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Martin Doležal
starosta města

 u  stavby Rekonstrukce uli-
ce Táborská – 2. etapa je 
dokončována 1. a  2. fáze 
(ke křižovatce s ul. Prokopa 
Holého) a  akce se přesouvá 
do posledního úseku;

 v  rámci reklamace povrchů 
v ul. 9. května bylo se zhoto-
vitelem písemně dohodnu-
to, že před koncem záruční 
lhůty bude provedeno nové 
měření a  následně opravy 
úseků, které nevyhoví pří-
slušné normě; 

 jedná se o  převzetí sběrné 
sítě pro tříděný sběr papíru, 
plastu, skla a kovů ve městě 
společností EKO-KOM, a.s.

 probíhají jednání o  odkupu 
100 % akcií společnosti ENER-
GOINVEST, a. s. městem; 

 na  základě smlouvy o  dílo 
se dokončují úpravy studie 
domu s  pečovatelskou služ-
bou a  denním stacionářem 
tak, aby následně zhotovitel, 
kterým je ateliér DIS Pro-
jekt, spol. s  r.o. z  Třebíče, 
mohl zahájit práce na  tvor-
bě projektové dokumentace 
pro územní řízení;

 na  základě proběhlé anke-
ty je dopracovávána studie 
Regenerace panelového 
sídliště, týkající se bloku 
ohraničeného ul. Dukelská 
– K  Hájence – Svépomoc 
a Průmyslová;

 byly zahájeny projektové 
práce k  akci Rekonstrukce 
ul. Švermova; 

 probíhá nové výběrové říze-
ní na  pronájem restaurace 
na Kozím hrádku. 

Martin Doležal, starosta města

Během rekonstrukce Táborské 
ulice byly v  oblasti křižovat-

ky s  ul. Prokopa Holého odkryty 
zbytky studny, jímky a dřevěného 
sudu, datované zhruba do  první 

poloviny 15. století. Archeologové 
z Husitského muzea po prvotním 
zkoumání našli v zasypané studni 
také zlomky hrnců, džbánů a dal-
ší užitné keramiky. Archeologo-
vé očekávají, že v  další fázi prací 
směrem k ulici Kánišova by mohlo 
obdobných objektů připomínající 

středověké Sezimovo Ústí přibý-
vat. Je pravda, že z pohledu stavby 
mohou další nálezy představovat 
posun v harmonogramu, na druhé 
straně mohou přispět k  dalšímu 
stupni poznání o  podobě našeho 
města a  životě v  něm před skoro 
600 lety.                                              

Středověké Ústí znovu na povrchu

Martin Doležal
starosta města

V červnových Novinkách jsem 
naznačil (s ohledem na velice 

problematická ustanovení stávající 
nájemní smlouvy a rizika soudní-
ho sporu), že jedním z  možných 
řešení je majetkový vstup města 
Sezimovo Ústí do  EI. Vzhledem 
k  tomu, že bylo městu známo, že 
na jaře t. r. vedla německá společ-
nost STEAG New Energies GmbH 
jednání o  prodeji své dceřiné 
společnosti SFW s. r. o., vlastníka 
EI, obrátilo se opakovaně město 
na  všechny dotčené statutární or-
gány s tím, že má zájem se těchto 
jednání účastnit. Odpověď byla 
bohužel vždy odmítavá.

Dne 19. 8. 2015 došlo k převodu 
společnosti SFW s. r. o. na nového 

jediného společníka Ing. Koukala, 
dosavadního prokuristu SFW s. r. o.
a  člena dozorčí rady EI. Ten pro-
vedl v  několika krocích změny 
v orgánech obou společností, změ-
nu stanov a  změnu názvu fi rmy 
SFW s. r. o. na Enestar s. r. o.

Na  následném společném jed-
nání mezi starostou města, práv-
ním zástupcem města a Ing. Kou-
kalem se obě strany shodly, že 
nemají zájem řešit vzájemné vy-
pořádání sporem a  že stávající 
nájemní smlouva nenabízí žádný 

jednoznačně formulovaný způsob 
vypořádání. Zároveň obě strany 
stvrdili zájem jednat o  akvizici – 
odkupu 100 % akcií EI městem 
Sezimovo Ústí. 

Klíčová je pochopitelně otázka 
kupní ceny a odstranění možných 
rizik spojených s převzetím a pro-
vozováním společnosti městem. 
V případě odsouhlasení podmínek 
pro jednání o akvizici by proto byla 
v  nejbližších týdnech provedena 
analýza a ocenění EI. Rozhodnutí 
o  majetkové účasti města v  práv-
nických osobách je dle zákona 
o  obcích v  kompetenci zastupitel-
stva města a projednána by mohla 
být ještě na  prosincovém zasedání 
ZM. Součástí nebo bezprostředně 
navazujícím krokem by mělo být 
zasedání zastupitelstva coby valné 
hromady EI za přítomnosti notáře, 
na kterém by došlo k úpravám sta-
nov a orgánů společnosti. V přípa-
dě, že se uvedená transakce nepodaří 
uskutečnit do 31. 12. 2015, dohod-
ly se obě strany, že jsou přístupny

Budoucnost tepelného hospodářství
Stabilita systému zásobování teplem je pro naše město, jehož značná část oby-

vatel využívá tento způsob vytápění, velice důležitá. Je známo, že k 31. 12. 2015 

končí smlouva se stávajícím distributorem tepla společností ENERGOINVEST, a.s. 

(dále jen „EI“), a je tak více než nutné řešit, co nastane poté. 

pokračování na str.: 2 Horkovodní stanice Daliborka

Foto: František Janda, Husitské muzeum Tábor
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Miroslava Svitáková
Tajemnice MěÚ

Zastupitelstvo města Sezimo-
vo Ústí odsouhlasilo na  svém 

zářijovém zasedaní přijetí úvěru 
za  účelem spolufi nancování pro-
jektu Sezimovo Ústí, Táborská uli-
ce včetně vodovodu a  kanalizace, 
II. etapa“, a to ve výši 7 980 tis. Kč. 
K přijetí úvěru nebylo přistoupeno 
z  důvodu nedostatku fi nančních 
prostředků, ale vzhledem k  nízké 
ceně úvěrů, která v  současnosti 

na peněžním trhu panuje. Vysou-
těžená úroková sazba činí 0,59 % 
ročně a  pohybuje se pod hranicí 
úročení termínovaných vkladů 
a  spořicích účtů, pomocí kterých 
město zhodnocuje volné fi nanční 
prostředky.

Vzhledem k tomu, že město vy-
užilo možnost provedení mimo-
řádné splátky hypotečního úvěru 
ke dni obnovy úrokové sazby a zce-
la splatilo hypoteční úvěr z r. 2000 
(mimořádná splátka ve výši 5,3 mil. 
Kč při úrokové sazbě 5,1 % p.  a.), 
nedojde po dočerpání úvěru na re-

konstrukci Táborské ulice k výraz-
nému zvýšení zadluženosti obce.

Specifi kace úvěrů k 30. 9. 2015:
 Sportovně rekreační areál Koz-

ský potok; přijetí úvěru ve  výši 
10,88 mil. Kč; výše nespla-
ceného úvěru k  30. 9. činí 
8,72 mil. Kč; úroková sazba: 
3MPRIBOR +0,22 % p. a.; splat-
nost 30. 11. 2018.

 Sezimovo Ústí, Táborská ulice 
včetně vodovodu a  kanalizace, 
II. etapa“, úvěr k  30. 9. nečer-
pán;  úroková sazba: 0,59 % p. a.; 
splatnost 31. 12. 2020.                

v 1. patře domu čp. 664 na ná-
městí Tomáše Bati v  Sezimo-
vě Ústí. V  přízemí domu sídlí 
Česká pošta, s. p. a v 1. patře je 
pobočka České spořitelny, a.s. 
Do  současnosti prostory slou-
žily jako obvodní oddělení Poli-
cie ČR. Užitná plocha je 217 m2.
Z  toho 9 místností (kancelá-
ře) má plochu 141 m2, ostatní 
plochu tvoří chodby, sklady, 
fotokomora, úklidová místnost, 
sprchy, WC, šatna. Vzhledem 
k  tomu, že se jedná o  skeleto-
vou stavbu, je možné bez vel-
kých nákladů změnit dispozici 
celého prostoru a využít ho i ji-
nak než jako kanceláře. V ceně 
nájmu jsou i 2 parkovací místa.
Poloha objektu v centru města 
s výbornou dostupností před-
určuje prostor k různým pod-
nikatelským aktivitám.

Pro bližší informace 
kontaktujte 

Ludmilu Svatkovou 
na tel. čísle: 733 164 138, 

l.svatkova@sezimovo-usti.cz.

Uzavření smlouvy o úvěru 
na rekonstrukci Táborské ulice

Jihočeský kraj v rámci svého grantového programu Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozem-
ních komunikacích fi nančně podpořil osvětlení přechodů pro chodce před základní školou v Nerudově 
ulici a v Budějovické ulici u křižovatky s ulicí 1. máje.                        Petr Klíma, odbor životního prostředí

Osvětlení přechodů pro chodce

Martin Doležal, starosta města

Veřejné prostranství a  chod-
níky před ZŠ 9. května byly 

řadu let v  nevyhovujícím stavu 

a zasloužily si zásadní úpravy. Část 
prostoru dostala novou podobu 
v rámci předchozích projektů Re-
vitalizace sídelní zeleně a Stavební 
úpravy ul. 9. května, zbývající pro-
story přišly na řadu nyní. Zaměst-

nanci Správy města proto v srpnu 
a září provedli výměny chodníků, 
rekonstrukci prostoru před bas-
ketbalovým košem a  dále úpra-
vy kanalizace pro odvod dešťové 
vody z prostranství a z kašny. Pro-
vedli také úpravu zelených ploch, 
výsadbu nových keřů a  umístili 
zde nové lavičky. Došlo k  poká-
cení jednoho stromu, přičemž 
na jeho místě bude provedena ná-
hradní výsadba. Dalším krokem 
bude ještě rekonstrukce kašny, 
u které se hledá vhodná technolo-
gie opravy. Již nyní lze ale říci, že 
celý tento prostor konečně získal 
důstojnější tvář, za  což patří po-
děkování i našim zaměstnancům, 
kteří se na  úpravě náměstíčka 
podíleli.                                              

Úpravy ploch před ZŠ 9. května
se dohodnout na nějaké formě pře-
chodného období, např. 3 měsíců.

Uvedená akvizice, tj. majetkový 
vstup města do EI (= koupě 100 % 
akcií) by znamenala nejen vyřešení 
dlouhodobých sporů o  vlastnictví 
některých částí systému, ale měla 
by vést i  k  alespoň částečnému 
snížení ceny tepla pro konečného 
spotřebitele a tím přispět k zacho-
vání a  stabilizaci soustavy CZT. 
Měla by rovněž uvolnit prostor pro 
opravy a  modernizaci soustavy, 
brzděné dosud neuspořádanými 
vlastnickými vztahy. Představovala 
by zároveň kontinuitu, tj. pokračo-
vání stávajících smluvních vztahů 
jak s  dodavateli, tak odběrateli, 
takže dodávky tepla by nebyly tou-
to transakcí nijak poznamenány. 

