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Krátce z radnice
Martin Doležal

Slovo starosty města
Ohlédnutí za uplynulým volebním obdobím

starosta města

 byl dokončen a zkolaudován sportovně rekreační
areál „Pohoda“ a dokončen
projekt Revitalizace sídelní zeleně, v současné době
probíhá doúčtování akcí,
příprava závěrečných monitorovacích zpráv a žádostí
o vyplacení dotace;
 probíhá realizace II. etapy
projektu dopravního propojení obou částí města s výstavbou nového mostu přes
Kozský potok;
 stále probíhají rozsáhlé stavební úpravy ulice 9. května
a realizace I. etapy rekonstrukce Táborské ulice;
 byly dokončeny rekonstrukce chodníků na Školním
nám. a u MŠ Lipová, probíhá rekonstrukce chodníků
v ulici Palackého;
 probíhá rekonstrukce veřejných WC na ulici Rudé armády;
 probíhá
architektonická
soutěž na návrh domu s pečovatelskou službou;
 RM souhlasila se záměrem
společnosti ACO Industries
Tábor s.r.o. (Průmyslová ulice) realizovat projekt „Výroba nádrží z kompozitů“ pouze za podmínky, že projekt
bude v souladu s územním
plánem a investor nainstaluje pro odlučování škodlivin
dopalovací jednotku;
 RM souhlasila se zavedením
třídění potravinářských olejů a s navýšením počtu kon
tejnerů na textil.

www.sezimovo-usti.cz

REKONSTRUKCE – Nově upraven byl vstup do budovy městského úřadu.
Martin Doležal
starosta města

V

ážení spoluobčané,
jsou to skoro již čtyři roky,
co mám tu čest být starostou města Sezimovo Ústí. Pokud bych se
měl ohlédnout za tím, co se za tu
dobu ve městě událo, tak bych si
dovolil se vrátit na samý počátek
tohoto volebního období či spíše před něj. Předcházela mu totiž
řada let plných konfliktů mezi koalicí a opozicí, období hašteření,
politikaření a občas i podivných
praktik, ve kterých se zájem města
a jeho občanů kamsi vytrácel. Jsem
velice rád a chtěl bych za to poděkovat všem kolegyním i kolegům
ze zastupitelstva města, že jednání
a rozhodování v uplynulých čtyřech letech probíhalo úplně jinak,
bylo věcné, konstruktivní, slušné.
Samozřejmě to nebylo vždy snadné, ale byla zřejmá snaha všech se
dohodnout a nalézt takové řešení,
které bude přijatelné napříč volebními uskupeními a které bude či-

něno především s ohledem na prospěch a zájem těch, které jsme se
zavázali zastupovat a hájit.
Co se ve městě za poslední čtyři roky událo, co se postavilo či
opravilo, asi mohla zaznamenat
většina z vás. Každý pochopitelně
za důležité považuje něco jiného. Významnou měrou se rozjely
opravy a rekonstrukce komunikací
a chodníků ve městě, byla vystavěna nová parkovací stání, urychlilo
se tempo oprav a modernizací bytového fondu města. Byl postaven
sportovně rekreační areál s koupalištěm a zahájena výstavba nového propojení mezi oběma částmi
města přes Kozský potok. Byla
digitalizována obě kina a zahájena
modernizace jejich prostor a vybavení, byla rekonstruována tělocvična ZŠ 9. května se zázemím, město
získalo do vlastnictví MŠ Lipová
a spolu s MŠ Kaplického byla obě
zařízení zateplena a částečně rekonstruována, došlo ke zlepšení
nakládání s odpady, zvýšena úroveň péče o veřejnou zeleň a čistotu
města (nový sběrný dvůr, sáčky,

revitalizace), své nové funkce se
dočkalo bývalé kino Oko. Bylo dosaženo rámcové dohody s městem
Tábor o umisťování našich seniorů
do G-centra a zahájeny přípravné
práce směřující k výstavbě nového domu s pečovatelskou službou.
A dalo by se pokračovat dále. Nelze opomenout kulturu a kulturní
život ve městě, který zažívá v posledních letech nebývalý rozmach.
K hospodaření města lze konstatovat, že byly zásadně navýšeny výdaje
směřující do rozvoje města a přitom
došlo ke zlepšení finančního zdraví
města a podstatnému snížení jeho
dlouhodobého úvěrového zatížení.
To i díky tomu, že se podařilo získat
pro město z dotací přes 36 mil. Kč.
Čekají nás komunální volby, ze
kterých vyjde nové složení zastupitelstva. To má před sebou nejen
pokračování rozeběhlých investičních projektů, jako např. modernizace některých komunikací či
další zateplování veřejných budov,
zahájení některých nových (dům
s pečovatelskou službou), ale čeká
je i řada zásadních rozhodnutí.
Jde zejména o otázku budoucnosti systému centrálního zásobování
teplem, provozování veřejného
osvětlení nebo rozvoje lokality Kociánka. V úvodu jsem poděkoval
stávajícím zastupitelkám a zastupitelům. Věřím, že i jednání nově
zvoleného zastupitelstva budou
probíhat v ovzduší slušnosti, vzájemné důvěry a spolupráce a že prvořadým bude vždy zájem města
Sezimovo Ústí a jeho občanů.
Vážení spoluobčané, v nadcházejících volbách budeme vybírat
své kandidáty do zastupitelstva
města. Dovoluji si Vás proto pozvat
k volbám, přijďte a dejte hlas těm
volebním stranám a kandidátům,
kterým důvěřujete a o kterých jste
přesvědčeni, že věci veřejné budou
spravovat nejlépe. Jde o hodně. Jde
o další fungování a rozvoj města,
jde o budoucnost Sezimova Ústí

