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Slovo starosty
Druhý zářijový týden byl v  Sezimově 

Ústí ve  znamení zahraničních návštěv. 
Od neděle 6. do středy 9. září jsme hostili de-
legaci z partnerské obce Th ierachern, v pátek 
11. září byla v parku u ZUŠ vysazena Lípa 
slovinsko–českého přátelství za  účasti slo-
vinského velvyslance a  delegace obce Škofj a 
Loka. Možná někoho napadne, jaký to má 
smysl, co z toho má naše město a jeho občané. 
Podle mého mínění hodně. Nežijeme v  uli-
tě, v uzavřené zóně, ale ve světě otevřeném, 
umožňujícím cestování nejen za  poznáním, 
ale i za studiem a za prací. Kontakty se za-
hraničními hosty jsou jedním z  prostředků, 
jak získávat zkušenosti z jiných zemí, umož-
ňují porovnávat, jak na  tom jsme v  úrovni 
života, služeb či výkonu státní správy a pří-
padně se i poučit.  

Partnerství s obcí Th ierachern, trvající přes 
20 let, umožnilo dnes už několika stovkám 
žáků našich škol prožít v  uplynulých letech 
společně se svými švýcarskými vrstevníky 
jeden týden u  nás a  druhý v  Th ierachernu. 
Na vlastní kůži se tak obě strany mohly do-
zvědět, jaké je to v té druhé zemi, poznat její 
kulturní a  přírodní památky i  běžný život 
rodiny a také se naučit komunikovat v cizím 
prostředí a v cizím jazyce. Jsem rád, že toto 
partnerství přes několikeré změny ve vedení 
obou obcí stále trvá, vyvíjí se a má budouc-
nost.  A i o tom se jednalo během právě pro-
běhlé návštěvy pana Kasta, starosty Th iera-
chernu, a dalších členů obecní rady u nás.

Rovněž kontakty se Slovinskem mají 
v Sezimově Ústí, Táboře a okolí dlouholetou 
tradici. Obě země spojuje v historii i součas-
nosti celá řada společných prvků, jazyková 
i kulturní příbuznost, řešení podobných pro-
blémů. To je ideální prostor pro vzájemné ná-
vštěvy a výměnu zkušeností a  symbolickým 
potvrzením vzájemných vztahů byla výsadba 
lípy. Návštěva nejvyššího zástupce Slovinska 
v ČR je pak pro naše město pochopitelně ctí.

Dovoluji si v té souvislosti poděkovat všem, 
kteří se zasloužili o zrod a rozvoj partnerství 
Sezimova Ústí s  obcí Th ierachern a  pečují 
o  zachování vzájemných vztahů, těm, kteří 
zabezpečují pro naše město a naše žáky za-
hraniční návštěvy, výlety či výměnné pobyty. 
Slovy Svena Heunerta, radního Th ieracher-
nu, je důležité být „open mind“, mít otevře-
nou mysl, přístupnou novým informacím, 
kontaktům, zkušenostem, znalostem.           

Miroslava Svitáková
Tajemnice MěÚ

V  podvečer-
ních hodi-

nách první záři-
jové neděle byla 
zahájena ofi ciální 

návštěva zástupců partnerské 
obce Th ierachern (Švýcar-
sko) v  našem městě. Pozvání 
starosty Sezimova Ústí přijali 
Hans Jörg Kast, starosta obce, 
a  členové rady obce Isabel 
Glauser-Schläpfer a Sven Heu-
nert, kteří tak navázali na řadu 
pracovních, ale i osobních se-
tkání, které se tradují od roku 

1992 jak na  úrovni jednotli-
vých municipalit, tak na úrov-
ni školských zařízení a zájmo-
vých sdružení.

A protože bylo na co nava-
zovat, mohla se již v  nedělní 
podvečer rozvinout čilá dis-
kuse nad současnými problé-
my obou municipalit a došlo 
se k  závěru, že ač jsou obě 
obce geografi cky jinak situo-
vány a obecní správa funguje 
v každé zemi v jiném režimu, 
najdou se podobné problémy 
k řešení, a to zejména v oblasti 
sociální politiky, školství, lid-
ských zdrojů či péče o  opuš-
těná zvířata. Když jsem v roce 
2013 poprvé jako tajemnice 

MěÚ navštívila Th ierachern, 
konstatovala jsem, že Švýcaři 
jsou výborní hostitelé a  být 
jejich hostem je opravdu pří-
jemné. Dnes mohu názor 
rozšířit o  zkušenost, že není 
příjemné být pouze jejich hos-
tem, ale i  jejich hostitelem. 
Jejich zájem o  získání maxi-
málních informací o  životě 
a  činnostech v  Sezimově Ústí 
byl očividný a  např. nad pro-
blematikou rozvoje lokality 
Kociánka a  Nechyba se vedla 
opravdu čilá diskuse, byť obec 
Th ierachern žádné zkušenosti 
s realizací podobných projektů 
nemá.

Návštěva z Thierachernu

NÁVŠTĚVA VELVYSLANCE SLOVINSKÉ REPUBLIKY – 11. září 2015 byla za účasti velvyslance Slovinské republiky Jeho 
Excelence Leona Marca a delegace z města Škofj a Loka vysazena Lípa slovinsko–českého přátelství. Lípu můžete 
vidět v parku u Základní umělecké školy v Sezimově Ústí. 

Lípa přátelství v parku u ZUŠ
pokračování na str.: 2 
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Milan Míka
ředitel VST

Vodárenská společnost Tábor-
sko s.r.o. (dále VST) ozna-

muje, že ceny vodného a stočného 
ve  městech sdružených ve  Vodá-
renské společnosti Táborsko (Tá-
bor, Sezimovo Ústí, Planá nad Luž-
nicí) se s účinností od 1. 10. 2015 
mění takto (viz tabulky).

Jak vyplývá z  tabulek, dochá-
zí v  příštím kalkulačním období 
k  meziročnímu snížení ceny pro 

vodné a  stočné v  základní jed-
nosložkové formě.

Celková cena pro vodné a stoč-
né se od  1. 10. 2015 mění pouze 
v  pevné složce ceny, a  to u  všech 
kategorií velikostí vodoměrů, jak 
ve složce pro vodné, tak pro stoč-
né, pohyblivá složka pro vodné 
i stočné zůstává beze změn. V rám-
ci jednotlivých kategorií vodomě-
rů dochází ke  snížení plateb u  tří 
nejnižších kategorií vodoměrů, 
kdy největší zlevnění nastává u ka-
tegorie nejmenších vodoměrů, a to 
o 150 Kč/rok včetně DPH. U dvou 

kategorií největších vodoměrů je 
pak nárůst pevné složky pod hla-
dinou infl ace.

I v uplynulém kalkulačním ob-
dobí vyvíjelo vedení VST maxi-
mální úsilí, aby současná úroveň 
ceny pro vodné a  stočené nebyla 
navyšována. Stav kanalizační a vo-
dovodní sítě je detailně sledován 
a vyhodnocován, k rekonstrukcím 
jsou následně připravovány pou-
ze části majetku, kde je jeho stav 
havarijní. Všechny připravované 
investiční akce jsou posuzovány ze 
strany provozovatele.

Příznivého vývoje cen je pro 
další období dosaženo zejména 
dokončením realizace stavby „Tá-
bor – Intenzifi kace technologické 
linky AČOV“, a  to zejména zpro-
vozněním nových kogeneračních 
jednotek. Díky zvýšené výrobě 
elektrické energie z  bioplynu 
na tomto zařízení

bylo dosaženo úspory v  ná-
kladech. Nájemné, které odvádí 
provozovatel vlastníkovi vodo-
hospodářské infastruktury a které 
tvoří podstatnou část ceny jak pro 
vodné, tak zejména pro stočné, tak 
mohlo zůstat zachováno i při sní-
žení jednosložkové ceny pro odbě-
ratele.

Dalším krokem ke  stabilizaci 
nákladů a  vývoje ceny pro střed-
nědobý horizont nejbližších deseti 
let je právě probíhající veřejná sou-
těž na  refi nancování investičního 
úvěru VST. Fixací úrokové sazby 
po celou dobu splácení úvěru bude 
eliminováno riziko budoucího 
růstu pohyblivých složek úrokové 
sazby.                                                   

Vodné a stočné od 1. října 2015 VST
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Město v  zastoupení správy 
města vyhlašuje výběrové říze-
ní na pronájem bytů:
1) Dukelská č. p. 610 byt č. 06/610 
v 3 NP o velikosti 2+1
 Minimální měsíční základní ná-

jemné ve výši 3.926,- Kč
 Délka platebního období je stano-

vena na 12 měsíců
2)Dukelská č. p. 612 byt č. 03/612 
v 3 NP o velikosti 2+1
 Minimální měsíční základní ná-

jemné ve výši 4.277,- Kč
 Délka platebního období je stano-

vena na 12 měsíců

Uzávěrka žádostí je v  pátek 
16. října 2015 v 11:00 hod.
Bližší info naleznete na www.se-
zimovo-usti.eu a na úřední des-
ce a informačních deskách MěÚ, 
případně Správě města Sezimo-
vo Ústí (p. Bednář 381 200 436, 
725  769  860; pí Podroužková 
381 200 437, 725 769 857)        

Martin Doležal, starosta města

 po splacení úvěru na Stavební 
úpravy ul. 9. května a  před-
časném splacení hypotečního 
úvěru město uzavřelo s  Čes-
kou spořitelnou smlouvu 
o  úvěru na  fi nancování akce 
Rekonstrukce ul. Táborská – 
2. etapa, úvěr ve výši 7,98 mil. 
je na 5 let s fi xní úrokovou saz-
bou 0,59 % p. a.;
 byla uzavřena smlouva o dílo 

na zpracování projektové do-
kumentace domu s pečovatel-
skou službou s  ateliérem DIS 
Projekt, spol. s  r.o. z  Třebíče, 
hodnota zakázky je 2,6 mil. Kč 
bez DPH; 
 ZM schválilo prodej pozemků 

s přístupovými cestami k cha-
tám nad jezem Soukeník v k. 
ú. Planá nad Lužnicí p. Šedi-
vému, který je povinen je ná-
sledně převést na město Planá 
nad Lužnicí;
 do výběrového řízení na pro-

nájem restaurace na  Kozím 
hrádku nevybrala RM žádné-
ho zájemce s tím, že obratem 
vypíše nové řízení se zpřesně-
nými podmínkami;
 RM řeší vysoký počet psů 

nalezených na  území našeho 
města a  umístěných v  útulku 
v Táboře.                                       

Krátce z radnice

A  být hostitelem je příjemné 
i z hlediska tvorby doprovodného 
programu. V Sezimově Ústí a jeho 

blízkém okolí je taková zásoba kul-
turních a  přírodních památek, že 
bylo z  čeho vybírat. Protože jsme 
ale v Sezimově Ústí a v tomto roce 

si připomínáme výročí 600 let 
od upálení mistra Jana Husa, stala 
se hlavním kulturním bodem ná-
vštěva Kozího hrádku včetně nově 
vybudované naučné stezky dopl-
něná o  návštěvu Husitského mu-
zea v  Táboře. Vzhledem k  tomu, 
že německé město Kostnice není 
příliš vzdáleno od  švýcarského 
Th ierachernu, prošly i  tamními 
zpravodajskými deníky informa-
ce o  působení mistra Jana Husa 
a  návštěva Sezimova Ústí mohla 
dokreslit a rozšířit již nabyté infor-
mace. 