Budoucnost tepelného 
hospodářství
 pokračování ze str.: 1

Foto: Martin Doležal

Pronájem 
nebytový prostor

Nabízíme
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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

Petr Klíma
oddělení životního prostředí

Městský úřad tímto informu-
je občany, kteří používají 

k vytápění v rodinném domě sta-
rý kotel na pevná paliva s ručním 
přikládáním, že pro ně bude Jiho-
českým krajem na  přelomu roku 
2015/2016 vypsána výzva pro 
příjem žádostí na výměnu starých 
kotlů. S čerpáním kotlíkových do-
tací se počítá až do roku 2020. Ad-
ministrátorem a  poskytovatelem 
dotace bude Jihočeský kraj. Sleduj-
te webové stránky pro kotlíkové 
dotace http://kotlikovedotace.kra-
j-jihocesky.cz/, kde najdete další 
informace, kontakty na  příslušné 
pracovníky a aktuality.

Předmětem podpory přidělova-
né vlastníkům kotlů bude výměna 
kotlů na  pevná paliva s  ručním 
přikládáním za:
– tepelné čerpadlo, 
– kotel na pevná paliva, 
– plynový kondenzační kotel, 

v kombinaci s  

– instalací solárně-termických 
soustav pro přitápění nebo pří-
pravu teplé vody, 

– „mikro“ energetickými opatřeními. 
Nové tepelné zdroje musí být 

registrovány v Seznamu registro-
vaných výrobků, viz http://www.
opzp.cz/dokumenty/187-seznam-
-registrovanych-vyrobku?verze=1. 

Zde naleznete popis a  typové 
označení nového zdroje, na  jehož 
instalaci bude možné získat dota-
ci. Tyto zdroje splňují požadavky 
především na účinnost a produko-
vané emise.

Podporu na  výměnu kotlů 
na  pevná paliva s  ručním přiklá-
dáním je možno poskytnout pouze 
v rodinných domech, kde:
– bude současně provedeno ales-

poň jedno tzv. „mikro“ energe-
tické opatření vedoucí ke  sní-
žení energetické náročnosti 
rodinného domu (potvrzení 
od  energetického specialisty 
o  prověření vhodnosti realizo-
vaného  „mikro“ energetického 
opatření bude součástí žádosti 
o dotaci) nebo 

– došlo ke  snížení energetické 
náročnosti v minulosti (splnění 
klasifi kační třídy energetické 
náročnosti budovy „C“ –  prů-
kaz třídy „C“ bude součástí žá-
dosti o dotaci), nebo 

– je současně na realizaci opatření 
vedoucích ke snížení energetic-
ké náročnosti budovy žádáno 
v programu Nová zelená úspo-
rám.
Maximální výše způsobilých vý-

dajů projektu fyzické osoby na vý-
měnu kotle bude v  Jihočeském 
kraji činit max. 150 tis. Kč. Výše 
poskytnuté podpory se bude po-
hybovat v závislosti na typu výmě-
ny 75–85 %. 

Možnosti dotace by měli vyu-
žít zejména provozovatelé starých 
kotlů na  pevná paliva o  jmenovi-
tém tepelném příkonu 10–300 kW, 
které jsou zdrojem pro ústřední 
vytápění a nesplňují tzv. 3. emisní 
třídu podle přílohy č. 11 k zákonu 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 
Od roku 2022 bude možno použí-
vat pouze zdroj splňující tyto emis-
ní požadavky.                                   

Petr Klíma
oddělení životního prostředí

S  nástupem chladnějších teplot 
se v Sezimově Ústí zvyšuje i po-

čet kouřících komínů z rodinných 
domů používajících k  vytápění 
levnější neekologická paliva. Jak 
známo, kouř vycházející z komínů 
není bohužel vždy světlý a neobtě-
žující. Při nepříznivých klimatic-
kých podmínkách dokáže jediný 
špatně provozovaný kotel s nedo-
statečným tahem spalinových cest 
zadýmat, znečistit a  znepříjemnit 
zápachem a kouřem široké okolí. 

Městský úřad proto vyzývá pro-
vozovatele lokálních topenišť, aby 
při jejich používání dbali maximál-
ní ohleduplnosti a neobtěžovali své 
sousedy a okolí. Dále upozorňuje-
me, že za nedodržování přípustné 
tmavosti kouře hrozí provozova-
teli topeniště uložení pokuty až 
do výše 150 000 korun!                  

Výzva 
provozovatelům 
topenišť

Kotlíkové dotace
– předběžná informace o možnosti žádat o dotaci na výměnu starého kotle

Aleš Přikryl
správce sportovních areálů

V červenci tohoto roku převza-
lo Město S. Ústí od TJ Spartak 

MAS zpět do svého užívání budovu 
sauny. Provozováním sauny byla 
pověřena Správa města. Vzhledem 

k  technickému stavu budovy zde 
byly provedeny stavební úpravy, 
výmalba prostor a  další ne zcela 
nápadné, ale o to potřebnější opra-
vy. Protože rozsah prací a následný 
kolotoč všech zákonných povolení 
a  nařízení byl větší, bude sauna 
v sezoně 2015/2016 otevřena 3. lis-
topadu 2015 v 17 hodin.

Otevření sauny v nové sezoně

Otvírací doba: 
úterý – muži
17.00–20.30 hodin
středa – ženy
17.00–20.30 hodin
čtvrtek + pátek – společná
17:00 – 20:30 hodin

1. Ceník vstupného
a) vstupenky
100 Kč – dospělí jednorázový 
vstup
80 Kč – zvýhodněné vstupné (děti 
7–15 let, osoby nad 60 let, osoby 
s průkazem ZTP nebo ZTP-P)
300 Kč – rodinné vstupné 
(2 dospělí + max. 3 děti do 15 let)

b) permanentky
475 Kč  5 vstupů dospělí 
375 Kč  5 vstupů zvýhodněné
900 Kč  10 vstupů dospělí 
700 Kč  10 vstupů zvýhodněné
1275 Kč  15 vstupů dospělí
975 Kč  15 vstupů zvýhodněné

c) pronájem areálu
2500 Kč – pronájem areálu mimo 
provozní dobu 17.00–22.00 hodin

Kontakty:
Správce areálu p. Aleš Přikryl, tel.: 
733 624 771 
Pokladna tel.: 731 143 446              
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Společenská kronika

od 30. 8. do 22. 9.

Inzerce

Narození
Skopec David

Studničková Hana
Zemřelí

Cihla Jaroslav
Kolíčková Jiřina
Mokrošová Eva
Novotná Helena

Šíma Radek
Urban Miloslav
Vrzala Miroslav

PRONÁJEM

 Pronajmu byt 1+1 v SÚ 2, čás-
tečně zařízený, cena 6000 Kč
+ elektřina, dle dohody kauce.

Tel.: 777 669 833

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

 Pronajmu garáž v  ulici Své-
pomoc.         Tel.: 731 244 966

Martina Suková
zástupce velitele

BEZPEČNOST PROVOZU
Při výsadbě Lípy česko-slovin-

ského přátelství, při nájezdu a od-
jezdu pouťařů či při dopravních 
nehodách přispívala městská poli-
cie řízením dopravy k bezpečnosti 
a  plynulosti provozu. Současně 
bylo provedeno několik namát-
kových dopravně bezpečnostních 
akcí zaměřených na  dodržování 
nejvyšší povolené rychlosti a kon-
zumaci alkoholu před jízdou.

ODCHYT PSŮ
V  měsíci září bylo celkem od-

chyceno 8 psů různých ras. Díky 
místní znalosti bylo pět psů vráce-
no do  svých domovů, avšak čtyři 
zůstávají stále v  útulku v  Táboře. 
Pokud se vám pes zaběhne, infor-
mujte ihned městskou policii.

PIETNÍ AKT
3. září byl zabezpečen veřejný 

pořádek při pietním aktu – výročí 
úmrtí Dr. E. Beneše. Jeden strážník 
se navíc zhostil funkce zdravotní-
ka.

ČERNÝ PASAŽÉR
Na  městskou policii se obrací 

revizoři MHD se žádostí o ověření 
totožnosti osob užívajících neo-
právněně prostředek MHD a o po-

moc při aktivním či pasivním od-
poru takových jedinců.

I v prvním školním měsíci tomu 
tak bylo několikrát. Osoby jsou 
ztotožněny, popřípadě lustrací 
ověřena jejich totožnost, která je 
následně předána revizorovi pro 
dokončení úkonu.

ODCIZENÍ BOT
4. září požádal o  pomoc stráž-

níka muž, kterému se ztratily 
z  uzamčeného domu sportovní 
boty. Rozhovorem s ním byly zjiš-
těny důležité informace, které sou-
visely s podezřením na narušování 
občanského soužití. Následujícího 
dne se dostavila na služebnu žena, 
která podala vysvětlení k dané věci. 
Zaznamenané a  zdokumentované 
skutečnosti byly předány přestup-
kové komisi.

OPILEC
Noční hlídka při kontrole ra-

jonu spatřila muže ležícího pod 
lavičkou na zastávce MHD. Z dů-
vodné obavy o jeho život byl pro-
buzen, následně bylo zjištěno, že 
muž požil nadměrné množství 
alkoholu. Orientační dechovou 
zkouškou mu bylo naměřeno 3,8 
promile alkoholu v dechu. Muž byl 
eskortován do svého bydliště. 

LOGO VOZIDLA
Neznámý pachatel odcizil ma-

jiteli vozu Mercedes logo tohoto 

vozu, čímž mu způsobil škodu 
ve výši 1000 korun. 

POUŤ
19. září oznámila dívka v  do-

provodu své matky krádež kabel-
ky, kterou si odložila na zem vedle 
autodromu poblíž novinového 
stánku. Odcizení zjistila až za  20 
minut. Díky velké kumulaci lidí 
nebyla schopna zpozorovat pacha-
tele. Dívce byla způsobena škoda 
ve výši bezmála 2000 korun.

NÁLEZ PENĚŽENKY
Hlídka MP při své kontrolní 

činnosti nalezla v  ulici Vaníčko-
va peněženku s  doklady. Jelikož 
obojí patřilo osobě trvale bytem 
na Městském úřadě v  Jindřichově 
Hradci, byla peněženka předána 
na oddělení ztrát a nálezů a občan-
ský průkaz zaslán do  spádového 
místa.

CYKLISTÉ VERSUS CHODCI
Jedni si stěžují na  druhé. Cyk-

listé nemají na chodníku co dělat, 
chodci užívají cyklostezek a  brání 
cyklistům v  jízdě. Oboustranná 
neohleduplnost, vzájemná netole-
rance. V některých případech jsou 
strážníci terčem slovních výpadů 
ve stylu ,,běžte dělat něco pořádné-
ho“, a to i přesto, že jsou tyto pře-
stupky řešeny zatím jen domluvou. 
Další kontroly budou i tak následo-
vat, avšak s přísnějším postihem. 

Krátce z činnosti městské policie

prap. Jiří Matyš

Na  Obvodním oddělení Policie 
ČR v Sezimově Ústí bylo v mě-

síci září šetřeno několik přestupků 
a trestných činů na území Sezimova 
Ústí. Krátce jen několik případů:
 V  době od  15.00 hodin dne 

4. 9. do 00.45 hodin dne 5. 9. se 
neznámý pachatel dosud nezná-
mým způsobem vloupal do bytu 
v bytovém domě č. p. 651 v ulici 
Průmyslová, odkud odcizil fi -
nanční hotovost a  několik věcí, 
čímž způsobil majitelům škodu 
ve výši 9200 Kč. 

