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Krátce z radnice

Martin Doležal 
starosta města

 ZM schválilo uzavření 
smlouvy o úvěru až do výše 
40 mil. Kč s Českou spořitel-
nou, a. s. na výstavbu domu 
s  pečovatelskou službou 
a denním stacionářem;

 ZM schválilo poskytnutí do-
tací nájemcům kuželny Hilton 
ve výši 150.000 Kč a Skautské-
ho areálu ve  výši 100.000 Kč 
na dofi nancování oprav těchto 
nemovitostí patřících městu; 

 ZM opětovně zvolilo p. Mila-
na Brata do funkce přísedícího 
Okresního soudu v Táboře;

 RM schválila motiv na  turis-
tickou známku našeho města, 
kterým bude Strážce času;

 na  základě proběhlého VŘ 
na  vybudování varovného 
a  výstražného systému (bez-
drátový městský rozhlas) 
a  zpracování digitálního 
povodňového plánu města 
odsouhlasila RM uzavření 
smlouvy s  uchazečem Voice-
Sys s.r.o., Nymburk, nabídko-
vá cena bez DPH 3.310.070 Kč, 
akce by měla být spolufi nan-
cována z OPŽP.                         

Petr Klíma
oddělení životního prostředí

V  dnešním prostředí lidských 
sídel, ale i  ve  volné krajině 

a lesích obvykle není místo pro od-
umírající, mrtvé či doupné stromy 
a  stromová torza. K  jejich kácení 
se obvykle přistupuje kvůli zajiš-
tění provozní bezpečnosti v  oko-
lí stromů nebo porostní čistoty 

v  lesích a  na  obhospodařovaných 
pozemcích. V lese se staré stromy 
vyskytují poměrně výjimečně, a to 
s ohledem na mýtní dobu porostu, 
která činí zhruba 100 let. Spíše je 
proto nalezneme na hrázích rybní-
ků, v zámeckých parcích, v alejích 
podél silnic nebo jako doprovod 
sakrálních staveb. V krajině se pak 
nedostává odumřelého, především 
stojícího dřeva větších objemů. To 
je přitom nezbytným prostředím 

pro vývoj bezobratlých, zejména 
tzv. saproxylického hmyzu (vá-
zaného v  některém stádiu života 
na mrtvou dřevní hmotu). 

Broukoviště – mrtvé dřevo 
v různých stádiích rozkladu - po-
skytuje vhodné prostředí pro ši-
rokou škálu organizmů. Kromě 
saproxylického hmyzu zde mohou 
nalézt útočiště a  obydlí i  drobní 
obratlovci jako ptáci, ještěrky nebo 
slepýši. 

Broukoviště v Třešňovce

Jiří Prokop, oddělení dopravy

Minulý měsíc započala re-
konstrukce komunikace 

Táboritů. Z  provozních důvodů 
byla rozdělena na  dvě etapy, hor-
ní část od  ulice Dukelská po  kři-
žovatku s  ul. Lipovou, a  spodní 
část od ul. Lipová až po Rudé ar-

mády, aby byl co nejmenší dopad 
na  omezení dopravy. V  prostoru 
vnitrobloku za  prodejnou domá-
cích potřeb u  Kosů  se nyní už 
rýsují obrysy nových parkovacích 
ploch. Na  pravé straně probíhá 
statické zajištění stropu kolektoru, 
a následně i zde budou vybudová-
na parkovací stání. Po  provedené 
rekonstrukci bude ulice Táboritů 

opět obousměrná, jako tomu býva-
lo dříve. Jak někteří zaregistrovali 
tento měsíc probíhá také rekon-
strukce chodníku od  restaurace 
Lípa až po křižovatku ulic Svépo-
moc a Průmyslová. Rekonstrukce 
navazuje na  již provedené opravy 
u Jednoty a restaurace Lípa a pro-
pojí se s chodníkem v ul. Průmys-
lová.                                                    

Rekonstrukce komunikace Táboritů 
a chodníku Lípa – Vodárna

pokračování na str. 2

Ke dni 31. 8. 2017 byl ukončen 
provoz na  koupališti POHO-

DA. Vzhledem ke  zvýšené ná-
vštěvnosti věříme, že jste byli spo-
kojeni s  poskytovanými službami 
a kvalitou vody. Děkujeme za vaši 
přízeň a těšíme se na další sezónu. 

Na  webových stránkách www.
koupalistepohoda.cz je uveřejněn 
článek o  fungování přírodního 
koupaliště. Před začátkem sezóny 
uspořádáme ve Sportovně rekreač-
ním areálu Pohoda besedu o prin-
cipu přírodního biotopu a  tím 
vyvrátíme různé diskuse a dohady 
veřejnosti o kvalitě vody a fungová-
ní přírodního koupaliště.                

Informace 
ze Správy města

Přistavování kontejnerů

2. vlna kotlíkových dotací

Z činnosti Policie ČR

Historie železnice

Kulturní akce na měsíc říjen

Loutkový festival

Broukoviště bylo vybudováno v parku (v bývalé tzv. Třešňovce) u železniční trati nad služebnou společnosti E.ON s.r.o.
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Z  hmyzu může takové různo-
rodé prostředí hostit především 
brouky. Brouci se přitom vyví-
její v  různých částech stromu 
– někteří pod kůrou, jiní v  lýku, 
v  dutinách, v  trouchnivějícím 
dřevě u paty kmene nebo ve vyš-
ších partiích. Někteří jsou vázáni 
na  určité druhy stromů, jiní žijí 

v mrtvém dřevě téměř celý život 
a  další ho využívají třeba jako 
vhodný úkryt pro přečkání zimy. 
Zda a  jakými druhy bude strom 
obsazen, závisí také na stupni roz-
kladu dřeva dřevokaznou houbou 
a  druhu této houby. Odumřelé 
dřevo se stává potravním zdrojem 
i útočištěm pro různé dřevokazné 
houby, lišejníky, bakterie, mechy, 

hmyz, pavouky aj. Protože stojící 
či ležící mrtvé stromy mají v kra-
jině důležitou roli, toto uměle vy-
tvořené broukoviště má alespoň 
částečně nahradit stanoviště příz-
nivá pro vývoj hmyzu, jaká z naší 
krajiny rychle mizí. Je však zapo-
třebí zdůraznit, že nejde o řešení 
optimální.                                           



pokračování ze str. 1

Saunování
Zveme vás tímto k  saunová-
ní v  podzimních a  zimních 
měsících, provoz sauny bude 
zahájen 3. 10. 2017. Vstupné 
a nabízené služby zůstávají pro 
tuto sezónu nezměněné – bliž-
ší informace na  www.sezimo-
vo-usti.cz/sauna.                       

Přistavování
velkoobjemových 
kontejnerů 
říjen–listopad
Sezimovo Ústí I
5. října – Korej
19. října – Korej

Sezimovo Ústí II
2. října – Nádraží ČD
6. října – Svépomoc
3. listopadu – Svépomoc
6. listopadu – Nádraží ČD

Monika Vodehnalová
Odbor správní a právní

V  našem městě zůstává vyme-
zení i  počet volebních okrs-

ků nezměněn, nicméně dochází 
ke  změně sídla jednoho z  voleb-
ních okrsků, konkrétně volebního 
okrsku číslo 3, který bude nově 
v malém sále (galerie) kina Spek-
trum, náměstí Tomáše Bati čp. 
701. V uplynulých volbách se zmi-
ňovaný okrsek nacházel v  Centru 
odborné přípravy, ul. Budějovická 
418 (volební okrsek dále od hotelu 
MAS). Ke  změně sídla volebního 
okrsku došlo z důvodu usnadnění 
přístupu voličů do  volební míst-
nosti. Tato změna se týká voličů 

trvale bydlících v ul. Dukelská čp. 
620, 621, 622, 642, 643, 644 a 662, 
ul. K Hájence čp. 653, 661 a 1165, 
ul. Krátká čp. 647, ul. Nerudova 
čp. 623, 624 a  633 a  ul. Táboritů 
čp. 619.

Jak je již zvykem volební míst-
nosti se voličům otevřou v  pátek 
ve 14:00 hod. a budou přístupny až 
do 22:00 hod. V sobotu pak bude 
voličům umožněno volit v  době 
od  08:00 do  14:00 hod. Volební 
lístky budou doručeny do poštov-
ních schránek nejpozději do úterý 
17. října 2017. V  případě, že by 
vám nebyly hlasovací lístky doru-
čeny nebo byste je zapomněli vzít 
se sebou, je možné si je vyzvednout 
přímo ve  volební místnosti v  den 
voleb.

Nemůžete-li odvolit ve  svém 
volebním okrsku, můžete požá-
dat na městském úřadě osobně (č. 
dv. 103 – matrika)  nebo písem-
ně  o  vydání voličského průkazu.  
V  tomto případě máte možnost 
odvolit v  kterékoli jiné volební 
místnosti. Povinností voliče je 
prokázat svou totožnost a  státní 
občanství platným občanským 
průkazem, platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky nebo ces-
tovním průkazem.

Jestliže Vám zdravotní důvody 
nedovolí dostavit se do  volební 
místnosti a  přesto chcete využít 
svého práva volit,  můžete požádat 
městský úřad na tel. č. 381 201 135 
nebo ve dnech voleb přímo okrs-
kovou volební komisi o  možnost 
hlasovat do  přenosné volební 
schránky.                                                   



Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky
Stejně jako rok minulý i tento rok bude rokem volebním. Volby, které nás letos 

na podzim čekají, jsou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky a budou se konat v pátek 20. a sobotu 21. října 2017. 

