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Martin Doležal
starosta města

Další z  klíčových dopravně-
-technických akcí ve  měs-

tě začíná. Po  dokončení výběru 
zhotovitele bude v  září zahájena 
dlouho připravovaná rekonstrukce 
kanalizačních a  vodovodních sítí 
v  ulicích Prokopa Holého a  Kláš-
terní v dolní části města. Zhotovi-
telem stavby, jejímiž investory jsou 
město Sezimovo Ústí a Vodárenská 
společnost Táborsko s.r.o., bude 
společnost HOCHTIEF CZ a.s. 
Předpokládané náklady stavební 
části jsou 25.775.577 Kč bez DPH, 
z toho část připadající na město Se-
zimovo Ústí činí 5.244.899,76 Kč.  

Realizace celého projektu byla 
původně plánována na  rok 2018, 
ale nedostatek volných materiá- 

lových a  personálních kapacit 
ve  stavebnictví vedl k  rozhodnutí 
investorů posunout zamýšlenou 
realizaci celého projektu tak, aby 
byl zahájen v září 2018 a dokončen 
30. 6. 2019. Výraznější dopravní 
omezení nastane pochopitelně až 
po pouti, tj. po 17. 9. 2018.

Akce bude náročná nejen tech-
nicky, ale i  organizačně. Ulicí 
Prokopa Holého prochází hlavní 
kanalizační řad, odvádějící splaš-
kové vody z  horní části města 
i Plané nad Lužnicí. Stavební prá-
ce budou navíc probíhat v úzkém 
uličním profilu a  k  tomu v  mís-
tech nejstaršího středověkého 
osídlení města, kde lze s  jistotou 
předpokládat řadu archeologic-
kých nálezů. S ohledem na rozsah 
výkopových prací bude také před 
vlastním zahájením stavby ne-
zbytné u řady nemovitostí provést 

jejich statické zajištění. Vlastní 
rekonstrukce spočívá zejména 
v rekonstrukci kanalizačních stok 
v ul. Prokopa Holého a Klášterní, 
včetně propoje A-1, osazení hyd-
rantů a  odboček pro domovní 
přípojky a  uliční vpusti, rekon-
strukce vodovodního řadu v  ul. 
Prokopa Holého a  Klášterní, vč. 
propojů a  odboček pro domovní 
přípojky, rekonstrukce chodníků, 
vozovky a výstavba nového veřej-
ného osvětlení.

Po  dobu stavby bude muset 
zhotovitel zajistit průjezd vozů po-
licie, hasičů a zdravotnické služby 
na  všech dotčených komunika-
cích. Stavba bude prováděna, zejm. 
ve  vztahu k  rekonstrukci kanali-
začního řadu a k provozování sou-
kromé zemědělské činnosti v  ul. 
Klášterní, ve více etapách tak, aby 
byla pokud možno co nejvíce za-

chována průjezdnost jednotlivých 
úseků. Realizace akce bude pocho-
pitelně provázet řada nezbytných 
dopravních opatření a  omezení, 
a to v celé lokalitě. Po dobu stavby 
bude ve spolupráci se zhotovitelem 
řešen i způsob odvozu komunální-
ho odpadu.  

Dovoluji si v  té souvislosti po-
žádat všechny obyvatele i uživatele 
dotčených i  sousedních ulic o  re-
spektování dopravního značení 
a zároveň o pochopení a trpělivost 
s omezeními, které stavba vyvolá. 
Výsledkem by měla být lepší a bez-
pečnější komunikace a  parková-
ní, kvalitnější veřejné osvětlení 
a  zejména zajištění spolehlivého 
zásobování vodou i odvodu kana-
lizačních vod prakticky z  celého 
Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí 
do ČOV na dalších několik desítek 
let.                                                       

Rekonstrukce ulic Prokopa Holého a Klášterní

Výročí 100 let založení republiky – Sezimovo Ústí oslaví vznik novodobé české státnosti velkou akcí s názvem Zrodila se 
republika! – Sezimovo Ústí 1918. Uskuteční se v neděli 2. září od 13 hodin v areálu Fierlingerovy vily v Sezimově Ústí. Na své si 
přijdou příslušníci všech věkových skupin i rodiny s dětmi. Foto: Státní okresní archiv Tábor

Martin Doležal
starosta města 

Dovolujeme si Vás pozvat 
na  pietní akt u  příleži-

tosti 70. výročí úmrtí druhé-
ho prezidenta Českosloven-
ské republiky, Dr. E. Beneše. 
Pietní akt se koná v  pondělí  
3. září od 11:00 hod. u hrobky 
manželů Benešových. Účast-
níci a  návštěvníci aktu by  
se měli dostavit nejpozději  
10 min. před jeho zahájením, 
a to ke vstupu do parku.          

Pozvánka Zrodila se republika! – Sezimovo Ústí 1918
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Martin Doležal
starosta města 

Investiční akce jsou ve  městě 
v  plném proudu. Tou finančně 

nejnáročnější je pochopitelně vý-

stavba domu s pečovatelskou služ-
bou a denním stacionářem. Kromě 
níže uvedených akcí v malé fotoga-
lerii se aktuálně připravují také za-
hájení rekonstrukce ulic Prokopa 
Holého a Klášterní, zřízení nových 
parkovacích míst v  ul. Dukelská, 

rekonstrukce prostor okolo čp. 
638, rekonstrukce chodníku v  ul. 
Kaplického, stavební úpravy neby-
tových prostor v čp. 664 (po Policii 
ČR), kam se po dokončení přestě-
huje mj. společnost CENTES Sezi-
movo Ústí, a.s.                                  

 Rekonstrukce ul. Ke Hvězdárně je již ve fázi výstavby vozovky, parkovacích stání a chodníků
 Sociální zařízení v MŠ 9. května byla opravena a dána do užívání
 Zemními pracemi byla zahájena výstavba víceúčelového sportovního hřiště za 2. ZŠ
 Stavební úpravy ul. Švermova po  pomalejším rozjezdu pokračují rekonstrukcí kanalizačních sítí vč. napojení přípojek, 

 výstavbou dešťové kanalizace a překládky sítí
 Oprava tělocvičny v ZŠ Švehlova pokračuje výměnou světel a instalací odvětrávací technologie
 Po rekonstrukcích vybraných částí kanalizační sítě probíhají opravy povrchu částí ul. Švehlova a Bydlinského
 Byly dokončeny rekonstrukce chodníků ve vnitroblocích v ul. Táboritů, K Hájence a Dukelská

Stavební ruch neuticháPronájem 
bezbariérového bytu 3+1

Město Sezimovo Ústí nabí-
zí k  pronájmu bezbarié-

rový byt 3+1 o celkové podla-
hové ploše 72,78 m² v přízemí 
domu čp. 1113 v  Průmyslové 
ulici. Byt je přizpůsoben pohy-
bu na  invalidním vozíku a zá-
roveň péči o osobu upoutanou 
na lůžko. Byt bude pronajat zá-
jemci za  měsíční základní ná-
jemné ve výši 3.523 Kč (do 30. 9. 
2020), a  za  nejvyšší nabídnuté 
nájemné od  1. 10. 2020 (mi-
nimální měsíční základní ná-
jemné od  1. 10. 2020 ve  výši  
3.887 Kč). Priority pro určení 
pořadí zájemců:
	Byt bude obýván více osoba-

mi, z  nichž jsou minimálně 
dvě osoby na  invalidním vo-
zíku nebo upoutané na lůžko.

 Byt bude obýván jednou 
nebo více osobami, z  nichž 
jedna je osobou na  invalid-
ním vozíku nebo osobou 
upoutanou na lůžko.

 Byt bude obýván jednou 
nebo více osobami, z  nichž 
jedna trpí nemocí, u  níž je 
takový vývoj, že je pravdě-
podobné upoutání dotyčné 
osoby na  invalidní vozík 
nebo na lůžko.

 Nabídnutá výše nájemného 
po 1. 10. 2020.
Písemná žádost musí být 

předána na  podatelnu Správy 
města Sezimovo Ústí, Průmys-
lová ulice č. p. 1095, 391 02 Se-
zimovo Ústí nejpozději do stře-
dy 19. 9. 2018 do 11.00 hodin.  

Požadavky na  obsah žádos-
ti o  pronájem bytu a  ostatní 
podmínky výběrového řízení je 
možno získat na  Správě města 
Sezimovo Ústí: p. Jiří Stejskal 
(tel.: 381 200 436, 725 769 860)
p. Eva Podroužková 
(tel.: 381 200 437, 725 769 857) 
nebo na Městském úřadu Sezimo-
vo Ústí: p. Veronika Benáková 
(tel.: 391 201 114), kancelář č. 104
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Telefony
ústředna – 381 201 111

fax – 381 263 179
Starosta

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

Místostarostka
Ludmila Svatková

381 201 136, 733 164 138
Tajemnice MěÚ

Ing. Miroslava Svitáková
381 201 134

Vedoucí odboru správního 
a právního

Mgr. Petra Nedvědová
381 201 124

Sekretariát
Jitka Bláhová
381 201 127
Matrika

Petra Pelcová
381 201 112

Oddělení sociální péče
Bc. Veronika Benáková

381 201 114
Pečovatelská služba

777 794 874
Vedoucí stavebního úřadu

Bc. Jan Novotný
381 201 140

Životní prostředí
Bc. Petr Klíma

381 201 143
Poplatky

Jana Koubová
381 201 129 

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

Ing. Helena Krejčí
381 211 137 (rybářské lístky)

Městská policie
723 149 972, 381 276 003

Ředitelka MSKS (kultura)
Mgr. Romana Krůčková

737 254 683
Knihovnice S. Ú. 1

Jitka Kovandová
381 201 145

Knihovnice S. Ú. 2
Bc. Kristýna Mrázová

381 276 043
Informační centrum

736 523 288
Ředitel správy města

Ing. Zdeněk Havlůj
381 200 430, 777 794 872

Vedoucí technických služeb
Karel Homolka

381 200 432, 725 769 850
Vedoucí bytové správy

Jiří Stejskal
381 200 436, 725 769 860
Hlášení poruch VO

725 769 861

Kontakty
Úřední hodiny

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

Město Sezimovo Ústí v zastou-
pení Správy města Sezimovo 

Ústí vyhlašuje výběrová řízení 
na pronájmy bytů:

1) Lipová č.p., 490 byt č. 490/18 
ve 3. NP o velikosti 2+1

 Minimální základní měsíční ná-
jemné ve výši 3.387 Kč.

