Přeji vám, abyste na  stránkách 
naší školy vždy lehce našli to, co 
právě hledáte. A  pevně doufám, 
že je budete rádi navštěvovat ne-
jen pro nové informace, ale i pro 
články a pro fotografie z akcí naší 
školy.                                                      

„Když se ohlédnu, tak jsem tomu 
Sezimáku dal hodně let!“

Nové webové stránky ZŠ Školní náměstí
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Věra Cápalová
ZŠ Švehlova 

Od  začátku školního roku se 
snažíme vytvořit přátelské 

a komunikativní vztahy mezi uči-
teli a rodiči našich žáků. Díky tomu 
jsme obdrželi pozvání od jednoho 
z rodičů k návštěvě G-centra – do-
mova pro seniory.

Žáci z  1.B vyrazili 12. dubna 
městskou dopravou na  pražské 
sídliště, kde je budova G-centra.

Děti se na  návštěvu moc těšily, 
ale také měly trošku trému. Spo-
lečně s  paní učitelkou si připra-
vily představení a  poprvé měly 
vystupovat v neznámém prostředí 
a před velkým počtem diváků.

Veškeré obavy z  dětí ale rychle 
spadly. Pracovníci G-centra a jeho 

klienti vytvořili velmi příjemné 
prostředí, kde se děti cítily uvol-
něně a  předvedly všechno, co si 
připravily. Nejdříve každý před-
nesl básničku. Poté děti zazpívaly 
svoji vlastní písničku o Chlupince, 
(vodní řasa, která hlídá školní tří-
du), zahrály pohádku o Veliké řepě 
a na závěr zatančily Mazurku. Vel-
ký potlesk byl pro všechny účinku-
jící tou největší odměnou.

Senioři s  personálem si připra-
vili pro děti hru Bingo, která měla 
velký úspěch. Spolupráce mezi dět-
mi a seniory byla naprosto úžasná. 
Všichni se bavili a zasmáli.

Na závěr děti předaly seniorům 
vlastnoručně vyrobená, malovaná 
vajíčka a  od  personálu si odnesly 
sladkou odměnu.

Seniory potěšila návštěva a děti 
měly velkou radost, že se jim vše 
povedlo. Na rozloučenou ještě do-
staly od jedné z maminek odměnu 
v  podobě pozvání na  zmrzlinu. 
Tomu se nedalo odolat. 

Celý den se nám velmi vydařil 
a  již máme domluvenou další ná-
vštěvu. Děkujeme všem pracov-
níkům G-centra, paní Drahotové 
a za zmrzlinu paní Zieglerové.      

Věra Cápalová
ZŠ Švehlova 

V  úterý 26. dubna se prvňáci 
a druháci naší školy účastnili 

školního výletu do Sladovny v Pís-
ku, kde probíhají stálé interaktivní 
expozice.

Společně jsme odjeli autobusem 
od školy do města Písek a po dese-
ti minutách chůze jsme se dosta-
li do  areálu Sladovny. Zde si nás 
průvodkyně rozdělily na  půlku. 
Prvňáci šli na  stálou zážitkovou 
výstavu „Hnízdo ilustrace“ a dru-
háci do  interaktivní expozice 
„Mraveniště“.

V Hnízdu ilustrace si děti moh-
ly vyzkoušet psaní na starém psa-
cím stroji nebo si namalovat obraz 
na  plátno. Někteří si vyzkoušeli, 
jak probíhá výroba knih. 

Žákům se líbil dům, kde bydlel 
příběh. Bylo zde dovoleno dotý-
kat se knih a složit si slovo z pís-
menkové ilustrace „Šmalcovy“ 
abecedy.

V  Mraveništi se děti vcítily 
do  role malého lesního mravence 
a prozkoumaly život v obřím dře-
věném labyrintu tunelů, schováva-
ček a mostů. Vyšplhaly na strom až 
ke  stropu, kde potkaly mravenčí 
královnu.

Devadesát minut programu 
uběhlo velmi rychle. Poté jsme si 
dali všichni přestávku na občerst-
vení a vyměnili se na výstavách.

Na závěr si děti na recepci kou-
pily drobnosti pro rodiče a na pa-
mátku. 

Školní výlet se nám moc vydařil 
a společně se těšíme na další v příš-
tím roce.                                             

Marika Součková
MŠ Lipová

Ve  čtvrtek 28. 4. uspořáda-
la MŠ Lipová po  dvouleté 

pauze oblíbenou čarodějnickou 
stezku.

V  odpoledních hodinách 
se děti se svými rodiči vydali 
na procházku od hájovny ke Ko-
zímu hrádku. 

Během ní děti plnily na  pěti 
stanovištích rozličné strašidelné 
úkoly, které jim zadaly čaroděj-
nice. 

Nejprve modelovaly straši-
delného hada, poté si vyrobily 
kouzelnou hůlku nezbytnou 
pro každého malého čaroděje, 
dále pokračovaly k  tvoření stra-
šidelných náramků, proplétání 
pavučiny pro pavoučky a na zá-
věr se dostaly k veliké pavučině, 

která čekala, až se do ní nastěhují 
velcí pavouci, které děti vyrobily.

A  protože nám počasí přálo, 
strašidelný den jsme zakončili 
společným čarováním u  ohně 
a spálením čarodějnice. Opékání 
špekáčků byla už jen příjemná 
tečka za odpolednem plným ča-
rodějnic, čarodějů a kouzelného 
tvoření. 