Okrsek: 1

Budova Základní školy, 

9. května 489, Sezimovo Ústí

Sezimovo Ústí 223E
Jiráskova 441, 443, 444, 446, 448, 
449, 450, 488, 1115, 1122, 1131, 
1156, 1444, 1445, 1446
Ke Hvězdárně 474, 475, 476, 477, 
478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 
485, 486, 487, 1144, 1474, 1475, 
1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 
1482, 1483, 1485, 1486, 1487
Komenského 454, 455, 456, 457, 
458, 459, 460, 461, 463, 464, 465, 
466, 467, 468, 469, 470, 1147, 1454, 
1455, 1456, 1458, 1459, 1460, 1461, 
1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 

1469, 1470
Okružní 264, 265, 266, 267, 268, 
269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 
276, 278, 279, 302, 315, 318, 350, 
351, 352, 354, 378, 379, 380, 381, 
382, 384, 385, 386, 388, 402, 403, 
404, 405, 406, 407, 409, 413, 439, 
440, 442, 447, 451, 452, 453, 462, 
699, 700, 1150, 1263, 1264, 1265, 
1266, 1267, 1268, 1269, 1271, 1272, 
1273, 1277, 1278, 1279, 1280, 1316, 
1350, 1352, 1354, 1378, 1380, 1383, 
1384, 1385, 1386, 1388, 1405, 1406, 
1408, 1409, 1413, 1452, 1453, 1462
Pod Vrbou 281, 282, 283, 284, 285, 
286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 
294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 
303, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 
311, 312, 313, 314, 401, 1146, 1282, 
1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 

1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 
1295, 1296, 1297, 1299, 1300, 1301, 
1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 
1309, 1310, 1312, 1313, 1314
Švermova 298, 319, 320, 321, 323, 
324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 
331, 332, 342, 345, 346, 347, 348, 
415, 1298, 1319, 1320, 1321, 1322, 
1323, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 
1330, 1331, 1332, 1340, 1342, 1343, 
1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349
Zahradní 702, 703, 704, 705, 706, 
707, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 
715, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 
723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 
730, 731, 732, 733
1. máje 353, 355, 356, 357, 358, 
359, 362, 372, 373, 374, 375, 377, 
1356, 1358, 1362, 1372, 1373, 1374, 
1375, 1377

Rozvrh okrsků, termín konání: 20. a 21. října 2017

Město Sezimovo Ústí v zastou-
pení Správy města Sezimovo 
Ústí vyhlásilo výběrové řízení 
na pronájem nebytového pro-
storu:

Nebytový prostor Lipová ul. 
č. p. 602
• Minimální měsíční nájemné 
ve výši 1.499 Kč
• nebytový prostor je vhodný 
k provozování podnikatelské 
činnosti pro fyzické nebo 
právnické osoby
Bližší informace nalezne-
te na  www.sezimovo-usti.eu
a  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)

Volný nebytový 
prostor 

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. Petra Nedvědová
381 201 124

Sekretariát
Jitka Bláhová
381 201 127
Matrika

Petra Pelcová
381 201 112

Oddělení sociální péče
Bc. Veronika Benáková

381 201 114
Pečovatelská služba

777 794 874
Vedoucí stavebního úřadu

Bc. Jan Novotný
381 201 140

Životní prostředí
Bc. Petr Klíma

381 201 143
Poplatky

Jana Koubová
381 201 129 

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

Ing. Helena Krejčí
381 211 137 (rybářské lístky)

Městská policie
723 149 972, 381 276 003
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

Ředitelka MSKS (kultura)
Mgr. Romana Krůčková

737 254 683
Knihovnice S. Ú. 1

Jitka Kovandová
381 201 145

Knihovnice S. Ú. 2
Bc. Kristýna Mrázová

381 276 043
Informační centrum

Tereza Matyásková
736 523 288

Městský úřad
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

9. května 422, 471, 472, 473, 684, 
1152, 1471, 1473

Okrsek: 2

Budova VOŠ, SŠ, COP Sezimovo 

Ústí, Budějovická 421, 

Sezimovo Ústí

Budějovická 334, 366, 367, 393, 
399, 1334, 1364, 1366, 1400
Dukelská 630
Lipová 490, 491, 492, 497, 498, 
616, 618, 1167
náměstí Tomáše Bati 417, 663
Okružní 252, 253, 254, 255, 256, 
257, 258, 259, 260, 261, 262, 389, 
394, 395, 396, 1252, 1254, 1255, 
1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 
1394, 1395
Pod Kovosvitem 1080
Rudé armády 425, 426, 427, 428, 
1141, 1142, 1517, 1518, 1519, 1520, 
1521, 1522, 1523, 1524, 1525
Sokolovská 430, 431, 432, 433, 
435, 436, 437, 438, 1526, 1527, 
1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 
1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 
1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 
1546, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 
1553, 1554, 1555
Švermova 335, 336, 337, 338, 339, 
340, 341, 1335, 1337, 1338, 1339, 1341
Táboritů 601
Wolkerova 390, 392, 397, 398, 411, 
412, 414, 416, 420, 1387, 1390, 
1391, 1397, 1411, 1412, 1416, 1420
1. máje 360, 363, 365, 368, 369, 
370, 371, 1360, 1361, 1363, 1368, 
1369, 1370, 1371

Okrsek: 3

Budova Městského střediska

kultury a sportu,

nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí

Dukelská 620, 621, 622, 642, 643, 
644, 662
K Hájence 653, 661, 1165
Krátká 647
Nerudova 623, 624, 633
Táboritů 619

Okrsek: 4

Budova Základní školy, Školní

náměstí 628, Sezimovo Ústí

A. Sedláčka 1157, 1202, 1203, 
1205, 1216
Červený dvůr 112, 687
Dukelská 610, 611, 612, 613, 645
Chrpová 1168, 1187, 1213, 1221
K  Hájence 674, 675, 1159, 1162, 

1192, 1196, 1200, 1206, 1218, 1226, 
1250
K Oboře 1169, 1176, 1190, 1212
K Vodárně 1175, 1208, 1232, 1237, 
1242, 1243
Luční 1160, 1174, 1184, 1189, 
1198, 1214, 1235
Na  Tábořišti 1171, 1193, 1197, 
1228, 1236, 1238
Nad Nechybou 1170, 1177, 1179, 
1204, 1207, 1209, 1210, 1229, 1230, 
1557
Nad Ovčínem 1161, 1173
Nad Včelínem 1276
Nerudova 629
Samota 114, 204
Svépomoc 656, 657, 658, 659, 
660, 676, 677, 691, 692, 693, 694, 
1077, 1083
Šípková 1155, 1166, 1217
Školní náměstí 627, 628, 688, 689, 
698
Táboritů 609
Zvonková 1153, 1199, 1233

Okrsek: 5

Budova Správy města, 

Průmyslová 1095, Sezimovo Ústí

Dukelská 638, 646, 673
Lipová 493, 494, 495, 500, 602, 603
Na  Vrších 3012E, 3015E, 3017E, 
3021E
Průmyslová 651, 1060, 1068, 1069, 
1070, 1111, 1112, 1113
Svépomoc 668, 669, 670, 671, 672, 
678, 679
Táboritů 604, 605, 606, 607, 608

Okrsek: 6

Budova Městského úřadu, 

Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí

Sezimovo Ústí 8E, 20E, 3075E
Boženy Němcové 106, 244, 530, 
531, 536, 544, 549, 555, 558, 564, 
569, 570, 571, 572, 875, 1035, 1036, 
1050
Bydlinského 15, 16, 17, 19, 20, 52,  
54, 55, 155, 157, 171, 188, 225, 236, 
580, 819
Dr. E. Beneše 105, 191, 208, 210, 
223, 237, 242, 247, 249, 516, 521, 
553, 567, 568, 829, 845, 846, 847, 
848, 849, 850, 851, 1038, 1054, 
1056, 1098, 1133, 1186, 1194, 1516
Jungmannova 512, 513, 514, 515, 
519, 520, 523, 524, 525, 526, 533, 
535, 547, 556, 1201, 1512, 1513, 
1514
K. H. Borovského 504, 505, 506, 
507, 508, 509, 510, 511, 527, 528, 

529, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 
1509, 1510, 1511
Na Mýtě 1034, 1055, 1065, 1148
Palackého 122, 502, 503, 518, 522, 
538, 539, 541, 545, 559, 560, 561, 
562, 563, 565, 573, 574, 575, 1040, 
1099, 1121, 1501, 1502, 1503
Petra Velikého 11, 154, 808
Soukeník 101, 3001E, 3004E   
3009E, 3010E
Šafaříkova 194, 195, 209, 211, 248, 
566, 828, 833, 834, 835, 836, 837, 
838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 
852, 879, 895, 1033, 1067, 1073, 
1123
 

Okrsek: 7

Budova Mateřské školy, Budova Mateřské školy, 

Kaplického 1037, Kaplického 1037, 

Sezimovo ÚstíSezimovo Ústí

Sezimovo Ústí 3027E, 3029E,   
3034E 3036E, 3071E, 3073E,   
3076E, 3077E
Alšova 914, 915, 916, 917, 918, 
919, 920, 950, 951, 952
Bydlinského 12, 14, 104, 238, 240, 
241, 578, 579, 581, 588, 591, 592, 
593, 594, 595, 803, 804, 870, 871, 
873, 898, 1149, 1249
Čapkova 943, 944
Čechova 1006, 1007, 1008, 1009, 
1010
Erbenova 969, 970
Hálkova 945, 946, 947, 948, 949
Hromádkova 3,  900, 901, 902, 
903, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 
911, 912, 913, 921, 922, 923, 924, 
925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 
932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 
939, 940, 941, 942, 999, 1000, 1001, 
1002, 1003, 1004, 1005
Jilemnického 953, 954, 955, 956, 
957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 
964, 965, 966, 967, 968
Kaplického  985, 986, 987, 988, 
989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 
996, 997, 998
Karenova 971, 972
Kollárova 1021, 1022, 1023, 1024, 
1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 
1031, 1032
Mlýnská 824, 855, 856, 857, 858, 
859, 861, 862, 863, 864, 1100
Nad Mýtem 113, 184, 185, 213, 
1041, 1081, 1127, 1130, 1136, 1164, 
1172, 1231, 1239
Šrámkova 1011, 1012, 1013, 1014, 
1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020
Švehlov 546, 551, 587, 596, 806, 
807, 825, 826, 865, 866, 867, 878, 
973, 1061
Vrchlického 974, 975, 976, 977, 
978, 979, 980, 981, 982, 983, 984

pokračování na str. 4
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Poděkování

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

Srdečně děkuji panu starostovi 
za blahopřání k mým 90. naro-
zeninám a paní Hlubinkové za 
předání dárku a hezké popoví-
dání.               František Brabec