 Délka platebního období je sta-
novena na 12 měsíců.

 (při podpisu nájemní smlou-
vy je skládán dvanáctinásobek 
nabízeného měsíčního nájem-
ného)

2) Táboritů č.p., 609 byt č. 609/05 
v 5. NP o velikosti 2+kk

 Minimální základní měsíční ná-
jemné ve výši 4.776 Kč.

 Délka platebního období je sta-
novena na 12 měsíců.

 (při podpisu nájemní smlou-
vy je skládán dvanáctinásobek 
nabízeného měsíčního nájem-
ného)
Bližší informace naleznete na 

www.sezimovo-usti.cz, na  úřed-
ní desce a  informačních deskách 
MěÚ, případně Správě města Sezi-
movo Ústí (p. Stejskal 381 200 436, 
725  769  860; pí Podroužková  
381 200 437, 725 769 857).             

Martin Doležal
starosta města

Dovolujeme si vás pozvat 
na  den otevřených dveří 

vnitřních prostor a bytů v součas-
né době dokončovaného Domu 
s pečovatelskou službou a denním 
stacionářem.  Prohlídky se konají 
v sobotu 15. září od 9 do 12 ho-
din. Těšíme se na Vás.                           

Martin Doležal
starosta města

Hladinu veřejného mínění 
v  našem městě rozčeřilo 

v průběhu července chování něko-
lika osob, které zejména na  nám. 
T. Bati a v ul. Dukelská obtěžova-
ly okolojdoucí žebrotou, křikem, 
močením na veřejnosti, vydatným 
požíváním alkoholických nápojů 
apod. 

Je skutečností, že i  v  minulých 
letech si naše město občas vybral 
nějaký člověk bez domova, který 
zde přespal, případně chtěl přespat 
na lavičce či pod stromem, ale si-
tuaci měla městská i státní policie 
pod kontrolou. 

Žena a  několik mužů, kteří 
na jaře letošního roku začali dojíž-
dět do Sezimova Ústí, byli Policii 
ČR známi z  jejich předchozího 
problematického chování v Tábo-
ře. I  proto byla skupinka Policií 
ČR i  městskou policií průběžně 
monitorována a  usměrňována. 
Na základě zjištění, že na noc již 

skupina neodjíždí z  města, ale 
míří každý den večer do lesa smě-
rem k  Nechybě, byly městskou 
policií opakovaně kontrolovány 
objekty hájenky. Bez výsledku. 
Častější výskyt skupinky ve měs-
tě, stupňující se agresivita mezi 
jejich členy i směrem k veřejnosti, 
nárůst projevů vulgarity a obscé-
ností na  veřejnosti přiměly stát-
ní i  městskou policii k  častějším 
kontrolám a  zásahům. Bylo pro-
věřeno, že předchozí snahy řešit 
postavení členů skupiny ze strany 
orgánů a  poskytovatelů sociální 
péče či psychiatry se opakovaně 
minula účinkem. Rovněž projed-
návání činnosti daných nemajet-
ných osob u  přestupkové komise 
a  ukládání pokut či omezujících 
opatření a jejich vymáhání postrá-
dalo smyslu. Proto byly příslušné 
orgány měst Sezimovo Ústí a Tá-
bora (vlastník hájenky Nechyba 
a okolních lesů) a Policie ČR nu-
ceny přistoupit ke  společnému 
a  razantnějšímu řešení. Skupině 
bylo znemožněno užívat jejich 
nocležiště v lese u obory Nechyba. 

Tato akce, ve  spojení s  aktivitou 
některých našich spoluobčanů, 
vedla k  tomu, že skupinka záhy 
opustila město a situace se uklid-
nila. Poděkování patří všem, kteří 
se o  to zasloužili. Je pochopitel-
né, že v případě návratu uvedené 
skupinky do města by následovala 
další opatření.  

Za  zmínku však stojí, že pří-
tomnost žebrajících ve  městě 
a  jejich konzumace alkoholu 
byla spojena s tím, že řada obča-
nů či návštěvníků našeho města, 
většinou ve snaze se těchto osob 
co nejrychleji zbavit, jim dávala 
peníze. V  některých případech 
je to pochopitelné, zvláště u star-
ších lidí či maminek s dětmi, ale 
následovat by vždy mělo ozná-
mení na městskou policii či Po-
licii ČR.

V reakci na výše uvedený případ 
bude zastupitelstvu města na  jeho 
nejbližším zasedání předložen 
návrh obecně závazné vyhlášky 
stanovující zákaz konzumace alko-
holu na veřejnosti ve vymezených 
lokalitách města.                              

Bezdomovci v našem městě

Chcete si prohlédnout 
pečovatelský dům?

Byty k pronájmu
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Narození:
Brožková Eliška
Budová Nicol

Hrazdírová Zuzana
Kazda Daniel

Mařík Antonín
Němcová Lea

Novotná Anna
Smetanová Ema

Zemřelí:
Bratránková Marie 
Gabrielová Libuše 
Klicmanová Anna
Milaberská Marta 
Niederle Zdeněk 
Nováková Blanka

Peterka Jiří 
Sokolová Marie

Svoboda Jaroslav 
Šedlbauerová Růžena 

Veselá Marcela
Veselá Milada 

Zachařová Věra

Společenská kronika
od  28. 5. do 26. 7. 

PRODEJ
	Prodám pěknou lamináto-

vou kanoi Vertex s  pádly. 
Cena dohodou. 

Tel.: 739 138 181

Zdeněk Havlůj
ředitel SM

Jako každý rok proběhly revize 
dětských hřišť nacházejících se 

na území našeho města. V návaz-
nosti na závady uvedené v revizní 
zprávě jsme opravili to, co bylo 
v našich silách, včetně lanové drá-
hy na  Kozím hrádku poškozené 
dospělou osobou. Objednali jsme 
pouze opravu pavoučí sítě a vaha-
del na houpačkách na hřišti v Krát-
ké ulici.

Na tomto hřišti se nám podařilo 
uspokojit místní caparty a jejich ro-
diče vybudováním pilotního písko-
viště z obrubníků potažených pryží 

a jeho zakrytím fólií proti biologic-
kému znečištění. Stejná fólie pak 
byla instalována na všech pískovi-
štích na území města, přičemž bylo 
zároveň opraveno menší pískoviště 
v Průmyslové ulici. Zde si dovoluji 
apelovat na rodiče a prarodiče, aby 
dodržovali systém „první návštěv-
ník odkrývá, poslední návštěvník 

zakrývá“ s tím, že v nejasném pří-
padě (hodina, počasí) je při od-
chodu lépe vždy raději pískoviště 
zakrýt. Je to záležitost maximálně 
jedné minuty a  nově příchozí si 
určitě pískoviště odkryjí. Budeme 
věřit tomu, že se předmětné fólie 
nestanou cílem vandalů, jak tomu 
bylo v minulosti.

Závěrem si dovoluji ujistit 
všechny uživatele dětských hřišť, 
že nám tato problematika není 
lhostejná. Výhledově plánujeme 
postupnou přestavbu všech pís-
kovišť ve  stylu pískoviště pilot-
ního v Krátké ulici (v návaznosti 
na kvalitu stávajících ohraničují-
cích prvků), a samozřejmě insta-
lujeme na dětském hřišti v areálu 
letního kina náhradu za  „hrad“, 
který jsme byli nuceni odstranit 
na  základě doporučení uvedené-
ho v revizní zprávě. Úplně na ko-
nec ještě podotýkám, že byly 
z  prostředků města Sezimovo 
Ústí instalovány nové herní prv-
ky na dětském hřišti v Kollárově 
ulici.                                                  

Revize dětských hřišť

MŠ LIPOVÁ
S E Z I M O V O  Ú S T Í

Jana Motalíková
učitelka MŠ Lipová

Třeba právě na letišti Aeroklubu 
Tábor u  Čápova dvora, kam 

naše třída „Medvídci“ ze školky 
Lipová zavítala 21. června téměř 

před vyvrcholením 25. Národního 
sletu historických kluzáků.