Děkujeme zástupcům partner-
ského města za  jejich návštěvu 
a těšíme se znovu na shledanou.   

 pokračování ze str.: 1

Cena: říjen 2015 – září 2016 (ceny s DPH 15 %)

Kapacita 

vodoměru 

(m3/hod.)

Pohyblivá složka Pevná složka

(Kč/m3) (Kč/vodoměr/rok)

Celkem Vodné Stočné Celkem Vodné Stočné

2,5

93,29 47,51 45,78

2 084 896 1 188

6 8 050 3 296 4 764

10 17 726 7 013 10 713

15 33 184 12 803 20 381

>15 151 485 54 908 96 577

Pevná složka stočného pro odpadní vody vypouštěné z jiných zdrojů 
(srážkové vody, studna): 7,04 Kč/m3. Cena stočného z jiných zdrojů celkem: 52,82 Kč/m3.

Byty k pronájmu Cena: říjen 2015 – září 2016  (ceny bez DPH)

Kapacita 

vodoměru 

(m3/hod.)

Pohyblivá složka Pevná složka

(Kč/m3) (Kč/vodoměr/rok)

Celkem Vodné Stočné Celkem Vodné Stočné

2,5

81,12 41,31 39,81

1 812 779 1 033

6 7 000 2 857 4 143

10 15 414 6 098 9 316

15 28 855 11 133 17 723

>15 131 725 47 746 83 980

Pevná složka stočného pro odpadní vody vypouštěné z jiných zdrojů 
(srážkové vody, studna): 6,12 Kč/m3. Cena stočného z jiných zdrojů celkem: 45,93 Kč/m3.
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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
Helena Řežábková

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)

Městská policie
723 149 972, 381 276 003
Ředitel správy města

Jaroslav Kupsa
381 200 430, 777 794 872

Vedoucí technických služeb
Karel Homolka

381 200 432, 725 769 850
Vedoucí bytové správy

František Bednář
381 200 436, 725 769 860

Ředitelka MSKS (kultura)
Mgr. Romana Krůčková
381 276 710, 737 254 683

Knihovnice S. Ú. 1
Jitka Kovandová

381 201 145
Knihovnice S. Ú. 2

Mgr. Kateřina Formánková
381 276 043

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

Do další části Táborské ulice se posunula rekonstrukce kanali-
začního a vodovodního řadu, chodníků a komunikace.

Pracovníci Správy města se přesunuli před ZŠ 9. května, aby 
zde provedli opravy dešťové kanalizace, kašny a chodníků.

Rekonstrukce a opravy v plném proudu

Foto: Martin Doležal

Petr Klíma
oddělení životního prostředí

Pro zachování architektonic-
kého konceptu živých plotů 

v  kolonii schválila Rada města 
Sezimovo Ústí základní pravidla 
pro jejich zakládání, údržbu a ob-
novu. Pravidla upřesňují postupy 
zejména pro činnost Správy města 
při údržbě zeleně, ale také pro ma-
jitele zahrad přiléhajících k živým 
plotům lemujícím ulice Okružní, 
Budějovická, Wolkerova, 1. máje, 
Švermova, Pod Vrbou, Jirásko-
va, Komenského, Ke  Hvězdárně, 
9. května a Sokolovská.

Pravidla zejména stanoví, že 
údržbu plotů na  pozemcích měs-
ta provádí Správa města s četností 
2x za rok, jakým způsobem, že řez 
může provádět i  majitel přilehlé 
zahrady, pokud si o to písemně za-
žádá a uzavře dohodu se Správou 
města s  podmínkami pro správ-
né provádění řezu. Dále že město 
provádí obnovu živých plotů podle 
zpracovaného Plánu obnovy. Po-
kud vlastník přilehlé nemovitosti 
vznese podnět na obnovu části ži-
vého plotu před touto nemovitostí, 
může po písemném schválení jeho 

návrhu městem provést obnovu 
sám. Město mu poskytne zdar-
ma potřebné sazenice na výsadbu 
a  kontejner na  likvidaci odpadu. 
Převzetí sazenic v květináčích pro-
bíhá na Správě města, potvrzuje se 
podpisem dotyčného a nejpozději 
do 30 dnů od převzetí musí být sa-
zenice na dohodnuté místo vysaze-
ny. Při nových výsadbách a obno-
vách budou používány výhradně 

sazenice druhu ptačí zob. Spon no-
vých výsadeb činí 2 ks sazenic/1 m 
délky a terén podél nových sazenic 
musí být zakůrován vrstvou mul-
čovací kůry kvůli omezení růstu 
plevelů a plevele musí být průběž-
ně odstraňovány.

Úplné znění pravidel je k  dis-
pozici na internetových stránkách 
města v  sekci Životní prostředí/
Zeleň.                                                 

Pravidla pro zakládání a údržbu
živých plotů v „baťovské kolonii“

„BAŤOVSKÁ KOLONIE“ – Pravidla zejména stanoví, že údržbu plotů na  pozemcích 
města provádí Správa města. Foto: Petr Klíma
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Narození:
Hejnová Isabella

Markvartová Žofi e
Nováková Daniela

Novotný Oskar
Pazderková Markéta Bo

Zemřelí:
Bartáčková Vlasta
Havlíková Božena

Chval Miroslav
Kabelová Jaroslava
Kálalová Květuše

Nováček Karel
Svobodová Věra

Šafář Josef
Švec Jan

Společenská kronika

od 25. 7. do 26. 8.

 Pronajmu dlouhodobě byt  
2+1 s  balkonem v  Sezimově 
Ústí 2.            Tel.: 724 254 197

 Pronajmu byt 2+1 v Sezimo-
vě Ústí 2.        Tel.: 724 305 347

prap. Jiří Matyš

Na  Obvodním oddělení Poli-
cie ČR v Sezimově Ústí bylo 

v měsíci červenci a  srpnu šetřeno 
několik přestupků a trestných činů 
na  území Sezimova Ústí. Krátce 
jen několik případů:
 11. 7. v době okolo 01:30 hodin 

se 23letý mladík M.L. vloupal 
do  rekreační chaty v  chatové 
osadě Soukeník, odkud odcizil  
dámskou kabelku s  peněžen-
kou a  doklady, fi nanční hoto-
vost a videokameru, čímž způ-
sobil majitelce škodu ve  výši 
téměř 4.300 Kč. Díky všíma-
vosti policistů při nočních hlíd-
kách byl mladík bezprostředně 
po krádeži kontrolován a zadr-
žen policejní hlídkou až v Plané 
nad Lužnicí.

 V době od 13. do 17. 7. neznámý 
pachatel odcizil dvě rybářské 
pramice ukotvené a  uzamčené 
na řece Lužnici pod hřištěm TJ 
Sokol poblíž ulice Vaníčkova, 
čímž způsobil majitelům škodu 
ve výši bezmála 9.000 Kč. 

 V době od 29. 7. do 31. 7. se ne-
známý pachatel vloupal do za-
hradního domku v  ulici Nad 
Mýtem, odkud odcizil různé 
nářadí v hodnotě 5.500 Kč a při 

tomto počínání poškodil věci 
v hodnotě 4.100 Kč. 

 5. 8. bylo majiteli zjištěno, že 
se neznámý pachatel v  době 
od 1. 3. do 5. 8. vloupal celkem 
do tří řadových garáží v lokalitě 
tzv. Hilton, odkud odcizil věci 
v celkové hodnotě 41.800 Kč. 

 Z 12. 8. na 13. 8. neznámý pa-
chatel odcizil z  vodní hladiny 
rybníka „Jezero“ na  Kozím 
hrádku gejzírový agregát včet-
ně příslušenství, čímž Rybářství 
Třeboň způsobil škodu ve výši 
15.000 Kč.  

Rovněž z měsíců července a srp-
na je v  šetření několik přestupků 
proti občanskému soužití a  proti 
veřejnému pořádku, které jsou 
převážně z  restauračních zařízení, 
a přestupků proti majetku. 

               

Činnost Policie ČR v Sezimově Ústí

Aleš Přikryl
správce areálu Pohoda

Po loňském zkušebním provo-
zu čekala sportovně rekreační 

areál Pohoda kompletní sezo-
na. Zahájena byla 1. června, kdy 
jsme očekávali první návštěvníky. 
Po  pomalejším „rozjezdu“ zača-
lo denně koupaliště navštěvovat 
v průměru 240 plavců. Velmi nás 
těšilo, že do  areálu našly cestu 
všechny věkové kategorie oby-
vatel. Dalším příjemným zjiš-
těním bylo velké využití beach 

volejbalového hřiště, které bylo 
některými hráčskými skupinami 
objednáno na  celou sezonu, a  to 
i několikrát týdně. Po první vlně 
veder na začátku července se za-
čaly množit dotazy na  kvalitu 
vody v nádrži. Je pravda, že voda 
byla kalnější a nebyla stoprocent-
ně průhledná, ale vždy splňovala 
zákonné normy. 

Kontrolní odběry se prováděly 
2x měsíčně a  výsledky byly vyni-
kající. V  nádrži je čistě přírodní 
voda, bez použití chemie, čištění 
probíhá na kořenech rostlin a s po-
mocí perlooček Daphnií, které 

se ve  vodě nacházely ve  velkém 
množství, a to je další ukazatel čis-
toty vody. V případě absence těch-
to živočichů by byla voda závadná. 
Celkem bylo koupaliště v  sezoně 
otevřeno 64 dní a  do  areálu zaví-
talo cca 15.000 návštěvníků. Nej-
více zájemců o využití areálu bylo 
4. července, během kterého se 
vystřídalo 784 osob. Pomyslnou 
tečkou za  sezonou byl 5. září Ná-
mořnický den, odpoledne plné her 
a zábavy pro děti i dospělé. Touto 
cestou chceme poděkovat všem 
návštěvníkům a  těšíme se na  vás 
v příští sezoně.                                  

Ohlédnutí za letní sezonou 2015

PRODEJ

 Prodám garáž u  Hiltonu, 
nová střecha, montážní jáma. 

Tel.: 732 523 467
 Prodám pozemek o  výmě-

ře 664 m2 v Sezimově Ústí 2 
vhodný pro výstavbu rekreač-
ního objektu i trvalého bydle-
ní, el. energie na pozemku.