 O  víkendu od  18. 9. do  21. 9. 
neznámí vandalové poškodili 

fasádu na budově Střední školy 
COP v ulici Budějovická v Sezi-
mově Ústí II., kdy jejich jedná-
ním vznikla škoda, která byla 
vyčíslena na téměř 18 000 Kč. 

 Dne 22. 9. v  době od  16.00 
do  17.30 hodin neznámý pa-
chatel neznámým způsobem 

vnikl do  uzamčeného náklad-
ního vozidla Iveco, které bylo 
zaparkováno u  křižovatky sil-
nice E 55 a ulice Dr. E. Beneše, 
kdy z  prostoru kabiny odcizil 
příruční tašku s  peněženkou, 
ve  které byly doklady, platební 
karta, fi nanční hotovost, a  dále 
z  nákladového prostoru odci-
zil tašku s  notebookem, tablet 
s  pouzdrem a  mobilní telefon. 
Tímto jednáním způsobil škodu 
ve výši 31 800 Kč.  
Rovněž z  měsíce září je v  šet-

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

Činnost Policie ČR v Sezimově Ústí

PRODEJ

 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

 Prodám garáž u Hiltonu. 
Tel.: 728 942 480

 Prodám malou ledničku 
38 litrů s  mrazáčkem. Nová, 
používaná 5 měsíců na chatě. 
Cena 1700 Kč. 

Tel.: 723 720 152

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 garáž v  SÚ, nejlépe 
Hilton, suchou, s elektřinou.

Tel.: 728 340 318
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 Děkuji panu starostovi za přá-
ní k mým narozeninám a paní 
Evě Veselé za předání dárku.

                                      Robert Buš

 Děkuji městskému úřadu, 
panu starostovi a  Sboru pro 
občanské záležitosti za  gratu-
laci a dárek k mým narozeni-
nám, předaný mi paní Bažan-
tovou.             Miloslav Ondřej

 Děkuji panu starostovi 
Mgr.  Ing.  Martinu Doležalovi 
za písemné blahopřání a člen-
ce Sboru pro občanské zále-
žitosti paní Věře Bažantové 
za  milou návštěvu a  předání 
dárku k  mým 75. narozeni-
nám.             Marie Voráčková

Kronika představuje

Ing. Richard Mlázovský
Anna Slunečková
kronikářka

Tentokrát jsem si pro představe-
ní vybrala člověka, kterého hudby-
milovní lidé jistě velice dobře znají 
- pana Richarda Mlázovského . 
A  proč právě jeho? Protože jsem 
se dozvěděla, že od 1. 8. 2015 
začal působit na postu ředite-
le Základní umělecké školy 
v  Sezimově Ústí. Vystřídal 
pana Josefa Jandu, který ode-
šel na  zasloužený odpočinek, 
čili do  důchodu. Navštívila jsem 
pana Mlázovského, povídali jsme 
si a zde je výsledek.

Pan Mlázovský se narodil 
ve Hvožďanech u Bechyně. Do Be-
chyně chodil do školy a tam začal 
chodit i  do  Lidové školy umění, 
a protože byl v té době již „páťák“, 
zkusil trubku. Ujal se ho učitel 
pan Habeš (byl to dědeček učitele 
Josefa Svobody, který v  ZUŠ Se-
zimovo Ústí učí violoncello a hu-
dební nauku). Po  základní škole 
v Bechyni odešel na Střední země-
dělskou školu, kde s kamarády za-
ložil i beatovou kapelu. Koketoval 
i  s  kytarou, ale k  trubce se přece 
jenom stále vracel. Po  maturitě 
přišla vojna, kterou prožil v Posád-
kové hudbě Olomouc, a trubka už 
mu zůstala. Po vojně začal studovat 
Vysokou školu zemědělskou a při 
studiu hrál v  Dražické dechovce 
a v Jihočeském žesťovém souboru 
Zdeňka Práška a byl i při tom, když 
Zdeněk Prášek zakládal Baťovu ka-
pelu a Táborský swingband.

Po skončení studia (psal se rok 
1989) zjistil, že práce v  zeměděl-
ství neplní jeho představy, a  tak 
rád přijal nabídku na  pozici uči-
tele hudby na  Základní umělecké 
škole v Táboře. A opět začalo stu-
dium, tentokrát na  konzervatoři 
v  Českých Budějovicích, kde hru 
na  trubku vystudoval. Ale ani 
další žesťové nástroje mu nejsou 
cizí. Působí v  žesťovém souboru 
Takvintet, v dechové hudbě Kera-
mička a příležitostně v komorním 
orchestru Bolech.

Pan Mlázovský za více než dva-
cetiletou práci s dětmi má za sebou 
mnoho žáků, kterým dal základ 
do  hudebního světa, a  má i  ta-

kové, kteří se hudbou živí. Krédo 
pana Mlázovského je: „Bez práce 
se k radosti z hudby nikdo nedo-
stane“. A tak jsem se zeptala, jaké 
cíle či představy má v nové funkci 
v  ZUŠ Sezimovo Ústí. Především 
je třeba říci, že škola,  kde zřizo-
vatelem je Jihočeský kraj, je velice 
pěkná, opravená, zateplená, s  no-
vými okny a fasádou, vybavenými 

třídami pro různé druhy umě-
leckého vzdělávání, s  vlastním 
malým koncertním sálkem, 
kde mohou děti předvést rodi-

čům při koncertech, jak se jim 
daří ve  výuce. Závěrečný koncert 
je naplánován do budovy Divadla 
Oskara Nedbala v Táboře.

Protože hudební nástroje ne-
jsou zrovna levná záležitost, ško-
la žákům může některé nástroje 
zapůjčit. V  hodinách ve  škole se 
žáci nasměrují a poradí se jim, jak 
nástroj ovládat, ale hlavní práce 
je na  žácích, aby každý den pilně 
cvičili. K tomu je třeba hodně sebe-
kázně a chuti něco umět - motivo-
vat se. Na ZUŠce nově vzniká pě-
vecký sbor pod vedením pana uči-
tele Jiřího Emmera, v  současnosti 
nacvičují například minioperku 
pánů Svěráka a  Uhlíře O  červené 
Karkulce. Pan Mlázovský by velice 
rád znovuvzkřísil dechový orchestr, 
podobný, jaký ve  škole byl třeba 
za  pana učitele Čermáka, však si 
pamětníci určitě vzpomenou.

Co mu popřát závěrem? Ať se 
mu práce daří, ať škola má mnoho 
šikovných a  talentovaných žáků, 
prostě ať je o této škole hodně širo-
ko a daleko slyšet.                            

Blanka Voštová
tř. učitelka 6. C, ZŠ školní nám.

Jako každý rok i  letos šesťáci 
prožili tři dny na  zážitkovém 

kurzu v Plané nad Lužnicí.
Předpověď počasí vyšla sice 

jen napůl, ale pobyt v  dět-
ském táboře Palcát se vydařil 
na 100 %.

Skoro celé tři dny se žáci z 6. A,
6. B a 6. C navzájem poznávali 
a oťukávali své nové učitele. A to 
vše prostřednictvím pohybo-
vých aktivit a strategických her. 
Šesťáci měli možnost poznat 
nové kamarády, seznámili se se 
zajímavými hrami, pochopili, že 
někdy je opravdu nutné přiložit 
ruku k  dílu a  táhnout za  jeden 
provaz. Jako lvi bojovali v turna-
ji O červené jablko v přehazova-
né, a dokonce se naučili „přežít“ 
nějaký čas bez mobilu. Moc si 
pochutnali na  dovezených špe-
káčcích a  na  dobrotách, které 
jim s láskou upekly šikovné ma-
minky. I díky nim byl náš „star-
tovací“ pobyt prostě úžasný!     

Radka Panská, ZŠ školní nám.

V  sobotu 3. října se někteří 
z  nás přinutili časně ráno 

vstát, a proto jsme se mohli po půl 
deváté vydat na  dvanáctikilomet-
rovou trasu turistického pochodu 
Od Tábora až k nám.

Naše cesta vedla kolem Kozské-
ho potoka na Kozí hrádek. Pokra-
čovali jsme po zelené značce kolem 
Knížecího rybníka a Huteckým le-

sem jsme došli do cíle v Zárybnič-
né Lhotě. Celou cestu nás prováze-
lo sluníčko, šlo se nám pěkně, ani 
nohy moc nebolely. Cestou jsme 
pečlivě sledovali turistické znač-
ky, pozorovali jsme různá hospo-
dářská zvířata, vyzkoušeli jsme 
si svou zdatnost při překonávání 
lesních překážek a  někteří zažili 
i dobrodružství, když přepravova-
li starou pneumatiku z  lesa před 
„Zárybkou“ městskou dopravou 
až ke škole.

V cíli jsme se těšili z odměny, kte-
rou byl lahodný perník a  Pamětní 
účastnický list. Autobusem nebo au-
tem jsme se dopravili zpět do Sezi-
mova Ústí. Výlet se ohromně vydařil 
a nikdo časného sobotního vstávání 
nelitoval. Děkuji všem dětem, které 
se výletu zúčastnily, a  zvláště děkuji 
rodičům, kteří nelitovali času ani ná-
mahy a také se k nám připojili. Těším 
se na další pochod a doufám, že příště 
počet malých i velkých turistů ještě 
vzroste.                                                 

Turistický pochod Od Tábora až k nám

Poděkování

Šesťáci na STARTu
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Jana Mikulenková
učitelka ZŠ Švehlova

Na  planetě Zemi je mnoho 
krásného a  je stále co ob-

jevovat. Do  naší školy zavítalo 
sférické kino, ve  kterém si žáci 
rozšířili vědomosti o  této plane-
tě. Prvňáci a  druháci se pohodl-
ně usadili v  mobilním planetáriu 
na  měkké karimatky a  poodha-
lili společně s  broučky tajemství 
světa stromů.  Děti se dozvěděly, 
jak stromy získávají energii, proč 
rostou a  jak voda putuje vzhůru 
k listům. Třeťáci a čtvrťáci se pono-
řili do hlubin oceánů, viděli mize-
jící korálový útes a jeho ochránce. 
Páťáci prozkoumávali vznik života 
v  nekonečném vesmíru. Před od-
chodem do tříd dostali žáci něko-
lik otázek. Za  správnou odpověď 
získali samolepky.

Filmy ukázaly, do  jaké míry 
může náš život záviset na tom, co 
se děje okolo nás. Tato netradiční 
forma výuky všechny děti velmi 
zaujala.                                               

Alena Kalinová, trenérka

O  víkendu uspořádali Hladoví 
Hroši  poslední kolo Interpo-

háru 2015, které bylo pro většinu 
mužstev rozloučením s  letošní se-
zónou. Turnaje se zúčastnilo 12 tý-
mů z  celé republiky a  na  hřištích 
u „Kozskáče“  a na Komoře se ode-
hrálo 28 utkání kvalitního soft u. 
Domácí turnaje využili jako posled-
ní přípravu kadetů před fi nálovým 
turnajem mistrovství republiky 
a  jako generálku před pořádáním 

Baťova poháru, jehož obnovená 
premiéra se chystá na  příští léto 
k 30. výročí založení klubu.

Po  náročné přípravě hřiš-
tě po  třídenním dešti  a  stavbě 
backstopu na Komoře zahájili prv-
ní hrací den domácí časně ráno 
proti Plzni. I přes kvalitní nadhoz 
domácí pálili ostrými a Bary Řízek 
až za  plot. Pohodlné vítězství na-
startovalo velice povedený víkend 
pro všechny hráče. Počasí přálo 
a v  týmech bylo vidět mnoho ex-
traligových borců, kteří  si přijeli 
užít hru ve smíšených týmech.