Po letišti nás provedla paní Ka-
rolína Kroužková, jedna z  míst-
ních pilotek. V  hangáru nám 
ukázala letadla, sledovali jsme 
práci kolem jejich přípravy k  letu 
a dozvěděli se mnoho zajímavých 

informací souvisejících s  létáním 
motorových i  bezmotorových le-
tadel. Kolem nás byl celou dobu 
opravdový letový provoz. Letadla 
vzlétala a  přistávala, ke  startu se 
chystala i  početná skupina histo-
rických větroňů.

Děkujeme touto cestou panu 
Minichovi, vedoucímu letového 
provozu za  zprostředkování naší 
návštěvy a  panu Jirmusovi a  Lís-
kovcovi za  laskavé přijetí v  jejich 
nabitém programu. Paní Karolíně 
pak za trpělivé zodpovězení všech 
našich všetečných otázek. Přiblíži-
la nám, jak je létání krásné a zají-
mavé.

Počasí nám vyšlo a my si návště-
vu mohli užít plnými doušky.

Tak letu zdar a budeme se těšit 
zase někdy příště.                              

Ať to sviští po letišti

Lucia Kopřivová Markovová
Domásí Hospic Jordán

2. 9. Dobročinný běh pro hos-
pic kolem Jordánu, start v  17 h. 
na  Stadionu Míru Tábor, online 
registrace na  www.behyprohospi-
ce.cz, více informací na www.hos-
picjordan.cz
14. 9. Setkání pro pečující 9 - 
10.30 h. – pro vzájemnou podpo-
ru, povzbuzení a načerpání sil pro 
další pečování. Na setkání nemusí-

te hovořit, i naslouchání příběhům 
druhých může pomoci. V  sídle 
Domácího hospice. 
15. 9. Nejste sami - setkání pro po-
zůstalé 10 - 11.30 h. Pokud vám ze-
mřel někdo blízký, je vám smutno 
a  hledáte způsob, jak se se smut-
kem vyrovnat, přijďte na  setkání. 
Nemusíte hovořit, i  naslouchání 
příběhům druhých může pomoci. 
V sídle Domácího hospice. 
22. 9. Bezplatný kurz pro peču-
jící 9 - 15 h. Praktické rady z ob-
lasti ošetřování, sociálně právních 

informací i  nezbytné péče o  sebe 
sama. Součástí kurzu je nácvik 
manipulace s  nepohyblivým člo-
věkem a  potřebných ošetřovatel-
ských dovedností. V  sídle Domá-
cího hospice.
26. 9. Den otevřených dveří 9 - 
17 h. Seznamte se s  činností Do-
mácího hospice Jordán. V  sídle  
Domácího hospice. 

tel.: 725 414 931
eva.spallova@hospicjordan.cz  

Bydlinského 2964 Tábor, www.
hospicjordan.cz  

Zářijové akce Domácího hospice Jordán

Inzerce
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Poděkování
	Děkuji panu starostovi za přání 

k  mým narozeninám a  paní 
Máchové za  milou návštěvu 
a předání dárku. 

Růžena Jůzová 
	Děkuji panu starostovi za přá-

ní k  mým kulatým narozeni-
nám a současně i vedení města 
za milý dárek k této příležitosti.

Věroslava Čápová
	Děkuji panu starostovi za přání 

a milý dárek k mým 80. naroze-
ninám. Též děkuji paní Mácho-
vé za  předání a  milé posezení 
a  také za  osobní dárek, který 
jsem od ní dostala. 

 Děkuji i za manžela. 
rodina Blandova 

	Děkuji panu starostovi za přání 
k mým narozeninám. 

Karel Havlík
	Děkuji panu starostovi Mar-

tinu Doležalovi za  blahopřání 
k  mým narozeninám a  paní 
Bažantové za předání dárku.

 Anna Šimková
	Děkuji panu starostovi Mar-

tinu Doležalovi za  blahopřání 
k mým narozeninám. 

Eva Bártová
	Děkuji panu starostovi za jeho 

blahopřání.            Ladislav Šůs

	Chtěla bych poděkovat nezná-
mé paní, která našla a  vrátila 
moji peněženku s penězi a vše-
mi doklady a  klíče, které jsem 
ztratila. Díky ní jsem se zbavila 
mnoha starostí s  vyřizováním. 
Je vidět, že jsou mezi námi ještě 
slušní lidé. Ještě jednou mnoho-
krát děkuji.  

Diana Hovorková

KOUPĚ
	Koupím staré známky, 

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

 Tel.: 722 777 672
	Koupím garáž v  Sezimově 

Ústí 2.        Tel.: 724 000 197
	Koupím garáž v  Sezimově 

Ústí 2 na Svépomoci za ro-
zumnou cenu. 

Tel.: 728 877 989

Inzerce

Martin Doležal
vedoucí oddílu

Hlavní prázdniny pro většinu 
dětí ze skautských oddílů při-

nášejí vyvrcholení jejich celoroč-
ní činnosti – letní tábor. Děvčata 
a kluci ze sezimovoústeckého od-

dílu Bílý Měsíc tak mohli prožít 
poslední dva červencové týdny 
na svém tábořišti na Jižné u Červe-
né Lhoty, letos ve znamení osidlo-
vání Divokého západu. Za rozličné 
činnosti si mohli rodiny osadníků 
vydělávat peníze, za  které si ku-
povaly jednotlivé dílce pozemků. 
Nechybělo kasíno a herna, count-

ry tance ani další obvyklé aktivity, 
velké lesní hry, výlety, koupání, tá-
borové práce či noční hlídky. 

Před námi je nový školní rok 
a  s  ním opět začínají pravidelné 
schůzky v  klubovně a  výpravy. 
O  činnosti oddílu a  připravova-
ných akcích se vše můžete dozvě-
dět na www.bilymesic.cz.                  

Zdena Kašíková, trenérka

O víkendu 16. – 17. 6. 2018 pro-
běhlo v hale SK Slavia v praž-

ských Vršovicích Mistrovství ČR 
ve  sportovní gymnastice mužů, 
kategorie žáci. Boje začali v sobo-
tu kategorií starších žáků, bohužel 
bez účasti gymnastů ze Spartaku 
kvůli zranění. V  kategoriii doros-
tenců, vybojoval František Vaně-
ček pěkné  deváté místo. 

Odpoledne nastoupila kategorie 
mladší žáci. Zde jsme měli zastou-
pení v  počtu sedmi závodníků. 
V závodě družstev se v konkuren-
ci sedmnácti týmů naši chlapci 
ve  složení Jan Klečacký, Antonín 
Kulhavý, Radek Kümmel, Maty-
áš Ludvík umístili na  15. místě. 
Druhé družstvo ve  složení Čenda 
Donát, Fulei Nazarii, Daniel Ko-
hout skončilo sedmnácté. V  jed-
notlivcích byl nejlepší Klečacký Jan 
na 37. místě.

V  neděli odpoledne pak pro-
bíhal závod kategorie nejmladší 
žáci. I  zde jsme měli zastoupení. 
První družstvo Novotný Kryštof, 
Mairych Gabriel, Donát Radim 
skončilo na  čtrnáctém místě, 
druhé družstvo nejmladších 
žáků ve  složení Kubát Antonín 
Jech Dalibor a Špak Petr skončilo 
na  místě dvacátém. V  jednotliv-
cích se nejlépe umístil Kryštof 
Novotný na 40. místě. 



Jana Richterová, členka ZM

Město Sezimovo Ústí ve spolu-
práci se ZUŠ v Sezimově Ústí 

otvírá novou, umělecky zaměře-
nou Akademii 3. věku. Ta je určena 
pro občany starší 65 let s  trvalým 
bydlištěm na území Sezimova Ústí. 
Náplní Akademie, jejíž hodiny se 
budou konat v  budově ZUŠ v  ul. 
Nerudova, bude obor hudební, vý-
tvarný a pohybový. První semestr 
zahrne 12 dvouhodinových lekcí, 

zahájených v říjnu 2018, a to kaž-
dý týden dopoledne od 9.45 hodin 
do 11.30 hodin jeden den v týdnu. 
Jedná se o  první pilotní projekt, 
který bude mít pouze 15 účastníků 
- kdo se dřív přihlásí, ten bude při-
jat. Cena semestru je 420 Kč, což 
je polovina nákladů Akademie, 
druhou polovinu hradí město Se-
zimovo Ústí. 

Přihlášku, obsahující jméno 
a příjmení, adresu trvalého bydli-
ště a telefonický, případně e-mailo-
vý kontakt doručte osobně či poš-

tou na podatelnu Městského úřadu 
v Sezimově Ústí, Dr. E. Beneše 21, 
nebo zašlete na e-mail: v.benakova 
@sezimovo-usti.cz tak, aby byla 
doručena nejpozději do 14. 9. 2018 
do 11:00 hod. 

Prvních 15 účastníků bude poté 
vyzváno k  úhradě poplatku a  bu-
dou jim podány podrobné infor-
mace k zahájení Akademie. Pokud 
některý z  přihlášených neuhradí 
poplatek ve  stanoveném termínu, 
bude vyzván další v pořadí. 

Těšíme se na Vás.                         

Zahajuje Akademie 3. věku

Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice

Krátce o skautech z Bílého Měsíce
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Alena Kalinová, trenérka

ME Havlíčkův Brod
Michal Pavolka se v červnu  zú-

častnil ME mužů v  Havlíčkově 
Brodě, kde hájil barvy Slovenské 
republiky. Spolu s ním se akce zú-
častnil i  Jan Čech, který byl hlav-
ním koučem slovenské reprezenta-
ce, asistenta mu dělal Petr Devera 
a skautem týmu byl Ondřej Kouba.
Tito v letošním roce jinak hájí bar-
vy Hladových Hrochů ze Sezimova 
Ústí. Konkurence sílí, softballové 
Česko ale i  tak počtvrté za  sebou 
ovládlo Evropu. 