Okrsek: 8

Budova Základní školy,

Švehlova 111, Sezimovo Ústí

Dr. E. Beneše 10,  21,  126, 137
Erbenova 1044
Hromádkova 1, 4, 5, 6, 8, 46, 47,  
48, 49, 134, 166, 576, 589, 854
Husovo náměstí 71, 75, 76, 77,  
145
Jana z Ústí 79, 80, 95, 96, 97, 98,  
99,  100, 132, 136, 146, 147, 162, 
175, 176, 177, 178, 229, 232, 550, 
552, 554, 557, 582, 583, 584, 597, 
813, 872, 876, 899, 1094, 1125, 

1140, 1163, 1224
Kánišova 65, 81, 116, 125, 142,  
151, 152, 156, 158, 187, 189, 197,  
198, 199, 200,  205, 206, 224, 230,  
532, 585
Klášterní 118, 131, 143, 148, 
170
Lužnická 881, 882, 883, 884, 885,  
886, 887, 888, 889, 890, 891, 892,  
893, 894, 1047, 1048, 1049
Petra Velikého 50, 212, 218, 1053, 
1092, 1222
Prokopa Holého 30, 31, 60, 61,   
128, 144, 169, 227, 231, 586
Švehlova 9, 51, 67, 111, 173, 181,  
182, 193, 215,  827, 830, 831, 832,  
1215
Táborská 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 

62, 63, 64, 72, 78, 82, 84, 85, 86, 87, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 103, 108, 120, 
127, 149, 153, 161, 163, 165, 180, 
207, 214, 235, 243, 245, 246, 801, 
802, 811, 812, 822, 823, 880, 1046, 
1124, 1223, 1227
U Komory 814, 815, 816, 817, 874, 
1072
Vaníčkova 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 56, 58, 115, 138, 140, 167, 179, 
183, 222, 542, 590, 1076, 1088
Vítkovecká 139, 172, 250, 810, 
820, 821, 853, 877, 1043, 1079, 
1128, 1129
Žižkova 69, 110, 124, 135, 150, 
220, 233, 548, 897, 1051, 1052, 
1234                                                    



Petr Klíma
oddělení životního prostředí

Jihočeský kraj 29. 9. 2017 vyhlásí 
výzvu k podávání žádostí a zve-

řejní podmínky pro podání žá-
dosti o  fi nanční podporu na  ná-
hradu stávajících zastaralých 
kotlů na  pevná paliva s  ručním 
přikládáním 1. a  2. emisní třídy 
v  rodinných domech. Předmě-
tem podpory budou: automatické 
kotle na biomasu či s ručním při-
kládáním, tepelná čerpadla, ply-
nové kondenzační kotle, automa-
tické kotle na uhlí a biomasu. Již 
nebudou podporovány nové kotle 

spalující čistě uhlí a kotle na uhlí 
a biomasu s ručním přikládáním. 
Příjem žádostí bude od  30. 10. 
2017 výhradně elektronicky s ná-
sledným doložením podepsaného 
výtisku a povinných příloh.

Více informací na  speciálních 
internetových stránkách Jihočes-
kého kraje: http://kotlikovedotace.
kraj-jihocesky.cz. Poskytovatelem 
dotace je Jihočeský kraj. Na uvede-
ných internetových stránkách jsou 
mj. uvedeny kontakty na příslušné 
pracovníky, kteří zodpoví případ-
né dotazy. Krajský úřad pořádá 
v  jihočeském kraji v průběhu září 
a  října 15 seminářů, jejichž cílem 
je seznámit s  podmínkami pro 

získání fi nanční podpory. V Tábo-
ře, v budově MěÚ Tábor, Husovo 
nám. 2938, v  zasedací místnosti 
ve 3. patře, se semináře uskuteční 
9. 10. a 16. 10. 2017, vždy od 16:30 
hodin.

Možnosti dotace by měli využít 
zejména provozovatelé starých 
kotlů na  pevná paliva o  jmeno-
vitém tepelném příkonu 10 – 
300 kW, které jsou zdrojem pro 
ústřední vytápění a  nesplňují 
alespoň 3. emisní třídu podle pří-
lohy č. 11 k  zákonu č. 201/2012 
Sb., o  ochraně ovzduší. Od  1. 9. 
2022 bude možno používat pouze 
zdroj splňující tyto emisní poža-
davky.                                              

Přichází 2. vlna kotlíkových dotací

Petr Klíma
oddělení životního prostředí

Žádáme všechny občany, kteří 
k vytápění domů v obytné zá-

stavbě provozují zdroje na pevná 
paliva, aby je používali tak, aby 
nedocházelo k obtěžování souse-
dů v okolí. Zejména by se měli vy-
varovat spalování jakýchkoliv od-
padů, ale i  nekvalitních levných 
paliv, pravidelně kontrolovat prů-
chodnost spalinových cest (čiště-
ní komína) a dbát na povolenou 
tmavost kouře vycházejícího 
z  komína. K  topení je povoleno 
používat pouze paliva předepsa-
ná výrobcem kotle a  žádná jiná. 
Každý takovýto zdroj přispívá 

svým dílem do  celkové situace 
v  podobě obtěžujícího, dusivého 
a  zapáchajícího smogu, přičemž 
pouhý jeden zdroj stačí zamořit 
čtvrtinu celého sídliště. Tento stav 
je a vždy byl předmětem stížností 
z  řad občanů Sezimova Ústí, ale 
i  sídliště Nad Lužnicí, kterých se 
znečištění ovzduší bezprostředně 
dotýká.

Dovolujeme si připomenout 
povinnost u  spalovacích stacio-
nárních zdrojů na  pevná paliva 
o  jmenovitém tepelném příkonu 
od  10 do  300 kW včetně, který 
slouží jako zdroj tepla pro tep-
lovodní soustavu ústředního 
vytápění, provádět jednou za  2 
kalendářní roky prostřednictvím 
odborně způsobilé osoby kont-

rolu technického stavu a provozu 
zdroje a doklad o provedení této 
kontroly předkládat na  vyžádání 
MěÚ Tábor. 

Dále si dovolujeme upozornit 
na  nové oprávnění MěÚ Tábor, 
který v  případě, že provozovatel 
spalovacího zdroje poruší někte-
rou ze svých povinností, může 
po  předchozí písemné výzvě 
vstoupit do jeho obydlí a zkontro-
lovat dodržování povinností pod-
le tohoto zákona. Vlastník nebo 
uživatel těchto prostor je povinen 
umožnit kontrolujícímu přístup 
ke  spalovacímu stacionárnímu 
zdroji, jeho příslušenství a  použí-
vaným palivům. Za prokázané po-
rušení povinností pak tento úřad 
ukládá sankce.                                   

Blížící se topná sezóna

pokračování ze str. 3

Narození:
Havlová Helena 
Hoff erová Sára 
Lenker Matyáš 
Tourek Tomáš 

Turek František
Valešová Bára

Zemřelí:
Hadrava František

Jančík Jan
Kubiš Miroslav
Lemberka Karel
Nedvědová Jana 
Přibylová Růžena

Štibrányiová Marie
Vosolová Miroslava

Společenská kronika

od 29. 7. do 25. 8.

S bolestí v srdci 
oznamujeme všem 
přátelům a známým, 
že nás s klidem v duši
navždy opustila naše 
milovaná babička 
a prababička 
paní Marie Modrá. 

Zemřela po dlouhé 
nemoci dne 7. 9. 2017 
ve věku 81 let. 

S láskou bude navždy
vzpomínat vnučka 
Michaela s rodinou.
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KOUPĚ

Koupím byt 2+1 nebo 3+1 
v Sezimově Ústí 2, OV, výtah 
nebo zděný byt se zvýšeným 
přízemím (jedny schody), 
platba v hotovosti. 

Tel.: 773 626 167

Koupím garáž v  Sezimově 
Ústí 2 v lokalitě u Hiltonu. 

Tel: 777 022 996

Koupím Simsona – 3.000 Kč, 
Jawu, Stadiona, Pařeza – 
5.000 Kč. Nepojízdné, bez TP. 

Tel.: 736 741 967

Inzerce

PRODEJ

Prodám byt 1+1, 30 m2 ve 
3. patře v Sezimově Ústí 2.
Tel.: 601 228 131. RK nevolat!

Prodám levně uhelné brikety.
Tel.: 723 915 985

PRONÁJEM

Pronajmu byt 3+kk, částečně 
zařízený v Sezimově Ústí 2, ul. 
Průmyslová. Cena 9.000 Kč. 

Tel.: 603 822 429

Z činnosti Policie České republiky
prap. Jiří Matyš

Na  Obvodním oddělení Poli-
cie ČR v Sezimově Ústí bylo 

v měsíci srpnu šetřeno několik pře-
stupků a  trestných činů na území 
Sezimova Ústí. Krátce jen několik 
případů:
 Dne 5. 8. 2017 v době od 17:00  

do  19:30 hodin nalezl nezná-
mý pachatel na  trase Tábor, 
ulice   9. května – Sezimovo Ústí, 
9. května 684, pouzdro na  do-
klady černé barvy společně s OP 
(SVK), kartou zdravotní pojiš-
ťovny VZP, kartou k  výběrům 
z  bankomatu spol. Equa (bez 
přiloženého PINu) a  fi nanční 
hotovostí 2.000 Kč, které si bez 
povolení oprávněné osoby po-
nechal a dále si neznámá pacha-
telka kolem 19:00 hodin téhož 
dne, pod záminkou zapůjčení 
mobilního telefonu  zn. NO-
KIA (nezjištěného typu) v  re-
stauraci U Vrby v ul. 9. května, 
tento zapůjčila od majitele J. V., 
a následně i s telefonem z místa 
odešla neznámo kam, ku škodě
J. V. ve výši 2.100 Kč.

 Dne 6. 8. v  době od  07:30 
do 10:30 hodin odcizil neznámý 

pachatel volně postavenou Ba-
betu 210 v hodnotě 4.500 Kč ze-
lené barvy, s lankovým zámkem 
v hodnotě 100 Kč, v ul. Prokopa 
Holého před domem č. p.  59 
(Penzion Růže). Tímto způsobil 
majiteli M. H. škodu 4.600 Kč. 
Následně byla dne 10. 8. Babeta 
majitelem nalezena, kdy zjistil 
její poškození, které bylo ve výši 
1.000 Kč. 