Naše poděkování patří Sprá-
vě města Sezimovo Ústí, která 
nám pomohla s  přípravou ohně 
na  pálení čarodějnice a  panu 
Vitáskovi za  umožnění setkání 
v  areálu občerstvení u  Kozího 
hrádku.                                          

Školní výlet do Mraveniště

Návštěva prvňáčků v G-centru TáborČarodějnická 
stezka
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Chystáme od května
2022 nábor nových
borců! 
Startujeme v říjnu
2022 vždy v úterý a
ve čtvrtek od 13 do
16 po škole!
Nabízíme Ti možnost
vyzkoušet a naučit
se více sportů:
plavání, atletiku,
sportovní hry,
gymnastiku!
Pro rodiče skvělý
benefit: Vyřešíme
převoz dětí i aktovek
na sportoviště a
rodiče si své děti
vyzvednou po 16h. 

 Sportuju, jsem borec!

Kateřina Mandíková 
tel: 725 405 961

 e-mail:
borec@tzmt.cz
www.tzmt.cz

pro více info a
přihlášení

scenuj

INZERCE

Jana Mikulenková
ZŠ Švehlova 

V  pátek 29. dubna se ve  škole 
sešli kouzelníci, čarodějnice 

a  jiná strašidla. Děti měly krásné 
masky, ve kterých soutěžily v tělo-
cvičně školy. Mohly si vyzkoušet 
prolézání pavučinou, nametání 

myší na lopatku, přenášení pavou-
ků brčkem nebo překážkovou drá-
hu v čarobotách. 

V  tento den k  nám do  ško-
ly zavítali i  malí kamarádi  
z MŠ Zahrádka. Společně s námi 
si zatančili na strašidelné písničky. 
Samozřejmě nechybělo vyhlášení 
nejkrásnější čarodějnice z  každé 
třídy.                                                   

Jmenuji se Lucie Novotná a jsem 
maminkou předškoláčka To-

níka. Dnes je mu už 7 let, stalo 
se to jak mávnutím kouzelného 
proutku. Kam se poděl ten čas, kdy 
jsme ho poprvé vedli do jesličkové 
třídy Koloušci v  MŠ Lipová, kdy 
usedavě plakal každé ráno při pře-
dání ve školce, zatímco mně tekla 
řasenka ještě před branou firmy, 
ve které pracuji.

Čas je však nelítostný. Stejné 
slzy očekávám při loučení s  naší 
milou školkou, ve které jsme strá-
vili 4 roky. Se školkou, která nám 
poskytla pocit domova a dnes tolik 
potřebný pocit bezpečí, sounále-
žitosti a lásky. Kde každý problém 
našel svoje řešení. A co je nejdůle-
žitější, kde příjemné, vlídné a  las-
kavé, přesto i přísné paní učitelky 
dávají dětem svoji náruč, energii, 
čas, hodnoty a předávají kus svého 
srdce. Děti ve školce tráví značnou 
část důležitých a  klíčových roků 

svého života, děti se učí nápodo-
bou. Je velký dar, když tento čas 
tráví s lidmi, které jejich práce těší 
a  jdou vlastním příkladem,  kteří 
chtějí lásku dávat a vnímají citlivou 
dětskou duši, s  lidmi, kteří jsou 
opravdoví průvodci při prvních 
krůčcích jejich samostatného ži-
vota.

Všem zaměstnancům MŠ Lipo-
vá v čele s paní ředitelkou Bc. Ťou-
palíkovou, paním učitelkám, 
vychovatelkám, kuchařkám, uklí-
zečkám a  paní školnici patří náš 
velký dík, hluboký obdiv za  jejich 
laskavou práci a vlídnost. S čistým 
svědomím mohu říct, že v našich 
srdcích nebudou zapomenuty! 

Věřím, že naše slova vyjadřují 
nejen pocit ostatních rodičů, ale 
především těch nejdůležitějších 
bytostí, našich dětí!

Pevné zdraví všem přejí
Toník Novotný 

a rodiče Lucie a Pavel   

Poděkování kolektivu 
zaměstnanců MŠ Lipová

Čarodějnice v ZŠ Švehlova
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Dne 10. června v Centru Kaň-
ka, ul. Helsinská

Centrum Kaňka slaví 20 let! 
Od 16 do 18 hodin stanoviště a díl-
ny pro děti, atrakce, odměny. Bavit 
nás bude klaun Pupa, moderuje 

Pan Jahoda, průběžně hraje kape-
la Le´Grace. K  20. narozeninám 
Kaňky rozkrájíme a  společně sní-
me obří dort. Podrobný program 
na  www.kanka.info Vstupenky 
na místě, vstup 50 Kč.

Václav Gabriel
ČSOP ZO Sezimovo Ústí

Když si vyjdete na jaře či v po-
čátečním létě do  otevřeného 

prostoru luk a polí, určitě zaslech-
nete vysoko na obloze jásavý zpěv 
skřivana polního. Hnízdo si staví 
na zemi. Třepotá se při zpěvu nad 
svým hnízdištěm a říká tím ostat-
ním skřivanům, že toto je jeho 
část louky. Poté se snese střemhlav 
dolů, ale nikdy ne přímo k hnízdu, 
aby ho neprozradil. Využije svého 
nenápadného zbarvení a k hnízdu 
doběhne po  zemi. Když dosedne 
na zem, tak úplně splyne s okolím, 
a proto je těžké ho vyhledat a vyfo-
tit. Musel jsem za  ním několikrát 
popojít, než se mi ho podařilo 
odhalit. Údajně zpívá ve  výškách 
od  40 až do  400 m nad hnízdem. 
Je to tažný pták, který k nám při-
létá již od  půlky února, a  tak se 
k  němu váže i  několik lidových 
pranostik. Bohužel jeho populace 
u nás rapidně poklesla. Není to jen 
tím, že ve Středomoří je stále od-

