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Krátce z radnice

Martin Doležal, starosta

 bylo vyhlášeno nové výbě-
rové řízení na  provozování 
restaurace Spektrum, vítěz 
předchozího řízení odstoupil;

 ZM bude projednávat změnu 
stanov společnosti ENER-
GOINVEST a. s. a  nové 
složení orgánů, RM bude 
schvalovat rozpočet společ-
nosti na  r. 2017 a  kalkulaci 
ceny tepla na r. 2017;

 RM schválila cenovou nabíd-
ku společnosti E.ON Ener-
gie, a. s. na dodávku elektřiny 
a plynu do objektů města a je-
ho příspěvkových organizací 
v období 2017-2018;

 RM schválila partnerství mezi 
MŠ Lipová a SILON s. r. o.    

Martin Doležal, starosta města

Dlouho očekávaná výstavba 
domu s  pečovatelskou služ-

bou dostává stále přesnější obrysy. 
Stavební povolení nabylo právní 
moci, dokončuje se dokumentace 
pro výběr zhotovitele a dokumen-
tace interiérů. I  návrh rozpočtu 
města na příští rok a návrh rozpoč-
tového výhledu do r. 2020 již ob-
sahuje základní rámce fi nancování 

výstavby tak, aby nebyla ohrožena 
fi nanční stabilita města a  nebylo 
nutno výrazněji omezovat investi-
ce v dalších letech. 

Ministerstvo pro místní rozvoj 
vypsalo dne 17. 10. 2016 dotační 
výzvu na výstavbu podporovaných 
bytů v r. 2017, dle které by bylo mož-
no na většinu bytů v připravovaném 
projektu čerpat dotaci, což by sníži-
lo fi nanční náročnost výstavby. 

Nezbytnou přílohou žádosti 
o dotaci je aktualizovaný průzkum 

předběžného zájmu o byty v domě 
s  pečovatelskou službou v  Sezi-
mově Ústí. Dovolujeme si proto 
požádat o  vyplnění anonymních 
anketních lístků, které v nejbližších 
dnech nalezne řada z vás ve schrán-
kách. V  případě, že anketní lístky 
neobdržíte a  budete mít zájem se 
průzkumu účastnit, budou anket-
ní lístky k  dispozici na  podatelně 
MěÚ, na Správě města, v knihovně 
v SÚ II, u našich pečovatelek a v če-
kárnách ordinací praktických léka-

řů v našem městě. Ke stažení budou 
i  na  webu města. Vyplněné lístky 
bude možno odevzdat na podatel-
ně či do schránky MěÚ, na Správě 
města, v  knihovně, našim pečova-
telkám, případně je možno je zaslat 
e-mailem. Termín pro odevzdání 
lístků je 30. 11. 2016.

Děkujeme za  spolupráci s  pří-
pravou výstavby domu s pečovatel-
skou službou, který v našem městě 
tolik chybí. Kontakt: Bc. Veronika 
Benáková, telefon: 381 201 114     

Průzkum předběžného zájmu o byty 
v domě s pečovatelskou službou – anketa

Foto: Ladislav Rižák

Barvy podzimu v našem městě
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Martin Doležal
starosta města 

Ve  dnech 7. - 8. října 2016 se 
uskutečnily volby do  Zastu-

pitelstva Jihočeského kraje a do Se-
nátu Parlamentu ČR. V  prvním 
kole voleb do Senátu nezískal nad-
poloviční počet hlasů žádný z kan-
didátů, proto se ve  dnech 14. – 
15. 10. 2016 konalo druhé kolo.  

Volební účast u  krajských vo-
leb i  u  obou kol voleb do  Senátu 

byla v  Sezimově Ústí ve  srovnání 
s okresem, krajem i celou ČR nad-
průměrná. Během prvního voleb-
ního víkendu se k urnám dostavilo 
41,5 %, resp. 41,0 % oprávněných 
voličů (ČR 34,57 %, resp. 33,54 %), 
účast u druhého kola voleb do Se-
nátu byla 22,1 % (V ČR 15,38 %). 

Pro zajímavost: nejvyšší účast 
jak u krajských voleb, tak u obou 
kol voleb do Senátu byla ve voleb-
ním okrsku č. 7 (MŠ Kaplického) – 
50,31 % a 32,99 %, nejnižší u kraj-
ských voleb ve  volebním okrsku 

č. 5 (Správa města) – 33,68 %,
nejnižší u II. kola voleb do Senátu 
byla ve  volebním okrsku č. 1 (ZŠ 
9. května) – 18,55 %. Výsledky 
voleb včetně výsledků za  jednot-
livé volební okrsky jsou uvedeny 
níže, další informace lze nalézt 
na webu www.volby.cz.

Dovolte mi, abych poděkoval 
všem voličům za  vysokou účast 
a  členům a  zapisovatelům voleb-
ních komisí za jejich práci a zajiš-
tění bezproblémového průběhu 
voleb.                                                  

Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzd. obálky Platné hlasy % platn. hlasů

I. kolo 5927 2430 41 2406 2298 95,51

II. kolo 5932 1311 22,1 1310 1300 99,24

Strana Celkem město

číslo název hlasy %

1 Volte Pravý blok 9 0,37

2 ODS 291 12,15

12 ČSSD 454 18,96

13 PRO J.ČECHY-STAN,HOPB,TOP09 132 5,51

24 KDU-ČSL 99 4,13

30 ANO 2011 497 20,76

35 Politické hnutí PRO 2016 2 0,08

37 KSČM 168 7,01

38 JIHOČEŠI 2012 480 20,05

39 Strana soukromníků ČR 7 0,29

41 Národní demikracie 11 0,45

44 JIHOČEŠTÍ HASIČI 10 0,41

Strana Celkem město

číslo název hlasy %

45 Moravané 0 0,00

49 NOVÁ GENERACE 6 0,25

54 DSSS-NE imigr.nepřizp.dikt.EU! 13 0,54

57 Strana zelených 31 1,29

62 Strana svobodných občanů 28 1,16

67 NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI 4 0,16

70 SPR-RČS M.Sládka, Patrioti, HOZK 0 0,00

78 Koalice SPD a SPO 76 3,17

81 SPR-REP.STR.ČECH,MOR.,SLEZ. 1 0,04

82 Česká pirátská strana 72 3,00

89 Úsvit - Národní koalice 3 0,12

Město Sezimovo Ústí v  za-
stoupení Správy města Sezi-
movo Ústí vyhlašuje výběrové 
řízení na pronájem bytů v mě-
síci listopadu 2016 (předpo-
kládaný termín k  nastěhování 
1. 12. 2016)

1) Lipová č.p. 602 byt č. 602/27 
ve 4. NP o velikosti 2+1

 Minimální měsíční základní 
nájemné ve výši 4.222 Kč

2) Dukelská č.p. 638, byt číslo 
638/29 ve 3. NP o velikosti 
1+1

 Minimální měsíční základní 
nájemné ve výši 1.975 Kč

3) Dukelská č.p. 638, byt číslo 
638/33 ve 4. NP o velikosti 
1+1

 Minimální měsíční základní 
nájemné ve výši 1.972 Kč

4) Dukelská č.p. 610, byt číslo 
610/08 ve 4. NP o velikosti 
2+1

 Minimální měsíční základní 
nájemné ve výši 4.024 Kč

5) Lipová č.p. 602, byt č. 602/22 
ve 3. NP o velikosti 1+1

 Minimální měsíční základní 
nájemné ve výši 1.700 Kč

Délka platebního období je 
stanovena na  12 měsíců (při 
podpisu nájemní smlouvy je 
skládán dvanáctinásobek nabí-
zeného měsíčního nájemného)

Bližší informace nalezne-
te na  www.sezimovo-usti.eu 
a na úřední desce a informač-
ních deskách MěÚ, případně 
Správě města Sezimovo Ústí 
www.spravamesta.cz (p.  Stej-
skal 381 200 436, 725 769 860; 
pí Podroužková 381  200  437, 
725 769 857).                             