 Dne 9. 8. v době od 05:00 hodin 
do 15:00 hodin otevřel nezná-
mý pachatel bez použití násilí 
neuzamčenou vstupní branku 
na pozemek u RD č. p. 844 v ul. 
Šafaříkova, kdy z  pozemku 
odcizil dvě pánská trekingo-
vá jízdní kola zn. PELLS čer-
veno-bílé a  bílo-černé barvy 
v současné hodnotě 30.000 Kč. 
Jízdní kola stála neuzamčena 
ve  stojanu ihned za  vstupní 
brankou.

 Dne 29. 8. v  době od  22:40 
do  22:45 hodin  nezjištěným 
předmětem poškodil neznámý 
pachatel skleněnou tabuli za-
stávky MHD v  Sezimově Ústí 
na náměstí Tomáše Bati ve smě-
ru na  Tábor, čímž byla způso-
bena škoda v  dosud nezjištěné 
výši. 

 V období od srpna 2016 do srp-
na 2017 neoprávněně ode-
bral neznámý pachatel celkem 
40,8 m3 pitné vody v  chatové 
osadě č. 3 zvané Pod Letištěm 
– ČZS, v Sezimově Ústí II, čímž 
jejím členům způsobil škodu 
ve výši 2.220 Kč.

 Dne 30. 8. v době od 13:20 hod. 
do  13:29 hodin odcizili tři ne-
známí pachatelé v  prodejně 
COOP Astra na  náměstí To-
máše Bati 2 ks portského vína, 
10 ks tatranek a  15 ks rohlíků, 
čímž způsobili celkovou škodu 
ve výši 595 Kč podniku OD Jed-
nota Tábor.

 V  době od  20:00 do  21:00 ho-
din dne 31. 8. odcizil neznámý 
pachatel volně odložené pánské 
jízdní trekingové kolo černé 
barvy zn. Kilimanjaro, které bylo 
opřené o  stěnu domu č. p.  438 
v  ulici Sokolovská na  dvorku 
domu cca 5 metrů od odemčené 
branky. Tímto jednáním vznik-
la majiteli Z. P.  škoda ve  výši 
4.000 Kč.
Rovněž z měsíce srpna  je v še-

tření několik přestupků proti ob-
čanskému soužití a  proti veřejné-
mu pořádku, které jsou převážně 
z restauračních zařízení.                 

Hledáme informace o skupince lidí na dobové fotografi i asi z padesátých let pořízené před hotelem MAS v Sezimově Ústí. 
Jakoukoliv informaci sdělte, prosím, na podatelně Městského úřadu v Sezimově Ústí. Děkujeme.

Poznáte, kdo je na dobové fotografii? 21.12 ZO ČSOP

PTAČÍ FESTIVAL
Pozvánka na vycházku

za poznáním našich 
ptáků

SRAZ

30. září v 9 hodin
na Školním náměstí před 

1. ZŠ v Sezimově Ústí II

PROGRAM

Vycházka za poznáním 
příslušníků naší anifauny 

spojená s odchytem 
a kroužkováním ptáků, 

soutěží a ukázkami 
ochrany ptáků.

DOPORUČENO 

Terénní oblečení, obuv, 
dalekohled.

Návrat ve 12:30 hodin.
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Anna Slunečková
kronikářka

Pro toto vyprávění jsem použi-
la zápis z  Kroniky roku 1938. 

Na konci vysvětlím proč.
 Roku  1938 se konečně splnilo 

dávné přání zdejšího občanstva – 
zřízení železniční zastávky. Dne 
29. ledna se konalo komisionelní 
šetření o zastávce u Čápova dvora 
za  účasti zástupců ředitelství stát-
ních drah, města Tábora a  zdejší 
obce. Obec pak žádala město Tá-
bor o  prodej pozemku ke  zřízení 
cesty přes pole ke  slepé rampič-
ce u  Čápova dvora. Město Tábor 
však oznámilo, že tento pozemek 
nemůže postoupiti a  doporučilo 
zřídit zastávku buď přímo u  Čá-
pova dvora, nebo u Velkého dvora. 
Přitom byl také předložen pro-
jekt silnice od Mýta přes zastávku 
a kolem Velkého dvora k Nechybě 
s  připojením na  turoveckou sil-
nici. Obecní zastupitelstvo se pak 
rozhodlo pro zastávku u  Velkého 
dvora. Ředitelství drah se spoko-
jilo s  příspěvkem obce v  částce 
500 Kč místo dříve  požadovaných 
15.000 Kč a  začátkem května po-
čalo se upravovati nástupiště. Tyto 
práce rovněž uhradila obec, což si 
vyžádalo náklad 1.254 Kč.

V  neděli dne 15. května 1938 
byla zastávka slavnostně otevřena. 
Zastavil zde první osobní vlak vy-
jíždějící z  Tábora v  jednu hodinu 

odpoledne a  zároveň zde vystou-
pila řada pasažérů se zástupci ře-
ditelství státních drah. Odpoledne 
před půl jednou se v Sezimově Ústí 
na náměstí sešel zástup občanstva, 
obecní zastupitelstvo, hasičský 
sbor, školní mládež a celý průvod, 
maje v  čele státní vlajku, za  zvu-
ku hudby táborských železničářů 
vydal se k  zastávce. Velká tabule 
na  zastávce nesoucí jméno nové 
stanice - Sezimovo Ústí - byla oz-
dobena chvojím a státními vlajka-
mi. Několik minut po  jedné vlak 
za  zvuku hudby poprvé zastavil. 
Pronášely  se projevy jak ze strany 
zástupců ředitelství státních drah, 
tak i  starosty obce pana Vesecké-
ho o významu železniční zastávky 
pro rozvoj Sezimova Ústí. Poté se 
všichni odebrali zpět do obce. 

Nejprve se nastupovalo do vlaku 
ze strany od  silnice od  Sezimova 
Ústí I. Cesta byla polní, neupra-

vená, poblíž železničních závor se 
zde postavila malá dřevěná bouda, 
jež sloužila něco jako pokladna či 
čekárna. V  roce 1941-2 bylo po-
staveno nynější nádraží s nástupi-
štěm  na  opačné straně směrem  
k Sezimovu Ústí II., vybudovala se 
vlečka, která se poté prodloužila až 
do Plané n. L., vybudoval se nad-
jezd přes železniční trať.

Nyní již mohu napsat, proč jsem 
tuto vzpomínku vybrala. Obrátil 
se na mě jeden zájemce o historii 
železnice s  prosbou o  poskytnutí 
snímků z té doby. Já však bohužel 
žádné snímky nemám, ale věřím, 
že se najde mezi občany někdo, 
kdo je má, kdo bude ochoten je 
zapůjčit k  oskenování a  já budu 
tak moci uspokojit jak sběratele, 
tak i naši Kroniku. Pomůžete mi? 
Sehnat kontakt na  mě určitě ne-
bude problém. Už se začínám těšit 
na vaše příspěvky.                             

Blanka Voštová
ZŠ Školní náměstí 628

Zatímco děti o  letních prázd-
ninách spokojeně odpočívaly, 

život v naší ZŠ se nezastavil. Probí-
halo zde dokončování stavebních 
úprav, aby se žáci v novém školním 
roce mohli cítit co nejlépe. Byly vy-
malovány prostory šaten i některé 
třídy. Opravila se cvičná kuchyňka 
a všechny učebny na 2. stupni se už 
mohou pochlubit novými vesta-
věnými skříněmi. Nesmíme zapo-
menout ani na dokončení 2. etapy 
rekonstrukce stoupaček.V přízemí 
jsme vytvořili odbornou učebnu 
hudební výchovy, která je vybave-
na zbrusu novými židličkami s od-
klápěcí pracovní deskou. Doufáme, 
že se zde žáci budou cítit dobře a že 
nás všechny čeká úspěšný školní 
rok.                                                     

    
Jana Pětivlasová
ZŠ Švehlova 111

Někomu utekly prázdniny rych-
leji, jinému se zdály být dlou-

hé, nicméně všichni jsme se zase 
sešli v  září ve  škole. Žáky pátých 
ročníků vystřídali noví prvňáčci, 
na které se v prvních dnech školy se 
svou pomocí a radou zaměřila ne-
jen třídní paní učitelka, ale i všich-
ni ostatní žáci a zaměstnanci školy. 
Všichni jsou jim kamarády, mezi 
nimiž jim bude jistě dobře.

Od 4. září, kdy jsme v tělocvič-
ně společně slavnostně zahájili 
školní rok, uplynulo zatím jen 

pár dnů, v mnohých třídách byste 
ale ani nepoznali, že školní práci 
dětí přerušily prázdniny. Pracují 
v  jednotlivých předmětech s  no-

vou chutí a  brzy jistě přivyknou 
i novému dennímu režimu, který 
souvisí s  přibývajícími předměty
a kroužky.                                        

Irena Györiová
MŠ Zahrádka

Letní prázdniny utekly jako 
voda a  naše mateřská škola 

Zahrádka znovu ožila dětskými 
hlásky a veselým smíchem. Kromě 
tradičně vyzdobených a barevných 
tříd čekala na děti nově upravená 
školní zahrada. Kolem celé budo-
vy vyrostl záhon, byla vysazena 
okrasná magnólie a  bylinky ko-
lem chodníků, objevil se proléza-
cí tunel pod kopcem a  spirálový 
labyrint z tújí.  Vzniklo tak místo, 
kde můžeme díky stromkovému 
labyrintu podnikat dobrodružné 

výpravy, prolézat tunelem, překo-
návat kopec a  pozorovat růst ky-
tiček a bylinek na nově vzniklých 
záhoncích. Máme tak k  dispozici 
další, tentokrát přírodní učebnu, 
kterou můžeme všichni využívat 
celý školní rok.                                    

Kronika představuje – Historie železnice v Sezimově Ústí

Od září opět ve škole

Zahrada 
v Zahrádce

Dokončování 
stavebních úprav
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Alena Kalinová
trenérka

2. ČSL MUŽI

Po velice rušném létě, jaké jsme 
jen tak u Kozského potoka ne-

zažili, kdy se na soft balovém hřišti 
postupně vystřídalo při týdenních 
soustředěních celkem sedm jiho-
českých a pražských týmů, pokra-
čovala první zářijový víkend 2. čes-
ká soft ballová liga mužů.