 
IX. Coed Slowpitch European 

Super Cup - Riccione (ITA)
Již tradičně nás reprezentoval 

také Bartoloměj Řízek ve  vrchol-
ných evropských turnajích. V  Su-
per Cup ve  slowpitchi obsadil  
8 místo ze 16 zúčastněných zemí.

MS Princ Albert 
Kanada 30. 6. – 16. 7.
V reprezentační části sezóny za-

stupoval Hrochy Pavel Švec na MS 
juniorů v  Kanadě. Po  nadějných 
výsledcích ve  skupině tým prohrál 
ve čtvrtfinále s Mexikem 2:4 a obsa-
dil konečné sedmé místo. Tyto boje 
smutně sledovali naši Adam Bočá-

nek, který musel odříci účast pro 
zranění zad, a Ondřej Kouba, který 
se jen těsně nevešel do nominace.

Softballové léto 
u Kozského potoka 
Čas neúprosně letí a  prázdni-

ny jsou za námi. Hladoví Hroši je 
rozhodně neprolenošili. Po  čer-
vencovém prodlouženém sváteč-
ním víkendu začala pro Hrochy 
pracovní část léta. Postupně vybu-
dovali nový povrch bullpenů pro 
trénink nadhazovačů, instalovali 
novou světelnou tabuli. K té byl vy-
roben i nový přístřešek pro scorery 
a zapisovatele. Místo pěšiny přibyl 
nový chodník. Prokátrovalo se 
spousta ornice, která byla použita 
na parkové úpravy kolem nového 
chodníku a  bullpenů. Lahůdkou 
pak bylo osazování přenosných 
plotů sítěmi, které díky hojné 

účasti proběhlo překvapivě rych-
le. Poslední brigáda pak probíhala 
s křovinořezy, aby bylo hřiště při-
praveno na Baťův pohár.  

Baťův pohár 20.–22. 7. 2018 
a softbalový kemp mládeže
Na ten se letos sjelo 10 týmů, kdy 

se na poslední chvíli dva týmy od-
hlásily. Turnaj přivítal i nově upra-
vený areál na Komoře, který díky 
TZMT Tábor dostal nové vnitřní 
pole a  přenosné ploty. Zahájení 
turnaje patřilo tradičně Old Stars 
teamu Hladových Hrochů, kteří 
se postavili mladíkům z  'A' týmu. 
Pak se už turnaj rozjel v úmorném 
vedru ve  dvou skupinách u  Koz-
skáče a na Komoře v plném tempu. 
V  sobotu večer pak déšť způsobil 
nucenou pauzu a  dohrávalo se 
i upraveným rozpisem od brzkého 
nedělního rána. Do finále se letos 

probojovali PV Praha proti týmu 
La Bodegita. Po boji zvítězili pan-
káči PV Praha 4:3. Domácí áčko 
obhájilo loňské 3. místo, Old Stars 
team Hrochů se letos držel couber-
ténovského hesla. 

Hned po  Baťově poháru násle-
doval kemp mládežnických týmů. 
Počasí bylo hodně letní, ale blízké 
koupaliště bylo příjemným osvě-
žením po  dvoufázovém tréninku. 
Závěrečný slowpitch s  rodiči uza-
vřel velice příjemný týden a otevřel 
další letní víkend. 

V  prázdninové přestávce bylo 
v areálu Hrochů rušno. Kromě jed-
noho týdne bylo hřiště obsazeno 
soustředěními týmů z celé repub-
liky. Díky ideální poloze s koupa-
lištěm, ubytováním a stravováním 
v jednom místě mají týmy výbor-
né podmínky pro ladění formy 
do  další části sezóny. U  Kozskáče 
se postupně vystřídali žáci Hlado-
vých Hrochů, Kotlářka Praha, naši 
muži, Spektrum Praha, Pigs Trho-
vé Sviny a  Sabat Praha. Do  toho 
muži odehráli dva víkendy 2. ligy 
se snahou zajistit si co nejlepší vý-
chozí pozici pro playoff v podzim-
ní části soutěže.

Od září opět pravidelně děti úte-
rý a čtvrtky od 17,00hod. Ostatní 
jsou vítáni ve zbylém čase, přijďte 
se nejen podívat.                               

Softballové léto 2018

Soňa Trostová
Hvězdárna F. Pešty

Do podzimu nás bude těšit hýřící 
bohatství letního nebe, které se 

zvolna přesouvá k  západnímu ob-
zoru a nad východním obzorem se 
nám objevují podzimní souhvězdí. 
Typický čtyřúhelník zvaný Pegasův 
čtverec jsou čtyři hvězdy s hvězdou 
Sirah a  s  přilehlými hvězdami Mi-
rach a Alamak pak tvoří souhvězdí 
Andromedy. Zde nalezneme zná-
mou galaxií M31, jedinou pouhým 
okem viditelnou na naší obloze. 

Nad severovýchodem vychází 
Perseus. Vysoko nad nimi je tzv. 
dvojité W-souhvězdí Kasiopeja 
a téměř u zenitu rovněž obtočníko-
vý Cefeus. Mléčná dráha prochází 
letním trojuhelníkem od severový-
chodu přes zenit k jihozápadu.

POZOROVÁNÍ  PLANET 
Merkur počátkem měsíce ráno 

nízko nad východním obzorem.
Venuše počátkem měsíce večer 

velmi nízko nad západním obzo-
rem.

Mars bude viditelný v první po-
lovině noci.

Jupiter se objeví večer nízko nad 
jihozápadním obzorem, do polovi-
ny října se z oblohy vytratí a znovu 
pozorovatelný bude až v druhé po-
lovině prosince.

Saturn s  jeho prstenci nás bude 
provázet večer nad jihozápadním 
obzorem.

Uran a Neptun jsou pozorovatel-
né po celou noc.

Slunce - Dne 23. 9. ve  03 h. 54 
min. SEČL nastává podzimní rov-
nodennost - Slunce vstupuje do zna-
mení Vah. Je to okamžik přechodu 
Slunce přes světový rovník na jižní 

polokouli. Bod, kde se Slunce v  tu 
dobu nachází, je průsečík ekliptiky 
(zdánlivé dráhy Slunce) a  světové-
ho rovníku a  nazývá se podzimní 
bod. Nachází se nad hvězdou Spica 
v souhvězdí Panny (Virgo).

Měsíc – bude viditelný v úplňku 
25. 9. Nejlepší pozorování měsíce je 
mimo úplněk, kdy vyniká plastika 
jeho povrchu.

Délka dne a noci:  V září ubývá  
dne o 1 h 44 min.

PEČÍRKŮV Národní kalendář 
- ZÁŘÍ – 1918 před 100 lety
Z počátku deštivo, studeno s vel-

mi chladnými rány až do  prostřed 
měsíce, načež přijde pěkný čas, kdy 
teplý den se prostřídá s  proměnli-
vým. Toto počasí potrvá až do kon-
ce měsíce, kdy se vyjasní. Pakli 
v září často hrom bije a blýská, příští 
rok na víně a ovoci získá.

ZAJÍMAVÁ VÝROČÍ V ZÁŘÍ:
28. 9. 1953 – před 65 lety zemřel 

Edwin P.  Hubble, slavný americký 
astronom, objevil mj. rozpínání 
vesmíru pomocí vzdalování galaxií. 
Na  jeho počest  se nazývá daleko-
hled o průměru 250 cm na oběžné 
dráze Země Hubble Space Teleskop, 
zkráceně,,HST“. Jeho jménem je 
pojmenován jeden z kráterů na Mě-
síci a planetka 2069. 

Doporučujeme: přednáška 
,,HISTORIE NAVIGACE PODLE 
HVĚZD“ z cyklu Vesmírný Tábor, 

ve středu 5. září v 18. hod. v Měst-
ské knihovně Tábor.

Další zajímavosti najdete 
na  webu http://www.hvezdarna-fp.
eu/ nebo aktuálně přímo ve  hvěz-
dárně.
Kontakt: 
Zdeněk Soldát  tel.: 731 329 451
Vlastislav Feik  tel.: 602 422 166  

Závěr softbalového kempu 2018

Hvězdárna Františka Pešty  
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na pozice 

Montážní dělnice/dělník ve výrobě

Skladník, řidič vysokozdvižného vozíku

Údržbář, seřizovač

PRÁVĚ TEĎ PŘIJÍMÁME NOVÉ 
SPOLUPRACOVNÍKY (ŽENY I MUŽE).

Těší se na Vás tým Greiner Perfoam.

tel.: 727 916 866, prace@greiner-perfoam.com

Přidejte se k nám!
Přátelské prostředí, odměny, benefity  
a jiné výhody jsou u nás samozřejmostí.

Vožická 601
390 02  Tábor

www.greiner-perfoam.cz

Hledáte 
dobrou práci? 

 Červený Hrádek  prodává slepičky  Tetra hnědá,  Dominant  
ve všech barvách  a  slepičky Green Shell-typu Araukana. 

Stáří 14–19 týdnů, cena 159–195 Kč/ks.