chytáván pro kulinářské účely, ale 
hodně tomu přispívá i  chemizace 
životního prostředí a  tím ubývá 
jeho potravy. Ubývá hmyz, kterým 
krmí mláďata, i  semena plevelů, 
kterými se převážně živí v dospě-
losti.  Skřivana na snímku jsem sice 
fotil na Šumavě, ale jeho zpěvem se 
můžeme potěšit na  loukách a po-
lích v okolí našeho města. Musím 
se ještě zmínit o  skřivanu lesním, 
který také v jižních Čechách žije. Je 
velmi plachý a nepodařilo se mi se 
s ním setkat. Udává se, že skřivan 
lesní je jeden z  našich nejlepších 
zpěváků srovnatelný se slavíkem. 
A stejně jako on zpívá také v noci. 
Má rád řidší lesy, kde je i  málo 
podrostu, takže mu zdánlivě para-
doxně vyhovují i holiny po kůrov-
cových kalamitách.                          

Ivona Vesecká
TJ Spartak Mas – Oddíl Sportovní 
Gymnastiky

Po povedeném domácím závodě 
v Sezimově Ústí se, hned další 

víkend, děvčata z  našeho oddílu 
rozjela na  závody na  různá mís-
ta po  Čechách. Menší se vydaly 
do  Veselí nad Lužnicí a  ty starší, 
zkušenější závodily na Memoriálu 
Evy Bosákové v Praze. 

V nabité konkurenci vybojovala 
v Praze mezi žákyněmi Hana Slabá 
skvělé sedmé místo, Tereza Sedlá-
ková byla v juniorkách jen o stupí-
nek horší osmá (12. Sandra Vesec-
ká a 15. Bára Mansfeldová). Tereza 
Sedláková postoupila i  do  finále 
na kladině (10 nejlepších ze 48, kde 
obsadila výborné páté místo.

Veselská skupina přispěla 
do  sbírky úspěchů druhým mís-
tem Adély Sikorové, čtvrtým mís-
tem Emy Kopecké, pátým místem 
Anny Sikorové a  šestým místem 
Petry Ederové (vždy ve  svých ka-
tegoriích).

Po  dvou náročných závodních 
víkendech si pak děvčata dala ještě 
do těla na prodlouženém tréninku 
o velikonočních prázdninách, kde 
se snažila vylepšovat nejproble-
matičtější místa v  jejich sestavách 
a  ještě lépe naladit formu. O  ve-
likonočních svátcích si pak užila 
zasloužený odpočinek a volno. 

Týden na  to, 23. 4., se opět 
všechny společně vydaly do Trho-

vých Svin. Vzhledem k dlouhé zá-
vodní pauze v roce 2020 a 2021 byl 
i  o  tento závod velký zájem a  tak 
se ho kromě Jihočešek zúčastnila 
i děvčata z Brna a Prahy. Nicméně 
naše „holky“ se rozhodně nedaly 
zahanbit, nýbrž naopak – v  kate-
gorii V3C zvítězila Ema Kopecká, 
Anita Šonková byla druhá, Adéla 
Mansfeldová čtvrtá a Petra Edero-
vá pátá. Stříbrnou medaili dále vy-
bojovala Eva Štemberková (VS4C) 
a bronzové příčky vybojovaly Bára 
Mansfeldová (VS5B) a Tereza Vo-
nešová (VS5C). Bramborovou  
4. příčku pak obsadila Lajla Drač-
ková a  na  pátém místě skončily 
ve  svých kategoriích Monika Slá-
mová, Kateřina Sedláková a Hana 
Slabá. 

Zatím posledním závodem, 
který testoval závodnice před dů-
ležitým mezníkem – krajským 
přeborem – byl závod o Českobu-
dějovický pohár. Dalo by se říci, 
že formu na krajský přebor ladíme 
optimálně, protože již výše zmíně-
ný českobudějovický pohár si od-
vezlo 5 našich závodnic a to Lajla 

Dračková a  Peťa Ederová za  stu-
pínek nejvyšší. Terka Sedláková, 
Terka Vonešová a  Sany Vesecká 
za místo třetí.

Dalších pět si pak odneslo za své 
výkony diplom: Adélka a  Barča 
Mansfeldovi shodně za čtvrté mís-
to, Dorotka Švecová za místo páté 
a Anička Sikorová a Anitka Šonko-
vá za šesté místo.

Sportovní gymnastika je ne-
smírně náročný sport a  je nutné 
smeknout před tím, co všechno 
tyto malé a  mladé sportovkyně 
vydrží, jak trénují a jak zvládají svá 
vystoupení i po psychické stránce. 
Není to jednoduché a  ani samo-
zřejmé.

Naše děvčata čeká „boj“ o nomi-
naci na olympiádu dětí a mládeže 
a  účast na  Mistrovství ČR, proto 
všem přejeme, aby se jim nejdů-
ležitější závody sezóny podařily 
a aby i tak malé městečko, jako je 
Sezimovo Ústí, mělo na  republi-
kových závodech své zastoupení. 
O tom, jak to dopadlo, vás budeme 
informovat v dalším čísle.

Držte holkám palce! 