Domácí Hladoví Hroši měli 
po slabší koncovce jarní části sou-
těže nůž na krku. Pokud chtějí zů-
stat ve hře o play off , musí bezpod-
mínečně dva podzimní víkendy 
zabrat. První víkend musí odehrát 
bez porážky, neboť soupeřem jim 
jsou poslední dva týmy dosavadní 
tabulky. Navíc jim pro tento ví-
kend chybí juniorští reprezentanti 
Bočánek a  Švec, kteří se účastní 
prestižního Super Cupu v Holand-
sku, a nemocný catcher Kouba. PV 
Praha neprožívají letos povedenou 
sezonu. Na prkně za Hrochy se jim 

postavil Martin Hudeček. Hosté 
bojovali s dobrým nadhozem do-
mácích, a  i  když se dostali k  od-
palu, pole bylo bezchybné. Zápas 
byl ukončen rozdílem po 5. směně 
za  stavu 13:1. Dvěma homeruny 
k výhře přispěl Řízek. Druhý zápas 
byl v  půlce první směny odložen 
pro hustý déšť a dohrával se v ne-
děli v podvečer.

Nedělní ráno začalo sušením 
hřiště pro loňského účastníka Ex-
traligy Radotínský sportovní klub. 
V  prvním zápase proti pražanům 
se postavil na  prkno Michal Fic-
za a  soupeři nedovolil ani bod. 
Domácí se po  úvodních chybách 
na metách uklidnili a zabrali. Do-
mácí měli zápas pod kontrolou, 
postupně navršovali skóre, aby zá-
pas ukončili rozdílem 11:0 po šesté 
směně. 

Pod vlivem prvního zápasu 
nasadil kouč Boháček do  odve-
ty všechny kadety a  juniory, aby 
získali ligové ostruhy. Na  prk-
no se postavil Patrik Malovaný 
a  dvě směny držel vyrovnaný 

stav. Ve třetí směně hosté přitla-
čili na pilu a po několika chybách 
v poli bylo skóre 0:6. Následovalo 
rychlé střídání, mládí šlo na  la-
vičku a  začala stíhací jízda. Mi-
chal Ficsa na  nadhozu výrazně 
pomáhal obraně. Do šesté směny 
šli domácí za  stavu 4:6. Nejpr-
ve hosté darovali metu Ficzovi, 
kterého Devera hitem posunul 
na třetí metu, Bary Řízek home-
runem otočil stav na 7:6 pro do-
mácí. V  dohrávce se pak ukázal 
novopečený mistr Evropy Švec 
perfektním chycením ve  sklu-
zu. Domácí tak vybojovali i třetí 
body víkendu. K  dohrávce so-
botního odloženého utkání pak 
v  neděli v  podvečer dorazili PV 
Praha. Značně unaveni a s malou 
motivací  zápas domácím značně 
usnadnili  a  ti si došli pro vítěz-
ství 12:2 po pěti směnách. Čtyř-
mi výhrami Hroši oživili šance 
na play off  a třetí zářijový víkend 
si to rozdají opět u Kozského po-
toka v  přímém souboji s  havlíč-
kobrodskými jmenovci.

2. ČSL ŽÁCI
Další víkend patřil žákům. Po-

dařilo se jim ve skupině východ ob-
sadit 3. místo, ze kterého postupují 
do  mezidivizního turnaje 2. ligy 
a mohou bojovat o účast ve fi nálo-
vém turnaji o mistra republiky s ex-
traligovými týmy. Už sčítání účast-
níků ale bylo oříškem. Na  turnaj 
jsme odjížděli s  minimálním 
počtem hráčů. Zápasy proti Tr-
hovým Svinům a  Spectru Praha 
se nevydařily. Reparát, který nás 
mohl dostat na  bednu, vypadal 
dlouho nadějně, ale i  zde jsme 
museli kapitulovat Kosteleckým 
Klackařům. Výsledek 3-1 nás 
poslal do boje o celkové 5. místo 
v 2. lize žáků. Uplakaná neděle nás 
přivítala na hřišti a my chtěli zdolat 
alespoň žáky Joudrs Praha. Velké 
nasazení a motivace získat body do-
vedla naše běžce k mnoha chybám. 
Takže sen o fi nále padl, ale kdo by 
věřil před dvěma lety, když tito žáci 
začínali, že se jim podaří dojít tak 
vysoko. K 6. místu ve 2. lize může-
me také gratulovat.                           

Softballové dohrávky v plném proudu

Viditelnost planet
Merkur – nepozorovatelný
Venuše – ráno nad východním 
obzorem
Mars – ráno nad východním ob-
zorem
Jupiter – nepozorovatelný
Saturn – večer nad jihozápadním 
obzorem
Uran – po  celou noc, 19. 10. se 
ocitne nejblíže Zemi (2 829,6 mi-
liónů kilometrů)
Neptun – po  většinu noci kromě 
rána

 
Přijďte pozorovat Sluníčko – 

naši nejbližší hvězdu. Jako jedna 
z  hvězdáren zaznamenáváme její 
aktivitu. Sledujeme jevy na Slunci 
– skvrny a erupce.

Zajímavosti  na obloze
ORIONIDY
V  druhé polovině října se naše 

planeta Země na své dráze kolem 
Slunce střetává s rozsáhlým prou-
dem meteoroidů, který za  sebou 
nechává slavná Halleyova kometa. 
Vyletují z  nejsevernější části sou-
hvězdí Orion, odtud název Orio-
nidy. 

Významné události
60. výročí
Dne 4.října 1957 byla vypuštěna 

tehdejším Sovětským svazem prv-
ní umělá družice Země Sputnik 1.

Družice měla tvar koule o prů-
měru 58 centimetrů a  vážila 83,6 
kilogramů. Vysílala rádiové sig-
nály. Kolem Země provedla 1440 
obletů. Díky gravitaci vstoupila 
3.ledna 1958 do  atmosféry, kde 
shořela. Sputnik 1 je považován 

za  počátek kosmické astrono-
mie. Jeho vypuštěním začal kos-
mický věk lidstva.

 
Akce hvězdárny
Všechny příznivce hvězdné ob-

lohy zveme na  každoroční  NOC 
VĚDCŮ, která se koná 6. října 
na naší hvězdárně od 18.hodin.

Bude očekávaná mnohonásobná 
imploze, kterou si určitě nenechte 
ujít. Zajímavé akce a  přednášky 
najdete také na  našich stránkách 
www.hvezdarna-fp.cz nebo aktuál-
ně přímo na hvězdárně. Pozorová-
ní oblohy probíhá pouze za jasné-
ho počasí. Kontakt: Zdeněk Soldát, 
tel: 731  329  451, Vlastislav Feik,  
tel:  602 422 166.                              

Hvězdárna Františka Pešty  
INZERCE
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LOUTKOVÝ FESTIVAL
MÁŠA A TŘI MEDVĚDI

Sváťovo dividlo
7. října 15 hod.

velký sál

Pohádka o zlobivé holčičce 
Máše, která bez pozvání navštíví 
medvědí domeček. Co se stane, 
až ji najdou? Sváťovo dividlo je 
klasické loutkové divadlo pro 
nejmenší, po pohádce vystoupí 
oblíbený Kašpárek s Čertíkem 
Popletou a zazpívají si spolu 
s dětmi.
vstupné: 50 Kč 

HRNEČKU VAŘ

Divadýlko Na schodech
7. října 16 hod.

loutkový sál

Andulka jde do lesa na jahody, 
potká babičku, ta prosí o kousek 
chleba, protože má hlad. Andulka 
jí dá celý svůj chleba. Za to jí 
babička daruje kouzelný hrneček 
a řekne, jak s ním zacházet. 
Andulka donese hrneček domů, 
spolu s matkou ho vyzkoušejí. Ale 
Andulka musí jít do města na trh. 
Matka je celá nedočkavá a poručí 
hrnečku sama. Neumí však vaření 
zastavit.
vstupné: 20 Kč 

O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH

Divadlo Drak Th eatre
7. října 17 hod.

malý sál

Maruška žije v malé chaloupce 
se svou macechou a nevlastní 
sestrou. Ty se k ní nechovají 
vůbec hezky. Vrcholem pak je, 
když nebohou Marušku pošlou 
na mráz, aby jim přinesla třeba 
jahody. Co si chudák Maruška teď 
počne? Každý přece ví, že jahody 
v lednu nerostou. 
vstupné: 50 Kč 

VYPRÁVĚNÍ STARÉHO VLKA 

ANEB PRAVDA O KARKULCE

Divadlo Koňmo 
8. října 15 hod.

velký sál

Bylo jednou jedno venkovské 
děvčátko. Maminka dívenku nade 

vše milovala a což teprve babička! 
Ta dobrá duše jí ušila červený 
čepeček, který jí tak hezky slušel 
a že dívenka nechtěla nosit jiný, 
začali jí všichni podle něho říkat 
Červená Karkulka. 
vstupné: 50 Kč 

JAK ŠIŠKA NECHTĚLA 

SPADNOUT

JAK STROMOUŠ STŘÍLEL 

Z BORŮVKOVÉHO DĚLA

Loutkové divadlo Nitka Písek
8. října 16 hod.

malý sál

První příběh vypráví o dvou 
lesních skřítcích, Větvičkovi 
a Pařízkovi, kteří dostali chuť 
na šišková semínka. Ve druhém 
chce Stromouš vyhnat Větvičku 
a Pařízka z jejich chaloupky. Vše 
snad dobře dopadne, ale bez 
pomoci dětí to asi nepůjde.
vstupné: 50 Kč 

ČÍNSKÁ HEDVÁBNÁ LEGENDA 

Divadlo Studna 
8. října 17 hod.

velký sál

Máte rádi čaj? Než se nám uvaří 
voda, poslechněte si příběh 
o krásné Su-Lin, démonech 

a statečném zachránci Zang-Po. 
Příběh o moudrosti a odvaze, 
o hedvábí, ale hlavně o čaji...
vstupné: 50 Kč 

LOUTKOVÁ DÍLNIČKA 

8. října 15 – 18 hod. 