Volné byty 

k pronájmu

Volební víkendy

Kandidát 

číslo
příjmení, jméno, tituly "Navrhující strana"

I. kolo II. kolo

hlasy % hlasy %

1 Bláha Jindřich, Ing. ODS 310 13,48

2 Král Petr, Ing. Piráti 56 2,43

3 Mládek Jan, Ing. CSc. ČSSD 422 18,36 501 38,53

4 Větrovský Jaroslav, Mgr. ANO 2011 412 17,92 799 61,46

5 Fišer Jiří, Ing. T2020+STAN 540 23,49

6 Konvička Martin, doc. Mgr.Ph.D. APAČI 2017 172 7,48

7 Šedivý Ladislav KSČM 150 6,52

8 Klíma Pavel, Mgr. TOP 09 236 10,26

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 7. – 8. 10. 2016 a 14. - 15. 10. 2016
Výsledky za město Sezimovo Ústí

Volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje konané ve dnech 7. – 8. 10. 2016
Výsledky hlasování za územní celek – město Sezimovo Ústí

Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzd. obálky Platné hlasy % platn. hlasů

5 930 2 461 41,50% 2 455 2 394 97,52
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Telefony
ústředna – 381 201 111

fax – 381 263 179
Starosta

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

Místostarostka
Ludmila Svatková

381 201 136, 733 164 138
Tajemnice MěÚ

Ing. Miroslava Svitáková
381 201 134

Vedoucí odboru správního 
a právního

Mgr. Petra Nedvědová
381 201 124

Sekretariát
Jitka Bláhová
381 201 127
Matrika

Petra Pelcová
381 201 112

Oddělení sociální péče
Bc. Veronika Benáková

381 201 114
Pečovatelská služba

777 794 874
Vedoucí stavebního úřadu

Bc. Jan Novotný
381 201 140

Životní prostředí
Bc. Petr Klíma

381 201 143
Poplatky

Jana Koubová
381 201 129 

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

Ing. Helena Krejčí
381 211 137 (rybářské lístky)

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

Ing. Zdeněk Havlůj
381 200 430, 777 794 872

Vedoucí technických služeb
Karel Homolka

381 200 432, 725 769 850
Vedoucí bytové správy

Jiří Stejskal
381 200 436, 725 769 860

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

Knihovnice S. Ú. 1
Jitka Kovandová

381 201 145
Knihovnice S. Ú. 2

Bc. Kristýna Mrázová
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

Vendula Černohorská
referentka spisovny

Vyhlášení výsledků 21. ročníku 
vysokoškolské soutěže „Cena 

Edvarda Beneše“ se uskutečnilo 
v  pátek 21.10.2016 v  Památníku 
Edvarda Beneše v  Sezimově Ústí. 
Soutěž, která má úspěšnou tradici, 
je pravidelně vyhlašována městem 
Sezimovo Ústí pro studenty vyso-
kých škol. Na  základě posouzení 
odborné komise vedené docent-
kou Janou Čechurovou pro sekci 
historie 20. století a  docentem 
Jiřím Buriánkem pro sekci socio-
logie jsou udělovány ceny spojené 
s  peněžitou odměnou. Veškeré fi -
nanční krytí této společenské akce 
je plně hrazeno z rozpočtu města.

V oblasti historie 20. století cenu 
1. stupně získal Ladislav Futtera 
z  Filozofi cké fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze za soutěžní práci: 
Lužičtí Srbové a společnost Pojize-
ří a středního Polabí v době první 
Československé republiky.

Cena Edvarda Beneše 2. stupně 
byla udělena Janu Koberovi z Filo-
zofi cké fakulty Univerzity Karlovy 
v  Praze za  soutěžní práci: Mezi 
místem, reprezentací a  možnost-
mi: Hledání urbanistického umís-

tění a architektury československé 
parlamentní budovy.

Cena Edvarda Beneše 3. stup-
ně byla udělena Haně Pospíšilové 
z  Filozofi cké fakulty Univerzity 
Palackého v  Olomouci za  soutěž-
ní práci: Životní osudy policis-
ty a  zpravodajského důstojníka 
JUDr. Oldřicha Maláče. 

V  oblasti sociologie cenu 
1. stupně získala Nela Patschová 
z  Fakulty sociálních studií Ma-
sarykovy univerzity, za  soutěžní 
práci: Th e lonely childless? Th e 
cross-cultural variation in the 
eff ect of childlessness on loneli-

ness (Osamělost bezdětných seni-
orů napříč Evropou).

Cenu 2. stupně získal Ri-
chard Lukáš z  Fakulty sociálních 
věd Univerzity Karlovy v  Praze 
za  soutěžní práci: Překážky zlep-
šování přípravy učitelů: kvalitativ-
ní případová studie pedagogické 
fakulty.

Cenu 3. stupně získala Olga 
Gonsiorová z  Fakulty sociálních 
věd Univerzity Karlovy v  Praze 
za soutěžní práci: Konstrukce iden-
tity dlouhodobě zaměstnaných 
Romů v  Litvínově. Všem oceně-
ným srdečně blahopřejeme.            

Petr Klíma
oddělení životního prostředí

Podle ustanovení § 17 odst. 1 
písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší je provozovatel 
spalovacího stacionárního zdroje 
na pevná paliva o jmenovitém te-
pelném příkonu od 10 do 300 kW 
včetně, který slouží jako zdroj 
tepla pro teplovodní soustavu 
ústředního vytápění, povinen 
provádět jednou za  2 kalendář-
ní roky prostřednictvím osoby, 
která byla proškolena výrobcem 
spalovacího stacionárního zdro-
je a má od něj udělené oprávnění 
k jeho instalaci, provozu a údržbě 
(dále jen „odborně způsobilá oso-
ba“), kontrolu technického stavu 
a  provozu zdroje a  předkládat 
na  vyžádání MěÚ Tábor doklad 
o  provedení této kontroly vysta-
vený odborně způsobilou osobou 

potvrzující, že spalovací stacionár-
ní zdroj je instalován, provozován 
a  udržován v  souladu s  pokyny 
výrobce a  tímto zákonem. Provo-
zovatel spalovacího stacionárního 
zdroje je povinen zajistit provedení 

první kontroly technického stavu 
a provozu zdroje podle 17 odst. 1 
písm. h) nejpozději do 31. prosin-
ce 2016. 

Seznam odborně způsobilých 
osob proškolených pod dohledem 
Hospodářské komory ČR je zve-
řejňován na  webových stránkách 
Asociace podniků topenářské 
techniky na  http://www.aptt.cz/
opravneni-ozo.php?kraj=JHČ. Ze 
seznamu, který je průběžně dopl-
ňován, je možné si vybrat osobu 
v  závislosti na  výrobci spalova-
cího zdroje. V  případě spalova-
cích stacionárních zdrojů, jejichž 
výrobce již zanikl nebo není zjis-
titelný, může kontrolu technického 
stavu, provozu a instalace provádět 
odborně způsobilá osoba proško-
lená jiným výrobcem stejného 
typu spalovacího zdroje (stejný 
způsob spalování, stejná nebo ob-
dobná konstrukce spalovacího sta-
cionárního zdroje).                          

Cena Edvarda Beneše 2016

Povinné kontroly kotlů na pevná paliva

ilustrační foto, zdroj: wikipedie
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Anna Slunečková
kronikářka

Podívala jsem se do  chytrých 
knih a zjistila, že v první kata-

strální mapě Sezimova Ústí z roku 
1828 je uvedeno, že na území byly 
jen stavby Hájovna, Velký Dvůr, 
Kovárna, stavení Pecháček, Čá-
pův Dvůr, Velký ovčín a Starý tá-
borský mlýn. Majitelem poslední 
jmenované stavby byl mlynář Jan 
Veselý, a  protože celá katastrální 
mapa je psána v němčině, tak Jo-
hann Wessely, a Sezimovo Ústí se 
jmenuje Starý Tábor v  Čechách, 
Táborský kraj, okres Tábor - Alt 
Tabor in Böhmen, Taborer Kreis, 
Bezirk Tabor 1828. 

Mlýn na Lužnici měl číslo po-
pisné 101 a  patřily k  němu roz-
sáhlé pastviny v  okolí mlýna. 
V  době, kdy mlýn ještě vesele 
klapal, končilo Sezimovo Ústí ně-
kde v místech u Kosů a Kvasnič-
ků a mlýn stál osamocen za obcí. 
Až později se začaly stavět další 
nové domy, na  břehu Lužnice 
zahrádkáři vybudovali svoji ko-
lonii a  na  protilehlé straně řeky 
cca kolem roku 1955 kolem lesa 
vzniklo několik chat. Abych vám 
však toto vše mohla povyprávět, 
prožila jsem několik příjemných 
chvil při vyprávění pamětníků, 
kteří v Mlýnské, nynější Táborské 
ulici žili a  prožili zde své dětství 
a právě v okolí inkriminovaného 
mlýna, který byl pro dětský svět 
lákadlem. V létě se běhalo po lu-
kách, koupalo se v  Lužnici, děti 
se scházely na  plácku, v  zimě se 
sáňkovalo, bruslilo na řece. V uli-
ci bydlelo hodně dětí, auta tehdy 
téměř nejezdila, takže byla velice 
oblíbená vybíjená. Bylo velice 
milé naslouchat vyprávění děvčat 
- pí Ludvíkové, Havlů, Moulisové 
- a jejich vzpomínkám na dětství 

a mládí. Třeba na to, že byla válka, 
děvčata byla mladá, chtěla tančit, 
zpívat, a to se nesmělo. A tak jim 
mlynář půjčil mlýnici, kterou si 
umetly a  už bylo kde tančit. Po-
slechla jsem si i vyprávění, jak to 
bylo v  době války těžké s  mož-
ností se něčemu vyučit. Děvčata 
byla ráda, že se dostala k  Baťovi 
a vyučila se opravářkou punčoch 
a později i prodejcem bot. Moc si 
to vyučení pochvalovala.