Sportovní gymnastika – TJ Spartak MAS

Ptačí rubrika Václava GabrielaKAŇKOHRANÍ aneb Zahradní 
slavnost pro rodiny s dětmi
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Miloš Kotek 
TJ VS Tábor – oddíl Kanoistiky

Po  zimní přípravě se už uskutečnilo 
6 závodů Českého poháru ve  sjezdu 
na divoké vodě. První víkend 9.–10. 4. 
se závodilo na Čenkově Pile, kde bylo 
dostatek vody, aby se jel horní úsek 
divočejší řeky. 

V  sobotu se Matěj na  singl 
kánoi umístil celkově na   

4. místě a  Klára na  kajaku brala 
2. pozici, a  také proběhla zčásti 
nominace na MS seniorů do Tre-

ignacu, které bude v půlce června. 
V neděli se konalo MČR ve dlou-
hém sjezdu do 23 let, kde se sin-
gl kanoista Matěj Vaněk umístil 
na 2. místě, a i společně s Karlem 
Rašnerem na deblu brali 2. místo. 
Klára se stala mistryní na kajaku 
do 23 let.        

Druhý víkend se závodilo 
na  technicky náročnější řece Ka-
menici, kde v neděli byla nomina-
ce v klasickém sjezdu do seniorské 
reprezentace. Matěj vybojoval  
4. místo mezi dospělými a  bral 
body do  nominačního žebříčku. 
Klára s větším náskokem zvítězila 

a  připisovala si plný počet bodů 
do nominace. 

Další závodní víkend 30. 4.–1. 5. 
se závodníci mohli těšit na nejtěžší 
řeku v Česku, která se nachází pod 
Labskou přehradou ve Špindlerově 
Mlýně. V rámci 5. Českého pohá-
ru se uskutečnil první nominační 
sprint na  divoké řece, kde Matěj, 
věkem stále junior, překvapil své 
dospělé soupeře a zvládl nad nimi 
zvítězit. Pro sourozence to nebyla 
jediná výhra v závodě, i Klára mezi 
kajakářkami dokázala vybojovat  
1. místo. Dále se druhý den konalo 
MČR seniorů ve dlouhém sjezdu, 

kdy se v trati jela obávaná Labská 
soutěska. Matějovi se jízda na sin-
glu povedla, tím se umístil na   
2. místě. Klára dosáhla zatím svého 
nejlepšího dosavadního výsledku 
a vybojovala mistrovský trikot. 

Do  nominačního žebříčku 
na  MS dospělých v  Treignacu 
chybí poslední dva závody, které 
budou důležité pro Matěje, aby 
si udržel pozici v  nejlepší čtyřce 
seniorů. Ze tří odjetých vítězných 
závodů už má Klára v  nomina-
ci jasné, že bude reprezentovat 
Českou republiku na  mistroství 
světa.                                                

Pavel Švec
TJ Spartak MAS – oddíl softballu

Softballistům po  zimě opět od-
startovala sezóna. Především 

z výsledků mládežnických katego-
rií jde vidět, že zimní příprava byla 
opravdu intenzivní a posunula nás 
o velký kus vpřed.

V  Sedlčanech se odehrál  
1. turnaj ligy žáků, na který vyrazili 
i  malí Hladoví Hroši. V  základní 
části si náš tým vedl bezchybně 
a  zdolal všechny své soupeře. Zá-
pas o  finále žáci těsně vyhráli 7:6 
nad plzeňskou Slavií. Finálový zá-
pas se nám nepovedl úplně podle 
našich představ a  žáci se tak ze 
Sedlčan vrátili s krásným druhým 
místem.

První výjezd za  sebou mají 
i hráči do 16 let. V rámci kadetské 

ligy se tým vydal na turnaj do Pří-
brami, kde se jim nevedlo vůbec 
špatně. S  bodovou bilancí 44:4 
po  čtyřech zápasech byli jasným 
favoritem na  vítěze celého turna-
je. Finále se bohužel kvůli nepříz-
ni počasí nemohlo konat, a tak se 
kadeti vrátili s  první příčkou bez 

finálového zápasu. Po  sestupu do   
2. ligy juniorů se letos vrhli na hři-
ště i  naši junioři, z  nichž většina 
tvoří také základní sestavu muž-
ského týmu. V  základní části 
turnaje v  Radotíně našli hráči do   
20 let pouze jednoho přemožite-
le – tým Tempo Praha, se kterým 

se ovšem poté vypořádali ve finále 
14:7 a  po  prvních soubojích tak 
obsadili první místo v  tabulce zá-
padní divize.

Sestup z Extraligy se nevyhnul 
ani mužskému áčku. Tým tak 
přišel i  o  své opory Bartoloměje 
Řízka a Adama Bočánka, kteří se 
rozhodli pokračovat v  nejvyšší 
soutěži za  jiné týmy. První hra-
cí víkend jsme narazili na  Pikes 
Praha, se kterými jsme se roz-
loučili smírně jednou prohrou 
a  jednou výhrou – 2:10 a  14:4. 
Druhý den víkendu jsme zavítali 
na rekonstruovaný areál chomu-
tovských Beavers. Z  Chomuto-
va se nám ani přes lepší výkon 
v útoku nepodařilo odvézt výhru, 
tým trpěl především na  zranění 
a omluvenky nadhazovačů. Hla-
doví Hroši – Beavers Chomutov 
10:11 a 1:11.                                      

Dubnové dění z pohledu Hladových Hrochů

Vaňkovi se těšili do nové sezóny
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Natálie Tauchenová
Česká Softballová Asociace

Letos v  červenci se uskuteční 
premiérové mistrovství Evropy 

softbalistů do  23 let, které je také 
kvalifikací na  podzimní světový 
šampionát. Evropský turnaj pořá-
dá klub Hladoví hroši Sezimovo 
Ústí a  bude to právě softballový 
areál u  Kozského potoka, kde se 

rozhodne o  týmech, které budou 
mezi elitou zastupovat starý kon-
tinent.