Spektrum

Děti si mohou přijít vyrobit 
dřevěné loutky a namalovat 
papírovou masku.
cena: 50 Kč

 
DIVADLO

VELKÝ HOLKY NEPLÁČOU

AGENTURA FAMILIE

12. října 19 hod.

sál Spektrum

Komedie o vztazích a o „ideálním“ 
soužití kamarádek, které konečně 
mohou začít žít po svém. Co 
si počnou dvě dámy, kterým 
se rozpadlo manželství? Jejich 
problémy je svedly dohromady. 
Na takové zápletce vlastně není 
nic směšného. Omyl. Humor 
a nadsázka, s jakou dámy řeší své 
problémy, vede ke komickým 
situacím. Namísto toho, aby se dvě 
opuštěné manželky trápily někde 
o samotě, založí spolu vlastní 
takzvané manželství, ve kterém 
každá hraje tutéž iritující roli, 
díky níž dovedla předtím manžela 
málem k šílenství. Hrají: Jana 
Šulcová, Veronika Jeníková, Dana 
Batulková, Vendula Křížová/
Daniela Choděrová, Marcel Vašinka
vstupné: 320 Kč

ONE DAY IN LONDON

THE EASY ENGLISH THEATRE

19. října 19 hodin

sál Spektrum
Anglické edukativní představení, 
hrané anglickými herci, díky 
kterým získáte kontakt s rodilými 
mluvčími. One day in London 
zachycuje jeden neobyčejný den 
v životě obyčejného mladíka 
Chrise. V představení jsou četně 
používány běžné anglické výrazy, 
které ovšem nemusí být úplně 
známé z učebnic gramatiky, avšak 
pro komunikaci v anglicky mluvící 
zemi jsou nezbytné a jejich znalost 
je velmi důležitá. Hrají: Tomas 
McCabe a Penny Bainbridge
vstupné: 110 Kč

POHÁDKY

JAK ČERTI UKRADLI 

KRÁLOVSKOU KORUNU

Divadýlko Na schodech 
11., 18. a 25. října 16.30 hod.

MĚSTSKÉ STŘEDISKO 

KULTURY A  SPORTU

ŘEDITELKA MSKS

737 254 683
KINO – POKLADNA

381 275 805, 734 790 037
KANCELÁŘ

381 276 707

GALERIE SPEKTRUM

734 797 521
(výstavy v galerii Spektrum 

jsou přístupné v otevírací době 
infocentra nebo v době konání 

kulturních akcí)

INFORMAČNÍ CENTRUM 

(SPEKTRUM)

736 523 288
(předprodej vstupenek)

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

PRODEJ ON-LINE VSTUPENEK 

www.kultura.sezimovo-usti.cz
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MĚSTSKÉ STŘEDISKO 

KULTURY A  SPORTU

loutkový sál

Čerti se doslechnou, že má král 
kouzelnou korunu, ukradnou ji. 
Zkoušejí s ní kouzlit, ale nejde 

to. Kašpárek s Honzou korunu 
najdou a čerty pořádně vytrestají.
vstupné: 20 Kč

PŘEDNÁŠKY

BIBLE A ČLOVĚK V 21. STOLETÍ

9. října 18 hod.

Městská knihovna 2

Co si lidé dnes myslí o Bibli? 
Je Bible jen tlustá stará knížka 
legend a bájí, která nemá nic 
společného s reálným životem, 
nebo je použitelná i pro člověka 
v roce 2017? Na tyto a další otázky 
se pokusí odpovědět Ing. Jiří 
Folta, který o Bibli přednáší již 
několik let. Setkání bude probíhat 
interaktivní formou a mělo by 
oslovit všechny věkové kategorie.
vstupné: zdarma

RODOKMENY 

A RODINNÁ HISTORIE 

16. října 18 hod.

Spektrum

Zajímá vás vaše rodinná historie 
a kořeny? A jak vaše rodiny 
a předkové žili v dobách dávno 
minulých – za mocenského 
absolutismu habsburské dynastie, 
průmyslové revoluce i obou 
světových válek? Přijďte si 
poslechnout, jak sami můžete 
začít pátrat po svých kořenech 
a vypracovat si tak rozsáhlý 
rodový strom. Přednášet vám 
bude Bc. Tereza Dvořáková.
vstupné: 40 Kč

KOREA – 646 POHLEDŮ Z ASIE

Konto BARIÉRY
1. listopadu 19 hod.

Spektrum

Čtyři měsíce v Asii nezažije každý. 

Petr při tom zvládl nejen studovat, 
ale i procestovat kus Filipín, 
Japonska a hlavně do hloubky 
poznat život v Jižní Koreji. Víte, 
jak v Koreji nejlevněji přenocovat? 
Co musí korejský kluk zařídit, 
když chce jít na rande? Proč si 
Korejci doma nevaří? Petrova 
cesta měla navíc úžasný lidský 
přesah – ale ten už vám poví sám. 
vstupné: dobrovolné

KURZY

HARMONIZAČNÍ 

A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

2., 9., 16., 23, 30. října 18 hod.

Spektrum 

Cvič ení s lektorkou Mgr. Lenkou 
Čápovou pro zdraví a psychickou 
pohodu, vhodné pro všechny 
vě kové kategorie. Zbavíte se 
napě tí, bolesti, nauč íte se správně  
využívat svaly a př edcházet 
zdravotním problémů m.
vstupné: 60 Kč

VÝLETY

NOBLESNÍ VÝLET 

(NEJEN) PRO DÁMY

sobota 21. října

odjezd v 8 hod. Spektrum, 

8.15 hod. Tábor ČD 

Světoznámý návrhář bot Manolo 
Blahnik právě vystavuje v Praze 
v Museu Kampa! Nádherná 
výstava nejlepších kousků probíhá 
do poloviny listopadu a my se 
na ní podíváme s odborným 
komentářem. Hned vedle 
navštívíme nově otevřenou 
Werichovu vilu. Místo má 
nádhernou atmosféru, expozice 
je interaktivní a prezentuje Jana 
Wericha ve všech jeho uměleckých 
podobách. Na Kampě je plánován 
hodinový rozchod. Jako tečka 
zájezdu nás čeká výstava 
v Tančícím domě „13 komnat 
První republiky“. 
Výstava je rozdělena do 13 sekcí, 
např. fi lm, móda, podnikání 
a bude tvořena převážně 
z originálních exponátů. Pohodlné 
boty s sebou!
cena: 960 Kč
V ceně jsou zahrnuty vstupy.
č. účtu: 705 978 359 / 0800, 
var. symbol 2110

PRAHA

sobota 28. října

odjezd v 7 hod. Spektrum, 

7.15 hod. Tábor ČD 

Mgr. Josef Bílek nás zavede 
nejprve ke kostelu sv. Cyrila 
a Metoděje na Novém městě, 
který se zapsal do naší historie 
jako poslední útočiště atentátníků 
na R. Heydricha. Navštívíme 
také Národní památník obětí 
Heydrichiády. Na další návštěvu 
čeká národní kulturní památka 
Muzeum Stará Čistírna. Jedná 
se o původní a unikátní čistírnu 
odpadních vod, která byla v Praze 
postavena r. 1901 a sloužila až 
do r. 1968. Odtud dojedeme 
do Muzea městské hromadné 
dopravy, ve kterém se nám 
představí mimo jiné popelářská 
a vyhlídková tramvaj nebo 
jeden z posledních trolejbusů, 
které v Praze sloužily. Na závěr 
se přesuneme do Kbelského 

Leteckého muzea. Ve venkovních 
expozicích si prohlédneme asi 
padesát a v hangárech okolo 
stovky letadel. Letošní novinkou 
je 300 m vzdálená expozice Aera, 
kde jsou vystaveny předválečné 
stroje naší výroby.
cena: 650 Kč / 560 Kč děti a senioři
V ceně jsou zahrnuty vstupy.
č. účtu: 705 978 359 / 0800, 
var. symbol 2810

VÝSTAVY A VERNISÁŽE

VZPOMÍNÁNÍ 

NA ZAPOMENUTÉ

VERNISÁŽ - 2. října 18 hod.

Výstava je přístupná 
do 30. listopadu. 
Městská knihovna 2

Výstava abstraktních olejů krajin 
pana Jaromíra Matouška.

PATCHWORK – prodejní výstava

VERNISÁŽ – 23. října 18 hod.

Výstava je přístupná 
do 29. října od 9 do 18 hod. 
galerie Spektrum 

Výstava prací, které se zabývají 

specifi ckou textilní technikou 
spočívající v sešívání malých 
barevných kousků látek, což 
vytváří neobvykle krásné 
geometrické vzory.

OTEVŘI SRDCE

VERNISÁŽ – 28. října 16 hod.

Výstava je přístupná 
do 31. prosince.
Charitativní výstava členů 
Volného sdružení umělců jižních 
Čech a jejich uměleckých přátel na 
podporu Centra Bazalka 
v Českých Budějovicích, které 
pracuje s postiženými dětmi. 
Veškerý zisk z prodeje jde přímo 
pro Bazalku. 

VOLNÉ SDRUŽENÍ UMĚLCŮ 

JIŽNÍCH ČECH A HOSTÉ

Výstava je přístupná do 31. října. 
galerie Spektrum

Nezávislé sdružení hlavně 
neprofesionálních umělců 
různého zaměření převážně Čech, 
ale i ze zahraničí. Josef Pepíno 

Balek z Velešína představí akvarely 
a květinová zátiší, Monti Kubrik 
z Prahy mystické krajiny, Petr 
Hofman z Prahy fi gurální malbu, 
Ing. Miroslava Trusková barevné 
fotografi e z Toskánska i jižních 
Čech a Kateřina Nitková své 
obrazy.

MILAN SVATEK – AUTOGRAMY

Výstava je přístupná do 22. října. 
galerie Spektrum

Milan Svatek od mládí 
sbírá autogramy slavných 
osobností československého 
fi lmového a hudebního světa. 
Uvidíte fotografi e s podpisy 
hvězd od první republiky až 
po současnost.
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OBJEKTIVEM FOTOAPARÁTU

Výstava je přístupná do 31. října. 
galerie Spektrum

Výstava amatérských fotografi í 
Ing. Milana Křiklána. Autor se 
narodil r. 1966 v Táboře, kde 
také žije. Fotografováním se 
zabývá od roku 2011. Cílem jeho 
objektivu je příroda a vše krásné 
kolem nás.