Mlynář pan Veselý byl člověk 
velmi ochotný, milý, pracovitý 
a  přátelský. A  protože lávka přes 
řeku ještě nestála, mlynář Veselý 
převážel nad jezem na  své velké 
pramici zájemce z jednoho břehu 
na druhý. V kteroukoliv dobu sta-
čilo zajít do  mlýna a  pan Veselý 
byl připraven zájemci o  převoz 
vyhovět. V opačném případě sta-
čilo zavolat nebo zapískat na dru-
hé straně řeky a během pár chvil 

za  jakéhokoliv počasí vyplou-
val na  hladinu řeky - kdykoliv, 
ve všední den, v pátek, ve svátek. 
A to za pár haléřů, prostě z ocho-
ty, přátelství, sousedských vztahů. 
V  Sezimově Ústí byl znám pod 
přezdívkou "Dítě", a  to z  toho 
důvodu, že každému, koho pře-
vážel přes vodu, tykal a oslovoval 
ho třeba "Dítě, jak se máš?" nebo 
"Dítě milostpaní, jak se daří?" 
Z  jeho úst bylo takové oslove-
ní nejen milé, ale panu mlynáři 
Veselému a  těm, se kterými se 
stýkal, to dodávalo pocit vzájem-
ně přátelského vztahu. Další pa-
mětník Zdeněk Kural jako kluk 
"zaskakoval" za  pana Veselého 
v převážení. To když šel pan Ve-
selý třeba do kostela nebo na jiné 
důležité pochůzky. Mletí skon-
čilo prý asi tak kolem roku 1948 
a  Zdeněk Kural si vzpomněl, že 
okolo Veselých byla "Slup", snad 

nějaká dřevěná roura a  v  síti se 
zde zachytily ryby, které tudy 
pluly, a ráno se vozily do Tábora 
do hotelu Grand. Vzpomínalo se 
i  na  kapličku, kterou rodina Ve-
selých postavila, babička se o  ni 
každý den starala, vyměňovala 
a  doplňovala kytičky z  okolních 
luk, zapálila svíčku, pomodlila se. 
Kaplička stála někde v  místech, 
kde je dnes ovál Komora, stály 
u ní čtyři lípy. Okolo vedla cesta 
směrem na  Tábor. Na  jaře roku 
1965 se prý v  noci část budovy, 
kde stály mlynářské stroje, náh-
le od  druhé části odtrhla a  zříti-
la se do řeky. Byla to velká rána, 
která vzbudila všechny sousedy. 
Zdi zachovalé obytné části trčely 
neporušené do  výšky nad řekou 
a ještě po nějaký čas sloužily jako 
obydlí tehdy již starým manže-
lům Veselým. Po  nějakém čase 
se Veselých museli vystěhovat, 
na mlýn byla vystavena demolice. 
Rodina pak to, co zbylo, zbou-
rala a  použila na  stavbu jiného 
obydlí. Takže když jsem žádala 
vnučku Veselých o  nějaké fotky 
z doby, kdy mlýn stával, moc jich 
k  dispozici neměla. Všechno už 
je jinak. Tam, kde byly jen louky 
a pole, je velké sídliště pro občany 
Tábora s docela hezkým názvem 
Sídliště nad  Lužnicí /i  když se 
mu říká Sojčák podle nějaké-
ho televizního seriálu/, zahrady 
občanů Sezimova Ústí musely 
leckde zeštíhlet, aby ustoupily 
přístupovým cestám, okna pa-
neláků nabízejí pohled do těchto 
zahrad, a  tak se všichni museli 
naučit žít ve vzájemném porozu-
mění, ohledu a  taktu. A  já mys-
lím, že Sezimák jako středobod 
trojměstí to umí a že má se svými 
sousedy dobré vztahy. Tak bych 
asi ukončila povídání o zaniklém 
mlýně, poděkovala všem, kteří 
mi věnovali svůj čas na  vzpo-
mínkové vyprávění, někteří jsou 
vyjmenováni výše, ještě přidám 
manžele Hojdarovy, a také děkuji 
za všechny ty rady, které jsem zís-
kala, za fota z rodinného alba. Ti, 
kteří tu dobu prožili, si zavzpo-
mínali a my ostatní jsme se něco 
nového dozvěděli z historie města 
Sezimovo Ústí.                               

Kronika představuje

Mlýn Veselých
Toto pamětnické vyprávění bych 

ráda začala známou písničkou 

pouze s obměněným textem: 

„V Sezimáku na Lužnici stával mlýn, 

dnes už je tam........” Už tam není 

nic. A o tom zmizelém mlýně si 

budeme povídat.
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PRONÁJEM

Petr Klíma
oddělení životního prostředí

Jihočeský kraj v  rámci svých 
dotačních programů Podpora 

odstraňování bariér v  objektech 
občanského vybavení, v  dopravní 
infrastruktuře a na veřejných pro-
stranstvích a  Podpora jednotek 
sborů dobrovolných hasičů obcí Ji-
hočeského kraje fi nančně podpořil: 
a) rekonstrukci vstupních dve-

ří budovy pošty a  spořitelny 
v  Sezimově Ústí II. Budova 
disponuje vstupem, který neod-
povídá požadavkům vyhlášky 
č. 398/2009 Sb., o  bezbariéro-
vém užívání staveb. V  rámci 
rekonstrukce byl schod přede 
dveřmi nahrazen vstupní nájez-
dovou plochou a těžké proskle-
né dveře moderními automatic-
ky otevíratelnými dveřmi. Tím 
došlo ke  zlepšení přístupnosti 
do  budovy, v  níž vyřizuje své 
záležitosti naprostá většina oby-
vatel města.

b) pořízení spojové techniky pro 
Jednotku sboru dobrovolných 
hasičů v Sezimově Ústí. Jednot-

ka sboru dobrovolných hasičů 
(JSDH) města Sezimova Ústí 
je předurčena k  záchranným 
pracím a  pro ochranu obyva-
telstva. Za  roky 2014 a  2015 
uskutečnila vysoký počet zása-
hů - 27. Z důvodu komunikace 
při zásazích mezi členy jednotky 
a ostatními složkami integrova-
ného záchranného systému je 
nutné, aby byla jednotka vyba-
vena radiostanicemi. Jednotka 
zasahuje i  při jiných živelních 
pohromách, např. při krupobití 
v roce 2013, suchách v roce 2015 
(7 událostí).                                  

Děkuji panu starostovi 
a  Sboru pro občanské zále-
žitosti za blahopřání a dárek 
k mým narozeninám. 

Božena Vichtová

Děkuji panu starostovi 
za  blahopřání k  mým naro-
zeninám. František Hanuš

Děkuji panu starostovi 
Mgr. Ing. Martinu Doležalo-
vi a Sboru pro občanské zále-
žitosti za blahopřání k mým 
narozeninám.  Josef Trpák

Koupím byt 2+1, 3+1 nebo 
3+kk v  Sezimově Ústí 2, 
s  výtahem nebo zvýšené 
přízemí (jedny schody), OV, 
platba v hotovosti. 

Tel.: 773 626 167

prap. Jiří Matyš

Na  Obvodním oddělení Poli-
cie ČR v Sezimově Ústí bylo 

v měsíci září šetřeno několik pře-
stupků a  trestných činů na území 
Sezimova Ústí. Krátce jen několik 
případů:
 Dne 1. 9. 2016 okolo 16:18 ho-

din dva mladíci T. B. a  J. K. 
v  prodejně Astra na  náměstí 
T. Bati za  provozu společně 
odcizili celkem 57 ks čokolád 
zn. Milka různých příchutí, 
čímž způsobili škodu spol. Jed-
nota Tábor ve výši 2.435 Kč.