Tel.: 602 458 668
 Prodám byt 3+1 o  výměře 

66 m2 na Sídlišti nad Lužnicí, 
OV, před rekonstrukcí. 

Tel.: 602 458 668

KOUPĚ

 Koupím byt 2+1, 3+1 nebo 
3+kk v Sezimově Ústí 2, s vý-
tahem nebo zvýšené přízemí 
(jedny schody), OV. 

Tel.: 773 626 167
 Koupím řadový dům v Sezi-

mově Ústí 1. Tel.: 774 633 525
 Koupím garáž v  Sezimově 

Ústí 2 u Hiltonu do třetí řady 
od rampy – elektrika. 

Tel.: 721 049 062

PRONÁJEM

KOUPALIŠTĚ POHODA – Velmi nás těšilo, že do areálu našly cestu všechny věkové kategorie obyvatel. Foto: Aleš Přikryl

Inzerce
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Petr Klíma
oddělení životního prostředí 

Na  jaře letošního roku město 
v rámci projektu Svazku měst 

a obcí Jihočeského kraje „Domácí 
kompostování v Jihočeském kraji“ 
obdrželo 100 kompostérů. O  tyto 
kompostéry se přihlásilo 160 zá-
jemců, a tak nebylo možné všech-
ny uspokojit. Městu se nyní poda-
řilo získat další kompostéry tak, 
že bude moci v  nejbližších dnech 
uspokojit právě všechny uvedené 
zájemce. 

Město navíc získalo a nabízí ob-
čanům 19 ks malých kompostérů 
o polovičním objemu (453 l oproti 
900 l). O tyto kompostéry je mož-
né ještě požádat.

Základní podmínky přidělování 
kompostérů:
• Kompostéry jsou určeny 

ke  kompostování biologických 
odpadů z  oplocených zahrad/
zahrádek v místě bydliště uživa-
telů. Tím se rozumí u rodinného 
či bytového domu v  Sezimově 
Ústí; 

• Kompostéry budou předány 
uživatelům bezplatně formou 

smlouvy o  výpůjčce, v  níž se 
uživatelé zaváží o kompostér pe-
čovat, umístit jej na své zahradě 
a vzniklý kompost tam i využí-
vat, a to po dobu 5 let. Kompost 
z kompostérů tedy nebude měs-
tem nikam svážen;

• Zájemce si rozložený kompos-
tér vyzvedne na  základě výzvy 
na  Správě města v  Průmyslové 
ulici proti podpisu smlouvy 
o výpůjčce;

• Technická specifi kace:
Materiál
recyklovaný vysokohustotní po-
lyetylén (recyklovatelný) 
Barva
zelená/černá
Objem
453 l 
Výška
105 cm 
Rozměr podstavy
79 x 79 cm

Hmotnost
17 kg 
Tloušťka stěny
7–9 mm 
Tvar nádoby
kónický čtyřstěn, opatřen víkem 
s  horními dvířky umožňujícími 
pohodlné plnění, spodními a boč-
ními dvířky pro vyjímání kompo-
stu zespodu
Dno kompostéru
provedení bez dna kvůli volnému 
styku s půdou.

Dodává se v  rozloženém stavu, 
vejde se do osobního automobilu, 
montáž je jednoduchá bez nutnos-
ti nářadí.

Pro získání kompostéru je 
nutno vyplnit formulář „Žádost 
o poskytnutí kompostéru“, který 
je k dispozici na webových strán-
kách města www.sezimovo-usti.
eu nebo podatelně MěÚ. 

Vyplněný formulář zašlete 
nebo osobně doručte na podatel-
nu MěÚ, Dr. E. Beneše 21, 391 01 
Sezimovo Ústí, nebo oskenujte 
a  zašlete na  e-mail: podatelna@
sezimovo-usti.cz. Bude rozhodo-
vat pořadí došlých žádostí.            

Chceš–li se stát dobrovol-
ným hasičem, přiučit se 
něčemu novému a hlavně 
pomáhat v  krizových si-
tuacích občanům našeho 
města, zavolej na telefon-
ní čísla: 731 677 240 nebo 
731 677 243. 

Jedinými podmínkami 
jsou dobrý zdravotní stav 
a  bydliště v  Sezimově 
Ústí. Řidičský průkaz sk. 
„C“  je výhodou

Nabídka devatenácti kusů malých kompostérů

Foto: www.kasa.czIlustrační foto

Sbor dobrovolných 

hasičů rád přivítá 

nové členy 

Petr Myslivec, člen JSDH

Dne 12. 9. 2015 se hasiči na-
šeho města zúčastnili Dne 

otevřených dveří na Letišti České 
Budějovice a přehlídky složek inte-
grovaného záchranného systému. 
Velitel JSDH Radovan Svoboda 

obdržel z rukou hejtmana Jiho-
českého kraje Mgr. Jiřího Zimoly 
pamětní list, ve kterém vyjadřuje 
poděkování členům jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů města Se-
zimovo Ústí za velké nasazení při 
hašení požárů v období extrém-
ního sucha v měsících červenci a 
srpnu roku 2015. 

Jako jedna ze tří jednotek dob-
rovolných hasičů měli hasiči naše-
ho města možnost vystavit novou 
techniku CAS 25 DENNIS Rapier, 
na jehož pořízení se formou dota-
ce podílel  Jihočeský kraj. V areá-
lu letiště si návštěvníci akce mohli 
prohlédnout vystavený automobil 
a vyzkoušet si hasičské vybavení.  

Z činnosti dobrovolných hasičů
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Martin Doležal
starosta města 

Někteří občané či návštěvníci 
našeho města si dosud nejsou 

zcela jisti funkčností nově vybudo-
vaného veřejného osvětlení komu-
nikace mezi oběma částmi města 
okolo areálu Pohoda přes most 
nad Kozským potokem. Osvětlení 
je od začátku plně v provozu, ale 
funguje jen po zapnutí některého 

ze spínačů. Ty jsou umístěny jak 
na obou koncích komunikace, tj. 
ul. Na Mýtě a ul. Zahradní, tak na 
několika stožárech podél trasy. Po 
zapnutí se rozsvítí všechny lampy 
na 15 minut, což je doba dostateč-
ná pro cyklisty i běžné chodce, aby 
tento úsek přejeli či přešli. Pro ty 
pomalejší nebo ty, kteří se někde 
uprostřed „zapovídají“, je možno 
použít některý ze spínačů na trase 
a prodloužit si osvětlení na dalších 
15 minut, a to i opakovaně.            

Nové veřejné osvětlení 

u Kozského potoka

Autor: Ing. Arch. Kalinová

Tomáš Vácha
stavební úřad

Jak jsme vás již informovali, bě-
hem letošních prázdnin bylo 

v  parku u  vlakové zastávky po-
staveno moderní posilovací hřiš-
tě a v  jeho okolí čtyři discgolfové 
koše pro házení frisbee - létajícími 
talíři. Discgolf je venkovní pohy-
bová hra, která v sobě spojuje kla-
sický golf a frisbee, kde hůl a míč-

ky nahrazuje létající talíř (frisbee), 
jamky tvoří koše, do nichž se hráči 
trefují. (viz mapka) 

Pravidla hry:
Každý hráč začíná výhozem 

disku z výhoziště, ze kterého smí 
vystoupit až po odhození disku. 
Další hody hraje hráč z místa do-
padu disku. Vítězem se poté stává 
ten hráč, který projde předepsané 
hřiště s nejmenším počtem hodů.

                                                                                                        

Discgolfové hřiště
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 Děkuji panu starostovi za
přání k  mým narozeninám 
a  paní Zykové za  předání 
dárku.                      Ladislav Šůs

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

 Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doležalovi 
za přání a člence Sboru pro ob-
čanské záležitosti za  předání 
dárku k mým narozeninám.                 

Václav Kalina

 Děkuji městskému úřadu, 
panu starostovi a  Sboru pro 
občanské záležitosti za  gratu-
laci a milý dárek k mým osm-
desátým narozeninám.

Marie Nehonská

 Děkuji panu starostovi za přá-
ní k mým narozeninám. 

Jaroslava Opavová

 Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doležalovi 
za přání k mým narozeninám 
a  člence Sboru pro občanské 
záležitosti za  milou návštěvu 
a předání dárku. 

Libuše Křemenová

PTAČÍ FESTIVAL

Vycházka za poznáním 
našich ptáků

10. 10. 2015 v 9.00 hodin

na Školním náměstí před 
1. ZŠ v Sezimově Ústí II.

Program:

vycházka za poznáním 
příslušníků naší anifauny 

spojená s odchytem 
a kroužkováním ptáků 

a ukázkami ochrany ptáků.

Doporučeno: 

terénní oblečení a obuv, 
dalekohled

Návrat ve 12.00 hodin.

Aleš Přikryl
správce areálu Pohoda 

V  sobotu 5. září proběhl 
ve sportovně rekreačním are-

álu Pohoda Námořnický den, kte-

rý pořádala Správa města a koupa-
liště Pohoda. Mottem tohoto dne 
bylo „Pomozte nám najít pirátský 
poklad“. Tento poklad přišlo hledat 
velké množství námořníků, kteří 
po  splnění úkolů byli odměněni 
částí z „pokladu“. Byly připraveny 

zábavné soutěže i pro dospělé, kteří 
se ochotně zapojili. Na konci kapi-
tán Bezprsťák předal pamětní listy 
a  ceny nejhezčím maskám. Celé 
odpoledne panovala výborná ná-
lada a námořníci i piráti se skvěle 
bavili.                                                  

Námořnický den 2015 na Pohodě

Poděkování

Pozvánka

Kronika představuje

Anna Slunečková, kronikářka

Ale opět pěkně po  pořádku. 
Pavel Špinar se narodil v roce 

1951 v Mladé Vožici, kde vychodil 
základní školu. V roce 1967 nastou-
pil do podniku Silon, kde se vyučil 
v oboru chemik vláknař. Zde se již 
datuje jeho sepětí s  městem Sezi-
movo Ústí. V  roce 1974 se oženil 
a po nějakém čase dostal od Silonu 
byt. Pravda, je to v Táboře „na Soj-
čáku“, ale hned za hranicí Sezimo-
va Ústí. Rád sportoval. Hrál hokej 
a fotbal za Spartak Sezimovo Ústí. 
Vzpomíná na  velká derby mezi 
Spartakem a  Vodními stavbami. 
Po těžkém úrazu kolena hledal ji-
nou náplň pro volný čas, a protože 
miloval a miluje přírodu, zvítězily 
houby. Stal se členem mykologic-
kého kroužku a  šel stále dál. My-
kolog profesor Kluzák z  Jihočes-
kého muzea České Budějovice to 
inicioval a členové mykologického 
kroužku pomáhali, a  tak se stalo, 
že po sedmi letech příprav byla ob-
last u rybníka Luční vyhlášena ná-
rodní přírodní památkou. Bylo to 
21. 1. 1988. Její výměra činí 1,0162 ha.