Výstavy jsou přístupné 
v otevírací době informačního centra 

a v době konání kulturních akcí 
MSKS včetně promítání fi lmů (vstup 

hlavním vchodem).

PŘIPRAVUJEME

NA CESTĚ S HUDBOU 

– VNITŘNÍ LET 

– obrazy Hany Masopustové

PŘIPRAVUJEME VÝLETY

PAMÁTKY PRAHY – Anežský 
klášter, Betlémská kaple, 
PASOV – adventní trhy, prohlídka 
města, předvánoční nákupy

KLUBOVNA III. VĚKU

ROSTLINNÁ ARTETERAPIE

2. října 15 hod.

Městská klubovna v Jiráskově ulici

Zajímavosti (s konkrétními 
ukázkami) o léčení lidské 
psychiky prostřednictvím obrazu 
a výtvarného umění - o rostlinné 
arteterapii - se dozvíme 
od bývalého profesora Gymnázia 
Pierra de Coubertina v Táboře 
Ivana Macka.

JAK SI SESTAVIT RODOKMEN

9. října 15 hod.

Městská klubovna v Jiráskově ulici

První setkání s Bc. Terezou 
Dvořákovou nás zavede proti 
proudu času do naší rodinné 
historie. Ukážeme si, jak se vydat 
po stopách předků a vypracovat si 
tak jedinečný rodový strom. 

VZTAHY MEZI LIDMI

16. října 15 hod.

Městská klubovna v Jiráskově ulici

Co je důležité pro dobré fungování 
mezilidských vztahů? Jak řešit 
konfl ikty? Přijďte se dozvědět více. 
Přednášející Ing. Jiří Folta.

POSEZENÍ S HARMONIKOU

23. října 15 hod.

Městská klubovna v Jiráskově ulici

S písničkou jde lépe všechno, 
vynecháme metal, techno. 
Zapějeme osvědčené hity, 
přijď mezi nás i ty!  

KARETNÍ HRY

30. října 15 hod.

Městská klubovna v Jiráskově ulici

Přijďte si společně zahrát hru, 
která vznikla někdy v poválečných 
letech, a to pod názvem Mau-
mau (název byl odvozen 
od jména ozbrojeného křídla 
národněosvobozeneckého hnutí 
v Keni, založeného v roce 1952). 
Ve střední Evropě se s mírně 
pozměněnými pravidly prosadila 
též pod názvem Pony. Jistě se 
také pobavíme při Žolíkách 
a Autobusu. Můžete přinést 
na ukázku i vlastní karty.

KNIHOVNY

Novinky v knihovně 

Sezimovo Ústí 1

Dospělí:
Arne Dahl: Sedm minus jedna

Krimi román
Jane Harper: Sucho

Krimi román
Endó Šúsaku: Mlčení

Historický román
Hanni Münzer: Medová smrt

Román o odboji za 2. světové války
I. M. Jedlička: Pomsta 

váhavého snoubence 

Česká detektivka
Annie DeWitt: 

Dlouhé noci v cizím světě

Psychologický román z období 
dospívání
H. M. Körnerová: Znamení 

jednorožce

Historická romance

Děti a mládež:
Odkud přicházejí děti

První otázky a odpovědi 
pro nejmenší
Maria Maneru: Výprava 

do bájné země Punt 

Dobrodružné čtení pro děti

Novinky v knihovně 

Sezimovo Ústí 2

Dospělí:
Paula Hawkins: Do vody

Další kniha autorky Dívky 
ve vlaku
Hana Marie Körnerová: 

Císařská vyhlídka

Nová kniha oblíbené české 
autorky
Nora Robertsová: 

Srdce rebelky

Historický romantický příběh 
z pera oblíbené autorky
Lone Theilsová: Dívky z trajektu

Loď doplula. Ty dvě však ne…
Erin Watt: Prokletý princ

Druhý díl romantické trilogie

Děti a mládež:
Jennie K. Brownová: Poppy 

Borůvková, narozená v pondělí
Ve městě Nova mají všichni 
zvláštní schopnosti podle toho, 
který den v týdnu se narodí
Tillie Coleová: Tisíc polibků

Jeden polibek trvá okamžik. Tisíc 
polibků může vydržet na celý 
život.
Colleen Hooverová: 

Možná jednou

Netradiční romantický příběh 
s hudebním soundtrackem
Rachel Ranée Russellová: 

Deník mimoňky

Příběhy neschopné psí chůvy
Další pokračování bláznivých 
příběhů Nikki J. Maxwellové
Alex T. Smith: 

Bruno ve městě

Neobyčejný pejsek s neobyčejným 
životem!

KINO SPEKTRUM

ne 1. října 15:00 hod.

út 3. října 17:30 hod.

LEGO® NINJAGO® FILM 

animovaný / akční / komedie
USA, 2017, 97 min., 
přístupný, dabing
vstupné: 120 Kč

ne 1. října 17:30 hod.

st  4. října 20:00 hod.

ZAHRADNICTVÍ: 

DEZERTÉR

milostné drama 
ČR, Slovensko, Polsko, 2017, 
116 min, přístupný
vstupné: 120 Kč

ne 1. října 20:00 hod.

pá 20. října 20:00 hod.

TO 

horor / mysteriózní / thriller
USA, 2017, 135 min, 15 let, 
české titulky
vstupné: 120 Kč

út     3. října 20:00 hod.

čt     5. října 10:00 hod.

st  11. října 17:30 hod.

PO STRNIŠTI BOS

drama / komedie
Česká republika, Slovensko, 
Dánsko, 111 min
vstupné: 100 Kč,  
čt 5. října – vstupné 60 Kč

st     4. října 16:00 hod.

ne  22. října 16:00 hod.

PÁSMO KRÁTKÝCH 

POHÁDEK

st 4.10. 16:00 hod. , 69 minut. 
Čarodějné pohádky
Mikeš u cirkusu, Čarodějné 
pohádky  Zálesák, Král a skřítek, 
Zasadil dědeček řepu, Čarodějné 
pohádky Jablka, Rohatá princezna, 
Jak Žofk a odhalila zloděje, Krtek 
a žvýkačka 
ne 22.10. 16:00 hod. 77 minut.
Loupežnická pohádka
Loupežnická pohádka, Rézi Brok 
pouštějí draka, A neříkej mi 
Vašíku, Půlnoční příhoda, Cvrček 
a slepice, O smutné princezně, 
Krtek a telefon
vstupné: 30 Kč

st     4. října 17:30 hod.

so  21. října 20:00 hod.

KTERÝ JE TEN PRAVÝ?

romantická komedie
USA, 2017, 96 min., 12 let, 
české titulky 
vstupné: 100 Kč

čt     5. října 17:00 hod.

út  10. října 20:00 hod.

BLADE RUNNER 2049

Sci-Fi / Th riller
USA / Kanada / Velká Británie, 
2017, 163 min, české titulky
vstupné: 120 Kč

čt     5. října 20:15 hod.

ne  29. října 20:00 hod.

HORA MEZI NÁMI

drama 
USA, 2017, 12 let , 109 min, 
české titulky
vstupné: 120 Kč

MĚSTSKÉ STŘEDISKO 

KULTURY A  SPORTU
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pá     6. října 17:30 hod.

út  10. října 17:30 hod.

so  14. října 15:00 hod.

ESA Z PRALESA

animovaný
Francie, 2017, 97 min., přístupný, 
český dabing
vstupné: 120 Kč

pá 6. října 20:00 hod.

SVATBA

Francie, Pákistán, Lucembursko, 
Belgie , 2016, 98 min., 
české titulky
vstupné: 100 Kč

st 11. října 20:00 hod.

CHLAPI NEPLÁČOU

drama
Bosna a Hercegovina, 2017, 
98 min., 15 let , české titulky 
vstupné: 80 Kč

pá 13. října 17:30 hod.

ne 15. října 20:15 hod.

SNĚHULÁK

thriller, USA
2017, 15 let, českými titulky
vstupné: 120 Kč

pá 13. října 20:00 hod.

so 14. října 17:30 hod.

út 24. října 20:15 hod.

8 HLAV ŠÍLENSTVÍ

životopisné drama
ČR , 2017, 107 min., 12 let
vstupné: 110 Kč

so 14. října 20:00 hod.

út 17. října 17:30 hod.

ALIBI NA MÍRU

komedie, Francie, 2017, 90 min., 12 
let,  české titulky
vstupné: 110 Kč

ne 15. října 15:00 hod.

so 21. října 15:00 hod.

so 28. října 15:00 hod.

MY LITTLE PONY FILM 

animovaný
Kanada / USA, 2017, 99 min,
český dabing
vstupné: 110 Kč

ne 15. října 17:30 hod.

út  24. října 17:30 hod.

KROTKÁ

Drama, Francie, Německo, 
Holandsko, Litva, 2017, 143 min., 
15 let, české titulky
vstupné: 90 Kč

út 17. října 20:00 hod.

CAMINO NA KOLEČKÁCH

dokument
70–90 min., 
vstupné: 90 Kč

st 18. října 17:30 hod.

so 21. října 17:30 hod.

NEJSLEDOVANĚJŠÍ

dokumentární vlog
ČR, 2017, 91 minut, přístupný
vstupné: 100 Kč

st 18. října 20:00 hod.

ČTVEREC

Drama, komedie
SWE, GER, DEN, FRA, 142 min, 
15 let, české titulky
vstupné: 90 Kč

pá 20. října 17:30 hod.

ne 22. října 17:30 hod.

ne 29. října 17:30 hod.

BAJKEŘI

komedie, ČR, 2017, 95 min., přístupný
vstupné: 120 Kč

ne 22. října 20:00 hod.

st 25. října 17:30 hod.

čt 26. října 10:00 hod.

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR

milostné drama 
ČR, Slovensko, Polsko, 2017, 
116 min, přístupný
vstupné: 110 Kč
čt 26. října – vstupné 60 Kč

st 25. října 20:00 hod.