 Prošetřuje se zpronevěra za-
městnance Správy města Sezi-
movo Ústí. 

 Dne 13. 9. 2016 v  době okolo 
21:40 hodin odcizil R. D. na za-
hrádce baru Candys spícímu 
oznamovateli J. K. z  příruční 
kabely, kterou měl poškozený 

hozenou přes rameno, mobilní 
telefon SONY Xperia v hodnotě 
500 Kč a krabičku s 10 ks cigaret 
zn. START v hodnotě 41 Kč.

 V  době od  23:00 hodin dne 
15. 9. 2016 do  09:00 hodin 
dne 16. 9. 2016 odcizil nezná-
mý pachatel pánské jízdní kolo 
uzamčené lankovým zámkem 
z  kolostavu před pivnicí Vrba, 
čímž způsobil majiteli T. N. ško-
du ve výši 4. 000 Kč. 

 Dne 25. 9. 2016 v době od 01:00 
hodin do  02:30 hodin odcizil 
neznámý pachatel na  diskotéce 
Apollo, zřejmě v momentě, kdy 
nechal poškozený M. Š. odlo-
ženou příruční brašnu na baro-
vém pultu, mobilní telefon zn. 
Samsung Galaxy A3 dosud ne-
zjištěné hodnoty. 

 V  době od  15:00 hodin dne 
23. 9. 2016 do 04:15 hodin dne 
26. 9. 2016 nezjištěným způso-
bem vnikl neznámý pachatel 

do budovy jídelny spol. Kovosvit 
MAS a.s, nyní v užívání fy Gastro 
Gold s.r.o., kde odcizil 2 sady ku-
chyňských nožů, LCD televizor 
zn. Samsung, dále vypáčil po-
kladnu, ze které odcizil 600 Kč, 
dále odcizil stolní PC zn. Dell 
s 19" LCD monitorem zn. Dell, 
kdy poškozeným kuchařům 
D. B. a  J. K. způsobil celkovou 
škodu na  odcizení ve  výši nej-
méně 52.056 Kč, škoda na  po-
škození nebyla dosud vyčíslena.

 Dne 26. 9. 2016 v  době okolo 
17:30 hodin odcizil neznámý 
pachatel v  prodejně potravin 
COOP Renta nákupní košík 
s drogistickým zbožím v celkové 
hodnotě 4.277 Kč ku škodě Jed-
nota OD Tábor.
Rovněž z měsíce září je v šetře-

ní několik přestupků proti občan-
skému soužití a  proti veřejnému 
pořádku, které jsou převážně z re-
stauračních zařízení.                        

Nové vstupní dveře na poštu
a pořízení spojové techniky 

Z činnosti Policie ČR

Prodám pozemek o velikosti 
600 m² v  Sezimově Ústí 2,
rekreační oblast, vhodná 
i k trvalému bydlení. Na po-
zemek je přivedena el. ener-
gie. Cena 666.000 Kč. 

Tel.: 602 458 668

Pronajmu garáž u  Hiltonu 
v Sezimově Ústí 2. 

Tel.: 731 410 530

Společenská kronika

od 2. 9. do 23. 9.

Narození: 
Bílková Adéla, 

Fenclová Natálie, 
Fenclová Viktorie, 
Kolářová Vanessa

Zemřelí: 
Adam Jaroslav, 

Dvořáková Marie, 
Charvát Zdeněk, 
Jenšík Jaroslav, 
Kavková Marie, 
Ludvíková Věra, 

Pecháčková Marie, 
Schwarzová Jarmila, 
Šlapáková Danuše, 
Ťoupalová Marie, 

Vaňková Jana

Poděkování
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Věra Vichrová
ZŠ a MŠ 9. května

Během prvního 
říjnového týd-

ne jsme se ve  škole 
rozhodně nenudili. 

Zúčastnili jsme se mezinárodní-
ho projektu Edison, který zašti-
ťuje studentská organizace Aiesec 
z  Českých Budějovic. V  rámci 
tohoto projektu k  nám do  školy 
přijelo sedm vysokoškolských stu-
dentů ze sedmi zemí světa – kon-
krétně Jordánsko, Irán, Ukrajina, 
Gruzie, Maroko, Pákistán a  Me-
xiko. Každý z  těchto stážistů se 
snažil během jedné až dvou lekcí 
ve  třídách představit svou zemi, 
kulturu, zvyky i  sebe samotné-
ho. Komunikačním jazykem byla 
samozřejmě angličtina. Všechny 

tyto hodiny byly velice zajímavé 
a  stážisté dokázali vhodně rea-
govat na  věk dětí i  na  atmosféru 
v  každé třídě. Dokonce i  prvňá-
ci absolvovali 6 lekcí a  s  pomocí 
asistentů z  osmého a  devátého 
ročníku bez problémů rozuměli 
a aktivně pracovali. Na závěr týd-
ne nás velmi potěšila zpětná vaz-
ba našich stážistů, kteří hodnotili 
naši školu jako nejlepší, na  které 
byli (v  ČR trávili tou dobou už 
pátý týden, každý na jiném místě). 
Doslova říkali, že nikde nezažili 
děti tak komunikativní, otevřené 
a  v  pohodě. Také velmi chválili 
jazykovou úroveň našich žáků, 
hlavně ve vyšších ročnících. A to 
jen potvrdilo náš hlavní cíl, tj. aby 
měli žáci vlastní motivaci k učení, 
aby je učení bavilo, aby se učili 
smysluplně pro život. K tomu nám 
tento projekt určitě pomohl.        

Andrea Lacinová
vedoucí souboru Dubínek

Dětský folklorní soubor Du-
bínek vstupuje do  čtvrtého 

roku svého působení. Během tří 
let dokázal, že na  sobě umí pra-
covat. Nejen že vyzrál po stránce 
taneční, ale také posílil počet mu-
zikantů, kteří soubor doprovází. 
Má krásné nové kroje, v červenci 
dostal od  manželského páru ze 
Švýcarska darem dudy, na které se 
budou děti učit hrát. Také rozšířil 
své působení za  hranice našeho 
kraje, vystupoval na  soutěžích 
a festivalech na celostátní úrovni. 

Dokázal důstojně reprezentovat 
nejen naši školu, ale i město Sezi-
movo Ústí.

O prázdninách děti odpočívaly, 
ale se začátkem školního roku bylo 
třeba opět tvrdě pracovat, proto-
že Dubínek čekala řada vystou-
pení, a  to v  Mnichově Hradišti, 
na Táborských setkáních, ale také 

na slavnostech střední zemědělské 
školy. V listopadu nezapomene ani 
na to, aby jel lidovou písní potěšit 
obyvatele domu seniorů v Chýno-
vě a v Soběslavi.

Věřím, že i nadále bude soubor 
úspěšný tak, jako pěvecké sbory 
působící na  naší škole pod vede-
ním Mgr. Jarmily Hlubinkové.     

Richard Mlázovský
ředitel ZUŠ Sezimovo Ústí

Ve středu 28. září zahrála kape-
la Music Stars ZUŠ Sezimovo 

Ústí na  tradičním dobročinném 
koncertu ve prospěch obecně pro-
spěšné společnosti Kaňka. Tato 
společnost poskytuje služby v ob-
lasti výchovy a  vzdělávání dětí 
s postižením předškolního a škol-
ního věku a  sociálních služeb pro 
děti, mládež a dospělé osoby s po-
stižením z  Tábora a  okolí, http://
www.kanka.info/o-nas/.

Jako hlavní cíl své podpory si 
však ZUŠ Sezimovo Ústí vybrala 
projekt Světluška Nadačního fon-
du Českého rozhlasu, který po-
máhá dětem a dospělým s těžkým 
zrakovým postižením. 13. dubna 
2016 jsme v  táborském divadle 
uspořádali 1. Koncert pro Světluš-
ku s výtěžkem ve prospěch nada-
ce ve výši 10.000,- Kč. Další kon-
cert je již naplánován na  pondělí

10. dubna 2017. Kromě toho, bu-
deme na všech akcích pořádaných 
naší školou, vybírat dobročinné 
příspěvky do Světluščí kasičky. 