Při prodeji slepiček –výkup králičích 
kožek – cena dle poptávky.

Prodej: 20. září  a  25. října 2018      
Sezimovo Ústí – u vlakového 

nádraží – 9.00 hodin

Prodej slepičekProdej slepiček

Bližší info: Po–Pá: 9.00–16.00 hod., tel.: 601 576 270,  728 605 840.
www.drubezcervenyhradek.cz

INZERCE

V mnoha pohádkách našeho Di-
vadýlka na schodech vystupuje 

Kašpárek.

 Ale kdo to vlastně je ten Kašpárek 
a odkud se vzal? 
Dostala se k  nám díky paní 

Kašpárkové ze Sezimova Ústí část 
prastarého časopisu, která tuto zá-
hadu objasňuje.

 Kašpárek je druhem italského 
Pulcinelly, francouzského Polichi-
nella, anglického Puncha a indické-
ho Vidušaka.

 Poprvé ho na  scénu uvedl J. J. 
Laroche už v 18. stol. Byl to takový 
smíšek i filosof, posměváček i kara-
tel a nejvíc – sluha špatných pánů. 
Hrál nejen pro dětské, ale i dospělé 
publikum.

Českého Kašpárka přivedl na svět 
známý loutkář Matěj Kopecký. 
Na  počátku 19. stol. byl buditelem 
národního vědomí, v  r. 1848 byl 
revolucionářem, za  1. světové vál-
ky pomáhal bořit Rakousko. A byl 
u toho, když v r. 1918 vznikla samo-
statná Československá republika.

 Po  válce byl šiřitelem zdravého 
života. A  to už hrál převážně pro 

dětské diváky. Těm také vysvětlo-
val pomocí vtipných veršovánek, 
jak zdravě žít. Šířil jednoduché 
básničky o  mýdle, kartáčku a  pas-
tě na  zuby a  podobně. Propagoval 
hlavně české výrobky. A  vždycky 
čistou mluvou, správně česky.  Lout-
ková představení se hrála, kde se 
dalo, ve školách, v Sokole, v tělový-
chovných jednotách atd. Všude byla 
přijímána s nadšením.

Taková byla dávná historie.
 Dnešní Kašpárek navazuje 

na  toho minulého, ale už je jiný. 
Dnes pomáhá všem hodným posta-
vám z  loutkového království, které 
se dostaly do nesnází. Svou chytrostí 
a nápady vždy zvítězí. A šíří hlav-
ně dobrou náladu a  optimismus. 
A  dětem ukazuje, že všechno jde, 
jen se musí chtít a přemýšlet. Tak až 
uslyšíte v našem divadýlku: „ Jsem 
Kašpárek maličký, na čepici rolnič-
ky, hodně znám a  hodně vím, se 
vším si hned poradím“, vzpomeňte 
si, že tomu malému chlapíkovi je už 
přes 200 let.

Z Divadýlka na schodech
M.Hofbauerová 

Dušan Jelínek 
předseda SK Sezimovo Ústí

Vážení Sezimoústečtí, od naše-
ho posledního článku se v na-

šem kuželkářském klubu mnohé 
událo a tak dovolte, abychom Vás 
o tom informovali.

Nejvýznamnější událostí je uve-
dení našeho člena a čestného pre-
zidenta Petra Marka do republiko-
vé Síně slávy, které se uskutečnilo 
v rámci vyhlášení ankety Kuželkář 
sezóny v Přerově. Petr se stal v po-
řadí 35. členem Síně slávy ČKA 
jako dlouholetý mezinárodní roz-
hodčí a předseda Komise rozhod-
čích. Jako rozhodčí se mimocho-
dem zúčastnil devíti mistrovství 
světa a  samozřejmě byl i  skvělým 
hráčem – Petře gratulujeme.

Není nad to, když dobrá základ-
na má i své nástupce - v rámci re-
publikových přeborů jednotlivců 
dosáhl výborného umístění náš 
odchovanec Filip Mikuláštík, který 
zde v kategorii dorostenců obsadil 
8. místo. Filip již s námi aktuálně 

hraje krajský přebor družstev do-
spělých a zařadil se tedy do rodin-
né tradice kuželkářů Mikuláštíků 
v našem městě.

V  týmových soutěžích náš tým 
B zvítězil v  Krajském přeboru II 
a  postoupil do  Krajského přebo-
ru I. Letošní sezónu, která začíná 
v  polovině září, tedy budou hrát 
týmy dospělých A i B v KP I, takže 
dojde i na tradiční sezimácké der-
by. Cílem našeho snažení pro tento 
ročník je postup družstva dospě-
lých do  Divizní soutěže – přijďte 
nás podpořit, rádi vás na  našich 
zápasech uvidíme. 

www.kuzelkysu.cz
Obě naše hvězdy si můžete pro-

hlédnout na  přiloženém snímku! 
Hodu Zdar Nazdar!                         

Trochu historie Kuželkáři informují
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ZRODILA SE REPUBLIKA! – 
SEZIMOVO ÚSTÍ 1918 
2. září 13–17 hod.
areál Fierlingerovy vily

Významné připomenutí stoletého 
výročí založení republiky, uctění 
a oslava vzniku novodobé 
české státnosti v roce 1918. 
Ve spolupráci se Společností pro 
zachování kulturního dědictví 
se uskuteční řada představení 
divadelního charakteru, které 
představí klíčové osobnosti 
vzniku republiky, jejich zásadní 
činy a také dobové reálie. 
Husitské muzeum v Táboře pro 

sezimoústeckou akci přichystá 
vzdělávací aktivity zaměřené 
na děti i jejich rodiče. Během 
odpoledne zpříjemní atmosféru 
hudba kapely Swing Band.
Vstupné: zdarma

OSLAVTE 
PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN S NÁMI
3. září 16–18 hod.

park před Spektrem
Zábavné odpoledne nejen pro 
školáky spojené s prezentací 
místních spolků, organizací 
a sportovních klubů. O zábavu 
se postarají Dell Arte – postavy 
s obříma rukama a kejklíř se 
Žonglérskou omeletou. 
Vstupné: zdarma

BALENÍ KNIH „NA MÍRU“
3. září 12-18 hod.
Městská knihovna 2 
Sezimovo Ústí
Nemáte čas na balení knih 
do školy? Velikost zakoupených 
obalů nesedí, nebo nemůžete 
sehnat potřebný formát?  
Přijďte do knihovny! V pondělí 
odpoledne vám za poplatek 
zabalíme učebnice, sešity i knihy 
do průhledné knihovnické fólie. 

PORADNA PRO HOUBAŘE
9. září 9–20 hod.
10. září 8–20 hod.
galerie Spektrum
Poradenská služba pro houbaře 
je součástí výstavy hub a je 
zajišťována mykologem 
Jihočeského muzea 
Mgr. Miroslavem Beranem 
a Ing. Vladimírem Pravdou. 
Smyslem poradny je pomáhat při 
zvyšování znalosti hub těm lidem, 
kteří sbírají divoce rostoucí houby 

za účelem jejich konzumace. 
Můžete si přinést i nasbírané 
houby k posouzení. V pondělí 
dopoledne přednostně pro žáky 
škol. 

STŘEDEČNÍ HRANÍ
12. září 16-18 hod.
Městská knihovna 2 
Sezimovo Ústí
Přijďte se do knihovny seznámit 
s novými deskovými hrami 
a zahrajte si – tentokrát na nás 
čekají hry Jožin z Bažin, V kostce! 
Svět, Cink! a Activity Junior.
Vstupné zdarma

HRAVÉ ODPOLEDNE 
– PODZIMNÍ TVOŘENÍ
20. září 13-16 hod.
Městská knihovna 2 
Sezimovo Ústí
V knihovně se nejen čte, ale 
i maluje a hraje si. Tentokrát 
na děti i dospělé čekají hry 
a výtvarná dílnička s podzimní 
tematikou.
Vstupné zdarma

UZAMYKÁNÍ KOZÍHO HRÁDKU
30. září 15–17 hod.