Hranici tvoří převážně břeh rybní-
ka Luční. V té době to byla první 
vyhlášená mykologická rezerva-
ce v  tehdejším Československu 
(nyní prý jsou asi čtyři). Hlavním 
předmětem zájmu je zde ochrana 
hub. A právě té se ujal pan Špinar 
jako pověřený správce. Na  této 
hrázi dlouhé 300 metrů bylo na-
lezeno 350 druhů hub. Největší 
pozornost je věnována hřibovitým 
teplomilným druhům - těch je asi 
33 druhů, jeden nese i  jméno 
správce NPP „hřib Špinarův“. Však 
správce Špinar zde tráví hodně 
svého volného času, hlavně v době 
fruktifi kační sezony, kdy je zde sle-

dována hlavně druhová diverzita 
makromycetů a jsou zde pořizovány 
i  součty plodnic. Ty jsou opatřeny 
ohrádkami z  klacíků  a  tabulkami 
s označením druhu, a to jak v latin-
ském, tak i českém jazyce i s další-
mi podrobnostmi o  této plodnici. 
I takto se mohou lidé učit znát hou-
by.  Tuto lokalitu je třeba chránit 
a  nenechat ji napospas vandalům, 
a  tak vstup do  tohoto prostoru je 
vhodný nejlépe s mykologem. Však 
sem jezdí mykologové z  celého 
světa, naši rakouští sousedé zde 
sbírají zkušenosti, aby je později 
uplatnili doma. Češi, to je národ 
houbařů, a  málokterá země má 
tolik amatérů sdružených v České 
vědecké společnosti pro mykologii.                                                                                                                                       
Zeptala jsem se pana Špinara, jak 
chodí na  houby - zda s  košíkem 
a  nožíkem. Prý ne. Chodí s  foťá-
kem a  stativem. A  ještě mě zají-
malo, co říká dálnici, která se tak 
přiblížila k  našim lesům. Měl prý 
z toho větší obavy. Dálnice je dobře 
udělaná a neškodí. Pan Špinar rád 
provede zájemce z  řad veřejnosti 
lesem, touto chráněnou lokalitou, 
chystá se doprovodit i  tělesně po-
stižené děti. 

A co mu popřát závěrem – pevné 
zdraví, dobrý krok, slušné návštěv-
níky a hlavně aby rostly.                  

S Pavlem ŠPINAREM nejen o houbách
Co myslíte – porostou? Po tom letošním velice teplém a hlavně suchém létě 

těžko. Ačkoliv uvidíme. Řeč je o houbách a povídat si o nich budeme s člověkem 

víc než fundovaným – s panem Pavlem Špinarem. 
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Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky snáškových plemen.

Tetra hnědá, Dominant – ve všech barvách

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

Při prodeji slepiček –výkup králičích 

kožek – cena dle poptávky.

Prodej se uskuteční: 6. října 2015Prodej se uskuteční: 6. října 2015

v Sezimovo Ústí – u vlakového v Sezimovo Ústí – u vlakového 

nádraží od 9.00 hodin.nádraží od 9.00 hodin.

Prodej slepičekProdej slepiček

Bližší info: Po–Pá: 9.00–16.00 hod., tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840.

Žáci 1. A
ZŠ Švehlova Sezimovo Ústí

V tělocvičně jsme se sešli,
Paprsek nám zazpíval,

úsměv paní učitelky
ve třídě nás přivítal.

Rodiče tu s námi byli,
ale jenom chviličku,
už jsme velcí školáci,
neukápneme slzičku.

Zítra do lavic zasedneme znovu,
s písmenky budeme si hrát,

číslice zvládneme také,
začneme kreslit, vyrábět a psát.

Andrea Lacinová
vedoucí souboru

Dětský folklorní soubor Du-
bínek  začíná třetí rok svého 

působení. Od  začátku kalendář-
ního roku nebyl na  domácí scé-
ně k  vidění příliš často, přesto 
reprezentoval naše město i  školu 
na  jiných místech našeho kraje. 
V únoru se stal členem Jihočeské-
ho folklorního sdružení, v dubnu 
vystoupil společně s  jihočeskými 
dudáky v Želči a Soběslavi. S du-
dáckým souborem Jitra byl sou-
částí programu na  Jihočeském 
folklorním festivalu v  Kovářově 
a koncem srpna zazpíval a zatan-
čil tu naši „jihočeskou“ na výstavě 
Země Živitelka v  Českých Budě-
jovicích. V říjnu soubor čeká vy-
stoupení na  Zemědělských slav-
nostech v Měšicích. 

Novinkou je, že kromě no-
vých košil, které už diváci mohli 
na  dětech spatřit, se pro soubor 
díky dotaci od  města Sezimo-
vo Ústí šijí nové sukně. Ty nám 
ozdobí ručně vyšívané zástěrky, 

které pro nás bez nároku na ho-
norář tvoří paní Zdeňka Fialová 
z  Měšic u  Tábora. Za  to jí patří 
velký dík.

Všem, kteří nás podporují, moc 
děkujeme.                                          

Zdeňka Helmová
ředitelka školy

Prázdniny utekly jako voda 
a  školáci opět zasedli do  la-

vic. Zatímco si žáci užívali letošní 
mimořádně horké léto, ve  škole 
se pracovalo. Jako každý rok se 
malovalo, uklízelo a  spravovalo. 
Ale na  co jsme se těšili nejvíce, 
byla rekonstrukce velké tělo-
cvičny. Celá rekonstrukce byla 
fi nancována z  příspěvku města 
Sezimovo Ústí, z investičního fon-
du školy a  z  grantu Jihočeského 

kraje, o  který škola požádala již 
v  lednu. Přípravné práce začaly  
poslední týden v  červnu. Jak celá 
rekonstrukce probíhala? Došlo 
ke  zbroušení stávající podlahy, 
zatmelení rýh a  lakování v  něko-
lika vrstvách. Stěny byly obloženy 
OSB deskami, celá tělocvična byla 
vymalována, vyměnily se vstupní 
a spojovací dveře. Tělocvična krás-
ně voní novotou a dřevem a těší se 
na žáky a všechny cvičence, kteří ji 
využívají.

Za  sebe si přeji, aby nám všem 
sloužila další léta, a  všem přeji 
úspěšný nový školní rok.                

Dubínek oslavil dvouleté výročí

Nový školní rok s novou tělocvičnou

První školní den

INZERCE



9

2015 říjen

www.sezimovo-usti.cz XXIV. ročník

Alena Kalinová, trenérka

Po  prázdninové přestávce za-
čala druhá polovina soutěží 

ČSA. A všechny kategorie Hlado-
vých Hrochů vstoupily do  svých 
soutěží úspěšně. Kadeti domi-
novali 4. kolu druhé ligy a  před 
závěrečným kolem vybojovali 
postup do příštího ročníku Extra-
ligy a zároveň účast na fi nálovém 
turnaji mistrovství republiky. Tým 
poskládaný kolem nadhazovače 
Adama Bočánka a chytače Ondry 
Kouby má velké ambice a zisk me-
daile by nebyl překvapením.

Muži bojovali ve  Spektru 
v  předposledním kole 3. ligy 
a druhým místem si udrželi šanci 
na postup do 2. ligy. Po sobotním 
krásném počasí proběhla neděle 
ve  velice složitých podmínkách 
a  semifi nálová výhra nad praž-
skými Joudrs byla velice drama-
tická a  ukázala charakter týmu. 
Velkou zásluhu na  semifi nálové 
výhře měl nadhazovač Martin 
Hudeček a bratři Kalinové. V zá-
věrečném turnaji, který proběhne 

na  domácím hřišti u  Kozského 
potoka 26.–27.9., mají Hladoví 
Hroši vše ve svých rukách a určitě 
hráče potěší početná divácká ku-
lisa. Hrací den začíná v 9 hodin.

Nejmladší kategorie sezimoús-
teckých soft balistů na  pražských 
Joudrs ukázala, že jde správnou 
cestou. Velice kvalitní hrou v poli 

a  výborným nadhozem Michala 
Pavolky zaznamenali žáci nejlep-
ší výsledek sezóny a  dvě minuty 
hracího času, kdy ztratili vítěz-
ství v  dobře rozehraném zápa-
se, je připravily o  bednu. Před 
posledním turnajem v  Chomu-
tově jsou očekávání žáků velmi 
vysoko.                                              

V uplynulých dnech a měsících byli v Sezimově Ústí nalezeni čtyři 
psi, kteří jsou nyní umístěni v Útulku pro nalezené psy v Táboře. 

Nechybí některý z nich vám nebo někomu ve vašem okolí? Máte zájem 
některému z opuštěných psů nabídnout nový domov? 

Volejte městskou policii číslo: 723 149 972. 

Petr Boháč
Měxus

Od října 2015 rozšiřuje Měst-
ské středisko kultury a sportu 
provoz kina Spektrum. 

Pro dětské diváky nově zavá-
díme promítání v odpoled-

ních hodinách, a  to ve  středu 
a o víkendech. Všechna středeč-
ní odpoledne budou vyhrazena 
pohádkám, ať již loutkovým, 
divadelním či nově těm fi lmo-
vým. Děti se mohou těšit na ob-
líbené postavičky z  televizních 
večerníčků  Rákosníčka, vílu 
Amálku, Křemílka a  Vocho-
můrku, Makovou panenku, lou-
pežníka Rumcajse a  jiné. Pro-
mítat budeme od 16 hodin při 
pološeru, aby se naši nejmenší 

diváci nebáli. Víkendová od-
poledne budou patřit hraným 
pohádkám a rodinným fi lmům. 
Promítat začínáme v 15 hodin.  

Také podvečerní a  večerní 
projekce bude více, a to o úter-
ky a středy. Tím se našemu kinu 
otevře více možností uvádět 
atraktivní fi lmy již od  republi-
kové premiéry. 

Informace o  programu kina 
najdete na  mnoha místech, 
v  poslední době také na  fa-
cebooku našeho Městského 
střediska kultury a  sportu. 
Facebook vám poskytne nej-
podrobnější informace o  jed-
notivých fi lmech, včetně vi-
deoupoutávek.

Jsme přesvědčeni, že připra-
vené změny potěší nejen děti 
a z našeho kina bude odcházet 
mnoho spokojených diváků.    

Úspěšný vstup Hladových Hrochů 
do podzimní části soutěží

STOJÍCÍ ZLEVA: Malovaný, Malina D., Bočánek A., Kalinová, Besenyi, Janoušek, Kouba, 
Devera SEDÍCÍ ZLEVA: Štrouf, Čížek, Černovský, Pavolka, Šeda

Hledají (nový) domov…

Rozšíření 
nabídky kina
Spektrum

Centrum pro děti a rodiče 
KLUBÍČKO 

SEZIMOVO  ÚSTÍ

pořádá

D Ě T S K Ý
B A Z Á R E K

v sobotu dne 2. 10. 2015
od 17.00 hod. do 19.00 hod.