V  termínu 6.–9. července se 
do Sezimova Ústí sjedou čtyři ev-
ropské týmy – reprezentace ČR, 
Velké Británie, Dánska a  Izraele. 
Čeští reprezentanti zahájí turnaj 
proti britskému týmu a  postupně 
se všemi soupeři sehrají dva vzá-
jemné souboje. V  sobotu 9. čer-
vence turnaj vyvrcholí finálovým 

zápasem, jehož účastníci budou 
mít jistý postup na podzimní mis-
trovství světa, které se bude konat 
v Argentině. 

V  minulém roce dokázal český 
mužský softball vybojovat celkem 
tři evropské tituly a  ve  světovém 
žebříčku se díky tomu vyšplhal 
na  čtvrtou pozici. V  areálu Hla-
dových hrochů se rovněž v  ro- 
ce 2021 odehrála část XV. mist-
rovství Evropy mužů, které do-

mácí spolupořádali a  kde česká 
reprezentace obhájila mistrovský 
titul. Podaří se českým mladí-
kům v  Sezimově Ústí získat zlaté 
medaile a  postup na  mistrovství  
světa?                                                  

Richard Mázlovský
ředitel ZUŠ

Ve školním roce 2022/2023 na-
bízíme studium v těchto umě-

leckých oborech:

HUDEBNÍ OBOR
Která studijní zaměření si u nás 

můžete vybrat?
Hra na  klavír, housle, violon-

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

TANEČNÍ OBOR
Co u nás najdete?
Základní rytmickou a  pohy-

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

VÝTVARNÝ OBOR
Své schopnosti můžete rozvíjet 

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

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ
OBOR
V tomto oboru nabízíme ucha-

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

či sólový a skupinový přednes, pre-
zentování na veřejnosti a přehlíd-
kách, případně i  příprava na  stu-
dium specializovaných středních 
a  vysokých škol. K  přijímacím 
pohovorům je nutné elektronicky 
vyplnit přihlášku, kterou najdete 
na webových stránkách naší školy 
(www.zussu.cz). Zájemci o  studi-
um v  Plané nad Lužnicí uvedou 
v  přihlášce do  kolonky budova/
pobočka – ZŠ Planá nad Lužnicí.

Přijímací pohovory do jednotli-
vých oborů proběhnou v  budově 
školy, ZUŠ Sezimovo Ústí, Neru-
dova 648 v  těchto termínech (viz 
tabulka).

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
A VERNISÁŽ VÝSTAVY 
VÝTVARNÉHO OBORU
Dne 9. 6. 2022 od  13:00 

do 18:00 hodin pořádá ZUŠ Sezi-
movo Ústí Den otevřených dveří 
spojený s  vernisáží prací žáků  
výtvarného oboru.                         

ZUŠ Sezimovo Ústí přijímá nové žáky

Hudební obor   3. 6. 2022
17. 6. 2022

14:00 – 17:00

Výtvarný obor 14. 6. 2022
17. 6. 2022

17:30 – 18:30
14:00 – 15:00

Taneční obor 23. 6. 2022 15:00 – 15:30

Dramatický obor 14. 6. 2022 16:00 – 17:00

Cesta na softballové MS vede přes Sezimovo Ústí
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ŘEDITELKA MSKS
737 254 683

vedenimexus@sezimovo-usti.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM 
(SPEKTRUM)
736 523 288 

(předprodej vstupenek)
infocentrum@sezimovo-usti.cz

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

POKLADNA
736 523 288

Online prodej vstupenek: 
www.kultura.sezimovo-usti.cz

GALERIE SPEKTRUM
Výstavy jsou přístupné  

v otevírací době informačního 
centra nebo kina a v době 

konání kulturních akcí MSKS.

KNIHOVNA MĚSTSKÝ ÚŘAD
381 201 145

mk1@sezimovo-usti.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

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

KNIHOVNA ŠKOLNÍ NÁM.
603 257 500

mk2@sezimovo-usti.cz

PO 8–12 13–16
ÚT 8–12 13–16
ST – 13–18
ČT 8–12 13–16
PÁ 8–12 –

www.kultura.sezimovo-usti.cz

Změna programu a termínů 
vyhrazena. 

AKCE

DEN DĚTÍ 
1. června 14–19 hod.
areál Hilton

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

LUŽNICKÁ ŠLAPKA 
4. června 13–18 hod.
Husovo náměstí, 
Sezimovo Ústí I

Tradiční nezávodní trasa pro 
hobby cyklisty,  biketrialová show 
RideWheel teamu a  nafukovací 
atrakce pro děti.
vstupné: zdarma

SEZIRUN 
11. června 16 hod. 
areál hájovny Nechyba

Šestý ročník běžeckého závodu. 
Registrace online nebo na  místě, 
více informací k registraci, cenám 
startovného a  jednotlivým trasám 
na webu www.sezirun.cz

STREET ART – UMĚNÍ V ULICÍCH
18. června 14–18 hod.
park před Spektrem

Graffiti a  urban fashion za  bílého 
dne v centru Sezimáku? Ale jistě! 
Pohodové odpoledne s  hudbou, 
barvami a  v  pohybu, k  dispozi-
ci budou stánky s  občerstvením 
a pestrý program.
vstupné: zdarma