Ve  druhém zápase domácí na-
sadili tým kadetů doplněný třemi 
muži proti podobně složenému 
týmu Chomutova. Oba týmy se 
za  týden utkají v úvodním zápase 
fi nále kadetů v Praze. Hladoví Hro-
ši šetřili jedničku na prkně Adama 
Bočánka, který se léčil z  nachla-
zení, a nadhoz byl pod taktovkou 
Páti Malovaného. Vyrovnaný zá-
pas rozhodla málo vídaná chyba 
ve vnitřním poli, která domácí stá-
la 3 doběhy a zápas. V posledním 
zápase dne nastoupili domácí proti 
jmenovcům z  Havlíčkova Brodu. 
Zápas byl vrcholem hracího dne. 
Prohra 5:4 mrzela, předvedená hra 
potěšila. Pálkařsky jsme se prosa-
dili i  proti reprezentačnímu nad-
hazovači Jardovi Müllerovi, který 
působil na letošním MS.

V nedělním hracím dnu dosta-
li prostor další hráči  a obě utkání 
odehráli domácí na  hřišti na  Ko-
moře. S jednou výhrou a prohrou 
obsadili konečné 7. místo. Do  fi -
nálového souboje se podle oče-
kávání probojovali týmy Ledenic 
a Havlíčkova Brodu posílené o ex-
traligové hráče. Vítězství putuje 
na  Vysočinu, třetí místo obsadili 
vysokoškoláci z VUT Brno.

Více zde: http://www.hladovihro-
si.cz/news/interpohar-2015/            

Pavel Kubíček
LMK Sezimovo Ústí

Letecko-modelářský klub v Sezi-
mově Ústí uspořádal ve dnech 

2. října a 3. října 2015 v rámci Svě-
tového poháru World Cup 2015 
mezinárodní soutěž leteckých 
modelářů v kategoriích F1A, F1B, 
F1C. Jednalo se již o tradiční Jiho-
český mezinárodní pohár, který 
má v  modelářském světě velkou 
sledovanost a  zpravidla i  velkou 
účast. Tohoto 31. ročníku se zú-
častnilo 103 modelářů z  Evropy 
a  z  Jižní Ameriky. Zastoupeny 
byly tyto země: Holandsko, Fran-
cie, Itálie, Maďarsko, Německo, 
Polsko, Rakousko, Rusko, Slovin-
sko, Slovensko, Ukrajina a  Česká 
republika. Ovšem nejvzdáleněj-
ším účastníkem byl Argentinec. 
Modely F1A jsou větroně, které 

se vypouštějí z  vlečné šňůry, F1B 
pohání gumový svazek a F1C jsou 
motorové modely na pístový mo-
tor. Létalo se podle pravidel FAI. 
Proběhlo celkem 7 základních kol 
a došlo i na rozlétávání.

Jak si vedli členové našeho klu-
bu? V kategorii F1A obsadil pěkné 
7. místo Daniel Šimek. Další naši 
soutěžící se umístili v této katego-
rii následovně: Josef Blažek na 24. 

místě, Martin Sejk na 32., Petr Ble-
cha na 41., Ondřej Sejk na 50., Ja-
kub Macilis na 53. a Adam Blažek 
na  60. (z  celkem 62 soutěžících). 
V kategorii F1B podal velmi dobrý 
výkon Ing. Vladimír Hložek a ob-
sadil 8. místo. Na fotografi i vypou-
ští model F1B. Vedle něho přihlíží 
Jan Čihák, úřadující mistr Evropy 
ve  stejné kategorii. Honza skončil 
na  18. místě. 24. příčku obsadil 

Pavel Kubíček a  Martin Kubíček 
byl 29. (z  celkem 33 soutěžících). 
Kategorii F1C (9 soutěžících) ne-
měli sezimoústečtí modeláři obsa-
zenou. 

Vyhodnocení proběhlo na  přá-
telském banketu v  sobotu večer 
v hotelu MAS. Soutěžící, kteří vy-
stoupili na  stupně vítězů, převzali 
poháry od starosty města Ing. Do-
ležala  a  obdrželi diplomy spolu 
s hodnotnými cenami, které věno-
vala fi rma E.ON Česká republika 
jako hlavní sponzor.

Co dodat závěrem? Poděkovat 
všem organizátorům, sponzoru sou-
těže fi rmě E.ON Česká republika 
s.r.o., ředitelství hotelu MAS, vede-
ní města za podporu činnosti LMK 
a divákům, kteří se přišli podívat. 

Nezbývá než se těšit na  dal-
ší Jihočeský mezinárodní pohár 
v příštím roce 2016. Na viděnou na 
Všechově!                                                

Mezinárodní soutěž leteckých modelářů

Foto: ing. Tonder Václav

David Malina při tečování dobíhajícího protihráče z Chomutova

Poslední kolo Interpoháru 2015Sférické kino 
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Tomáš Krejčí, FC MAS Táborsko

K  největším talentům české 
kopané ročníku 2000 patří 

bezesporu Martin Bouchal. Od-
chovanec Spartaku Sezimovo Ústí 
a  potažmo Táborska už přičichl 
i  k  reprezentačnímu výběru. Není 
proto divu, že po něm sáhla Slavie 
Praha. V  červnu skončil táborský 
talent základní školu a  prázdniny 
už strávil v  červenobílých bar-
vách. Změna prostředí na  mladé-
ho záložníka zapůsobila, a  tak se 
na začátku září zrodil rychlý návrat 
do  Táborska. Martin Bouchal při-
blížil působení ve Slávii i sladký ná-
vrat v podobě tréninku s A týmem.

V létě jste odešel do Slavie. Jak 
velký je rozdíl mezi zázemím Tá-
borska a Slavie? 

Tady v Táborsku trénujeme jako 
celý dorost na  Viktorce v  Tábo-
ře. Kvalita trávy není špatná a ani 
zázemí není nejhorší. V  žácích 
jsme trénovali na stadionu Svépo-
moc, kde je podobné zázemí jako 
na Viktorce. Na Slavii jsme tréno-
vali v hlavním tréninkovém areálu 
Slavie, kde je jedna umělá tráva, 
jedno travnaté hřiště a  jedno dal-
ší, kde trénuje pouze A tým. Jinak 
šatny byly ve Slavii na velmi dobré 
úrovni. V tomhle je Slavie moder-
nější než Táborsko. 

Jste prvním rokem v  doroste-
necké kategorii. Je to velký skok 
ze žákovské do dorostenecké ka-
tegorie? 

Zatím moc velký skok nevidím. 
Jenom v  tom, že většina kluků je 
vyspělejší, rychlejší a  důraznější. 
V tom je asi největší rozdíl od žáků. 

Jak porovnáváte kvalitu mlá-
deže FCT a Slavie? 

Mládež Slavie patří k nejlepším 
v ČR, takže tam jsou nároky na ka-
ždého hráče jen ty nejvyšší a kvali-
ta fotbalistů je tam hodně vysoká. 
Hodně hráčů je tam v  různých 
kategoriích v  reprezentaci. Asi 
nejkvalitnější je ročník 1998. Tady 
v Táborsku je taky hodně dobrých 
fotbalistů, ale asi by to chtělo ještě 
větší píli v trénincích a přidávání si 
po trénincích.

Právě to je váš případ. Vím 
o vás, že po trénincích si ještě při-
dáváte individuálně...

Klubový trénink máme každý 
den a zatím z toho mám skvělý do-
jem. Tréninky jsou velice kvalitní, 
ale to nestačí, takže asi tak dvakrát 
až třikrát chodím individuálně 
trénovat. Snažím se vylepšit své 
nedostatky. 

Když jste to nakousl, jaké to 
jsou? 

Rychlé nohy a koordinace. Sna-
žím se na  tom pracovat na  koor-
dinačním žebříku. Dělám cvičení 
na rychlost. Používám i švihadlo.

Nabízí se otázka na vaše před-
nosti...

To si sám ani netroufnu říct. To 
by měl říct trenér, ale asi to bude 
přehled ve hře a rozehrávka.

Myslíte, že právě ty dávky navíc 
jsou důvod, proč patříte k nejlep-
ším hráčům ČR v tomto ročníku?

Já si myslím, že určitě nepat-
řím k nejlepším fotbalistům v ČR. 
Myslím ale, že tyhle tréninky 
navíc rozdělují hráče na  nejlep-
ší a  na  průměrné. V  dnešní době 
být průměrný nestačí. Snažím se 
co nejvíc makat na klubovém tré-
ninku. Pak si udělám ještě svůj tré-
nink, kde chci odstranit své nedo-
statky. Určitě jenom talent nestačí. 
Hlavní je píle. Takže já doufám, že 
když budu makat, tak se mi to jed-
nou vrátí a něco dokážu.

Ve Slavii jste patřil k nejlepším 
v  týmu. Jak se zrodil váš návrat 
do Táborska? 

S  fotbalem jsem byl spokojen. 
Tréninky byly kvalitní a spoluhráči 
byli dobří. Akorát jsem bohužel ne-
unesl takovou změnu jít do Prahy. 

Absolvoval jste trénink s A tý-
mem Táborska. Popište nám do-
jmy.

Trénink byl docela náročný. Ze 
začátku jsme dali klasické bago 
a  pak patnáctiminutové posilová-
ní. Poté následovaly nahrávky, pár 
cvičení zakončených střelbou a asi 
nejtěžší byla hra na udržení míče. 
Když jsme ztratili míč, tak to byl 
velký kolotoč. Jsem strašně rád 
za tuto možnost. Je to velká moti-
vace do  budoucna a  budu jenom 
rád za další příležitosti.                    

Václav Gabriel
ČSOP Sezimovo Ústí

V  sobotu 10. října se usku-
tečnila již tradiční vycházka 

za  ptáky z  našeho okolí, kterou 
pořádá místní organizace České-
ho svazu ochránců přírody.  I přes 
ne úplně ideální počasí se tento 
ročník velice vydařil. Dorazilo 
16 zájemců o přírodu. Při procház-
ce bylo zaslechnuto a pozorováno 
mnoho ptačích druhů. Na čtyřech 
stanovištích byly nataženy odchy-
tové sítě, do nichž se chytilo a bylo 
následně okroužkováno 21 ptáků 
a  před stažením sítě ještě dalších 
6. Takže bylo chyceno celkem 
27 ptáků tohoto druhového za-
stoupení: sýkora lužní, s. babka, 

s. modřinka, s. koňadra, pěvuška 
modrá, kos černý, pěnkava obec-
ná, pěnice černohlavá, brhlík lesní, 
budníček menší, hýl obecný a vel-
ký zájem vzbudila odchycená sojka 

obecná. Byla provedena ukázka 
vážení ptáků a jejich určování. 

Další zajímavostí je odchycení 
třech jedinců již dříve kroužkova-
ných, přičemž se zjistilo například 

to, že jedinec sýkory modřinky byl 
kroužkován na  naší loňské akci. 
Další dva odchycení okroužkovaní 
ptáci jsou jedinci brhlíka lesního. 
Jeden byl okroužkován také na této 
loňské akci a druhý je letošní mlá-
dě kroužkované na  jaře v Hnojné 
Lhotce.

Ač tato akce patří svým rozsa-
hem spíše k  těm menším, je z  ní 
už několik zajímavých zpětných 
hlášení, např. zpětné hlášení droz-
da zpěvného kroužkovaného v ro-
ce 2013 a nalezeného letos v Itálii.