V prostorách jídelny I. ZŠ SÚ II. 
(ulice 9. května 489, 

naproti obchodu SPAR)

Koupit nebo prodat můžete dětské oble-
čení, boty, autosedačky, kočárky 

a potřeby pro děti. Věci si prodává každý 
sám. Nezapomeňte si vzít drobné na vra-

cení peněz a viditelně ocenit věci.

2. 10. od 16.30 – příjem věcí do prodeje

INFO – rezervace STOLŮ POUZE na:
email: klubicko@gmail.com
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LOUTKOVÝ FESTIVAL: 
TOULAVÉ LOUTKY
24. a 25. října 2015

Syndibád

Divadlo Studna
24. října   15 hod.
Sál Spektrum
Vydejte se s námi 
na dobrodružnou cestu vonící 
dálkou, kávou a vzácným 
kořením, do země jménem Omán. 
Zde žil chudý, leč odhodlaný 
mládenec Syndibád. Na cestě 
za dobrodružstvím mu dopomůže 
tučná ryba, létající koberec, 
kouzelná lampa, džin a také 
samonavigovací papoušek... Ale 
nebojte se, napínavá a nebezpečná 
cesta změní se v cestu svatební. 
Po necelé hodince v bambusovém 
labyrintu přijde šťastný konec.

O dvou hádavých princeznách 
Divadýlko na schodech
24. října   16.30 hod.
Loutkový sál
Princezny zlobí pana krále. 
Neustále se hádají, kdo je 
nejkrásnější a nejchytřejší. 
Kašpárek navrhne králi, aby 
zkusil princezny postrašit 
temnými silami. Nezabírá 
na ně ani černokněžník ani 
čert. Polekají se teprve draka. 
Ten ale nechce k obědu jen tak 
nějakou princeznu. Chce jen tu 
nejkrásnější a nejchytřejší. Co 
myslíte, polepší se?

Velká cirkusová pohádka

Kejklířské divadlo
24. října   17 hod.
Sál Spektrum
Srdcervoucí komedie o tom, 
kterak ztracený cirkusový syn 
nástrahy černého principála zhatil 
a tímto tak lásku krásné princezny 
získal a cestu zpět ke své cirkusové 
famílii našel. To vše vám sehráno 
bude loutkami specielními 

kejklířskými za užití dalších 
numer žonglérských, artistických 
ba i magických!!!

Bajaja

Divadlo Víti Marčíka
25. října   15 hod.
Sál Spektrum
Princ Jaroslav, známý pod jménem 
Bajaja, vyjel do světa doprovázen 
svým věrným koníčkem 
Šemíčkem, aby zachránil 
princeznu ze spárů draka i zlého 
prince Lidubila. Pohádkový 
příběh doprovázený zpěvem 
a kytarou dospěje ke zdárnému 
konci za pomoci loutek i asistentů 
z publika. Kulisu tvoří tříkolka, 
která se v průběhu pohádky stává 
koněm, válkou, tanečním sálem 
i drakem.

Tvořivá loutková dílna

Divadlo ŠŮS
25. října   16 hod. do 18 hod.
Malý sál
Každé dítě si sestaví 
z připravených dřevěných dílů 
vlastní jednoduchou cca 20 cm 
velkou loutku (hračku), kterou 
si podle vlastní fantazie výtvarně 
dotvoří. Svůj výtvor si pak 
ponechá. Každý si může vybrat, 
zda si bude chtít vyrobit panenku, 
panáčka, pejska, kočičku, 
prasátko, žirafu apod.

DIVADLO

…A NA HRUŠCE SEDÍ DIKTÁTOR

A. Polívková a M. Táborský

20. října   19 hod.
Sál Spektrum

V neznámé zemi, na neznámém 
místě se ocitá unesený diktátor. 
Teroristka zjišťuje, že plán únosu 
selhal. Co teď s diktátorem? Není 
na prodej ani na výměnu. Zbývá 
jen lidské sblížení. Text Vladimíra 
Škutiny a Jaroslava Gillara, 
režie Jaroslava Gillara a herecké 
nasazení Polívkové a Táborského 
spolu vytváří osmdesát minut, 

které diváka přímo přikovají 
k sedadlu. Hra je groteskou 
o světě, v němž žijeme. Je to hra 
o konfrontaci světů, myšlenek 
a názorů.
Vstupné: 290 Kč

POHÁDKY

KEJKLÍŘSKÉ PŘEDSTAVENÍ: 

VŠECHNO LÍTÁ

7. října  16 hod.
Sál Spektrum
Lidičkové lidičky a dětičkové 
dětičky, Vojtáno Vitório 
„italský“ kejklíř z Doudleb vás 
přijel pobavit, poučit a přitom 
předvést kus umění žonglérského 
a jokulátorského. Balóni, košťata 
magická, pánvičky a slepičky, 
zbraně protiletecké i nože 
do zatáčky, jabka i vajíčka, bicykly 
jednokolé i pochodně hořící to 

vše bude do luft u vrženo a v zápětí 
vždy ? do rukou umělcových 
chyceno.
Vstupné: 50 Kč

LOUTKOVÁ POHÁDKA: 

O ČERVENÉ KARKULCE

21. října     16.30 hod.
Loutkový sál
Divadýlko na schodech
Červená karkulka je známá 
pohádka o setkání mladé dívky se 
zlým vlkem.
Vstupné: 20 Kč

BESEDY, PŘEDNÁŠKY

KŘESLO PRO HOSTA

(50. VÝROČÍ HVĚZDÁRNY 

FRANTIŠKA PEŠTY)

Vernisáž: 10. října   17–20 hod.
Sál Spektrum
RNDr. Jiří Grygar, CSc.
– Knihy a hvězdy – 17 hod.

RNDr. Pavel Spurný, CSc.
– Meteority – 18 hod.
Petr Horálek 
– Lovy skvostů temné oblohy – 19 hod.
QR KÓD

LETEM SVĚTEM – PERU

PAVEL SVOBODA

15. října   18 hod.
Sál Spektrum

Multimediá lní  cestopisná  projekce 
Pavla Svobody, který  se vydal 
na velkou sedmimě sí č ní  cestu 
např í č  Již ní  Amerikou. Vyrazí me 
na dva dlouhé  treky nejvyš š í mi 
peruá nský mi velehorami 
a nejhezč í mi scené riemi hor. 
Peru je a krá sná , divoká  a stá le 
dobrodruž ná  země !
Vstupné: 60 Kč

VÝSTAVY

50. VÝROČÍ HVĚZDÁRNY 

FRANTIŠKA PEŠTY

Vernisáž: 10. října   16 hod.
Galerie Spektrum
Astronomie v Sezimově Ústí 
- 8 panelů představuje historii 
astronomického kroužku 
a hvězdárny v Sezimově Ústí, ale 
také jejího zakladatele Františka 
Peštu.
Strkovské meteority - 6 panelů 
představuje historii a výsledky 
pátrání po pádu Strkovských 

meteoritů v roce 1753 u obce 
Strkov u Plané nad Lužnicí.
Poezie vesmíru - 6 panelů 
neuvěřitelných fotografi í 
Prof. Miloslava Druckmüllera 
doplněných komentářem 
představuje krásy viditelné části 
Vesmíru.
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VÝSTAVA LOUTEK

24.–25. října
Galerie Spektrum – malý sál
V rámci loutkového festivalu 
toulavé loutky představí 
Divadýlko na schodech výběr 
pohádkových postaviček.

PAVEL TALICH

DO ŠKOLKY JSEM NIKDY 

NECHODIL

Vernisáž: 27. října   18 hod.
Galerie Spektrum – malý sál

Pavel Talich upřednostňuje 
klasické fotografi cké materiály 
a tradiční chemický proces. 
Pracuje hlavně s camerou 
obscurou (fotografi e bez 
objektivu), kde záznamovým 
médiem je černobílý fotografi cký 
papír zejména formátu 50 × 60 cm. 
Výsledný obraz bývá chemicky 
tónován i ručně kolorován. Přímý 
záznam z camery obscury se stává 
unikátním obrazem.
Promluva Pavel Klíma, hudební 
doprovod klarinetové trio Iva 
Hlaváčková, Petr Randík, Zdeněk 
Zadražil.

35 LET SPOLKU ÚPICKÝCH 

VÝTVARNÍKŮ

Výstava trvá do 22. října
Galerie Spektrum – malý sál
Městské středisko kultury a sportu 
Sezimovo Ústí pořádá jubilejní 
výstavu úpických výtvarníků 
při příležitosti 35 let od založení 
spolku. K vidění jsou linoryty 
Stanislava Špeldy a Květy 
Krhánkové i akvarely Daniely 
Mikešové.

JANA GOTTWALDOVÁ

PUTOVÁNÍ PO KYPRU

Výstava trvá do 29. října
Galerie Spektrum

Výstava fotografi í Jany 
Gottwaldové z putování po Kypru, 
zachycující nejen malebná 
zákoutí, hory, moře, historii, ale 
i život Kypřanů. Snímky vznikly 
při návštěvě autorky v jižní 
i obtížněji přístupné severní části 
Kypru na přelomu května a června 
roku 2014.

KURZY, DÍLNY

HARMONIZAČNÍ 

A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

5. října   18 hod.
12. října   18 hod.
19. října   18 hod.
26. října   18 hod.
Spektrum - malý sál
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

MALBA A TISK NA ODĚVY 

A BYTOVÉ DOPLŇKY

13. října   17 hod.
Spektrum – malý sál

Lektorka Andrea Šáchová vám 
předvede metody tisku a malby, 
kterými si na místě můžete 
vyzdobit oděvy i bytové dekorace 
nebo můžete využít drobnější 
připravené materiály. Ostatní 
pomůcky budou k zapůjčení.
Nutná rezervace na tel. 
381 276 707 nebo mailem na: 
mexus@sezimovo-usti.cz 
do 12. 10.
Vstupné 280 Kč

VÝLETY

KUTNÁ HORA

3. října
Odjezd v 7 hodin Spektrum 
SÚ,  7.15 ČD Tábor, 

předpokládaný návrat 
ve 18 hodin
S průvodkyní Bc. Terezou 
Krůčkovou se vydáme 
do středočeské Kutné Hory, 
která je významnou městskou 
památkovou rezervací zapsanou 
na seznamu světového kulturního 
dědictví UNESCO. Výlet zahájíme 
návštěvou unikátní kostnice pod 
kostelem Všech svatých v Sedlci 
u Kutné hory, která je dekorována 
kostmi z téměř 40 tisíc lidských 
těl. Pokračovat budeme do centra 
města, kde navštívíme gotický 
Chrám sv. Barbory. Po jeho 
návštěvě se vydáme podél 
Jezuitské koleje do centra města, 
kde budeme moci obdivovat různé 
památky např. pozdně gotický 
Kamenný dům, dvanáctibokou 
Kamennou kašnu nebo barokní 
Morový sloup. V centru si také 
dáme pauzu na oběd.
Poté navštívíme České muzeum 
stříbra a středověký stříbrný 
důl, kde budou k dispozici 2 
okruhy. První, fyzicky náročnější, 
přibližuje celý proces těžby stříbra 
a obsahuje návštěvu samotného 
dolu. Jeho alternativou je druhý, 
méně náročný okruh, při němž 
navštívíme expozici muzea 
a seznámíme se s historickým 
vývojem Kutné Hory.
Rezervace nutná do 28. 9. 
na tel. 737 254 684, 381 276 707
nebo mailem na: 
mexus@sezimovo-usti.cz.
Cena: 590 Kč / děti do 16 let 
a senioři nad 65 let: 540 Kč 
(cena zahrnuje dopravu, průvodce 
a všechny vstupy).