ROZTANČEME SEZIMÁK
30. června 18 hod.
nám. Tomáše Bati

Workshop pro děti i  dospělé pod 
taktovkou skvělých tanečníků ze 
6dance.
vstupné: zdarma

DIVADLO

DVA NAHATÝ CHLAPI
26. června 19 hod.
letní kino Sezimovo Ústí
Seriózní advokát, věrný manžel 
a  otec dvou dětí, se jednoho dne 
probudí nahý v  posteli se svým 
kolegou z práce. Ani jeden netuší, 

jak se do této situace dostali, man-
želka jednoho z nich však vymyslí 
způsob, jak zjistit pravdu. Ale ta je, 
jak se nakonec ukáže, opravdové 
pravdě hodně vzdálená.
Hrají: Martin Zounar, Martin 
Kraus, Martina Randová, Daniela 
Šinkorová/Michaela Dittrichová
vstupné: 599 Kč v  předprodeji / 
699 Kč v den konání a na místě
Vstupenky v  distribuci na  prodej-
ních místech Ticketportal nebo on-
line na ticketportal.cz

VÝLETY

CHUDENICE, 
AMERICKÁ ZAHRADA  
24. června
odjezd: 7.00 Spektrum, 
7.05 Husovo nám. SÚ I, 
7.15 Tábor ČD

Pojeďte s námi v červnu do Chude-
nic! Navštívíme kostel sv. Jana Křti-
tele, Starý Czerninský zámek a pro 
milovníky přírody jsme naplánova-
li procházku po arboretu Americká 
zahrada. Podíváme se k rozhledně 
Bolfánek a  ke  Kvapilovu jezírku, 
které bylo zdrojem inspirace pro 
libreto Dvořákovy Rusalky.
Cena: 990 Kč, 
rezervace v Infocentru 
Sezimovo Ústí
(V ceně jsou zahrnuty vstupy a ko-
mentované prohlídky.)

PŘIPRAVUJEME

POHÁDKY V PARKU
čevenec – srpen, 16 hod.
park před Spektrem
7. července – Dlouhý, Široký 
a  Bystrozraký, 21. července –  

Kulturní program na měsíc červen
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Zvířátka a  loupežníci, 4. srpna 
– Malá čarodějnice, 18. srpna – 
Trable vodníka Toníka.

EDITH PIAF: 
Dnes nechci spát sama
21. července 20 hod.
letní kino Sezimovo Ústí

Inscenace mapuje životní příběh 
světově proslulé zpěvačky a je pro-
tkaná jejími nesmrtelnými písně-
mi.
Hrají: Vanda Hauserová, Petra Bíl-
ková 
Na klavír doprovází: Petra Bílková
Cena: 490 Kč
Vstupenky v  distribuci na  prodej-
ních místech Ticketportal nebo on-
line na ticketportal.cz

VÝLET DO TŘEBONĚ
6. srpna
odjezd: 7.00 Spektrum, 
7.05 Husovo nám. SÚ I, 
7.15 Tábor ČD

Nenáročný výlet do  známého lá-
zeňského města s prohlídkou nově 
otevřeného výstavního prostoru 
Zámecká lékárna a  s  komentova-
nou prohlídkou Schwarzenberské 
hrobky.
Cena: 690 Kč, rezervace v Infocen-
tru Sezimovo Ústí
(V ceně jsou zahrnuty vstupy a ko-
mentované prohlídky.)

JANEK LEDECKÝ LX TOUR 
25. srpna 17:30 hod.
letní kino Sezimovo Ústí

Koncert Janka Ledeckého, jako 
hosté vystoupí Ivan Hlas, Sarah & 
The Adams a Cold Licks. K dispo-
zici je i omezený počet VIP vstupe-
nek, které zahrnují osobní setkání 
s umělci, CD a vstup na afterparty 
po koncertě.
vstupné: 650 Kč/ 750 Kč/ VIP vstu-
penka 1850 Kč, vstupenky v distri-
buci na prodejních místech Ticket-
portal nebo online na ticketportal.cz

KLUBOVNA III. VĚKU

SEZIMÁCKÉ PUMPY
6. června 14 hod.
Sraz v parku před hotelem MAS 
v Sezimově Ústí II 
Procházka s paní Hanou Kazatelo-
vou po „baťovských pumpách“, je-
diném to zdroji pitné vody v dané 
době.

POSEZENÍ
13. června, 
POZOR ZMĚNA ČASU – 15 hod. 
venkovní prostor restaurace 
Hilton v Sezimově Ústí II
Předprázdninové posezení 
u  ohně s  dobrou společností, 
hudbou, s  možností místního 
občerstvení a  opečení vlastních 
uzenin.

Klubovna 3. věku děkuje MSKS 
v  Sezimově Ústí za  poskytování 
prostor a významnou pomoc při 
realizaci našich setkání.

KNIHOVNY

Knihovna Městský úřad
Knižní novinky
Pro dospělé:
Karin Lednická: Životice 
román
Bernard Minier: Lov
krimi
Václav Vondruška: 
Morový testament
historický román
Alena Jakoubková: 
Líný manžel, holé neštěstí
čtení pro ženy
Eva Střihavková: Opička na gumě
román

Pro děti a mládež:
Tamar Meirová: 
Francesco Tirelli 
a jeho zmrzlinářství
pro nejmenší
Michaela Fišarová: 
První školní výlet
knížka pro prvňáčka
Daniela Krolupperová: 
Tady straší naši
pro nejmenší
La Fontaine: Bajky
pro začínající čtenáře

Knihovna Školní náměstí
HRAVÉ ODPOLEDNE
9. června 13–16 hod.
knihovna Školní náměstí

V  červnu se necháme inspirovat 
květinami. Budeme tvořit květiny 
z  různých druhů papírů i  ze su-
šených květů. Naším cílem bude 
vyrobit krásný obrázek, který roz-
jasní den. Akce je vhodná i  pro 
alergiky!