Kozí hrádek
Tradiční ukončení turistické 
sezony na Kozím hrádku.
Vstupné: zdarma

VÝLETY

KUKS
sobota 1. září
odjezd 6 hod. Spektrum, 
6.15 hod. Tábor ČD
S Lenkou Želivskou navštívíme 
hospitál v Kuksu, který byl 
založen hrabětem Františkem 
Antonínem Šporkem na počátku 
18. století jako místo odpočinku 
vysloužilých vojáků. Jde 
o významnou barokní památku, 
na jejímž vzhledu se podíleli 
umělci architekt Giovanni 
Batista Alliprandi a sochař 
Matyáš Bernard Braun. Čeká 

nás komentovaná prohlídka 
celým venkovním areálem, 
vnitřním hospitálem, navštívíme 
i lesní Braunův betlém, unikátní 
sochařskou rezervaci, která 
představuje špičku evropského 
barokního sochařství v plenéru. 
Jako jediná památka v historii 
České republiky dostala obnova 
celého parku „památkářského 
Oskara“ – Grand Prix Europa 
Nostra. S sebou pohodlné boty 
do terénu a svačinu.
cena: 890 Kč 
(v částce jsou zahrnuty vstupy)
č. účtu: 705 978 359 / 0800, 
var. symbol 0109

JIŘINKOVÉ SLAVNOSTI, 
BOTANICUS OSTRÁ
sobota 8. září
odjezd 6.30 hod. Spektrum, 
6.45 hod. Tábor ČD
Do Lysé nad Labem pojedeme 
na celostátní výstavu jiřin 
a gladiolů. 20 000 odrůd bylo 
vyšlechtěno a mnoho z nich 
jich uvidíte na 6. ročníku 
Jiřinkových slavností. Představí 
se pestrobarevná krása aranžmá 
Ing. Vlastimila Šindeláře a jak 
pěstovat jiřinky poradí pěstitelé 
z celé České republiky. Pod 
patronací časopisu Receptář 
vystoupí známé osobnosti 
a na své si přijdou milovníci 
dechovky. Navštívíme také 
Botanicus v Ostré. V poklidné 
atmosféře vesničky se seznámíme 
s jednotlivými řemesly, jejich 
výrobky si můžeme zakoupit 
na středověkém tržišti. Poté 
necháme odpočinout svým 
smyslům v rozsáhlých zahradách 
–klášterní, orientální, kuchyňské, 

MĚSTSKÉ STŘEDISKO 
KULTURY A  SPORTU

ŘEDITELKA MSKS
737 254 683

r.kruckova@sezimovo-usti.cz

KINO – POKLADNA
734 790 037

kultura4@sezimovo-usti.cz

KANCELÁŘ
381 276 707

mexus@sezimovo-usti.cz

GALERIE SPEKTRUM
734 797 521

(výstavy v galerii Spektrum jsou 
přístupné v otevírací době infocentra 
nebo v době konání kulturních akcí)
kultura1@sezimovo-usti.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM 
(SPEKTRUM)

736 523 288 (předprodej vstupenek)
infocentrum@sezimovo-usti.cz

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

PRODEJ ON-LINE VSTUPENEK 
www.kultura.sezimovo-usti.cz
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bylinné, v produkci levandulí 
i přírodním bludišti a labyrintu. 
cena: 590 Kč 
(v částce jsou zahrnuty vstupy)
č. účtu: 705 978 359 / 0800,  
var. symbol 0809

PŘEDNÁŠKY

GRAFOLOGIE – ODHAL 
PRAVOU TVÁŘ ČLOVĚKA 
PODLE RUKOPISU
20. září 18 hod.
loutkový sál

Seznámení se s grafologií – 
psychologií písma. Unikátní 
diagnostická metoda, jak poznat 
sebe i své blízké, a to jednoduše, 
pouze na základě vlastnoručního 
rukopisu pisatele. Účinná pomoc 
při sebepoznávání, studijní 
a profesní orientaci, problémech 
ve vztazích s partnerem, dítětem, 
šéfem, kolegou, rozpoznání 
varovných rysů osobnosti aj. 
Možnost pokračovat a naučit se 
praktické základy grafologie pro 
vlastní potřebu.
vstupné: 40 Kč

POHÁDKY

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Divadýlko na schodech
19. a 26. září 16.30 hod.
loutkový sál
Známá pohádka o tom, jak se 
Růženka píchne o trn růže, usne 
a s ní celý zámek. Po 100 letech se 
ji vydají tři princové osvobodit,  
ale jen jednomu se to podaří.
vstupné: 20 Kč 

DIVADLA

KABARET ŽENSKÉ NEBE
ŽAS – Ženský amatérský spolek
21. září 19 hod.
sál Spektrum
Zatímco České nebe je kromě 

babičky (neboť „Božena Němcová 
je neprůchodná“) ryze mužská 
záležitost, Ženské nebe je plné 
vzácných a výjimečných žen. 
Ač to možná tak nevypadá, 
vzhlížíme s úctou a obdivem 
(a s faktografickou přesností) 
k oněm velikánkám, abychom 
z nadhledu ukázaly samy sebe.  
A proč jsme zvolily kabaret?  
Protože nikdy není pozdě začít 
zpívat, tančit a hrát.
Program sestavila: Stáni Sláva 
Kočvarová, Tančí, zpívají, hrají: 
Slávy Girls, Hudba: ŽAS Orchestr
vstupné: 100 Kč

VÝSTAVY

VOLNÉ SDRUŽENÍ UMĚLCŮ 
ČECH, MORAVY A SLOVENSKA
VERNISÁŽ – 8. září 16 hod.
Výstava je přístupná  
do 1. listopadu
galerie Spektrum
Představí se členové a hosté 
Volného sdružení umělců Čech, 
Moravy a Slovenska.

Obrazy vystaví Lenka Floreová 
z Kladna, Alena Kissová 
z Bechyně, fotografie Luboš Štola 
z Chomutova, Martina Chmelová 
z Prahy, Petr Štojdl z Bechyně 
a dále nás se svými pracemi 
seznámí žáci SUPš Bechyně. 
O hudební doprovod se postará 
Tereza Krůčková.

VÝSTAVA HUB
9. – 10. září
galerie Spektrum

Výstava plodnic hub 
s informacemi o jednotlivých 
druzích. Výstava představuje 
průřez jihočeskou mykoflórou. 
Pro žáky ZŠ jsou připraveny 
komentované prohlídky.
vstupné: 10 Kč

FOKUS TÁBOR
VERNISÁŽ – 11. září 17 hod.
Výstava je přístupná do 28. září
galerie Spektrum
Nové texty básnířky Hany 
Loskotové se opět staly inspirací 
pro Ladislava Píšu. Jeho díla 
vycházejí z pocitů vzniklých při 
četbě konkrétních básní a jsou 
odrazem hlubokého prožitku. Oba 
jsou klienty FOKUS Tábor, z.s.

KORÁLEK KE KORÁLKU 
VERNISÁŽ – 1. října 18 hod.
Výstava je přístupná 
do 2. listopadu
galerie Spektrum

Spolek "děvčat", které spojuje 
láska ke korálkům a tvorba 
šperků, květin, stromečků 
a dekorací z korálků, představí 
své umění na prodejní výstavě 
v galerii Spektrum. Výstava 
bude doprovázena fotografiemi 
Ing. Josefa Rychteckého. 

Výstavy jsou přístupné v otevírací 
době informačního centra a v době 

konání kulturních akcí MSKS 
včetně promítání filmů (vstup 

hlavním vchodem)

PŘIPRAVUJEME

MŮJ AFRICKÝ PŘÍBĚH  
– PŘEDNÁŠKA
4. října 18 hod.

KOUZELNÁ ŠKOLKA  
– MICHAL NA HRANÍ
6. října 15 hod.

ÚČA MUSÍ PRYČ 
– DIVADLO
15. října 19 hod.

LOUTKOVÝ FESTIVAL
20. – 21. října

KLUBOVNA III. VĚKU

OPĚT SPOLU
10. září 15 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici
Po horkých letních dnech opět 
začínají pravidelná pondělní 
setkání. Je to příležitost navázat 
nová či prohloubit stávající 
přátelství. Zavzpomínáme 
společně na příjemné prázdninové 
zážitky. Prodiskutujeme různá 
témata, která nás zajímají. 
Těšíme se na milou společnost.

POSEZENÍ S KYTAROU
17. září 15 hod.
Městská klubovna 
v Jiráskově ulici 
K titulku není moc co dodávat. 
Snad jediné. Věříme, že si také 
z plna hrdla zazpíváme.

JÓGA V PŘÍRODĚ
24. září 15 hod.
Hřiště „staré školy“ 
Protáhneme tělo, vnímáme dech, 
uvolníme se jak tělesně, tak duševně.

KNIHOVNY

Novinky v knihovně
Sezimovo Ústí 1
Dospělí:
Jodi Picoult: Je to i můj život
Čtení pro ženy
Kay Hooper: Lovec strachu
Krimi
Jáchym Topol: Citlivý člověk
Psychologický román
Jussi Adler-Olsen: Nesmírný
Krimi
František Kalenda: 
Vraždy ve znamení hvězdy 
Historická detektivka
Katerina Kaltsogianni: Psychopat
Otevřená zpověď úspěšné ženy
Vladimír Poštulka: 
Půdorys harému
Český román
Rajko Doleček: 
Sága českého lékaře
Bibliografie
Děti a mládež:
Vlasta Hurtíková: Kocurek 
Matýsek, První čtení
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Robin Král: Co mají na práci 
myšky a myšáci 
Bajky pro nejmenší

Novinky v knihovně 
Sezimovo Ústí 2
Dospělí:
Daniel Cole: Loutkář
Příběh detektiva, který nemá 
komu věřit
Hana Marie Körnerová:
Co neodvál ani čas
Životní příběhy tří žen 
Heather Morrisová: 
Tatér z Osvětimi
Román podle skutečného příběhu
Deborah Rodriguezová: 
Návrat do kavárničky v Kábulu
Pět žen, pět životních a příběhů 
a kavárnička v Kábulu
Lone Theilsová:
Žena, po které se slehla zem
Detektivní příběh

Děti a mládež:
Miroslav Adamec: To dáme, 
dědo!
Přiměřeně nevýchovné příběhy 
pro děti
Klaus Hagerup: Dívka, která 
chtěla zachránit knížky
Příběh pro všechny malé i velké 
knihomoly
Anna Musilová: Černooká
Temný thriller pro mládež
Rachel Renée Russellová: 
Deník mimoňky 12
Pokračování oblíbené dívčí série 
Rychlé šípy a jejich úžasná 
nová dobrodružství
Nové komiksy ze života Rychlých šípů

KINO SPEKTRUM

KINO SPEKTRUM 4. ZÁŘÍ 
PROMÍTÁ VE 3D!!!