Za  podporu děkujeme. http://
www.rozhlas.cz/svetluska/portal/

Nejbližší akcí, ze které bude 
dobrovolné vstupné zasláno 
na konto Světlušky, však bude

KONCERT UČITELŮ ZUŠ 
Sezimovo Ústí,

který proběhne ve středu 
9. listopadu 2016 od 18.00 hodin 
v Kostele Povýšení svatého Kříže 

v Sezimově Ústí I.
Zazní skladby barokních 

i současných autorů v podání 
učitelů ZUŠ Sezimovo Ústí 

a jejich hostů.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ 
ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ
Nerudova 648, 391 02 Sezimovo 
Ústí, telefon: 381 275 383
e-mail: kancelar@zussu.cz, 
www.zussu.cz                                   

Václav Gabriel
ZO ČSOP Sezimovo Ústí

Dne 1. 10. 2016 se v Sezimově 
Ústí konal další ročník, dá se 

říci již tradiční ornitologické vy-
cházky, pod názvem Ptačí festival, 
pořádaný místní organizací ČSOP. 
Krásné počasí a  zájem o  příro-
du přilákal na  čtyřicet zájemců 
všech věkových kategorií, přede-
vším děti. Na  trase bylo nataženo 
na  čtyřech stanovištích 42 metrů 
sítí, do  kterých se podařilo chytit 
a následně okroužkovat 18 ptáčků 
těchto druhů: sýkora koňadra, sý-
kora modřinka, budníček menší,

Žáci i učitelé ZUŠ Sezimovo Ústí 
podporují hendikepované

foto: David Peltán

Na lidovou notu s Dubínkem

Projekt Edison na ZŠ 9. května

Ptačí festival
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brhlík lesní, pěvuška modrá, čer-
venka obecná a  hýl obecný. Tři 
jedinci byli chyceni již okroužko-
vaní. Z toho dvě sýkory modřinky 
byly na  této akci kroužkovány již 
v  loňském roce a  brhlík lesní byl 
okroužkován letos v  budce, v  ne-
daleké soustavě budek spravované 
pořádající organizací. Zajímavostí 
minulých ročníků je několik hlá-
šení zde okroužkovaných ptáků 
i  ze zahraničí. Celou procházku 
provázeli svým vtipným a zajíma-
vým komentářem pánové Jahelka 
a Vališ. Zdá se, že Ptačí festival se 
pevně zabydlel v kalendáři sezimo-
ústeckých akcí a  můžeme se těšit 
na další ročníky.                                       

Střední škola  
spojů a informatiky Tábor 

zve žáky 8. a 9. tříd ZŠ 
i jejich rodiče na 

 

Den        
otevřených 

dveří 

Více na: www.sous.cz nebo www.jdunaspoje.cz 

Přiblížíme Vám perspektivní 
obory moderní školy: 
Maturitní – čtyřleté 
+ Informační technologie 
+ Digitální telekomunikační 

technika 
+ Mechanik elektronik 
Učební – tříleté 
+ Elektrikář pro silnoproud 
+ Spojový mechanik 

nebo v pátek  
20. 1. 2017  

od 13:00 do 17:00 

oov sobotu  
3. 12. 2016  

od 8:00 do 12:00 
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NASVÍCENÍ MĚSTA

25. listopadu 16 hod.

náměstí Tomáše Bati

Při společném rozsvícení vánoční 
výzdoby na náměstí Tomáše Bati 
nás čeká vystoupení dětských 
pěveckých sborů místních škol 
a skupiny RK Band, která zahraje 
nejznámější vánoční písně. 

Nezapomeňte si vzít s sebou 
své vzkazy pro Ježíška, které 
v 17 hodin společně vypustíme 
na žlutých baloncích do oblak.

KURZY

NORDIC WALKING

11. listopadu 16 hod.

14. listopadu 9.30 hod. 

– pro seniory

15. listopadu 16.30 hod.

park před Spektrem

Nordic walking je dynamická 
chůze se speciálními sportovními 
holemi, který je vhodný pro 
všechny věkové skupiny. 
Po domluvě na tel. čísle 
606 886 262 máte možnost 
si zapůjčit hůlky. Lekce trvají 
1 – 1,5 hodiny a jak správně 
chodit s holemi vás naučí Libuše 
Brázdová. 
vstupné: 50 Kč
..............................................................................................

HARMONIZAČNÍ 

A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

14. listopadu 18 hod.

21. listopadu 18 hod.

28. listopadu 18 hod.

Spektrum 

Cvič ení s lektorkou Mgr. Lenkou 
Čápovou pro zdraví a psychickou 

pohodu, vhodné pro všechny 
vě kové kategorie. Zbavíte se 
napě tí, bolesti, nauč íte se správně  
využívat svaly a př edcházet 
zdravotním problémů m.
vstupné: 60 Kč

DIVADLO

VÍKEND S BOHEM

MARIO KUBEC UNITED ART

2. listopadu 19 hod.

sál Spektrum

Hra "Víkend s Bohem" je 
zamyšlením nad věcmi vážnými 
i nevážnými a o tom, co by 
se stalo, kdyby u nás zaklepal 
nečekaný návštěvník. Když už 
jsme měli to štěstí a ocitli jsme 
se na této planetě a musíme čelit 
i těžkým životním zkouškám, 
je potřeba najít sílu, postavit se 
k nim čelem a znovu jít dál. Naše 
životní peripetie brát s humorem 
a nadhledem. A pokud jsme 
ochotni naslouchat, pomoc 
a odpověď na naše otázky vždycky 
přijde. Pokud chcete, změňte svůj 
život, dokud je čas. Neztrácejte 
nikdy naději.
Hrají: Mario Kubec, Matouš Ruml 
/ Ondřej Novák / Pavel Neškudla, 
František Kubec / Václav Kubec.
vstupné: 320 Kč
..............................................................................................

HOSPODA NA MÝTINCE

NA ŠIKMÉ PLOŠE

26. listopadu 19 hod.

sál Spektrum

Rok 1897 vstoupil do historie 
tím, že soutěž za nejlepší operetu 
nevyhrál Jára Cimrman, a to 
jen díky tomu, že mistr neposlal 
partituru své sedmihodinové 
operety doporučeně. Střípky 
jeho veledíla Proso dnes ovšem 

můžeme najít v dílech tehdejších 
porotců. Táborským badatelům 
v oblasti cimrmanologie se 
podařilo některé dochované 
části historie převést do původní 
podoby. Příběh hraběte Zeppelina, 
štvance Kulhánka a osamělého 
hostinského s vnučkou 
k pohledání je plný tance a písní.  

Hrají: Vít Jakšič, Marek Slabý, 
David Remiš, Jan Jakšič, Jan 
Schmödl.
vstupné: 100 Kč

POHÁDKY

DOBRODRUŽSTVÍ ČMELÁKA 

BRUNDIBÁRA

Liduščino divadlo
9. listopadu 17 hod.

sál Spektrum

Po zimě budou broučci uklízet 
zahrádku a Brundibár bude číhat 
na příchod jara. V létě uvidíte, 
jak těžké to mají krásný motýl 
a obyčejná motýlí slečna, když se 

do sebe zamilují. Na podzim se 
ztratí kukla s miminkem a nikdo 
se k ní nehlásí. Když se ochladí, 
musí broučci všechno připravit 
na přezimování. 
vstupné: 50 Kč
..............................................................................................

O VELIKÉ ŘEPĚ

Divadýlko na schodech 
23. a 30. listopadu 16.30 hod.

loutkový sál

Dědeček zasadil řepu, ta vyrostla 
tak veliká, že ji nemohl sám 
vytáhnout. Zavolal postupně 
všechny co žili v domě a nakonec 
ten nejmenší pomohl dědečkovi 
tu obrovskou řepu vytáhnout.
vstupné: 20 Kč

PŘEDNÁŠKY

ZDRAVÉ NOHY

7. listopadu 18 hod.

Spektrum – malý sál

Dozvíte se, jak pečovat o nohy, 
jak zabránit vzniku onemocnění 
dolních končetin, jak vybrat 
správnou obuv pro vaši nohu 
a co se skrývá pod názvem 
zdravotní obuv a jak ji poznat. 
Zdravé občerstvení pro účastníky 
přednášky zdarma.
vstupné: 40 Kč
..............................................................................................