TA, KTERÁ ODEŠLA

Drama, Filípíny, 2016, 226 min.,
15 let, české titulky
vstupné: 90 Kč

čt  26. října 17:30 hod.

pá  27. října 17:30 hod.

THOR: RAGNAROK

akční, dobrodružný, sci-fi 
USA, 2017, 12 let, 
český dabing
vstupné: 120 Kč 

čt  26. října 20:00 hod.

so  28. října 20:00 hod.

JIGSAW 

horor/ thriller
USA, 2017, 15 let, 91 min., české 
titulky
vstupné: 120 Kč 

pá  27. října 20:00 hod.

út  31. října 17:30 hod.

ČÁRA

thriller, drama
Slovensko, Ukrajina, 2017, 108 
min., 15 let, 
vstupné: 110 Kč 

so 28. října 17:30 hod.

ne 29. října 15:00 hod.

EARTH: DEN NA 

ZÁZRAČNÉ PLANETĚ

dokument
GB, 2017,  95 minut , český dabing, 
přístupný
vstupné: 80 Kč 

út 31. října 20:00 hod.

MATKA! 

psychologický thriller
USA, 2017, 115 min., 15 let, české 
titulky
vstupné: 120 Kč

Josef Musil
MSKS

Vzpomínáte si na strhující pro-
jev pěveckého sboru ve fi lmu 

Sestra v akci? Ten hudební styl se 
jmenuje gospel. Naléhavý duchov-
ní zpěv, který ze srdce letí přímo 
do  nebe. Výrazný rytmus, klenu-
té melodie, sytá harmonie a  žár 
v očích zpěváků.

Takový gospel zazní i v Sezimo-
vě Ústí při rozsvěcení vánočního 
stromku 1. prosince. Avšak tím 
překvapení nekončí. Jedinečnou 
hudbu, která se zrodila v Americe, 
budou zpívat místní lidé! Naučí je 
to sbormistr Jiří Folta. V jeho sbo-
ru může zkusit zpívat kdokoliv.

„Žádná vstupní přezkoušení ne-
děláme, ostatně velká část nových 
účastníků nemá se sborovým zpě-
vem zkušenosti. Zpěváci nepotře-
bují znát noty, protože jednotlivé 
hlasy dostanou nahrané a  naučí 
se je poslechem. Jedinou podmín-
kou je nadšení a spolehlivost,“ říká 
sbormistr. 

Před plánovaným vystoupením 
bude gospelový sbor intenzivně 
zkoušet po šest neděl od 18 do 20 
hodin ve  Spektru. První setkání 
zpěváků se tam uskuteční v  ne-
děli 15. října. Registrace zájemců 
probíhá na  webových stránkách 
projektu: s-z-g.webnode.cz, kde se 
dozvědí veškeré podrobné infor-
mace k projektu.

 

SEZI RUN

První ročník Sezi Runu se vydařil, odstartoval 9. září v 15 hodin od hájovny Nechyba 
a registrovaných běžců bylo 114. 

Sezimák zpívá gospel
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Novinky ze Sezimova Ústí:
Periodický tisk územního
samosprávního celku
– města Sezimovo Ústí. 
Náklad: 3400 ks

Vydává: MěÚ Sezimovo Ústí
Red. číslo: MK ČR E 13167
Adresa: Dr. E. Beneše 21, 
391 01 Sezimovo Ústí
sazba a tisk: RUDI, a .s.

Příjem příspěvků a řádkové inzerce:
Petra Pelcová
tel.: 381 201 112
p.pelcova@sezimovo-usti.cz

Příjem inzerce:
Jitka Švecová
recepce@rudi.cz
tel.: 381 256 621

Město Sezimovo Ústí neručí 
za kvalitu a účinnost jakéhokoliv výrobku 
nebo služby nabízených v reklamě nebo 
jiném materiálu komerční povahy.

Drůbež Červený Hrádek  prodává slepičky  typu  

Tetra hnědá a Dominant 

ve  všech barvách z našeho chovu! 

Stáří 14–19 týdnů. Cena 149–180 Kč/ks.                                

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po–Pá: 9.00–16.00 hod., tel.: 601 576 270, 728 605 840.

Sezimovo Ústí – u vlakového nádraží – 9.00 hodin.

Prodej slepičekProdej slepiček

Prodej: 13. října 2017

 v pohodlí vašeho domova

     šetrné obroušení zrohovatělé kůže

     úprava nehtů

    odstranění otlaků a kuřích ok

    masáž nohou

    vhodná pro diabetiky a imobilní seniory

Cena: 250 Kč, tel.: 725 027 982

MOBILNÍ PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA

Richard Mlázovský
ředitel ZUŠ Sezimovo Ústí

Z kroniky školy:

Městská hudební škola v  Se-
zimově Ústí začala pracovat 

v roce 1947 z iniciativy tehdejšího 
vedení podniku SVIT. Na  místo 
ředitele školy byl jmenován pan 
Viktor Kristián. S osobností tohoto 
ředitele se pojí velký rozmach hu-
debního dění v Sezimově Ústí. Vik-
tor Kristián byl pro školu velkým 
přínosem. Ta se začala rozšiřovat, 
počet žáků vzrůstal. Vyučovalo 
se hře na klavír, housle, violonce-
llo a  dechové nástroje. Děti měly 
možnost zpívat v pěveckém sboru, 

který vedl pan ředitel. Z novin TEP 
SVOBODNÉ PRÁCE ze dne 20. 
července 1948 je zřejmé, že ško-
la již dobře pracovala: „Stav žáků 
městské hudební školy v  Sezimově 
Ústí je 70 žáků. Tou-
ha Baťovců, aby jejich 
děti měly příležitost 
k  hudebnímu vzdělá-
ní, je naplněna.“

Dnešní Základní 
umělecká škola se 
počtem žáků blíží 
pěti stům a  kromě 
hudebního oboru se žáci mohou 
vzdělávat také v  oboru tanečním 
a výtvarném.

K  připomenutí tohoto výročí 
připravujeme dvě akce, kde se bý-

valí žáci a  příznivci školy budou 
moci setkat. 

V  pondělí 6. listopadu 2017 
uspořádáme v  Kostele Povýše-
ní svatého Kříže v  Sezimově Ústí 

od  18.00 Koncert 
učitelů a  bývalých 
žáků, na kterém svou 
účast přislíbil, mimo 
jiných, sólohornis-
ta a  dirigent České 
fi lharmonie Ondřej 
Vrabec.

V  pátek 26. ledna 
2018 uspořádáme v plánské Soko-
lovně Ples ZUŠ Sezimovo Ústí, kde 
zahrají orchestry, ve kterých z vel-
ké části účinkují bývalí žáci a uči-
telé naší školy, Swingband Tábor 

a  Muzikanti z  jižních Čech, pod-
pořeni kapelou Music Stars ZUŠ 
Sezimovo Ústí.

Dále škola připravila publikaci, 
která mapuje historii, ale hlavně 
představuje školu tak, jak vypadá 
dnes. Křest této publikace proběh-
ne u příležitosti otevření nově zre-
konstruovaného koncertního sálu 
školy na začátku října, bližší infor-
mace sledujte na www.zussu.cz.

Na všechny akce pořádané naší 
školou vás srdečně zveme! 

Pokud nám na  e-mailovou ad-
resu zastupce@zussu.cz pošlete 
žádost o  zařazení do  adresáře, 
budeme vám pravidelně posílat 
e-mailové pozvánky na  všechny 
akce pořádané naší školou.            

ZUŠ Sezimovo Ústí slaví 70 let!

INZERCE

Josef Musil, MSKS

Je to malý zázrak, když loutka 
v  rukách zkušeného loutkáře 

obživne a vtáhne do pohádkového 
příběhu děti i jejich rodiče. V Sezi-
mově Ústí taková kouzla předvádě-
jí místní loutkáři více než šedesát 
let za zájmu široké veřejnosti. Letos 
už po  sedmé podpoří tuto tradici 
Loutkový festival, který se koná 
7. a 8. října ve Spektru.

Svůj um a fantazii na něm před-
staví šest loutkářských společností. 
Pohádkový maraton odstartuje 
v  sobotu 7. října v  15 hodin Svá-

ťovo dividlo s představením Máša 
a  tři medvědi. O  hodinu později 
převezme štafetu legendární se-
zimoústecké Divadýlko Na  scho-
dech a  sehraje pohádku Hrnečku 
vař. Sobotní část festivalu uzavře 
od  17 hodin příběh O  dvanácti 
měsíčkách v podání Divadla Drak 
Th eater. V  neděli zahájí program 

od 15 hodin divadlo Koňmo a jeho 
Vyprávění starého vlka aneb prav-
da o Karkulce. Od 16 hodin Lout-
kové divadlo Nitka Písek prozradí, 
Proč šiška nechtěla spadnout a Jak 
Stromouš střílel z  borůvkového 
děla. Finále festivalu bude od  17 
hodin patřit divadlu Studna, které 
uvede Čínskou hedvábnou legen-
du. Zároveň se v  neděli 8. října 
od 15 do 18 hodin bude ve Spektru 
konat loutková dílnička, kde si děti 
mohou vyrobit loutku nebo mas-
ku. Loutkový festival v  Sezimově 
Ústí pořádá Městské středisko kul-
tury a sportu s podporou Jihočeské-
ho kraje.                                                  

Kristýna Mrázová, knihovnice

Po celý týden 2. – 10. 10. na vás 
čeká registrace zdarma a  am-

nestie upomínek. Kromě toho se 
do knihovny můžete vydat na Ran-
de naslepo – tedy půjčit si zabale-
nou knihu a až doma po rozbalení 
zjistíte, co jste si vlastně půjčili. 
Především na  dětské čtenáře čeká 
i půjčování Kouzelného čtení – tedy 
interaktivních knih s  kouzelnou 
tužkou. V  rámci Týdne knihoven 
proběhne v  Městské knihovně 2 
v  pondělí 2. 10. vernisáž výstavy 
obrazů pana Matouška a v pondělí 
9. 10. i přednáška Ing. Jiřího Folty. 

Loutkový festival v Sezimově Ústí Týden knihoven