DESKOVÉ HRY
13. června 16–18 hod.
knihovna Školní náměstí

Při deskových hrách se podívá-
me na hru Dobyvatel, procvičíme 
postřeh při Gobbitu a  na  závěr si 
představíme kouzelný život motý-
lů u Mariposas.

Knižní novinky
Pro dospělé:
Frida Kahlo: Barvy života 
román
Alena Jakoubková: 
Líný manžel, holé neštěstí 
román
Arnaldur Indridason: 
Dívka u mostu 
islandská krimi
Rosemary Sullivan: 
Kdo zradil Anne Frankovou?
historie
Eva Střihavková: 
Opička na gumě 
román

Pro děti a mládež:
Tamar Meirová: 
Francesco Tirelli 
a jeho zmrzlinářství 
příběh pro děti podle skutečné 
události
Jason Segel: Noční můry 
– Ztracená ukolébavka 
strašidelné dobrodružství pro mlá-
dež
Ivana Janišová: 
Popletený svět 
kniha pro začínající čtenáře
Alice Rossi: Děti z naší vily
příjemné vyprávění pro děti
Lucia Magašvári: 
Strašidelnická
příběh z pražského metra

LETNÍ KINO

út    7. června 21:15 hod.
so 25. června 21:30 hod.
TOP GUN: MAVERICK
akční
USA, 2022, 131 min., 12 let, dabing
Pete „Maverick“ Mitchell (Tom 
Cruise) k  smrti rád pilotuje stí-
hačky. Dokonce tak, že se už přes 
třicet let úspěšně brání povýšení 

Kulturní program na měsíc červen
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ve  strukturách amerického letec-
tva, protože to by ho z  kokpitu 
vyhnalo do vyhřáté kanceláře. Ma-
verick byl navíc vždycky magne-
tem na průšvihy, což se s armádní 
kariérou taky docela neslučuje. 
Pilot je ovšem bravurní, možná 
ten úplně nejlepší, a proto dostane 
nabídku stát se instruktorem elit-
ních stíhačů z programu Top Gun. 
Má je připravit na úkol, jenž spadá 
do kategorie Mission Imposssible. 

Kromě téhle bude muset Mave-
rick zvládnout i  jednu obtížnou 
soukromou misi. Jedním z pilotů, 
které má připravit do akce, je i Bra-
dley Bradshaw, syn jeho kamaráda 
a navigátora Goose. Znalci prvního 
Top Gunu vědí, že Goose zahynul, 
když se neúspěšně katapultoval 
z neovladatelné stíhačky pilotova-
né právě Maverickem. A jeho syn 
mu otcovu smrt klade za vinu. Ma-
verick za žádnou cenu nechce, aby 
Bradleyho potkal stejný osud jako 
jeho otce. Přitom si uvědomuje, že 
pravděpodobnost, že některý z pi-
lotů plánovanou leteckou operaci 
nepřežije, není vůbec malá.

st    8. června 21:15 hod.
VYŠEHRAD: FYLM

sportovní komedie
ČR, 2022, 103 min., 15 let

čt    9. června 21:15 hod.
so 18. června 21:15 hod.
JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
akční
USA, 2022, 147 min., 12 let, dabing 

Příběh filmu Jurský svět: Nadvláda 
se odehrává čtyři roky po  zániku 
ostrova Isla Nubar, původního 
domova oživlých jurských tvorů. 
Ti se mezitím začali kontrolova-
ně i nekontrolovaně rozmnožovat 
a  v  důsledku toho jsme si museli 
zvyknout na  jejich přítomnost 
v  našem ekosystému, i  na  to, že 
už patrně nestojíme na  vrcholu 
potravního řetězce. Existují lidé, 
kteří chtějí tuhle novou ohrom-
nou sílu zneužít pro svůj prospěch, 
a na druhé straně lidé, již jim v tom 
chtějí zabránit a snaží se udržet svět 
v maximální možné rovnováze.

so 11. června 21:15 hod.
čt 16. června 21:15 hod.
DOCTOR STRANGE 
V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ 

akční / fantasy / horor
USA, 2022, 127 min

út 14. června 21:15 hod.
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 

komedie
ČR, 2022, 95 min., přístupný

st 15. června 21:15 hod.
PÁNSKÝ KLUB
komedie
ČR, 2022, 89 min., 12 let

pá 17. června 21:15 hod.
RAKEŤÁK
animovaný
USA, 2022, přístupný, dabing

Film studia Disney a Pixar přináší 
příběh Buzze Rakeťáka a jeho dob-
rodružství do  nekonečna a  ještě 
dál. Mladý astronaut Buzz Rakeťák 
se poté, co se svým velitelem a po-
sádkou ztroskotá na  nepřátelské 
planetě, snaží najít cestu domů skr-
ze prostor a čas a zároveň čelí hroz-
bě ohrožující bezpečnost vesmíru.

út 21. června 21:30 hod.
CO JSME KOMU VŠICHNI 
UDĚLALI

komedie
F, B, 2022, 98 min., 12 let, dabing

st 22. června 21:30 hod.
POSLEDNÍ ZÁVOD
drama
ČR, 2022, 95 min., 12 let
Drama vypráví příběh Bohumi-
la Hanče, který tragicky zahynul 
spolu s  Václavem Vrbatou během 
lyžařského závodu na  hřebenech 
Krkonoš, a z něhož se stala legen-
da. V hlavních rolích se představí 
Kryštof Hádek, Marek Adamczyk, 
Judit Bardos, Oldřich Kaiser, Vla-
dimír Pokorný, Vladimír Javorský, 
Jan Hájek nebo Jaroslav Plesl.