Zdá se, že všichni zúčastnění 
odcházeli domů spokojeni a s no-
vými vědomostmi. Tato úspěšná 
vycházka by se mohla stát pozván-
kou na naše příští akce, které jsou 
zveřejňované na  webové adrese 
www.csopsu.webnode.cz.               

Martin Bouchal: Být průměrný nestačí

Z říjnového Ptačího festivalu

Ing. Josef Jahelka se sojkou obecnou
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SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST 

11. listopadu 
Start: 16.30 hod. Spektrum 
- malý sál
Cíl: 18 hod. sportovně 
rekreační areál Pohoda
Cestou na Svatomartinskou 
slavnost se dozvíte,  kdo byl 
Svatý Martin a proč vlastně 
přijíždí na bílém koni. Na cestu 
si ale musíte svítit, proto si 
ještě před odchodem vyrobíte 
světýlko. Na jeho výrobu si 
přineste jen malou skleničku, 
vše ostatní dostanete ve Spektru. 
Až budou světýlka hotová, 
vydáte se s průvodcem na cestu 
za Martinem. A na závěr se 
všichni můžete těšit na koupališti 
Pohoda na překvapení! 
..............................................................................................

NASVÍCENÍ MĚSTA

29. listopadu 
Náměstí T. Bati 17.30 hod. 

Společné vystoupení dětských 
pěveckých sborů místních 
škol, velká hudební světelná 
laserová show a žluté balónky, 
to všechno nás čeká na náměstí 
T. Bati při společném rozsvícení 
vánoční výzdoby. Proto si 
nezapomeňte své vzkazy pro 
Ježíška, které v 18 hodin společně 
vypustíme  do oblak a rozsvítíme 
sezimoústecký vánoční strom.

DIVADLO

VEPŘO KNEDLO ZELO

5. listopadu 19 hod.
Sál Spektrum

Komedie z kravína o touze 
uniknout z „ malého“ 
moravského venkova do velkého 
města. Ola zklamaná životem, 
Irča plná nadějí, mírně opožděná 
Maruška a podivín Pepan 
odkryjí své touhy, radosti i strasti 
na pozadí bučících krav...
A. Polášek, B. Seidlová, 
D. Zbytovská, N. Zbytovská, 
J. Barin Tichý
Vstupné: 290 Kč

POHÁDKY

LOUTKOVÁ POHÁDKA: 

O PTAČÍM KRÁLI

18. listopadu  16.30 hod.
25. listopadu  16.30 hod.
Loutkový sál
Divadýlko na schodech
Jak to asi dopadne, když král 
odmítne dceru čarodějnice jako 
svou nevěstu? Čarodějnice  ho 
za  to promění v havrana. Král 
létá ve dne jako havran a v noci 
se mění v člověka. V  noci 
navštěvuje krásnou, ale spící 
princeznu a nosí jí dárky. Jednou 
se princezna probudí, uvidí krále 
a zamiluje se do něj. Nakonec 
ho vysvobodí, z havrana se stane 
člověk a čarodějnice se promění 
ve vránu. 
Vstupné: 20 Kč

BESEDY, PŘEDNÁŠKY

KŘESLO PRO HOSTA

Alena Bláhová

16. listopadu  17 hod.
Spektrum – malý sál
Host našeho pořadu Alena 
Bláhová  nám mimo jiné 
představí svou novou, v pořadí 
již druhou knihu pro děti  
„Příběhy z čarodějné chýše“. 
Kmotry knihy budou táborští 
Pouličníci a v rámci programu 
si budete mít možnost knihu 
nejenom zakoupit, ale také si 
ji nechat autorkami podepsat. 
Na závěr  večera bude ve velkém 
sále Spektra  projekce krátkého 
vzpomínkového fi lmu 
„Barevné království“ 
natočeného v roce 1983 
Filmovým studiem Barrandov 
se souborem Nehajanky ze 
Sezimova Ústí.

DIAGNOSTIKA PODLE 

ČÍNSKÝCH A JAPONSKÝCH 

TRADIC

Dionýz Bezák

24. listopadu 17 hod.
Spektrum – malý sál
Praktické ukázky řešení 
dlouhodobých pohybových 
a zdravotních problémů - 
odstranění bolesti zad, krku, 
hlavy, migrény, alergie, tenisový 
loket, patní ostruhy, vypadávání 
vlasů,  problémy se sluchem 
atd. Dionýz Bezák  se aktivně 
věnuje 16 let čínské a alternativní 
medicíně, akupunktuře, 
baňkování i moxování. 
Vstupné: 60 Kč

VÝSTAVY

SPOLU

KVOČ 20

Vernisáž: 3. listopadu 17 hod.
Výstava trvá do 3. ledna
Galerie Spektrum 
Hlavním výtvarným „lákadlem“ 
výstavy s názvem SPOLU spolku 
KVOČ 20 jsou dva obrazy 
s názvem Panoráma. Tato díla 
jsou vzpomínkou výtvarníků 
na překrásný výhled z prvního 
společného ateliéru na historické 
centrum Českých Budějovic. 
Na této „vzpomínce“ se podílelo 
14 výtvarníků, přičemž bylo 
vytvořeno dvojité panoráma, 
které má 128 různých kombinací 
na sestavení. S touto vzpomínkou 
je spjat i název výstavy, protože 
jde o společné dílo. Kromě toho 
uvidíte další díla šesti autorů 
spolku. Každý z nich má svůj 
osobitý styl, techniku i oblíbené 
téma, takže na výstavě můžete 
zjistit, co je kterému autorovi 
nejbližší. Vystavovat budou: 
Hilda Brémová, Jitka Straková, 
Petra Vichrová, Radek Maleč, 
Pavel Joska a Slavo Gábriš. 
Během vernisáže se v rámci 
doprovodného kulturního 
programu představí Pavel 
Dort se svojí akrobacií na kole, 
a orientální tanečnice Lenka 
Třísková. Výtvarníci tak chtějí 

poukázat i na jiné druhy umění, 
a tímto neobvyklým propojením 
zaujmout a pobavit všechny, 
kteří se na jejich výstavu přijdou 
podívat. 
..............................................................................................

MYSLIVOST S LÁSKOU 

K PŘÍRODĚ

Miloš Vatrt

Vernisáž: 9. listopadu 18 hod.
Výstava trvá do 9. prosince
Galerie Spektrum 
Miloš Vatrt se pokusil ve svých 
fotografi ích zachytit aktivity 
členek DIANA 1. mysliveckého 
spolku žen, který byl založen 
3. června 2009, jako historicky 
první myslivecký ženský spolek. 
Fotografi e jsou průřezem 
činností členek spolku během 
kalendářního roku. Fotografi e 
vznikaly brzy ráno, pozdě v noci, 
v zimě i v horku, prostě za všech 
podmínek. V současné době 
má spolek již přes 100 členek 
různého věku, které spojuje 
přátelství, myslivost, láska 
k přírodě a k dětem. Jejich 
cílem je, aby myslivost získala 
ve společnosti postavení, které 
jí právem náleží. Důkazem 
kulturního i společenského 
významu myslivosti je její 
zapsání na seznam nehmobtného 
kulturního dědictví České 
republiky.  Slavnostní vernisáž 
výstavy  bude spojená se křtem 
mysliveckého kalendáře 2016, 
jehož součástí jsou vystavené 
fotografi e. Kalendář přijde 
pokřtít výtvarník a kreslíř Petr 
Slaba. O slavnostní atmosféru 
vernisáže se postarají Trubači 
OMS Tábor při ZUŠ Sezimovo 
Ústí svým krátkým vystoupením.
..............................................................................................

50. VÝROČÍ HVĚZDÁRNY 

FRANTIŠKA PEŠTY

Výstava trvá do 31. prosince
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 
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neuvěřitelných fotografi í 
Prof. Miloslava Druckmüllera 
doplněných komentářem 
představuje krásy viditelné části 
Vesmíru.
..............................................................................................

DO ŠKOLKY JSEM NIKDY 

NECHODIL

Pavel Talich

Výstava trvá do 4. prosince
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. 

KURZY

KURZ PRAKTICKÉ 

GENEALOGIE 

PRO ZAČÁTEČNÍKY

Tereza Dvořáková

21. listopadu 9 až 17 hod.
Klubovna Spektrum
Pojďte se vydat po stopách 
rodinné historie a naučit se 
tak, jak si sestavit svůj vlastní 
rodokmen či rodovou kroniku. 
Seznámíte se se zásadami 
genealogovy práce, základními 
zdroji informací, nahlédnete 
do starých matrik i jiných 
pramenů a přiučíte se četbě 
starých písem. Výklad o životě 
ve společnosti raného novověku 
a 19. století vám pomůže 
pochopit nalezené archivní 
záznamy i číst mezi jejich řádky. 
A v neposlední řadě se dozvíte, 
jak na regionální historii, dějiny 
místa vašeho původu i jak nalézt 
dům a majetky vašich předků 
ve starých mapách. 
V ceně kurzu jsou zahrnuty 
tištěné učební pomůcky, které si 
odnesete domů. Nutná rezervace 
do 18. listopadu dle kapacity 
klubovny.
Vstupné: 1000 Kč

HARMONIZAČNÍ 

A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

Mgr. Lenka Čápová

2. listopadu 18 hod.
9. listopadu 18 hod.
16. listopadu 18 hod.
23. listopadu 18 hod.
30. listopadu 18 hod.
Spektrum – malý sál
Cvič ení pro zdraví a psychickou 
pohodu, vhodné pro všechny 
vě kové kategorie. Zbavíte se 
napě tí, bolesti, nauč íte se správně  
využívat svaly a př edcházet 
zdravotním problémů m. 
Vstupné 60 Kč

VÝLETY

JINDŘICHOHRADECKO

7. listopadu
Odjezd v 6.45 ČD Tábor, 
7 hod. Spektrum SÚ, 
předpokládaný návrat 
v 19 hod.

S Mgr. Josefem Bílkem 
se tentokrát vydáme 
na Jindřichohradecko. První 
zastávkou na trase bude nová 
33 metrů vysoká rozhledna 
v Děbolíně. Poté si 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).
..............................................................................................

LIPENSKO – PO STOPÁCH 

KONĚSPŘEŽKY

14. listopadu
Odjezd v 6.45 ČD Tábor, 
7 hod. Spektrum SÚ, 
předpokládaný návrat 
v 19 hod.
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).

PŘIPRAVUJEME 
NA PROSINEC

DIVADLO: 

POSTAVENÍ MIMO HRU

8. prosince  19 hod.
Divadlo Radka 
Brzobohatého

Jedna z nejpovedenějších her 
DRB – komedie o fotbalu, 
kamarádství a lásce k jedné ženě. 
Hra se odehrává ve fotbalové 
šatně během ligového zápasu, 
kde rozhodčí nejsou jen 
rozhodčími, ale především lidmi 
s vlastními mindráky a smutky.
Hrají: J. Révai, R. Štolpa, 
P. Semerád
Vstupné: 320 Kč
..............................................................................................