KLÁŠTER PLASY. KLADRUBY 

A ZÁMEK ZBIROH

17. října
Odjezd v 6 hodin Spektrum 
SÚ,  6.15 ČD Tábor, 
předpokládaný návrat 
ve 21 hodin
Putování po málo známých 
a přesto nádherných památkách 

PLZEŇSKÉHO KRAJE. Výlet 
po stopách významného 
barokního architekta Jana Blažeje 
Santiniho Aichla do západních 
Čech pod vedením Lenky 
Želivské. J. B. Santini Aichel 
se i přes svůj tělesný handicap 
stal jedním z nejvýznamnějších 
architektů 17. století a je také 
autorem tzv. barokní gotiky. 
Během našeho výletu navštívíme 
jeho dvě významné „zakázky“ pro 
dva různé kláštery – cisterciácký 
klášter Plasy a benediktinský 
klášter Kladruby u Stříbra. Výlet 
doplníme návštěvou zámku 
Zbiroh, který je spojován s řádem 
templářů a kde Alfons Mucha 
maloval svoji Slovanskou epopej. 
Čeká nás historie a trochu 
mystiky, dozvíme se o řádu 
cisterciáků a řádu benediktinů.
Rezervace nutná do 28. 9. 
na tel. 737 254 684, 381 276 707
nebo mailem na: 
mexus@sezimovo-usti.cz.
Cena: 890 Kč (cena zahrnuje 
dopravu, průvodce a všechny 
vstupy.

PŘIPRAVUJEME 
NA LISTOPAD

DIVADLO: 

VEPŘO KNEDLO ZELO

Divadlo MALÉhRY
5. listopadu    19 hod.

Komedie z kravína o touze 
uniknout z „malého“ moravského 
venkova symbolizovaného 
vepřovou se zelím do velkého 
světa. Ola zklamaná životem, 
Irča plná nadějí, mírně opožděná 
Maruška a podivín Pepan vám 
odkryjí své touhy, radosti i strasti 
na pozadí bučících krav… 
Autorské představení vzniklo 
ve spolupráci divadla MALÉhRY 
a Divadla Bolka Polívky.
Hrají: J. Polášek, B. Seidlová, 
D. Zbytovská, N. Zbytovská, 
J. B. Tichý
Vstupné: 290 Kč
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VÝLET: JINDŘICHOHRADECKO

7. listopadu
Odjezd v 6.45 ČD Tábor, 
7 hodin Spektrum SÚ, 
předpokládaný návrat 
v 19 hodin
S Mgr. Josefem Bílkem 
se tentokrát vydáme 
na Jindřichohradecko. První 
zastávkou na trase bude nová 
33 metrů vysoká rozhledna 
v Děbolíně. Poté se vyrazíme 
do Jindřichova Hradce, kde 
navštívíme muzeum šicích strojů, 
jehož největším pokladem je 
bezesporu šicí stroj, který dovezl 
do Čech Vojtěch Náprstek. 
Pokračovat budeme do obchodně 
medicínského centra sv. Florián, 
kde se nachází Světelná fontána. 
Tento velký unikát je kombinací 
barevných světelných efektů 
a laserové videoprojekce přímo 
do stékajících vodních pramenů. 
Poslední zastávkou v Jindřichově 
Hradci bude muzeum gobelínů. 
V Žirovnici  navštívíme muzeum 
knofl íků a pivovarnictví a celý 
zájezd uzavře prohlídka muzea 
v Dačicích se stálou expozicí 
výroby první kostky cukru 
na světě.
Rezervace nutná do 30. 10. 
na tel. 737 254 684, 381 276 707
nebo mailem na: 
mexus@sezimovo-usti.cz.
Cena: 590 Kč / děti do 16 let 
a senioři nad 65 let 550 Kč 
(cena zahrnuje dopravu, průvodce 
a vstupy).

VÝLET: LIPENSKO – 

PO STOPÁCH KONĚSPŘEŽKY

14. listopadu
Odjezd v 6.45 ČD Tábor, 
7 hodin Spektrum SÚ, 
předpokládaný návrat 
v 19 hodin
Se znalcem jižních Čech 
Mgr.Josefem Bílkem se vypravíme 
na putování Po stopách 
koněspřežky a počátků 
elektrárenství na jihu Čech. 
Výlet zahájíme v Holkově u jedné 
z upomínek na koněspřežní 
železnici, navštívíme muzeum 
koněspřežky v Bujanově, 
zastavíme se i v Rybníku kde si 
připomeneme osobu stavitele 

a projektanta této železnice 
F.A.Gerstnera, u Horního Dvořiště 
si prohlédneme obnovenou 
křížovou cestu a další z upomínek 
na koněspřežní železnici. 
Ve Vyšším Brodu navštívíme 
poutní místo Maria Rast 
a poštovní muzeum. Zastavíme 
se i na národní přírodní památce 
Čertova stěna a připomeneme 
si zde i jednu z prvních 
elektráren na Vltavě-Horní mlýn. 
V Loučovicích si připomeneme 
osobu významného jihočeského 
průmyslníka A. Poráka a papírny 
Vltavský mlýn a k ní přináležející 
elektrárnu. V Lipně nad Vltavou 
navštívíme infocentrum 
elektrárny Lipno I. a podíváme se 
i do strojovny. Putování uzavřeme 
návštěvou zajímavého skalního 
útvaru Čertovo kopyto nedaleko 
hráze přehrady Lipno, odkud 
jsou krásné výhledy na lipenskou 
nádrž. Součástí výletu jsou i pěší 
procházky – celkem asi 5 km.
Rezervace nutná do 6. 11. 
na tel. 737 254 684, 381 276 707
nebo mailem na: 
mexus@sezimovo-usti.cz.
Cena: 570 Kč / děti do 16 let 
a senioři nad 65 let 530 Kč 
(cena zahrnuje dopravu, průvodce 
a vstupy).

KLUBOVNA III. VĚKU

PÍSNIČKY PŘINÁŠEJÍ 

DOBROU NÁLADU

5. října   15 hod.
Klubovna v Jiráskově ulici
Další posezení s harmonikou.

PĚT CHUTÍ S VOMAJDOU 

(s paní Jarkou Vomáčkovou)

12. října   15 hod.
Klubovna v Jiráskově ulici

TRADIČNÍ ODRŮDY HRUŠNÍ 

NEJEN NA TÁBORSKU

19. října   15 hod.
Klubovna v Jiráskově ulici
Tradiční odrůdy hrušní nám 
představí ing. Zdeněk Buzek.

BARVY – TVARY – INSPIRACE 

– OBRAZY

26. října   15 hodin
Klubovna v Jiráskově ulici
Povídání o obrazech, o jejich 
vzniku, o zážitcích, které malíř 

do svých obrazů ukrývá a my 
je znovu objevujeme. A o tom 
všem si budeme povídat s naším 
hostem, kterým bude... 
Přijďte a uvidíte.

KINO SPEKTRUM

HOTEL TRANSYLVÁNIE 2

čt 1. října   17.30 hod.
pá 2. října   17.30 hod.
so 3. října   15.00 hod.
ne 4. října   17.30 hod.
Animovaný / Komedie / Rodinný, 
USA, 2015, 90 min., přístupný, 
dabing

Rodinka Draculů se vrací ve zcela 
nové strašidelné komedii. Hotelu 
Transylvánia se začíná dařit, 
Dracula konečně ustoupil ze 
svých striktních zásad ubytovávat 
v hotelu pouze příšery a smířil se 
i s tím, že jeho vnuk Dennis není 
tak úplně čistokrevný upír...
Režie:  Genndy Tartakovsky
Vstupné: 120 Kč

GANGSTER KA

čt 1. října   20.00 hod.
so 3. října   20.00 hod.
út 6. října   20.00 hod.
Krimi / Drama / Th riller, Česko, 
2015, 100 min., od 12 let, 
česká verze
Radim Kraviec alias Káčko se 
vyznačuje vysokou inteligencí 
a talentem pro dokonalý podvod. 
Kde jiní sahají po zbrani, on 
využívá lsti a armády právníků 
i monstrózního kapitálu. 
Mrknutím oka okrádá stát 
o miliardy korun...
Režie: Jan Pachl
Hrají: Hynek Čermák, Predrag 
Bjelac, Vlastina Svátková, Filip 
Čapka, Alexej Pyško
Vstupné: 110 Kč

WILSONOV

pá 2. října   20.00 hod.
so 3. října   17.30 hod.
ne 4. října   20.00 hod.
út 6. října   17.30 hod.
Komedie / Krimi , Česko / 

Slovensko, 2015, 115 min., 
přístupný, česká verze
První světová válka právě skončila 
a v jednom zapadlém městě kdesi 
ve střední Evropě začíná primátor 
Dangl snít svůj velký sen. Plánuje 
připojení města ke Spojeným 
státům americkým... Režie: Tomáš 
Mašín
Hrají: Vojtěch Dyk, Jiří Macháček, 
Táňa Pauhofová, Jan Kraus, 
Stanislav Majer, Csongor Kassai
Vstupné: 140 Kč

SEDMERO KRKAVCŮ

ne 4.října   15.00 hod.
Pohádka / Fantasy, Česko 
/ Slovensko, 2015, 97 min., 
přístupný, česká verze
Pohádkový příběh vychází 
z klasické pohádky Boženy 
Němcové „Sedmero krkavců“. 
Mladá dívka Bohdanka se musí 
pokusit zachránit své bratry 
a zbavit je prokletí...
Režie: Alice Nellis
Hrají: Martha Issová, Sabina 
Remundová, Lukáš Příkazký, 
Zuzana Bydžovská, Csongor 
Kassai, Taťjana Medvecká, 
Svatopluk Skopal, Vladimír 
Javorský
Vstupné: 90 Kč

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI

st 7.října   20.00 hod.
Drama / Romantický, USA, 2015, 
124 min, od 15 let, titulky
Studentka literatury Anastasia je 
podle vlastních slov nezajímavá 
a nudná „šedá myš“ s nízkým 
sebevědomím, pravý opak 
tajemného podnikatele Christiana 
Greye, kterého přišla vyzpovídat 
pro článek do studentského 
časopisu...
Režie: Sam Taylor-Johnson
Hrají: Jamie Dornan, Dakota 
Johnson, Jennifer Ehle, Rita Ora
Vstupné: 90 Kč

MUŽ NA LANĚ

čt    8. října   17.30 hod.
pá    9. října   17.30 hod.
ne 11. října   20.00 hod.