čt 23. června 21:30 hod.
st 29. června 21:30 hod.
PREZIDENTKA

romantická komedie
ČR, 2022, 12 let

pá 24. června 21:30 hod.
ELVIS
životopisný
USA, 2022, 153 min., 12 let, titulky

Biografie jedné z  největších ikon 
hudebního průmyslu – Elvise 
Presleyho (Austin Butler). Film 
popisuje život a hudbu této legen-
dy na  pozadí komplikovaného 
20letého vztahu s  jeho manaže-
rem Colonelem Tomem Parkerem 
(Tom Hanks) od  Presleyho za-
čátků až po  jeho hvězdnou slávu. 
Ústředním bodem této cesty je 
jedna z  nejvýznamnějších a  nej-
vlivnějších osob v Elvisově životě, 
Priscilla Presley (Olivia DeJonge)

út 28. června 21:30 hod.
KDYBY RADŠI HOŘELO 
Komedie
ČR, 2022, 84 min., 12 let

čt 30. června 21:30 hod.
PROMLČENO
krimi
ČR, 2022, 95 min., 12 let
Inspirováno skutečným příběhem. 
Karel Roden se v  roli záhadného 
muže vrací po dvaceti letech na pár 
hodin do Prahy, aby zde nalezl jis-
tou mladou ženu, odhalil dávný 
zločin a vypořádal se s minulostí. 
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Ema Králíková
tel.: 381 201 127
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Příjem inzerce:
recepce@rudi.cz, tel.: 381 256 621
Vychází: 11 x ročně
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Město Sezimovo Ústí neručí za správnost dodaných 
příspěvků, ani za kvalitu a účinnost jakéhokoliv výrobku 
nebo služby nabízených v reklamě nebu jiném materiálu 
komerční povahy.

Graffiti – umění ulice. Barvy, 
hudba a  pohodová nálada 

zaplaví prostor před Spektrem 
18. června  od  14 do  18 hodin. 
Na  obřích, na  míru vyrobených 
skulpturách, které zůstanou v par-
ku po  celé léto, se vyřádí umělci 
z  JAYHILL.ART. Barevnou gra-
ffiti show doplní neméně pestrý 
doprovodný program: těšit se 
můžete na  graffiti a  fingerboard 
workshopy, fingerboardovou ex-
hibici s malými ručně ovládanými 
skaty v podání Miniramps teamu, 
ukázku motorek HS MOTO, ob-
lečení značky MAMBO a  stánky 
s občerstvením. Na akci zahraje DJ 
JosefDvořákUmělec.                      

Předplatné na podzimní sezonu 
je tu a je jedním slovem famóz-

ní. Z  řady skvělých představení 
jsme vybrali čtyři nejlepší a  po-
skládali z nich balíček, který potěší 
všechny divadelní nadšence – je to 
i  skvělý tip na  dárek k  narozeni-
nám, svatbě nebo třeba promoci. 
Předplatné je v prodeji od 4. květ-
na do 9. září. Zakoupit jej můžete 
osobně v  infocentru v  Sezimově 
Ústí, rezervace je možná na telefo-
nu 736 523 288. 

Cena předplatného zůstává stej-
ná jako v  minulé sezoně, tedy 
1.190 Kč. 

Více informací k  jednotlivým 
představením najdete na  webu 
nebo Facebooku MSKS.                  

Umění v ulicích:
První ročník Street 
Art Festivalu

Divadelní předplatné v prodeji

Kozí
Komentované prohlídky, 
přednášky, výpravy, procházky

hrádek
06 - ČERVEN

NEDĚLE   
5. 6. 14.00
Komentovaná prohlídka 
Kozího hrádku

15.00 
Vycházka za místní 
květenou a bylinami 
s kronikářkou města 
Sezimova Ústí 
Mgr. Hanou Chotovinskou

NEDĚLE 
12. 6. 14.00
Komentovaná prohlídka 
Kozího hrádku

15.00 
Vycházka a povídání 
s Tomášem Hubinou 
o myslivosti

NEDĚLE
19. 6. 14.00 
Komentovaná prohlídka 
Kozího hrádku

15.00 
Výprava na předhradí 
Kozího hrádku 
s Petrem Fiedorem

NEDĚLE
26. 6. 14.00
Komentovaná prohlídka 
Kozího hrádku

Průvodcem 
komentovaných prohlídek 
je milovník historie, 
přírody a Kozího hrádku 
vůbec, Petr Fiedor.

05 - KVĚTEN

NEDĚLE 
22. 5. 14.00 
Komentovaná prohlídka 
Kozího hrádku

NEDĚLE 
29. 5. 14.00 
Komentovaná prohlídka 
Kozího hrádku

15.00 
Ornitologická procházka 
s Ing. Stanislavem 
Vyhnalem ze Správy lesů 
města Tábor za poslechem 
jarních ptačích hlasů.

Jaro
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Vstupné na prohlídky: 30 Kč / 20 Kč
Procházky a přednášky zdarma.

20. 9. 
5. 10. 

11. 11.  

8. 12. 

Podzimní představení:
Dámská čtyřhra
Přátelák
Proč muži neposlouchají 
a ženy neumí číst v mapách
Pravý západ