ADVENTNÍ VÝLETY 

VÍDEŇ

12. prosince
Odjezd v 5.30 hod. 
Spektrum SÚ, 5.45 ČD 
Tábor, předpokládaný 
návrat do 23 hod.
V předvánočním čase navštívíme 
s průvodkyní Mgr. Markétou 
Švadlenovou Vídeň. Kromě 
řady památek nás při návštěvě 
tohoto vznešeného města 
okouzlí tisíce světélek, nádherná 
výzdoba a množství vánočních 
trhů se sedmisetletou tradicí. 
S průvodkyní se můžete vydat 
na prohlídku zámku Schönbrunn 
a návštívit adventní trhy přímo 
v historických kulisách zámku. 
Dále si můžete prohlédnout 
například náměstí Marie 
Terezie, sídelní hrad a nyní sídlo 
prezidentů Hofb urg, katedrálu 
sv. Štěpána, kostel sv. Petra 
s výstavou betlémů, nebo trh 
lidových řemesel na náměstí 
Freyung. Samozřejmě se také 
dozvíte, kde najdete hotel Sacher, 
Vídeňskou operu a hlavně 
největší adventní trh před 
vídeňskou Radnicí. 
Účastníci, kteří nebudou chtít 



XXIV. ročník www.sezimovo-usti.cz10

listopad 2015

absolvovat plánovaný program 
s průvodkyní mohou mít 
samostatný program.
Rezervace nutná do 4. 12. 2015 
na tel. 737 254 684, 381 276 707 
nebo mailem na: 
mexus@sezimovo-usti.cz.
Cena: 590 Kč (cena nezahrnuje 
vstupy (cca 25 EURO) 
a cestovní pojištění).
..............................................................................................

PASSAU

19. prosince
Odjezd v 7 hod. Spektrum 
SÚ, 7.15 ČD Tábor, 
předpokládaný návrat 
v 21 hod.
Týden před Štědrým dnem se 
vydáme s průvodkyní Hanou 
Pragerovou do adventního 
bavorského města Passau. 
Dopoledne si prohlédneme 
historické jádro města s jeho 
barokními a středověkými 
památkami, například Horní 
a Dolní hrad nebo barokní 
chrám sv. Štěpána s největšími 
varhanami na světě. Odpoledne 
můžete individuálně navštívit 
typické adventní trhy, kde 
v krásně ozdobených stáncích 
Vás upoutají ukázky lidových 
řemesel, množství ručně 
vyřezávaných betlémů 
či nabídka regionálních specialit.
Rezervace nutná do 11. 12. 2015 
na tel. 737 254 684, 381 276 707 
nebo mailem na: 
mexus@sezimovo-usti.cz.
Cena: 480 Kč 
(cena nezahrnuje vstupy 
a cestovní pojištění).

KINO SPEKTRUM

ne 1. listopadu   15.00 hod.
MRKÁČEK BILL

(Blinky Bill the Movie)

Animovaný / Rodinný
Austrálie, 2015, 91 min., 
přístupný , dabing
Režie: Deane Taylor, Alexs 
Stadermann, Noel Cleary, 
Alex Weight
Animovaná dobrodružství 
neposedného medvídka koaly 
Mrkáčka Billa a jeho přátel.
Vstupné: 100 Kč

ne 1. listopadu   17.30 hod.
PARANORMAL AKTIVITY: 

THE GOST DIMENSION

(Paranormal Activity: 

The Ghost Dimension)

Horor 
USA, 2015, 95 min., 
od 15 let, titulky
Režie: Gregory Plotkin
Hrají: Katie Featherston, Olivia 
Dudley, Maria Olsen
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…. 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

ne 1. listopadu   20.00 hod.
st 4. listopadu   20.00 hod.
CELEBRITY S.R.O.

(Celebrity s.r.o.)

Komedie
Česko, 2015, 103 min., přístupný, 
česká verze
Režie: Miloslav Šmídmajer
Hrají: Jiří Mádl, Monika 
Horváthová,  Vilma Cibulková
Jiří Mádl v hlavní roli komedie 
pojednávající o tom, co se děje 
v zákulisí natáčení jednoho 
nekonečného TV seriálu se 
všemi typickými postavičkami 
tohoto světa rychloobrátkové 
zábavy. 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

út 3. listopadu   20.00 hod.
st 4. listopadu   17.30 hod.
ZTRACENI V MNICHOVĚ

(Ztraceni v Mnichově)

Komedie / Drama / 
Psychologický
Česko, 2015, 105 min, 
přístupný, česká verze
Režie: Petr Zelenka
Hrají: Martin Myšička, 
Marek Taclík, Jana Plodková
Sir „P“, devadesátiletý 
papoušek šedý, který kdysi 
patřil Edouardu Daladierovi, 
se ocitne v roce 2008 v Praze 
jako živá relikvie z dob 
Mnichovské dohody. 
Na základě papouškových 
kontroverzních citací 
Daladiera rozpoutává 
mezinárodní politický 
skandál…
Vstupné: 130 Kč

st 4. listopadu   16.00 hod.
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 6

(Za kamarády z televize 6)

Animovaný
Česko, 62 min. přístupný, 
česká verze
Pásmo pohádek pro nejmenší.
Vstupné: 30 Kč
Projekce za částečného osvětlení
..............................................................................................

pá 6. listopadu   17.30 hod.
so 7. listopadu   15.00 hod.
ne 8. listopadu   15.00 hod.
út 10. listopadu   17.30 hod.
SNOOPY A CHARLIE BROWN: 

PEANUTS  VE FILMU

(Peanuts Movie, The)

Animovaný / Dobrodružný / 
Komedie / Rodinný
USA, 2015, 88 min, přístupný , 
dabing
Režie: Steve Martino
Kdo z vás nezná Snoopyho, 
toho nejlepšího psího kamaráda 
na světě, který dokáže ze svého 
páníčka, Charlieho Browna, 
udělat vždy největšího hrdinu.
Vstupné: 125 Kč
..............................................................................................

pá    6. listopadu   20.00 hod.
so    7. listopadu   20.00 hod.
ne    8. listopadu   17.00 hod.
út 10. listopadu   20.00 hod.
st 11. listopadu   20.00 hod.
SPECTRE

(Spectre)

Akční / Dobrodružný / Krimi / 
Th riller
Velká Británie / USA, 2015, 
150 min, od 15 let, titulky
Režie: Sam Mendes
Hrají: Daniel Craig, Ralph 
Fiennes, Christoph Waltz, Monica 
Bellucci
Daniel Craig v další, v pořadí již 
24. bondovce. Záhadný odkaz 
z minulosti Bonda přivede 
na stopu známé zločinecké 
organizace, postupně rozplétá 
složitou pavučinu lží, aby 
nakonec odhalil děsivou pravdu 
o SPECTRE.
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

so 7. listopadu   17.30 hod.
ne 8. listopadu   20.15 hod.
FAKJŮ PANE UČITELI 2

(Fack ju Göhte 2)

Komedie
Německo, 2015, 115 min., 
od 12 let, dabing
Režie: Bora Dagtekin

Hrají: Elyas M‘Barek, Karoline 
Herfurth, Jana Pallaske, Katja 
Riemann 
Opět se můžete po úspěšné 
„jedničce“ potkat s hodně 
netradičním učitelem Zeki 
Müllerem, jeho potrhlou 
kolegyní a s jejich studenty.
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

čt 12. listopadu   17.30 hod.
pá 13. listopadu   20.00 hod.
SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH

(Sicario)

Akční / Krimi / Drama
USA, 2015, 121 min, od 15 let, 
titulky
Režie: Denis Villeneuve
Hrají: Emily Blunt, Benicio Del 
Toro, Josh Brolin
Idealistická agentku FBI 
je pověřena úkolem, aby 
v příhraniční oblasti mezi USA 
a Mexikem, kde neplatí žádné 
zákony, podpořila eskalující 
válku proti drogám. Během akce 
začíná pochybovat o všem, 
v co dosud věřila.
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

čt 12. listopadu   20.00 hod.
pá 13. listopadu   17.30 hod.
ne 15. listopadu   20.00 hod.
STEVE JOBS

(Steve Jobs)

Drama / Životopisný
USA, 2015, 122 min, od 15 let, 
titulky
Režie: Danny Boyle
Hrají: Michael Fassbender, 
Kate Winslet, Seth Rogen
Setkání tří výjimečných mužů 
vyústilo ve výjimečný fi lm 
o jiném výjimečném muži. 
Režisér Danny Boyle, scenárista 
Aaron Sorkin a herec Michael 
Fassbender společně natočili 
životopisné drama o největším 
počítačovém vizionáři naší doby.
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

so 14. listopadu   15.00 hod.
ne 15. listopadu   15.00 hod.
HOTEL TRANSYLVÁNIE 2

(Hotel Transylvania 2)

Animovaný / Komedie / Rodinný
USA, 2015, 90 min., přístupný, 
dabing
Režie:  Genndy Tartakovsky 
Rodinka Draculů se vrací 
ve zcela nové strašidelné 
komedii. Hotelu Transylvánia se 

Kulturní a sportovní akce na měsíc listopad
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začíná dařit, Dracula konečně 
ustoupil ze svých striktních 
a vnuk Dennis není tak úplně 
čistokrevný upír …
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

so 14. listopadu   17.30 hod.
út 17. listopadu   20.00 hod.
MARŤAN

(The Martian)

Sci-Fi / Akční / Dobrodružný
USA, 2015, 134 min., přístupný, 
titulky
Režie: Ridley Scott
Hrají: Matt Damon, Kate Mara, 
Michael Peña 
Astronaut Mark Watney 
během mise na Mars málem 
zahynul v prašné bouři. Ale 
on přežil a ocitne se tak sám 
na nepřátelské planetě. 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

so 14. listopadu   20.00 hod.
ne 15. listopadu   17.30 hod.
OTCOVÉ A DCERY

(Fathers and Daughters)

Drama
USA / Itálie, 2015, 116 min, 
od 12 let, titulky
Režie: Gabriele Muccino
Hrají: Amanda Seyfried, Russell 
Crowe, Jane Fonda
Amanda Seyfried a Russell 
Crowe  v hlavní roli. Film 
zachycuje vztah dítěte a rodiče, 
kteří se v průběhu let odcizili. 
Přes staré křivdy a rány, které 
během života utržili, se snaží 
znovu k sobě najít cestu...
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

út 17. listopadu   15.00 hod.
MIMONI

(The Minions)

Animovaný / Komedie / Rodinný
USA, 91 min., přístupný, 
dabing
Režie: Kyle Balda, 
Pierre Coffi  n 
Zamysleli jste se někdy nad 
tím, proč vlastně ti žluťoučcí 
a k sežrání roztomilí Mimoni 
vždy dobrovolně slouží 
největšímu padouchovi? 
Odpověď přináší animovaná 
komedie, která stále láme divácké 
rekordy.
Vstupné: 110 Kč

út 17. listopadu   17.30 hod.
st 18. listopadu   17.30 hod.
so 21. listopadu   20.00 hod.
HUSÍ KŮŽE

(Goosebumps)

Horor / Komedie
USA, 2015, 104 min, 
přístupný, dabing
Režie: Rob Letterman
Hrají: Odeya Rush, Jack Black
I v těch nejprosluněnějších 
končinách občas slunce zajde 
za mraky a otec krásné Hannah, 
autor série bestsellerů o tom ví 
své …
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

st 18. listopadu   20.00 hod.
MACBETH

(Macbeth)

Drama
Velká Británie / USA / Francie, 
2015, 113 min, od 15 let, titulky
Režie: Justin Kurzel
Hrají: Michael Fassbender, 
Marion Cotillard
Příběh neohroženého válečníka, 
kterého na kolena srazí ambice 
a touha po moci. Macbeth netuší, 
jak velkou cenu bude muset 
zaplatit.  Klasické Shakesperovo 
dílo se vrací na plátna kin.
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