CENA 3D BRÝLÍ = 25 Kč
(PO ZAKOUPENÍ VÁM BRÝLE 

ZŮSTÁVAJÍ A LZE JE NOSIT  
I NA DALŠÍ 3D PŘEDSTAVENÍ)

so 1. září 20:15 hod.
– LETNÍ KINO – vstupné 120 Kč
ne    9. září 15:00 hod.   
út 25. září 17:30 hod.   
ÚŽASŇÁKOVI 2 
Animovaný / Akční / Dobrodružný

USA, 2018, 118 min, přístupný, 
118 min., český dabing, 3D
Režie: Brad Bird
Ve filmu Úžasňákovi 2 se vrací 
oblíbená rodina superhrdinů. 
vstupné: 130 Kč

ne 2. září 20:15 hod.
– LETNÍ KINO
st     5. září 17:30 hod.
so     8. září 17:30 hod.
pá  14. září 20:00 hod.
DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL
Thriller
ČR, 2018, 108 min., + 12 let
Režie: Karel Janák
Hrají: Gabriela Marcinková, 
Vojtěch Dyk, Zuzana Porubjaková, 
Ondřej Malý, Ady Hajdu, Roman 
Luknár, Pavel Rimský, Hynek 
Čermák
vstupné: 120 Kč

út     4. září 17:30 hod.   
so  22. září 15:00 hod.   
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 

Animovaný
USA, 2018, 87 min., přístupný, 
český dabing, 3D
Režie: Genndy Tartakovsky
Ve filmu od Sony Animation 
Pictures Hotel Transylvánie 3: 
Příšerózní dovolená se s naší 
oblíbenou rodinkou strašidel 
vydáme na výletní parník, 
kde si má Drákula zaslouženě 
oddechnout od práce v hotelu. 
vstupné: 100 Kč

út     4. září 20:00 hod.   
út  11. září 20:00 hod.   
ALFA
dobrodružný, drama
USA, 2018, 97 min., 12 let, české 
titulky, 3D
Režie: Albert Hughes
Hrají: Kodi Smit-McPhee, Jóhannes 
Haukur Johannesson, Natassia 
Malthe
Velkolepé dobrodružství, 
odehrávající se během poslední 
doby ledové v Evropě před  
20 tisíci lety. 
vstupné: 140 Kč

st 5. září 16:00 hod.
MACH A ŠEBESTOVÁ 
NA PRÁZDNINÁCH
Krátké pásmo pohádek
vstupné: 30 Kč

st    5. září 20:00 hod.   
st 26. září 20:00 hod.   
MEG: MONSTRUM Z HLUBIN
akční / horor / sci-fi / thriller
USA, 2018, + 12 let, 113 min., 
české titulky
Režie: Jon Turteltaub
Hrají. Jason Statham, Ruby Rose, 
Robert Taylor, Cliff Curtis
Jason Statham hraje kapitána 
Taylora, který před pár lety musel 
opustit na dně Mariánského 
příkopu svou posádku, když 
na podmořskou stanici cosi 
zaútočilo. Teď je to cosi zpátky 
a vypadá to, že jde o pravěkého 
žraloka megalodona a Taylor 
dostane šanci se mu postavit 
znovu.
vstupné: 120 Kč

čt  6. září 17:30 hod. 
pá  7. září 20:00 hod. 
ne  9. září 17:30 hod.
VŠECHNO BUDE
ČR, Slovinsko, Polsko, Slovensko, 
2018, 85 min., 12 let
Režie: Olmo Omerzu
Hrají: Tomáš Mrvík, Jan František 
Uher, Eliška Křenková, Lenka 
Vlasáková, Martin Pechlát
Road movie o klučičím přátelství, 
dobrodružství a velké svobodě. 
vstupné: 110 Kč

čt  6. září 20:00 hod. 
SESTRA
horor, mysteriózní, thriller
USA, 2018, 96 min.,15 let, české 
titulky
Režie: Corin Hardy
Hrají: Taissa Farmiga, Demian 
Bichir, Jonas Bloquet, Charlotte 
Hope, Ingrid Bisu, Bonnie 
Tvůrce rekordně úspěšných 
hororů James Wan se 
producentsky ujal snímku, 
ve kterém se vrací zlovolná síla 

v podobě démonické řádové 
sestry, která terorizovala v hororu 
V zajetí démonů 2.
vstupné: 120 Kč

pá    7. září 17:30 hod. 
so    8. září 20:00 hod. 
st 26. září 17:30 hod.
TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ?
komedie, romantický
USA, 2018, 90 min., 15 let, 
české titulky
Režie: Victor Levin  
Hrají: Keanu Reeves, Winona Ryder
vstupné: 120 Kč

ne    9. září 20:00 hod. 
út 11. září 17:30 hod.
MISS HANOI

drama, krimi
ČR, 2018, + 12 let, české titulky
Režie: Zdeněk Viktora
Hrají: Ha Thanh Špetlíková, David 
Novotný, Ján Jackuliak, Miroslav 
Hruška, Chip Nguyen
vstupné: 100 Kč

st 12. září 16:00 hod.
KAMARÁDI Z TELEVIZE 8
Krátké pásmo pohádek
vstupné: 30 Kč

st  12. září 17:30 hod.   
ne 23. září 20:00 hod.   
MISSION: IMPOSSIBLE 
– FALLOUT
Akční / Dobrodružný / Thriller
USA, 2018, 147 kin., +12 let, 
české titulky
Režie: Christopher McQuarrie
Hrají:Tom Cruise, Rebecca 
Ferguson, Henry Cavill
Tom Cruise se vrací jako agent 
Ethan Hunt MI6 v Mission: 
Impossible – Fallout.
vstupné: 140 Kč

st 12. září 20:30 hod.
čt  13. září 10:00 hod.
MAMMA MIA! 
HERE WE GO AGAIN
muzikál
USA, 2018, 114 min., přístupný, 
české titulky
Režie: Ol Parker

MĚSTSKÉ STŘEDISKO 
KULTURY A  SPORTU
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Hrají: Amanda Seyfried, Lily 
James, Meryl Streep, Pierce 
Brosnan, Andy Garcia
Mamma Mia! Největší letní 
filmová pohoda se vrací.
vstupné: 100/60 Kč

čt  13. září  17:30 hod.   
so  15. září  20:00 hod.   
ne  16. září  17:30 hod.
PREDÁTOR: EVOLUCE
Akční sci-fi
USA, 2018,  101 min., 15 let,
české titulky
Režie: Shane Black 
Hrají: Boyd Holbrook, Trevante 
Rhodes, Jacob Tremblay, Keegan-
Michael Key, Olivia Munn
vstupné: 150/130 Kč

čt 13. září 20:00 hod. 
so 15. září 17:30 hod.
SPOLU TO DAME
komedie, drama
GER, 2018, 104 min., 12 let, 
český dabing 
Režie: Marc Rothemund  
Hrají: Elyas M´Barek, Philip 
Schwarz, Nadine Wrietz
vstupné: 120 Kč

pá 14. září 17:30 hod. 
ne 16. září 15:00 hod.
MALÁ ČARODĚJNICE 
pohádka
Německo, 2018, 103 min., 
přístupný, český dabing  
Režie: Mike Schaerer
Hrají: Karoline Herfurth, Suzanne 
von Borsody, Eveline Hall
vstupné: 110 Kč

so  15. září 15:00 hod. 
ne  23. září 15:00 hod.
KUBÍK HRDINA
animovaný, rodinný, dobrodružný
Island, Belgie, 2018, 83 min., 
přístupný, český dabing
Režie: Friðrik Erlingsson
Příběh mladého kulíka zlatého, 

který má problémy naučit se 
létat a migrovat se svou rodinou 
do teplých krajin. S pomocí 
několika kamarádů je schopen 
přežít ve světě plném nepřátel, 
a nakonec je i oslavován jako 
hrdina.
vstupné: 120 Kč

ne 16. září 20:00 hod.   
so 22. září 17:30 hod.   
SOLO: STAR WARS STORY 
akční dobrodružný
USA,  2018, 135 min., přístupný, 
český dabing, 3D
Režie: Ron Howard
Hrají: Alden Ehrenreich, Woody 
Harrelson, Emilia Clarke
Naloďte se na Millennium Falcon 
a vydejte se do předaleké galaxie 
ve filmu Solo: Star Wars Story, 
zbrusu novém dobrodružství 
nejoblíbenějšího syčáka v galaxii.
vstupné: 130 Kč

út  18. září 17:30 hod.
čt  27. září 10:00 hod.
CHATA NA PRODEJ

komedie / drama
ČR, 2018, 77 min., přístupný
Režie: Tomáš Pavlíček
Hrají: Ivana Chýlková, David 
Vávra, Tereza Voříšková
Komedie o tom, co všechno se 
může stát, když se o víkendu 
sejde svérázná rodina na poslední 
rozlučce s chatou.
vstupné: 110/60 Kč