LETEM SVĚTEM 

BALKÁN – KOSOVO, ALBÁNIE, 

ČERNÁ HORA

28. listopadu 18 hod.

sál Spektrum

Přednáška bude o životě 
na balkánsko - kosovském 
pomezí, o čarokrásné přírodě 

severní Albánie a o výhodách 
putování v sedle předválečných 
bicyklů. Vyprávět vám bude Rosťa 
Gregor, který je průvodce, poutník 
i kolopoutník.
vstupné: 40 Kč

VÝLETY

PRAHA

sobota 19. listopadu

odjezd 8 hod. Spektrum, 

8.15 hod. Tábor ČD

V sobotu 19. 11. nás průvodce 
Mgr. Josef Bílek doprovodí 
na další zájezd za poznáváním 
pražských památek a zajímavostí. 
Tentokrát navštívíme Břevnovský 
klášter, ve kterém si budeme 
moci prohlédnout vedle krásného 

Kulturní akce na měsíc listopad
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barokního kostela sv. Markéty 
i románské základy a kryptu 
původního kostela, podíváme 
se i do klášterní zahrady. Potom 
se přesuneme do vily známého 
sochaře, rodáka z Chýnova, 
Františka Bílka, která byla 
nedávno zpřístupněna veřejnosti. 
Odpoledne pak navštívíme 
nejstarší premonstrátský klášter 
v Čechách, Strahovský klášter 
a jeho konvent s obrazárnou a také 
knihovnu. 
cena: 710 Kč/senioři a děti 
620 Kč (cena zahrnuje vstupy)
Platba hotově nebo převodem 
na účet: 705 978 359 / 0800, 
var. symbol 1911
..............................................................................................

VÝSTAVY A VERNISÁŽE

VYFOŤ TOULAVU I TY!

Výstava je přístupná 

od 1. listopadu 

do 31. prosince 2016

galerie Spektrum

Fotosoutěž „Vyfoť Toulavu i Ty!“ 
probíhala od podzimu 2014 
do konce ledna 2015 na území 
turistické oblasti Toulava, která 
se rozprostírá v okolí Tábora 
od Soběslavi až k Sedlčanům, 
od Milevska k Mladé Vožici. 
Do oblasti Toulava patří také 
město Sezimovo Ústí. Fotosoutěže 
se účastnilo 130 soutěžících a díky 
nim porota shlédla více než 750 
fotografi í. Ty nejlepší teď putují 
Toulavou.
..............................................................................................

ZELENÁ MODRÁ - DÓÓST 

DOBRÁ!

Výstava je přístupná 

od 18. října do 18. listopadu 2016

galerie Spektrum

Výstava obrazů Hany Krčmové 
z cyklu ZEMĚ – VODA – 
VZDUCH, nad kterou převzal 
záštitu starosta města Tábor 
Ing. Jiří Fišer.

FISCHER & FISCHER

Výstava je přístupná 

od 22. října do 31. prosince 2016

galerie Spektrum

Rodinná výstava otce a syna, kde 
můžete vidět grafi ky, dřevěné 
sochy a objekty z různých 
materiálů.

Výstavy jsou přístupné v době 
konání kulturních akcí 

MSKS včetně promítání fi lmů 
(vstup hlavním vchodem) 

nebo po domluvě v kanceláři 
předprodeje.

KLUBOVNA III. VĚKU

VLASTNÍ VÝROBA PANTOFLÍ

7. listopadu 15 hod.

Městská klubovna 

v Jiráskově ulici

Sychravé počasí nebývá 
na podzim výjimkou, a proto je 
dobré mít nohy v teple. Společně 
vyrobené pantofl e z materiálu, 
který doma jistě najdeme, zahřejí 
také naší duši pocitem uspokojení 
z dobře vykonané práce v dobré 
společnosti. Na výrobu si 
prosím přineste zbytky vlny 
(i z rozpáraných svetrů), bavlnku 
(např. Sněhurku), silnější háček.
..............................................................................................

BESEDA S PANÍ ALENOU 

BLÁHOVOU

14. listopadu 15 hod.

Městská klubovna 

v Jiráskově ulici

Paní Bláhová coby učitelka 
v místní mateřské škole má 
k dětem velice blízko. Je autorkou 
již dvou vydaných knih pro malé 
posluchače a chystá další. K nám 
přijde popovídat o procesu svého 
tvoření, jaké radosti a starosti 
vydání knihy obnáší a samozřejmě 
zodpoví i další dotazy. Investice 
do dětské fantazie se vyplatí všem.
..............................................................................................

PO NOVÉ ZELENÉ

19. listopadu 13.30 hod.

před hotelem MAS

Vycházka povede od zastávky 
MHD po nové zelené značce. 
Nabídne nám krásný pohled 
na podzimní hladiny rybníků 
Nového Kravína, Starého Kravína 
a Jezera a pak od Kozího hrádku 
na hladinu Plocku (Lišáku, Ušáku).

PRO PŘEDVÁNOČNÍ 

NÁLADU DO KNIHOVNY

21. listopadu 15 hod.

Městská knihovna v ulici 

K Hájence, Sezimovo Ústí II
Večery se prodlužují a knihy 
přímo volají po naší společnosti. 
Přijali jsme pozvání ještě 
do starých prostor městské 
knihovny a nabereme inspiraci 
pro čtení v knihách s vánoční 
a zimní tématikou. Výběr 
a přednes vybraných pasáží 
zajistí knihovnice Mgr. Mrázová. 
Zároveň uspořádáme přehlídku 
rodinných receptů na vánoční 
cukroví, která se v prosinci 
přesune z knihovny do prostor 
Městské klubovny v Jiráskově 
ulici.
..............................................................................................

NASTÁVÁ ČAS ZVONKŮ

28. listopadu 15 hod.

Městská klubovna 

v Jiráskově ulici

I my budeme mít možnost si 
ozdobit v době adventní své 
domovy. Zároveň si vyzkoušíme 
další metodu tvorby z bavlnek 
a vodního skla. 

KNIHOVNY

Novinky v knihovně 

Sezimovo Ústí I.:

M. J. Arlidge: Ententýky

Th riller
Otomar Dvořák: Ďábel na řetězu

Historický román
Jindřiška Ptáčníková: 

Spravedlnost má zpoždění

Česká detektivka
Elle Kennedy: Návrh

Romantické čtení
Leo Kessler: Kladivo bohů

Válečný román
Jan Opatřil: Děsuplné povídky

Napětí
Katarína Kernová: Nevšední 

příběhy

Pro zvídavé děti
Y. M. Graham: Prasátko v úzkých

První čtení
Miloš Kratochvíl: Strašibraši

Čtení pro děti

Novinky v knihovně 

Sezimovo Ústí II.:

Dospělí:
Bauer, Jan: Hříšná světice

Historický román z počátku 

českých dějin
Fieldingová, Joy: Povídej, co 

vidíš

Detektivní příběh z pera oblíbené 
autorky
Kepler, Lars: Playgroung

Co se stane během těch vzácných 
vteřin, kdy se zastaví srdce?
Roberts, Nora: Odchody 

a návraty

Dva romantické příběhy
Rosen, D. R.: Děti, které přežily

Osudy ukrývaných židovských 
dětí za 2. světové války

Děti a mládež:
Angleberger, Tom: Horton 

Halfpott

Zapeklitá záhada a proradné 
intriky na zámku Skuhrov
Gellersenová, Ruth: 

Ferda zmizel!

Příběhy ze sedla
Hrůzyplný lunapark

Staň se hrdinou ve světě vědy!
Malý princ a planeta 

ohnivého ptáka

Komiksový příběh Malého prince
Meddourová, Wendy: Wendy 

Quillová a krokodýlí ocas

Vůbec nikdy se nesnažte být 
jako všichni ostatní, protože pak 
budete úplně stejní!

KINO SPEKTRUM 

představení / 55 fi lmů / 14 premiér

út 1. 11. 17:30 hod.

DÍVKA VE VLAKU

Mysteriózní / Th riller
USA, 2016, 112 min, od 15 let, 
české titulky
Režie: Tate Taylor 
Hrají:, Rebecca Ferguson, Haley 
Bennett, Justin Th eroux, Luke 
Evans, Édgar Ramírez, Allison 
Janney, Lisa Kudrow
Vstupné: 120 Kč 

út    1. 11. 20:00 hod.

so    5. 11. 20:00 hod.

ne 20. 11. 17:30 hod. 

INSTALATÉR Z TUCHLOVIC 
Komedie
Česko, 2016, 85 min, od 12 let,
Režie: Tomáš Vorel st.
Hrají: Jakub Kohák, Eva Holubová, 
Petra Špalková, Filip Blažek, 
Jan Budař
Vstupné: 110 Kč
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čt  3. 11. 17:30 hod.

so  5. 11. 17:30 hod.

út  8. 11. 17:30 hod.

POHÁDKY PRO EMU

Romantický / Komedie
Česko, 2016, 112 min, přístupný, 
Režie: Rudolf Havlík 
Hrají:Aňa Geislerová, Ondřej 
Vetchý, Ema Švábenská, Vilma 
Cibulková, Anna Polívková, Jiří 
Dvořák, Marek Taclík, Oldřich 
Vlach, Jana Bernášková, Věra 
Křesadlová, Petr Čtvrtníček, Jakub 
Volák, Andrea Hoff mannová 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

čt 3. 11. 20:00 hod.