čt 19. listopadu   17.30 hod.
so 21. listopadu   15.00 hod.
ALDABRA: 

BYL JEDNOU JEDEN OSTROV

(Aldabra: Byl jednou jeden ostrov)

Rodinný
Česko, 2014, 73 min., 
přístupný, česká verze
Režie: Zdeněk Loveček
Hrají: Oldřich Kaiser (vyp.)
Atol Aldabra, je jedním 
z mála míst na Zemi, které 
po staletí zůstává prakticky 
nedotčeno civilizací. Film není 
přírodopisným dokumentem, 
je vzrušujícím a napínavým 
příběhem ze světa přírody 
s neopakovatelným komentářem 
Oldřicha Kaisera.
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

čt 19. listopadu   20.00 hod.
ERIC CLAPTON: LIVE AT THE 

ROYAL ALBERT HALL

(Eric Clapton - Live At The Royal Albert Hall)

Hudební
Velká Británie, 2015, 125 min, 
přístupný, originální znění

Režie: Blue Leach
Hrají: Eric Clapton
Koncertem, který se odehrál letos 
21. května, oslavil Clapton svou 
sedmdesátku a 50 let na špici 
hudebního průmyslu. Jeden 
z nejlepších bluesových kytaristů 
představí divákům svůj hudební 
repertoár v celé jeho šíři.
Vstupné: 200 Kč
..............................................................................................

pá  20. listopadu   17.30 hod.
so  21. listopadu   17.30 hod.
ne 22. listopadu   20.00 hod.
HUNGER GAMES: 

SÍLA VZDORU 2.ČÁST

(Hunger Games: Mockingjay - Part 2, The)

Dobrodružný / Drama / Sci-Fi / 
Th riller
USA, 2015, od 12 let, titulky
Režie: Francis Lawrence
Hrají: Jennifer Lawrence, Woody 
Harrelson, Julianne Moore, Philip 
Seymour Hoff man, Donald 
Sutherland
V poslední kapitole ságy 
čeká na Katniss mnohem 
nebezpečnější nepřítel, než ten 
s jakým se dosud setkala v aréně 
Hladových her.
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

pá 20. listopadu   20.00 hod.
ne 22. listopadu   17.30 hod.
BLACK MASS: ŠPINAVÁ HRA

(Black Mass)

Krimi / Drama / Životopisný
USA, 2015, 123 min, od 15 let, 
titulky 
Režie: Scott Cooper
Hrají: Johnny Depp, Benedict 
Cumberbatch, Dakota Johnson
V jižním Bostonu sedmdesátých 
let minulého století přemluví 
agent FBI irského mafi ána 
Jamese „Whitey“ Bulgera 
ke spolupráci. Filmové 
drama líčí skutečný příběh 
nesourodého spojenectví, 
které se vymklo kontrole 
a umožnilo Whiteymu vyhnout 
se právnímu postihu, upevnit 
si mocenské postavení a stát se 
jedním z nejbezohlednějších 
a nejmocnějších gangsterů 
v historii Bostonu.
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

ne 22. listopadu   15.00 hod.
út 24. listopadu   17.30 hod.
PROČ JSEM NESNĚDL 

SVÉHO TAŤKU

(Animal Kingdom: Let’s Go Ape)
Animovaný / Rodinný / Komedie
Francie, 2015, 95 min, přístupný, 
dabing
Režie: Jamel Debbouze
Dnes existuje mnoho důvodů, 
proč nejíst své rodiče. Ale vždy 
tomu tak nebývalo. Především 
v dobách, kdy jsme byli 
teprve na půli cesty mezi opicí 
a člověkem…
Vstupné: 115 Kč
..............................................................................................

út 24. listopadu   20.00 hod.
st 25. listopadu   17.30 hod.
út    1. prosince   20.00 hod.
U MOŘE

(By the Sea)

Drama / Romantický
USA, 2015, 122 min, od 15 let, 
titulky
Režie: Angelina Jolie
Hrají: Brad Pitt, Angelina Jolie
Do malebného francouzského 
přímořského letoviska přijíždí 
manželský pár. Jejich manželství 
se během let proměnilo, jsou 
raději sami než s tím druhým. 
Partnerské dusno rozčeří až 
příjezd mladých novomanželů, 
kteří se usadí v sousedním bytě.
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

st 25. listopadu   20.00 hod.
MLÁDÍ

(La Giovinezza)

Drama
Itálie / Francie / Švýcarsko / Velká 
Británie, 2015, 118 min, 
od 12 let, titulky
Režie: Paolo Sorrentino
Hrají: Michael Caine, Harvey 
Keitel, Rachel Weisz, Jane Fonda
V luxusním lázeňském hotelu 
ve švýcarských Alpách se 
každý rok setkávají dva staří 
přátelé, mezi léčebnými kúrami 
vzpomínají na své pestré životy 
a se suchým humorem komentují 
své chátrající tělesné schránky. 
Kypící život kolem nich jim 
poskytují bohaté podněty 
k úvahám o mládí, kráse, 
kreativitě, zkrátka o všem, co 
zahání myšlenky na blízký konec.
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

čt 26. listopadu   17.30 hod.
GANGSTER KA

(Gangster Ka)

Krimi / Drama / Th riller
Česko, 2015, 100 min., od 12 let, 

Kulturní a sportovní akce na měsíc listopad
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česká verze 
Režie: Jan Pachl 
Hrají: Hynek Čermák, Predrag 
Bjelac, Alexej Pyško
Kriminální thriller Gangster 
Ka je natočen podle námětu 
Jaroslava Kmenty, který je 
autorem knihy „Padrino Krejčíř“. 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

čt 26. listopadu   20.00 hod.
pá 27. listopadu   20.00 hod.
so 28. listopadu   20.00 hod.
út    1. prosince   17.30 hod.
GANGSTER KA: AFRIČAN

(Gangster Ka: Afričan)

Krimi / Drama / Th riller
Česko, 2015, 100 min, od 12 let, 
česká verze
Režie: Jan Pachl
Hrají: Hynek Čermák, Predrag 
Bjelac, Filip Čapka
Závěrečná část je volným 
pokračováním zločineckého 
tažení Radima Kraviece alias 
Káčka, inspirovaných skutečnými 
událostmi podle námětu 
Jaroslava Kmenty. 
Vstupné: 130 Kč
..............................................................................................

pá 27. listopadu   17.30 hod.
so 28. listopadu   17.30 hod.
ne 29. listopadu   20.00 hod.
st     2. prosince   20.00 hod.
VICTOR FRANKENSTEIN

(Victor Frankenstein)

Drama / Horor
USA, 2015, 109 min, od 12 let, 
titulky
Režie: Paul McGuigan
Hrají: James McAvoy, Daniel 
Radcliff e, Charles Dance
Oživit mrtvou hmotu 
a stvořit z ní živou bytost 
dokázali zatím jen Bůh 
a Viktor Frankenstein. 
I když děj fi lmu vychází 
z klasické knižní předlohy 
spisovatelky Mary Shelley 
jeho tvůrci se rozhodli 
pro velmi originální přístup. 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

so 28. listopadu   15.00 hod.
čt    3. prosince   17.30 hod.
so    5. prosince   15.00 hod.
ne    6. prosince   15.00 hod.
HODNÝ DINOSAURUS

(Good Dinosaur, The)

Animovaný / Rodinný / Komedie
USA, 2015, 100 min, přístupný, 
dabing
Režie: Peter Sohn
Pixar Animation Studios vás 
zvou na dobrodružnou výpravu 
do světa dinosaurů, kde se 
Apatosaurus jménem Arlo 
spřátelí s člověkem. 
Na cestách drsnou, ale 
překrásnou divočinou se Arlo 
naučí čelit svému strachu 
a zjistí, že je schopen velkých 
činů.
Vstupné: 130 Kč

KLUBOVNA III. VĚKU

PODZIMNÍ TVOŘENÍ Z LISTŮ

2. listopadu
Začátek v 15 hodin 
v klubovně v Jiráskově ulici
Z listů javorů vytvoříme růžičky 
a z listů lísky věnečky. Materiál si 
vezměte s sebou.
..............................................................................................

TURISTIKA – Český Merán – 

Sedlecko-Prčicko v podzimních 

barvách z vrcholu sjezdovky 

na Monínci!

5. listopadu
Sraz 7.00 před hotelem 
MAS, odjezd do Tábora 
MHD č. 13 v 7.14. 
Návrat do Sezimova Ústí cca 
v 15.00, anebo v 17.30hodin!
Podle času se můžeme po cestě 
zastavit v restauraci buď 
na samotném Monínci anebo 
v Sedlci!
Na celodenní výlet s vámi se těší 
H.Kazatelová! 
..............................................................................................

VĚŽNÍ HODINY

9. listopadu
Začátek v 15 hodin  
v klubovně v Jiráskově ulici
2. část cyklu s Ing. Petrem 
Králem, předsedou Českého 
horologického spolku, tentokrát 
o strojích věžních hodin 
a zajímavostech kolem nich.
..............................................................................................

OD HLAVY AŽ PO KONEČKY 

PRSTŮ

23. listopadu
Začátek v 15 hodin, 
mateřské centrum 
Klubíčko
Protáhneme, procvičíme, 
uvolníme, ... svoje tělo

TIPY NA ZAJÍMAVÉ VÝLETY 

NA TÁBORSKU

30. listopadu
Začátek v 15 hodin 
v klubovně v Jiráskově ulici
Tipy nabídne Hanka Kazatelová

KNIHOVNY

Městská knihovna I.
Knižní novinky:
Richard Mason: Požitkář

Román

Michael Hjorth: Hrob v horách

Th riller

Josef Holcman: Cena facky

Román o drsných skutečnostech 
50-tých let

Amanda Lindhoutová: 

Dům v nebi

Příběh novinářky v zajetí

Nick Pageo: Krátké pohádky

Oblíbené příběhy tentokrát 
ve verších

Městská knihovna II.
Suzanne Collinsová: Trilogie 

Hunger Games

Kompletní vydání světového 
bestselleru – o hrách, při kterých 
jde o život

Olga Walló: Na počátku 

byl kůň

Tři generace ženpostupně ztrácí 
vše, o čem snily

Lucia Piussi: Láska je slípka

Tři muži a jedna žena, příběh 
milostných vzplanutí 
a zklamání

Philip Sington: 

Einsteinova krev

Historický thriller

Miroslav Kučera: 

Zákony zločinu

Nejděsivější kriminální případy 
20. století

Craig Russel: 

Fantom karnevalu

Podivné vraždy v Kolíně nad 
Rýnem

John Green: Papírová města

Margo byla odjakživa 
hádankou...