Kulturní a sportovní akce na měsíc říjen
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Drama, USA, 2015, 120 min, 
přístupný, titulky
Jen jediný člověk přešel 
nezměrnou prázdnotou mezi 
věžemi Světového obchodního 
centra, a v jeho stopách se již 
nikdy nikdo nebude mít možnost 
vydat...
Režie: Robert Zemeckis
Hrají: Joseph Gordon-Levitt, 
Charlotte Le Bon, James Badge 
Dale, Ben Kingsley
Vstupné: 130 Kč

NEMILOSRDNÝ

čt 8. října   20.00 hod.
pá 9. října   20.00 hod.
Akční / Krimi, Francie, 2015, 
90 min., od 12 let, titulky
Buren je starší policajt, který 
nikdy nehrál podle pravidel. 
On a ani jeho parťáci se nebojí 
použít sílu a zbraně proti 
pařížskému podsvětí ...
Režie: Benjamin Rocher
Hrají: Jean Reno, Caterina Murino, 
Alban Lenoir, Th ierry Neuvic
Vstupné: 120 Kč

MARŤAN

so 10. října   20.00 hod.
ne 11. října   17.30 hod.
út 13. října   17.30 hod.
st 14. října   20.00 hod.
Sci-Fi / Akční / Dobrodružný, USA, 
2015, 134 min., přístupný, titulky

Astronaut Mark Watney 
během mise na Mars málem 
zahynul v prašné bouři. Zbytek 
jeho posádky planetu opustil 
v domnění, že je mrtvý. Ale on 
přežil...
Režie: Ridley Scott
Hrají: Matt Damon, Kate Mara, 
Jessica Chastain, Kristen Wiig, 
Sebastian Stan, Michael Peña
Vstupné: 120 Kč

JURSKÝ SVĚT

ne 11.října   15.00 hod.
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / 
Th riller, USA, 2015, 125 min., 

přístupný, dabing
Jurský park s živými exponáty 
jede na plné obrátky, jenže vedení 
parku stále hledá nové způsoby, 
jak tuto jedinečnou atrakci ještě 
víc zatraktivnit... do doby, než se 
jeden mazlíčků doslova urve ze 
řetězu a v tu chvíli začne jít o holé 
přežití.
Režie: Colin Trevorrow
Hrají: Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard, Vincent D‘Onofrio, 
Ty Simpkins
Vstupné: 110 Kč

DÁREK

út 13.října   20.00 hod.
st 14.října   17.30 hod.
Drama / Mysteriózní / Th riller, 
USA, 2015, 107 min., od 12 let, 
titulky
Simon a Robyn jsou mladý 
manželský pár, jehož život se 
odehrává přesně podle představ 
a plánů až do dne, kdy náhodně 
potkají Gorda, Simonova dávného 
známého ze střední školy. Od té 
chvíle se jejich budoucnost začíná 
rozjíždět po děsivém a šíleném 
tobogánu. Navíc se začnou 
objevovat záhadné dary, díky nimž 
se odkrývají podivná tajemství 
z minulosti. Robyn se tak dozvídá 
pravdu o tom, co se odehrálo 
před dvaceti lety mezi Simonem 
a Gordem a stojí před otázkou 
„Jak dobře opravdu známe nám 
nejbližší lidi?“
Režie: Joel Edgerton
Hrají: Jason Bateman, Rebecca 
Hall, Joel Edgerton, Beau Knapp
Vstupné: 90 Kč

ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 6

st 14.října   16.00 hod.
Pohádka, Česko, 62 min. přístupný, 
česká verze
Pásmo pohádek pro nejmenší 
– Jak si Rákosníček nepomohl 
k nebeské koruně, Říkání 
o víle Amálce, Jak Křemílek 
a Vochomůrka udělali obrovi 
píšťalku, O Makové panence, 
O loupežníku Rumcajsovi, Říkání 
o víle Amálce ….

Projekce za částečného osvětlení
Vstupné: 30 Kč

LEGENDY ZLOČINU

čt 15.října   20.00 hod.
pá 16.října   20.00 hod.
Životopisný / Krimi / Th riller, 
Velká Británie, 2015, 133 min.,
od 15 let, titulky
Skutečný příběh identických 
dvojčat, gangsterů Krayovcoch, 
kteří terorizovali Londýn v 50-
tých a 60-tých letech minulého 
století. Hlavní dvojroli Rona 
a Reggieho Krayových ztvárnil 
Tom Hardy
Režie: Brian Helgeland
Hrají: Tom Hardy, Taron Egerton, 
Emily Browning, Christopher 
Eccleston,
Vstupné: 110 Kč

THE PROGRAM: PÁD LEGENDY

pá 16. října   17.30 hod.
so  17. října   17.30 hod.
Th riller / Drama / Sportovní, USA, 
2015, 104 min., od 12 let, titulky

Th riller mapuje vzrušující 
příběh cyklistické kariéry Lance 
Armstronga z přelomu tisíciletí, 
kdy zápasí s rakovinou a kdy on 
i jeho američtí kolegové cyklistice 
dominují a mění tento dříve 
ryze evropský sport na světový 
fenomén...
Režie: Stephen Frears
Hrají: Lee Pace, Elaine Cassidy, 
Ben Foster, Chris O‘Dowd, Dustin 
Hoff man
Vstupné: 110 Kč

MUNE - STRÁŽCE MĚSÍCE

so 17. října   15.00 hod.
ne  18. října   15.00 hod.
Animovaný / Rodinný, Francie, 
2015, 100 min., přístupný, dabing
Malý Mune byl jmenovaný 
strážcem Měsíce, protože má 
málo zkušeností, způsobí nehodu, 
která ohrozí nejen Měsíc, ale 
i Slunce. Aby napravil svoji chybu, 
musí se spolu s přáteli postavit 
nebezpečnému Titánovi a vrátit 
nebeským tělesům jejich místo 
na obloze.

Režie: Alexandre Heboyan, Benoît 
Philippon
Vstupné: 80 Kč

PURPUROVÝ VRCH

so 17. října   20.00 hod.
ne 18. října   20.00 hod.
Horor / Fantasy / Drama, USA, 
2015, 119 min., od 15 let, titulky
Na Purpurovém vrchu stojí 
dům, kterému je lepší se 
vyhnout. Otázkou je, co se stane 
s návštěvníky, které jeho majitelé 
pozvou...
Režie: Guillermo del Toro
Hrají: Mia Wasikowska, Tom 
Hiddleston, Jessica Chastain, 
Charlie Hunnam
Vstupné: 110 Kč

WE ARE YOUR FRIENDS

ne 18. října   17.30 hod.
st 21. října   20.00 hod.
Hudební / Romantický / Drama, 
USA, 2015, 93 min., od 15 let , 
titulky
Příběh o hledání vlastního stylu 
zasazený do světa elektronické 
hudby a hollywoodského nočního 
života, ve kterém ctižádostivý 
23letý DJ Cole po nocích pracuje 
na skladbě, se kterou udělá díru 
do světa...
Režie: Max Joseph
Hrají: Zac Efron, Wes Bentley, 
Shiloh Fernandez, Emily 
Ratajkowski
Vstupné: 80 Kč

CESTA VZHŮRU

st 21. října   17.30 hod.
Dokumentární / Sportovní, Česko, 
2015, 100 min., od 12 let, 
česká verze

Cesta vzhůru vypráví 
o umanutosti, o zdolávání 
vlastních a obecně lidských limitů, 
ale také o kompromisech a ceně, 
kterou mohou mimořádné osobní 
výkony stát. Radek Jaroš si jako 
první Čech a teprve patnáctý 
člověk na světě splnil horolezecký 
sen...
Režie: David Čálek
Hrají: Radek Jaroš, Jan Trávníček, 
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Petr Mašek, Martin Havlena, Lucie 
Výborná, Andrea Jarošová
Vstupné: 100 Kč

STRAIGHT OUTTA COMPTON

pá 23.října   20.00 hod.
Životopisný / Hudební / Drama, 
USA, 2015, 147 min., od 15 let, 
titulky
Ulice kalifornského 
Comptonu bývaly jedním 
z nejnebezpečnějších míst 
v Americe. Právě tady, v místě, 
jehož život řídily drogové gangy 
a pravidelné policejní šťáry, se 
narodila pětice kluků, kteří odsud 
dokázali vypadnout.
Režie: F. Gary Gray
Hrají: Jason Mitchell, Corey 
Hawkins, O‘Shea Jackson Jr., Aldis 
Hodge, Neil Brown Jr.
Vstupné: 110 Kč

STÁŽISTA

čt 22. října   17.30 hod.
pá 23. října   17.30 hod.
ne 25. října   20.00 hod.
Komedie, USA, 2015, 121 min., 
přístupný, titulky

Komedie, ve které Robert De Niro 
hraje sedmdesátiletého vdovce, 
který si uvědomil, že odchod 
do důchodu není až tak skvělý, 
jak se říká. Využije příležitosti 
vrátit se znovu do hry a stane 
se vedoucím stážistou módního 
webu, který založila a provozuje 
Jules Ostinová.
Režie: Nancy Meyers
Hrají: Anne Hathaway, Robert De 
Niro, Nat Wolff , Rene Russo
Vstupné: 110 Kč

POSLEDNÍ LOVEC ČARODĚJNIC

čt 22.října   20.00 hod.
so 24.října   20.00 hod.
st 28.října   20.00 hod.
Akční / Dobrodružný / Fantasy, 
USA, 2015, 105 min., od 12 let, 
titulky
Vin Diesel se v nové akční 
fantasy představí jako nesmrtelný 
a Poslední lovec čarodějnic. 
Čarodějnice nejsou pověry, 

čarodějnice jsou potvory...
Režie: Breck Eisner
Hrají: Vin Diesel, Rose Leslie, 
Elijah Wood, Ólafur Darri 
Ólafsson, Rena Owen
Vstupné: 110 Kč

LABYRYNT: ZKOUŠKY OHNĚM

út 27. října   20.00 hod.
st 28. října   17.30 hod.
Akční / Sci-Fi / Th riller, USA, 2015, 
129 min., od 12 let, titulky
Když Th omas a jeho kamarádi 
dokázali uniknout z vražedného 
labyrintu, doufali, že se dokážou 
vrátit ke svým starým životům. 
Nemohli se ale splést víc...
Režie: Wes Ball
Hrají: Dylan O‘Brien, Th omas 
Brodie-Sangster, Kaya Scodelario, 
Giancarlo Esposito
Vstupné: 110 Kč

ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 7

st 28. října   16.00 hod.
Pohádka, Česko, 64 min. přístupný, 
česká verze
Pásmo pohádek pro nejmenší 
– Jak si Rákosníček odhalil 
velkou podvodní loupež, Jak 
Křemílek a Vochomůrka honili 
bassu, Víla Amálka a ježek, 
O Makové panence, O loupežníku 
Rumcajsovi, Divoké sny Maxipsa 
Fíka ….
Projekce za částečného osvětlení
Vstupné: 30 Kč

PAN

čt 29. října   15.00 hod.
so 31. října   15.00 hod.
Fantasy / Dobrodružný / Rodinný, 
USA, 2015, 111 min, přístupný, 
dabing /titulky
Pan je nezkrotný uličník, ale 
bezútěšné prostředí londýnského 
sirotčince, ve kterém strávil celý 
svůj život, není pro takového 
chlapce to nejvhodnější místo. 
Až jednou v noci se stane něco 
neuvěřitelného...
Režie: Joe Wright
Hrají: Levi Miller, Cara 
Delevingne, Amanda Seyfried, 
Hugh Jackman, Rooney Mara
Vstupné: 110 Kč

PAN

pá 30. října   15.00 hod.
Fantasy / Dobrodružný / Rodinný, 
USA, 2015, 111 min, přístupný, 
dabing /titulky

Pan je nezkrotný uličník, ale 
bezútěšné prostředí londýnského 
sirotčince, ve kterém strávil celý 
svůj život, není pro takového 
chlapce to nejvhodnější místo. 
Až jednou v noci se stane něco 
neuvěřitelného...
Režie: Joe Wright
Hrají: Levi Miller, Cara 
Delevingne, Amanda Seyfried, 
Hugh Jackman, Rooney Mara
Vstupné: 110 Kč

CELEBRITY S.R.O.

čt 29. října   17.30 hod.  
so 31. října   17.30 hod.  
Komedie, Česko, 2015, 103 min., 
přístupný, česká verze
Komedie pojednávající o tom, co 
se děje v zákulisí natáčení jednoho 
nekonečného TV seriálu. V hlavní 
roli se představí Jiří Mádl. 
Děj fi lmu nás zavede do blíže 
nejmenovaného studia se všemi 
typickými postavičkami tohoto 
světa rychloobrátkové zábavy...
Režie: Miloslav Šmídmajer
Hrají: Jiří Mádl, Monika 
Horváthová, Filip Kaňkovský, 
Vilma Cibulková, Robert Jašków
Vstupné: 120 Kč

FAKJŮ PANE UČITELI 2

čt 29. října   20.00 hod.
pá 30. října   17.30 hod.  
Komedie, Německo, 2015, 
115 min., od 12 let, dabing
Opět se můžete potkat s hodně 
netradičním učitelem Zeki 
Müllerem, jeho tak trochu 
potrhlou kolegyní Lisi 
Schnabelstedtovou a také s jejich 
studenty všeho druhu...
Režie: Bora Dagtekin
Hrají: Elyas M‘Barek, Karoline 
Herfurth, Jana Pallaske, Katja 
Riemann
Vstupné: 120 Kč

PARANORMAL AKTIVITY: 

THE GOST DIMENSION

pá 30. října   20.00 hod.  
so 31. října   20.00 hod.  
Horor, USA, 2015, 95 min.,
od 15 let, titulky
Než se nastěhujete do nového 
domu, zjistěte si, kdo v něm 
bydlel před vámi. Pokud to 
neuděláte, tak se alespoň nedívejte 
na videozáznamy, které po sobě 
vaši předchůdci zanechali….
Režie: Gregory Plotkin

Hrají: Katie Featherston, Olivia 
Dudley, Maria Olsen, Aiden 
Lovekamp
Vstupné: 120 Kč

KNIHOVNY

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SÚ I

Jan Costin Wagner: 

Dny posledního sněhu

K. A. Tucker: 

Deset malých nadechnutí

Vlastimil Vondruška: 

Ďáblův sluha

Julianna Baggott: Splynutí

Barbara Cartland: Závod lásky

Christina Lauren: Vášnivý 

svůdník

Petra Bačovská: 

Počmárané nebe

Lucie Forštová: 

Česká studentská kuchařka

Děti

Zvonilka: Čtení pro nejmenší

Miloš Kratochvíl: 

Kouká roura na kocoura

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SÚ II

Jiří Březina: Promlčení

Robert Galbraith 

(J. K. Rowling): Hedvábník

C. D. Payne: Dědictví aneb Jak 

Helena ke štěstí přišla

Cecelia Ahern: 

S láskou, Rosie

Děti

Ján Uličiansky: 

Analfabeta Negramotná

Alan Bradley: 

Koláč s kapkou jedu

Lincoln Peirce: 

Velkej frajer Nate

Rainbow Rowell: Fangirl

Kulturní a sportovní akce na měsíc říjen



15

2015 říjen

www.sezimovo-usti.cz XXIV. ročník

INZERCE

 

 

PACOVSKÉ STROJÍRNY 
Hledáme KONSTRUKTÉRY 

Nabízíme: 

 Příspěvek na dopravu (500 – 1 500 Kč) 

 Příspěvek na závodní stravování 

 Příspěvek 500 Kč na životní pojištění 

 Příplatky nad rámec ZP 

 Jubilejní odměny až 10 000 Kč 

  Dále hledáme: 

 OBRÁBĚČ KOVŮ         MANIPULANT 
 SVÁŘEČ          ZÁMEČNÍK 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU  
ZAŠLETE ŽIVOTOPIS NA: 

 personalni@pacovske.cz 
 +420 724 589 699 
 +420 565 410 213  

www.pacovske.cz 

 

  SŠ nebo VŠ strojírenského vzdělání  

  Znalost konstruování v systému 3D 
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Red. číslo: MK ČR E 13167
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Příjem příspěvků:
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.

Výlet: Vimpersko

Romana Krůčková
Měxus
 

Loutkový festival má už své 
pevné místo v naší podzimní 

nabídce pořadů pro nejmenší. 
Přestože jde již o  tradiční akci, 
dokáže vždy zaujmout něčím no-
vým. Letos tomu nebude jinak. 
Čekají nás čtyři loutková před-

stavení ve velkém sále Spektrum, 
vystoupení domácího Divadýlka 
na  schodech v  loutkovém sále, 
výstava loutek v naší galerii a také 
loutkové tvořivé dílny. Vydáme 
se na dobrodružnou cestu vonící 
dálkou, zažijeme napravení há-
davých princezen, srdcervoucí 
cirkusovou komedii a  s  Bajajou 
vyjedeme do  světa.  V  tvořivé 
loutkové dílně si každý podle své-

ho vyrobí vlastní loutku. Z kous-
ku dřeva můžete vytvořit třeba 
panenku, panáčka nebo zvířát-
ko. Fantazii se meze nekladou! 
Festival proběhne o  víkendu 24. 
a 25. října od 15 hodin. Vstupné 
na  jednotlivá představení v  sále 
Spektrum je 50 Kč, v  loutkovém 
sále 20 Kč, loutková tvořivá díl-
na  a  vstup na  výstavu je zcela 
zdarma.                                         

Romana Krůčková
Měxus

Na  čtvrteční podvečer 15. říj-
na jsme zařadili multimediální 
cestopisnou projekci Pavla Svo-
body, který se vypravil na  vel-
kou sedmiměsíční cestu napříč 
Jižní Amerikou. My se vydáme 
do Peru!

V třetí největší zemí Jižní Ame-
riky vyrazíme na dva dlouhé 

treky nejvyššími peruánskými 
velehorami a  nejhezčími scené-

riemi hor Jižní Ameriky - napříč 
pohořím Cordillera Blanca a oko-
lo divokého masivu Huayhuash. 
Rozeklané horské štíty, ledovce 
a překrásná jezera. Čekají nás živé 
indiánské veselice, tradiční tan-
ce masek a  pestré indiánské trhy. 
Dobrodružná cesta po  stopách 
českých vědců k  pramenům nej-
větší řeky světa - Amazonky. Hor-
ké termální prameny, poloostrov 
Paracas, koloniální město Cuzco, 
incké památky, východ slunce nad 
mystickým Machu Picchu či bájné 
jezero Titicaca. A  dá se na  pí-
sečných dunách v  poušti jezdit 

na  sandboardu? Uvidíte. Peru je  
krásná, divoká a stále dobrodruž-
ná země!

Pavel Svoboda je geograf, foto-
graf a nadšený autor cestopisných 
přednášek. Pravidelně publiku-
je články a  reportáže z  cest, jeho 
multimediální cestopisné projekce 
již měly přes 250 repríz a spatřilo 
je několik tisíc diváků. Hlavním 
tématem Pavla Svobody jsou hory 
a  život obyvatel velehor, není to 
ale klasický krajinář. Adrenalin 
na  cestách zažívá hlavně při por-
trétním a reportážním focení zdej-
ších obyvatel.                                    

Hvězdárna Františka Pešty 
v  Sezimově Ústí oslavuje 

v  roce 2015 50. výročí založení 
hvězdárny. Kromě tohoto výročí 
uplynulo také 65 let od založení 
astronomického kroužku v  Se-
zimově Ústí a 110 let od naroze-
ní zakladatele hvězdárny v Sezi-
mově Ústí, pana Františka Pešty.

Hlavní oslavy, pro které vám 
přinášíme program, budou pro-
bíhat v sobotu 10. října 2015.

10. 10. 2015 (sobota) 
– Hvězdárna Františka Pešty
14.00–15.00  slavnostní setkání 
na hvězdárně (interní akce – vstup 
na pozvánku)
15.00–15.30  Astronomie 
v Sezimově Ústí a František Pešta
– křest publikace 
(interní akce – vstup na pozvánku)
19.00–24.00  večerní pozorování 
pro veřejnost – noc na hvězdárně  
(vstup zdarma)

10. 10. 2015 (sobota) 
– Městské středisko 
kultury a sportu
16.00
Astronomie v Sezimově Ústí
Strkovské meteority
Poezie vesmíru
vernisáž trojice výstav 
představení publikace
(vstup zdarma a prodej publikace)
17.00  Knihy a hvězdy  
– křeslo pro hosta s RNDr. Jiřím 
Grygarem, CSc. (vstup zdarma)
18.00  Meteority 
– křeslo pro hosta s RNDr. Pavlem 
Spurným, CSc. (vstup zdarma)
19.00  Lovy skvostů temné oblohy 
– křeslo pro hosta s Petrem 
Horálkem (vstup zdarma) 
20.00  Marťan – sci-fi  2015   

11. 10. 2015 (neděle) 
– Hvězdárna Františka Pešty
10.00 – 16.00
den otevřených dveří
(vstup zdarma) 
10.00 – 16.00
Slunce - pozorování pro veřejnost  
(vstup zdarma)                                 

Loutkový festival Toulavé loutky

Letem světem: Peru – sever proti jihu

50. výročí
Hvězdárny 
Františka Pešty