RODINNÉ ŠTĚSTÍ

Drama
Maďarsko, 2016, 81 min, od 12 let, 
české titulky
Režie: Szabolcs Hajdu 
Hrají: Erika Tankó, Orsolya Török-
Illyés, Szabolcs Hajdu, Domokos 
Szabó, Lujza Hajdu 
Když vás okolnosti donutí 
ubytovat příbuzné u sebe doma, 
nebývá to žádný med. Stačí 
chvilka a jeden je podrážděný, 
druhý ukřivděný a třetí vám závidí 
auto. S přibývajícím počtem dní 
strávených v jednom bytě graduje 
tahle výbušná situace do sledu 
vtipných, dramatických i absurdně 
banálních historek, až se nakonec 
ukáže, že toho, kdo vám nejvíc 
leze na nervy, máte vlastně hrozně 
rádi. 
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

pá 4. 11. 17:30 hod.

út 8. 11. 20:00 hod.

ODVRÁCENÁ STRANA MĚSÍCE

Th riller
Německo / Lucembursko, 2015, 98 
min, od 15 let, české titulky
Režie: Stephan Rick 
Hrají: Jürgen Prochnow, Moritz 
Bleibtreu, Nora von Waldstätten, 
Luc Feit, Bartosch Lewandowski, 
Anuk Ens, Nino Porzio 
Úspěšný právník Urs je příkladem 
a hvězdou své profese. Má krásnou 
kariéru, krásnou a perfektní 
ženu, krásné a drahé auto, konto 
naplněné penězi. Sebevražda 
jeho kolegy s ním ale otřese, 
vždyť on taky žil takhle skvělý 
život. Potkává krásnou dívku, 

která vyznává alternativní způsob 
života a zúčastní se experimentu 
s halucinogenními houbičkami. 
Změna života je ale drastičtější, 
než se dalo čekat. Drogový 
experiment v něm uvolní syrové 
lidské pudy a na povrch se dostane 
jeho odvrácená strana.
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

pá 4. 11. 20:00 hod.

ZÁKON HELENA

Dokumentární
Česko, 2016, 78 min, přístupný
Režie: Petra Nesvačilová 
V devadesátých letech mladá 
elitní detektivka Helena K. 
odhalila a usvědčila největší gang 
v dějinách České republiky. Dnes 
je jeho stárnoucí boss jedním 
z posledních Heleniných přátel. 
Film o zabíjení, vydírání, mučení 
a něžném ženském principu. 
Dokumentární fi lm se zabývá 
příběhem Heleny Káhnové. 
Helena je policistka, začínala 
u policie na odvětví zabývající 
se především kapsářstvím 
a drobnými krádežemi, poté 
povýšila na detektiva do OBOZu. 
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

so    5. 11. 15:00 hod.

ne    6. 11. 15:00 hod.

čt 17. 11. 17:30 hod.

ne 27. 11. 15:00 hod. 

TROLLOVÉ

Animovaný / Dobrodružný / 
Rodinný / Fantasy
USA, 2016, 92 min, přístupný, 
český dabing

Režie: Anand Tucker 
Hrají:Anna Kendrick, Chloë Grace 
Moretz, Jason Schwartzman, Gwen 
Stefani, Justin Timberlake, Zooey 
Deschanel, Christine Baranski, 
Christopher Mintz-Plasse, James 
Corden, Kunal Nayyar, Jeff rey 
Tambor, John Cleese, Quvenzhané 
Wallis, Russell Brand, Ron Funches 
Vstupné: 130 Kč
..............................................................................................

ne    6. 11. 20:00 hod.

čt 17. 11. 20:00 hod.

DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ

Komedie / Romantický

Velká Británie / Francie / Irsko / 
USA, 2016, 123 min, od 15 let, 
český dabing
Režie: Sharon Maguire
Hrají: Renée Zellweger, Colin 
Firth, Patrick Dempsey, Emma 
Th ompson
Utrpení největší smolařky 
v dějinách dosud neskončilo. 
Bridget Jonesová je stále bez 
chlapa. Jak název třetího dílu 
slavné série napovídá, tím 
hlavním malérem bude tentokrát 
neplánované těhotenství.
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

ne 6. 11. 17:30 hod.

st 9. 11. 20:00 hod.

AKCE ARKTIDA

Rodinný
Norsko, 2014, 87 min, přístupný, 
český dabing
Režie: Grethe Bøe-Waal 
Hrají: Line Verndal, Nicolai 
Cleve Broch, Kristofer Hivju, 
Kaisa Gurine Antonsen, Ida 
Leonora Valestrand Eike, Leonard 
Valestrand Eike, Lars Arentz-
Hansen, Per Kjerstad
Ve snaze setkat se s otcem v jižním 
Norsku se třináctiletá Julia a její 
osmiletí sourozenci – dvojčata Ida 
a Sindre – schovají ve vrtulníku, 
který však musí náhle za letu 
změnit směr. Poté, co děti vystoupí 
a vrtulník odletí, všichni tři zjistí, 
že jsou zanecháni na neobydleném 
ostrově v arktické části Norska. 
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

čt 10. 11. 17:30 hod.

so 12. 11. 20:00 hod.

SNOWDEN

Životopisný / Th riller / Drama
USA / Německo / Francie, 2016, 
134 min, od 12 let, české titulky
Režie: Oliver Stone 
Hrají: Joseph Gordon-Levitt, 
Shailene Woodley, Melissa Leo, 
Zachary Quinto, Tom Wilkinson, 
Logan Marshall-Green, Scott 
Eastwood, Nicolas Cage
Životopisný fi lm o Edwardovi 
Snowdenovi, informátorovi, který 
novinářům poskytl dokumenty 
o sledovacích aktivitách americké 
NSA a britské GCH. Uvědomil 
si totiž, že je součástí mašinérie, 
která způsobuje víc škody než 
užitku přímím porušováním 
základných práv. 
Vstupné: 120 Kč

čt 10. 11. 20:00 hod.

JE TO JEN KONEC SVĚTA

Drama
Francie / Kanada, 2016, 95 min, 
od 12 let, české titulky
Režie: Xavier Dolan 

Hrají: Nathalie Baye, Vincent 
Cassel, Marion Cotillard, Léa 
Seydoux, Gaspard Ulliel, Arthur 
Couillard, Stephan Dubeau 
Mladý úspěšný dramatik se po 
12 letech prožitých ve velkoměstě 
vrací domů za rodinou, aby 
oznámil svou blížící se smrt. Svět 
kosmopolitního muže je však 
členům rodiny příliš vzdálený 
a nepředstavitelný, než aby mohlo 
dojít ke smíření a naplňujícímu 
prožití posledních společných 
chvil.
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

pá 11. 11. 17:30 hod.

st 16. 11. 17:30 hod.

EGON SCHIELE

Drama
Rakousko / Lucembursko, 2016, 
109 min, od 15 let, české titulky
Režie: Dieter Berner 
Hrají: Noah Saavedra, Maresi 
Riegner, Valerie Pachner, Larissa 
Breidbach, Th omas Schubert
Malíř a grafi k Egon Schiele byl 
jedním z nejprovokativnějších 
vídeňských umělců začátku 
20. století. Doby, během níž se 
pomalu a téměř nepozorovaně 
chýlila ke konci jedna velká 
dějinná éra. Doby, kdy se v kultuře 
a ve výtvarném umění snad 
nejvýrazněji začaly bouřlivě 
prosazovat zcela nové směry. 
Vstupné: 110 Kč
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pá 11. 11. 20:00 hod.

so 12. 11. 17:30 hod.

st 16. 11. 20:00 hod.

PŘÍCHOZÍ

Drama / Mysteriózní / Sci-Fi / 
Th riller
USA, 2016, 117 min, od 12 let, 
české titulky
Režie: Denis Villeneuve 

Hrají: Amy Adams, Jeremy 
Renner, Forest Whitaker, Michael 
Stuhlbarg, Tzi Ma, Mark O'Brien
Když po celém světě přistanou 
tajemné vesmírné lodě, dojde 
k sestavení elitního týmu – 
v čele s odbornicí na lingvistiku 
Louise Banksovou (Amy 
Adams) – s cílem zjistit, jaké mají 
mimozemšťané úmysly. 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

so 12. 11. 15:00 hod.

st 16. 11. 16:00 hod.