Děti
Maria G. Harrisová: 

Neviditelné město

Dobrodružný příběh o chlapci 
Joshovi a ztraceném mayském 
městě Ek Naabu

Susan McNallyová: 

Tajemství Morrowů

O tvrdohlavé dívce, která se 
rozhodne změnit svůj život 
a odhalit temné tajemství rodiny 
Morrowů

Peggy Walkerová: 

Feňa zachraňuje 

své hříbátko

Knížka o koních

Doba: středa 17.00–18.00 hodin (začínáme od 21. 10. 2015)

Místo: SÚ II, Mateřské centrum Klubíčko

Lektorka: Mgr. Lucie Šormová (tel.: 776 620 934 - tel. rezervace nutná)

Profi l lektorky: www.trenerlucie.cz
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INZERCE

Střední škola  
spojů a informatiky Tábor 

Vás zve na  
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

v sobotu 21. 11. 2015 od 8:00 do 12:00. 
Přiblížíme vám perspektivní obory moderní školy: 
Maturitní – čtyřleté 
+ Informační technologie 
+ Digitální telekomunikační technika 
+ Mechanik elektronik 
Učební – tříleté 
+ Elektrikář pro silnoproud 
+ Spojový mechanik 

chhnika

IX. Sezimoústecký RETROPLES  
 21. listopadu 2015  

v 19:30 hodin 
HOTEL MAS, SEZIMOVO ÚSTÍ   

    JAKUB SMOLÍK          
 Big Papa 

Malé břišní tanečnice 
Břišní tanečnice Thoraya a Taja 

Charleston 
DJ Kosťa                                      

Tombola o hodnotné ceny 
Vyhlášení nejlepších "Retromodelů"  

Vstupné 300,- Kč 
Prodej vstupenek na tel.: 724 003 814, 

na recepci hotelu Mas, tel.: 381 275 010 

www.richart.cz 

Pojďte pracovat do RM Gastro!
+420 381 200 834 www.rmgastro.cz/prace

Česká společnost RM Gastro je předním evropským výrobcem a tvůrcem 
profesionálních kuchyní, který dodává kvalitní produkty, služby a řešení do 
gastronomických provozů svým zákazníkům ve více než 50 zemích světa.
Pro posílení našeho týmu ve výrobním závodě ve Veselí nad Lužnicí hledáme 
vhodné kandidáty na níže uvedené pozice:

OPERÁTOR CNC – ohraňovací lis – Tvarování plechu pomocí 
CNC stroje (Trumpf) dle výkresu. Mzda 110-160 Kč/hod. Pozice je vhodná i pro 
absolventy.

DISPEČER VÝROBY – Systémové zabezpečení toku materiálu výrobou. 
Sběr a vyhodnocování výrobních dat. Mzda až 19 000 Kč měsíčně. 
Pozice je vhodná i pro absolventy.

 

SVÁŘEČ BODOVOU METODOU –  

 

   Zhotovení polotovaru bodovým 
svárem dle výkresové dokumentace na pneumatické bodovačce. 
Mzda 90-150 Kč/hod. Pozice je vhodná i pro absolventy.

 
PRACOVNÍK MONTÁŽE – 

 

   Montáž fi nálních výrobků z připravených 
komponentů. Mzda 90-150 Kč/hod. Pozice je vhodná i pro absolventy - muže i ženy.

MISTR VÝROBY –

 

   Řízení týmu, operativní řízení výrobních procesů. 
Mzda až 35 000 Kč měsíčně.

SKLADNÍK –  Příjem a vychystání materiálu pro výrobu. 
Mzda až 24 000 Kč měsíčně.

KARATE-FITNESS-DOJO TáborKARATE-FITNESS-DOJO Tábor
ZÁPIS NOVÝCH CVIČENCŮ
• sportovní přípravka (5–11 let)
• mládež, dospělí (12–70 let)

KDY:
pondělí, středa, pátek (16–18 hodin)
KDE:
DOJO – bývalá 8. ZŠ, Světlogorská 2771
Sídliště nad Lužnicí (3. patro, vchod od MHD)

VŠE PRO MATURANTY

www.rudi.cz  I  tel.: 381 259 680  I  mobil: 776 752 979   I  dan@rudi.cz

vstupenky  I  noviny  I  pozvánky  I  plakáty  I  šerpy  I  skleni ky
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Novinky ze Sezimova Ústí:
Periodický tisk územního
samosprávního celku
– města Sezimovo Ústí. 
Náklad: 3400 ks

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

Příjem příspěvků:
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.

Kateřina Formánková
Knihovnice

Čtení hraje nezastupitelnou roli 
při rozvíjení slovní zásoby 

a  jazykových dovedností. Zejména 
z  těchto důvodů by měly číst také 
děti, což může být někdy problém. 
V knihovně Sezimovo Ústí II. bych 
se proto chtěla pokusit učinit četbu 
pro děti zajímavou a podnítit v nich 
touhu vzít si knihu a začít číst. Budu 
tedy každý čtvrtek od  15:00 číst ze 
zajímavých a  zábavných dětských 
knih. Do  čtení zařadím také inter-
aktivní složku, kdy budu dětem po-
kládat otázky související s právě pře-
čteným textem. Podle zájmu a věku 
příchozích dětí budeme číst ze dvou 
knih. První z  nich je titul Modrý 
Poťouch od  Miloše Kratochvíla. 
Kniha vypráví příběh o takzvaných 
„rozkmotřidlech“, zvláštních stvo-
řeních, která sedají lidem za  krk 
a  navádějí je k  poťouchlostem. 
Druhá kniha je spíše pro starší děti 
a  jmenuje se Koláč s  kapkou jedu 
od autora Alana Bradleyho. Příběh 
vypráví jedenáctiletá Flavia de Luce, 
odvážná a  inteligentní dívka, která 
se na  vlastní pěst pouští do  vyšet-
řování vraždy, z níž je obviněn její 
otec. Těším se ve čtvrtek! Doufám, 
že se sejdeme v hojném počtu...     

Romana Krůčková
MSKS

V listopadu se v Galerii Spek-
trum uskuteční hned dvě 

vernisáže. První proběhne 3. lis-
topadu v 17 hodin a zahájí výsta-
vu s názvem SPOLU skupiny vý-
tvarníků KVOČ 20. Hlavním lá-
kadlem jsou dva obrazy s názvem 
Panoráma, na  nichž se podílelo 
14 výtvarníků. Ti vytvořili dvo-
jité panoráma, které lze sestavit 
až ve  128 různých kombinacích. 
V rámci doprovodného programu 
se představí Pavel Dort se svou 
akrobacií na kole a orientální ta-
nečnice Lenka Třísková. Vystou-
peními chtějí výtvarníci poukázat 
i na jiné druhy umění a tímto ne-

obvyklým propojením zaujmout 
a pobavit všechny příchozí. 

Druhá vernisáž k  výstavě 
fotografi í Miloše Vatrta s  ná-
zvem MYSLIVOST S  LÁSKOU 
K PŘÍRODĚ proběhne 9. listo-
padu v 18 hodin. Autor  zachy-
cuje aktivity členek prvního my-
sliveckého spolku žen DIANA. 
Základním motem je přátelství, 
láska k  přírodě a  snaha předat 
toto poselství dětem. Vernisáž je 
spojená se křtem mysliveckého 
kalendáře, který přijde pokřtít 
výtvarník a  kreslíř Petr Slaba. 
O slavnostní atmosféru se posta-
rají Trubači OMS Tábor při ZUŠ 
Sezimovo Ústí. Kalendář si bude-
te moci zakoupit a výtěžek bude 
použit pro rozvoj dalších aktivit 
s dětmi.                                             

Romana Krůčková, MSKS

Dne 21. listopadu v 9 hodin se 
pojďte s Terezou Dvořákovou 

vydat po stopách rodinné historie 
a naučit se tak, jak si sestavit svůj 
vlastní rodokmen či rodovou kro-
niku. Seznámíte se zásadami práce 
genealoga, nahlédnete do  starých 
matrik i jiných pramenů a přiučíte 
se četbě starých písem. V  nepo-
slední řadě se dozvíte, jak nalézt 
dům a  majetky vašich předků 
ve starých mapách.                          

Romana Krůčková
MSKS

„Zapomeňte chvíli na  televizi, 
na tablety a ponořte se do hlu-
bin světa fantazie, kouzel a čar. 
Začtěte se do  příběhů čtyř 
jihočeských čarodějnic, pře-
kročte bludný kořen do  lesa 
Potemníka a zastavte se spolu 
se mnou v  čarodějné chýši...“ 
to uslyšíte z  úst našeho hosta 
Aleny Bláhové. V  rámci po-
řadu Křeslo pro hosta nám 
autorka představí svou novou, 
v pořadí již druhou, knihu pro 
děti „Příběhy z čarodějné chý-
še“ s  ilustracemi Vandy Pin-
cové. Knihu tentokrát přijdou 
pokřtít táborští Pouličníci, kte-
ří nám i zahrají.

Začínáme v pondělí 16. lis-
topadu v  17 hodin v  malém 
sále Spektra. V  rámci progra-
mu si budete mít možnost 
knihu nejenom zakoupit, ale 
také si ji nechat autorkami po-
depsat. Na  závěr večera bude 
ve velkém sále projekce krátké-
ho vzpomínkového fi lmu “Ba-
revné království” natočeného 
v roce 1983 Filmovým studiem 
Barrandov. Ve fi lmu vystupuje 
i soubor Nehajanky ze Sezimo-
va Ústí.                                        

Z ČARODĚJNÉ

Alena Bláhová

ilustrace Vanda Pincová

Vernisáže v Galerii Spektrum

Křeslo pro hosta:

Alena Bláhová

Kurz praktické 
genealogie pro 
začátečníky

Pojďte děti, 
budeme si číst!

V neděli 29. listopadu v  17.30 hodin začíná na náměstí T. Bati, ostatně 
jako každý rok, slavnostní nasvícení vánoční výzdoby města, které je 

symbolickým zahájením adventního období. Akci odstartuje společné vy-
stoupení dětských pěveckých sborů místních škol, po nich přijde na řadu 
velká hudební a  světelná laserová show. Ani letos nebudou chybět žluté 
balónky, proto si nezapomeňte své vzkazy pro Ježíška, v 18 hodin je totiž 
společně vypustíme do oblak a rozsvítíme sezimoústecký vánoční strom.

Aleš Přikryl
Správce koupaliště

Sportovně rekreační areál 
Pohoda a  Městské středis-

ko kultury a  sportu Sezimovo 
Ústí pořádají 11. listopadu 2015 
od 16.30 hodin Svatomartinskou 
slavnost aneb putování se světýl-
kem za Martinem. Zveme všech-

ny děti a jejich rodiče na zábavné 
odpoledne, ve  kterém je čeká 
cesta se světýlky, kde se dozví, 
kdo byl Svatý Martin a proč při-
jíždí na bílém koni. Na závěr se 
poutníci mohou těšit na překva-
pení – na  samotného Svatého 
Martina. Zahájení cesty je v ma-
lém sále Spektrum, kde si děti 
vyrobí světýlko na  cestu. Ukon-
čení je na koupališti Pohoda.     

Víte, kdo je Svatý Martin?

ALENA BLÁHOVÁ

Učitelka MŠ v Sezimově Ústí,vystudovala obor loutkářství
na DAMU  v Praze: V minulosti vedoucí divadelního souboru
„Nehajanky“ a „Průvan“,věnovala se i historickému šermu 
„Modrá růže“ a orientálním tancům ve skupině „Alibaby“:
Nyní se realizuje v dramatické výchově dětí a literární tvorbě.

al.blah@seznam.cz
 
VANDA PINCOVÁ

Výtvarnice a ilustrátorka, pracuje jako dokumentátorka archeologického ústavu v Praze.
Vystudovala keramickou školu v Bechyni a věnuje se oboru ve svém 
Hrnčířském ateliéru v Jistebnici.

wandap@centrum.cz
 
Prvním společným projektem byla kniha „Pohádky ze školky pro kluky a pro holky“,
vydaná r.2014.

foto: Alena J. Deliciae/www.deliciae.cz