út  18. září 20:00 hod.
MCQUEEN
Životopisný / Drama
USA, 2018, 11 min., 15 let, 
české titulky
Předloha: Marshall Terrill (kniha)
Hrají: Jeremy Renner
Příběh Alexandra McQueena je 
moderní, leč poněkud gotická 
pohádka o obyčejném chlapci 
z dělnického Východního 
Londýna, který spoutal vlastní 
démony a stal se globální hvězdou 
módního návrhářství.
vstupné: 80 Kč

st  19. září 17:30 hod.
pá  28. září 20:15 hod.
ÚSMĚVY 
SMUTNÝCH MUŽŮ
Drama / komedie
Režie: Daniel Svátek
Hrají: David Švehlík, Jaroslav 
Dušek, Marika Šoposká, Ondřej 
Malý, Ivan Franěk, Jaroslav Plesl, 
Simona Babčáková a další
vstupné: 110 Kč

st  19. září 20:00 hod.
UTØYA, 22. ČERVENCE
Drama, thriller 
NOR, 2018, 72 min., 15 let,  
české titulky
Režie: Erik Poppe
Norský snímek Utøya,  
22. července zachycuje masakr 
na letním táboře Svazu dělnické 
mládeže na ostrůvku u Osla  
v létě 2011. 
vstupné: 90 Kč

čt  20. září 17:30 hod.
so  22. září 20:15 hod.
ne  23. září 17:30 hod.
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
komedie
ČR, 2018, 95 min, přístupný
Režie: Rudolf Havlík
Hrají: Anna Polívková
vstupné: 130 Kč

čt 20. září 20:00 hod.
KING SKATE
dokument 
ČR, 2018, 82 min., přístupný
režie: Šimon Šafránek
vstupné: 80 Kč

út 25. září 20:00 hod.
TVÁŘ
PL, 2018, 91 min., 15 let, české 
titulky
Režie: Małgorzata Szumowska
vstupné: 90 Kč

čt  27. září 17:30 hod.   
so  29. září 15:00 hod.
ne  30. září 15:00 hod.   
YETI: LEDOVÉ 
DOBRODRUŽSTVÍ 
rodinná komedie 
USA, 2018, dabing
Rodinná komedie, ve které je 
Yeti přesvědčen, že záhadné 
bytosti známí jako „lidé” opravdu 
existují. Ať je ti jak je ti je 
tady Yeti.
vstupné: 140/120 Kč

čt  27. září 20:00 hod.
so  29. září 17:30 hod.
ODBORNÝ DOHLED 
NAD VÝKLADEM SNU
Komedie / drama
Česko, 2018, 79 min.
Režie: Pavel Göbl
Hrají: Vratislav Brabenec, Jozef 
Polievka, Jiří Vymětal, Nikol 
Fischerová, Laco Deczi, Jiří Lábus
vstupné: 120 Kč

pá  28. září 17:30 hod.   
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE

dobrodružný/akční
USA, 2018, 130 min., 12 let, 
český dabing
Režie: Juan Antonio Bayona
vstupné: 130 Kč

so 29. září 20:00 hod.
BEZE STOP
drama
USA, 2018, 119 min., přístupný, 
české titulky
Režie: Debra Granik  
Hrají: Ben Foster, Thomasin 
McKenzie, Jeff Kober, Dale Dickey
vstupné: 120 Kč

ne  30. září 17:30 hod.
DOMESTIK

psychologický thriller
ČR, Slovensko, 2018, 117 min.
Režie: Adam Sedlák
Hrají: Jiří Konvalinka, Tereza 
Hofová, Miroslav Hanuš
vstupné: 110 Kč

ne 30. září 20:00 hod.
HELL FEST: PARK HRŮZY
horor
USA, 2018,  min., 15 let, 
české titulky
Režie: Gregory Plotkin  
Hrají: Amy Forsyth, Regin Edwards
vstupné: 120 Kč

MĚSTSKÉ STŘEDISKO 
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Jiří Folta

Jedinečný projekt Sezimák zpívá 
gospel od  října znovu startuje. 

Zpěváky a zpěvačky opět čeká osm 
zkoušek, které vyvrcholí vystou-
pením při rozsvěcení vánočního 
stromku v  Sezimově Ústí v  pátek 
30. listopadu. Přihlásit se může 
opravdu každý, kdo si rád zazpí-
vá. Zpěváci nepotřebují umět číst 
noty, protože jednotlivé hlasy do-
stanou na  CD nebo v  mp3 a  učí 
se je během týdne poslechem. Při 
zkouškách se pak hlasy secvičí do-
hromady. „Projekt Sezimák zpívá 
Gospel bude jedinečnou příležitostí 
zažít něco nevšedního v  podzim-
ních šedivých dnech. Můžou přijít 
zpívat i  celé rodiny,” zve Jiří Folta, 
vedoucí projektu. Série osmi zkou-
šek vypukne v neděli 7. října. Zkouš-
ky se budou konat od 18 do 20 ho-
din v budově 1. ZŠ v Sezimově Ústí 
(škola s  pastelkami). Online regis-
trace na  s-z-g.webnode.cz. Projekt 
pořádá MSKS ve spolupráci s Církví 
bratrskou a  informace o něm podá 
Ing.  Jiří Folta, tel.: 725  610  078, 
e-mail: jfolta@kam.cz.                       

Josef Musil

Kino Spektrum zahájí promítání 
ve formátu 3D! Diváci si užijí 

působivé hloubky obrazu filmů 
poprvé v úterý 4. září od 17.30, kdy 
kino uvede úspěšný letošní snímek 
pro děti i dospělé Hotel Transylvá-
nie 3: Příšerózní dovolená.

Všichni návštěvníci této projek-
ce dostanou při příchodu do kina 
zdarma 3D brýle a  sáček popcor-
nu. Speciální brýle budou moci 
využívat při všech dalších 3D pro-
jekcích ve Spektru.

Od  20 hodin bude následovat 
americký thriller s  názvem Alfa. 
Žhavá novinka, uváděná v premié-
ře, vtáhne diváky nejen do děje, ale 
i do 3D obrazu v příběhu z posled-
ní doby ledové v Evropě. 

Kino bude pamatovat i  na  di-
váky, kteří dávají přednost filmům 
v plošném formátu 2D. Snímky, jež 

výrobce vybavil oběma formáty, 
postupně promítne ve 2D i 3D, aby 
vyhovělo očím všech návštěvníků. 

Josef Musil

Od  diváků dostaly přezdív-
ku Cimrmani v  sukních, ale 

správně se jejich soubor jmenuje 
Ženský Amatérský Spolek, často 
uváděný pod zkratkou ŽAS. Svou 
domovskou scénu mají v  hasi-
čárně v  obci Homole u  Českých 
Budějovic, ale v  celé republice už 
asi není jediného milovníka sou-
časného českého divadla, který 
by o  nich nevěděl. Toto dámské 
ochotnické uskupení u diváků bo-
duje veselohrou Kabaret Ženské 
nebe. V  Sezimově Ústí ji na  prk-
nech divadla Spektrum uvede 
v pátek 21. září od 19 hodin. Před-
stavení se koná mimo předplatné. 
O  své inscenaci tvůrkyně prozra-
zují: Zatímco České nebe je kromě 
babičky (neboť „Božena Němcová 
je neprůchodná“) ryze mužská 
záležitost, Ženské nebe je plné 
vzácných a  výjimečných žen. Ač 
to možná tak nevypadá, vzhlížíme 
s  úctou a  obdivem (a  s  faktogra-
fickou přesností) k oněm velikán-
kám, abychom z nadhledu ukázaly 
samy sebe. A  proč jsme zvolily 
kabaret? Protože nikdy není pozdě 
začít zpívat, tančit a hrát.               

Josef Musil

Sezimovo Ústí oslaví vznik no-
vodobé české státnosti velkou 

akcí s názvem Zrodila se republi-
ka! Uskuteční se v neděli 2. září od  
13 hodin v  areálu Fierlingerovy 
vily v Sezimově Ústí. Na své si při-
jdou příslušníci všech věkových 
skupin i rodiny s dětmi.

Pestrý program potěší nejen 
znalce historie, ale také návštěv-
níky, kteří se chtějí formou zábavy 
dozvědět fakta o  klíčové dějinné 
události naší země. Vyhlášení re-
publiky a  další okolnosti, které 
tento akt provázely, uvidí 2. září 
tak, jak je mohli vidět lidé před sto 
lety. 

Diváci si také připomenou jedi-
nečnou atmosféru dobových oslav 
konce první světové války, které se 
tehdy říkalo Velká válka.

Součástí budou mimo jiné ko-
mentované prohlídky Benešovy 
a Fierlingerovy vily, lektorské pro-
gramy pro děti i dospělé a galerie 
historických fotografií pod širým 

nebem. K umocnění retro nálady 
zahraje Swing Band Tábor. Ale to 
je jen stručný výčet atrakcí, které 
na  návštěvníky čekají. Podrobné 
informace o  programu zájemci 
získají na  webových stránkách 
www.kultura.sezimovo-usti.cz. 
Rezervace na prohlídky vil je nut-
né objednat buď na místě nebo na: 
infocentrum@sezimovo-usti.cz. 
Vstupné je zdarma.

Oslavu naší novodobé státnosti 
organizuje Městské středisko kul-
tury a sportu Sezimovo Ústí, podí-
let se bude také Národní muzeum 
a Husitské muzeum.                        

Výročí 100 let
založení republiky

Cimrmani 
v sukníchSpektrum začne promítat ve 3D

Sezimák 
zpívá gospel

Výroční turistické známky 
ze speciální edice Husitská města 

jsou nyní k zakoupení v infocentru 
Sezimovo Ústí.

Novinka

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.