POJAR DĚTEM

Animovaný / Rodinný
Česko, 2016, 68 min, přístupný, 
česká verze
Pásmo je složeno z animovaných 
fi lmů Břetislava Pojara, který 
je znám především jako tvůrce 
populárních seriálů Pojďte, 
pane, budeme si hrát, Zahrada 
a Dášeňka. Nyní představujeme 
pět fi lmů, na nichž se podílel 
v posledních letech svého života.
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

ne 13. 11. 15:00 hod.

so 19. 11. 15:00 hod.

LICHOŽROUTI

Animovaný / Rodinný
Česko, 2016, 83 min, přístupný, 
česká verze
Režie: Galina Hůlová-Miklínová
Předloha: Pavel Šrut (kniha)
Hrají: Ondřej Trojan, Kryštof 
Hádek, Matěj Ruppert, Josef Somr, 
Jolka Krásná, Marek Taclík 
Vstupné: 100 Kč 

ne 13. 11. 17:30 hod.

st 23. 11. 17:30 hod.

SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON

Drama / Životopisný
USA, 2016, 96 min, od 12 let, české 
titulky
Režie: Clint Eastwood
Předloha: Chesley Sullenberger 
(kniha), Jeff rey Zaslow (kniha)
Hrají: Tom Hanks, Aaron Eckhart, 
Laura Linney, Anna Gunn 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

ne 13. 11. 20:00 hod.

so 15. 11. 17:30 hod.

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

Komedie
Česko, 2016, 97 min, přístupný, 
česká verze
Režie: Tomáš Hoff man
Hrají: Ondřej Vetchý, Petra 
Hřebíčková, Václav Postránecký, 
Miroslav Táborský, Jiří Langmajer
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

út 15. 11. 20:00 hod.

OSTRAVAK OSTRAVSKI

Komedie
Česko, 2016, 90 min, od 12 let, 
česká verze
Režie: David Kočár
Hrají: Igor Chmela, Dušan Sitek, 
Jitka Smutná, Pavel Kikinčuk, Jan 
Vondráček 
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

pá 18. 11. 17:30 hod.

ne 20. 11. 15:00 hod.

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA 

A KDE JE NAJÍT

Dobrodružný / Rodinný / Fantasy
Velká Británie / USA, 2016, 133 
min, přístupný, český dabing

Režie: David Yates 
Hrají: Eddie Redmayne, Colin 
Farrell, Ron Perlman, Katherine 
Waterston, Alison Sudol, Dan 
Fogler, Ezra Miller, Samantha 
Morton, Jenn Murray
Vstupné: 130 Kč
..............................................................................................

pá 18. 11. 20:00 hod.

út 22. 11. 17:30 hod.

BRATŘÍČEK KAREL

Dokumentární

Česko / Polsko, 2016, 79 min, 
přístupný, český dabing
Režie: Krystyna Krauze 
Hudba: Petr Haas 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

so 19. 11. 17:30 hod.

ne 20. 11. 20:00 hod.

HOLOGRAM PRO KRÁLE

Drama / Komedie
USA / Německo / Velká Británie / 
Francie, 2016, 97 min, přístupný, 
čes. titulky

Režie: Tom Tykwer 
Hrají: Tom Hanks, Sarita 
Choudhury, Sidse Babett Knudsen, 
Tracey Fairaway, Tom Skerritt, 
Megan Maczko, Ben Whishaw
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

so 19. 11. 20:00 hod.

út 22. 11. 20:00 hod.

AMERICKÁ IDYLA

Drama
USA, 2016, 126 min, od 15 let, 
české titulky
Režie: Ewan McGregor 
Hrají: Ewan McGregor, Jennifer 
Connelly, Dakota Fanning, 
Hannah Nordberg, Uzo Aduba, 
Rupert Evans, Molly Parker, David 
Strathairn, Valorie Curry, Peter 
Riegert, Mark Hildreth, Julia 
Silverman, Justin Clarke 
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

st 23. 11. 20:00 hod.

út 29. 11. 20:00 hod.

INFERNO

Mysteriózní / Th riller
USA, 2016, 122 min, od 12 let, 
české titulky
Režie: Ron Howard
Předloha: Dan Brown (kniha)
Hrají: Tom Hanks, Felicity Jones, 
Omar Sy, Ben Foster
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

čt 27. 11. 10:00 hod.

TENKRÁT V RÁJI

Drama
Česko / Slovensko, 2016, 99 min, 
přístupný, český dabing
Režie: Lordan Zafranović, Peter 

Pálka, Dan Krzywoň 
Hrají: Vavřinec Hradilek, Vica 
Kerekes, Jan Budař, Miroslav Etzler, 
Simona Stašová
Vstupné: 60 Kč
..............................................................................................

čt 24. 11. 17:30 hod.

ne 27. 11. 17:30 hod.

st 30. 11. 17:30 hod.

ODVÁŽNÁ VAIANA: 

LEGENDA O KONCI SVĚTA

Animovaný / Akční / Dobrodružný
USA, 2016, přístupný, český dabing
Režie: Ron Clements, John Musker 
Hrají: Dwayne Johnson, Alan 
Tudyk, Auli'i Cravalho 
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

čt 24. 11. 20:00 hod.

pá 25. 11. 20:00 hod.

NOČNÍ ZVÍŘATA

Drama / Th riller
USA, 2016, 115 min, od 15let, 
české titulky
Režie: Tom Ford 
Hrají: Amy Adams, Jake 
Gyllenhaal, Michael Shannon, 
Aaron Taylor-Johnson, Isla Fisher
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

ne 27. 11. 20:00 hod.

st 30. 11. 20:00 hod.

ANTROPHOID

Historický / Th riller / Válečný / 
Životopisný
Velká Británie / Česko / Francie, 
2016, 121 min, od 12 let, české 
titulky
Režie: Sean Ellis
Hrají: Cillian Murphy, Jamie 
Dornan, Charlotte Le Bon, Aňa 
Geislerová, Toby Jones, Alena 
Mihulová 
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

út 29. 11. 17:30 hod.

DOCTOR STRANGE 

Akční / Dobrodružný / Fantasy
USA, 2016, 115 min
Režie: Scott Derrickson 
Hrají: Benedict Cumberbatch, 
Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, 
Michael Stuhlbarg, Mads 
Mikkelsen, Tilda Swinton
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

ZMĚNA PROGRAMU 
VYHRAZENA

..............................................................................................

PRODEJ A REZERVACE 
eVSTUPENEK na: 

www.kultura.sezimovo-usti.cz
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Romana Krůčková
ředitelka MSKS

Sezimovo Ústí má krásnou tra-
dici – každý rok vánočně na-

svěcuje město a  tím vítá adventní 
období. A tradice se musí dodržo-
vat! Letos tím velkým dnem bude 
pátek 25. listopadu, kdy v 16 ho-
din rozezní hlásky dětí z  pěvec-
kých sborů ZŠ Švehlova, ZŠ Školní 
náměstí, ŽŠ a MŠ 9. května a ZUŠ 
Sezimovo Ústí celé náměstí Tomá-
še Bati. Po nich se k nástrojům po-
staví skupina RK Band, která nás 

svým vánočně laděným vystoupe-
ním bude bavit po zbytek odpoled-
ne. Společně počkáme na všechny 
účastníky zvonečkových průvodů, 
kteří vycházejí ze sezimáckých ško-
lek a konečně přijde na řadu zlatý 
hřeb programu. V  17 hodin vy-
pustíme balonky k  nebi a  rozsvítí 
se vánoční strom. Děti si na balon-
ky budou moci přivázat dopis pro 
Ježíška, který si s  sebou přinesou. 
Vloni jsme jich společně vypustili 
1200, a přesto nezbylo na všechny 
děti. Tak přijďte včas, ať i vaše děti 
dostanou šanci poslat svá nejtaj-
nější přání Ježíškovi.                        

Slavnostní 
nasvícení města

Bezmála čtyři stovky dětí se vystřídaly na pohádkách profesionálních a amatérských 
loutkových souborů. Festival splnil svůj účel: pobavil, potěšil i poučil. Tak zase za rok!

Loutkáři přilákali stovky dětí

ODPOLEDNE PRO ŽENY Kolekce známých i méně známých značek, dětská módní přehlídka, taneční i pěvecká vystoupení a mnoho dalšího bylo k vidění v sobotu 22. října ve 
Spektru. Poděkování patří partnerům: Studio Grand Tábor, Gerry Weber, Bonet, Levis, Lee , Wrangler, Oděvy Ota, Výrobní družstvo invalidů Dita, obchod 6dance, Muzeum 
čokolády a marcipánu, Salon Tilia, Kadeřnický salón Tomáš Spaderna a Estetika Tábor.