a nás všech, jeho obyvatel.
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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

Telefony

ústředna – 381 201 111
fax – 381 263 179
Starosta
Mgr. Ing. Martin Doležal
381 201 128, 731 608 365
Místostarosta
Pavel Samec
381 201 136, 602 431 940
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
Miroslav Píbil
381 201 118
Zást. ved. 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
Jiřina Kalenská
381 276 043

Volby do zastupitelstva města
Sezimovo Ústí – 10.–11. října 2014
pozici v dostatečném množství
v každé volební místnosti.
Na hlasovacím lístku budou
zveřejněni kandidáti každé volební strany. Jejich pořadí bylo stanoveno losem. Volič může volit
nejvýše 21 kandidátů, tj. právě
tolik, kolik členů má zastupitelstvo obce.
Hlasování probíhá jedním
z uvedených způsobů:
a) Volič může na hlasovacím lístku
označit křížkem ve čtverečku
v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit
v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty,
pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích,
ve kterých jsou uvedeny ostatní
volební strany. Takto volí předně
jednotlivě označené kandidáty,
dále tolik kandidátů označené
volební strany, kolik činí rozdíl
počtu členů zastupitelstva, kteří
mají být zvoleni, a označených
jednotlivých kandidátů, a to
v pořadí, v němž jsou kandidáti
označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.
b) Volič může na hlasovacím lístku
označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho
kandidáta, pro kterého hlasuje
a to v kterémkoliv ze sloupců,
v nichž jsou uvedení kandidáti
jednotlivých volebních stran.

Mgr. Petra Nedvědová
vedoucí odboru správního
a právního

V

olby do
Zastupitelstva města
Sezimovo Ústí
se budou konat ve dnech
10. – 11. října 2014. V pátek 10. října budou otevřeny volební místnosti
od 14:00 do 22:00 hod., v sobotu
11. října od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Dále uvádíme několik hlavních zásad, které jsou s volbami spojeny.
Aktivní volební právo, tedy právo volit, do zastupitelstva našeho
města má ten, kdo splňuje všechny
uvedené podmínky: je občanem
obce, zároveň státní občanem České republiky, alespoň v druhý den
voleb dosáhl 18 let věku a v den
voleb je v Sezimově Ústí přihlášen
k trvalému pobytu.
Volby proběhnou ve volebních
místnostech a stálých volebních
okrscích (viz příloha). Oproti posledním volbám došlo k několika
změnám, a proto doporučujeme
se se změnami pečlivě seznámit.
Každý občan, který má právo volit
v tomto městě, obdrží nejpozději
do 7. října do své poštovní schránky hlasovací lístky. Náhradní hlasovací lístky budu rovněž k dis-

Volič může označit nejvýše
21 kandidátů.
Stálý seznam voličů vede městský úřad. Každý volič může být
zapsán pouze v jednom volebním
seznamu. Na našem úřadě je možné si ověřit, zda je volič v seznamu
zapsán, a to osobně v úředních
hodinách či na telefonním čísle:
381 201 112.
Po příchodu do volební místnosti je volič povinen prokázat
svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem, popř. platným
cestovním pasem České republiky. Pokud volič není zapsán
ve výpisu ze seznamu, ale prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební
komise jej dopíše do výpisu ze
seznamu a umožní mu hlasovat.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat městský úřad (nebo v den
voleb okrskovou volební komisi), o umožnění hlasování mimo
volební místnost, pouze však
v územním volebním obvodu
toho volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena. Okrsková volební komise v takových případech vyšle své
dva členy s přenosnou volební
schránkou, úřední volební obálkou a hlasovacím lístky a umožní
tak hlasovat voliči mimo volební

místnost.

Probíhají intenzivní práce na dopravním propojení obou částí města, jehož součástí je i nový most přes Kozský potok.
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Přehled volebních okrsků v Sezimově Ústí
Volební okrsek číslo: 1
Volební místnost:
1. ZŠ, 9. května 489, SÚ II.

1. máje
353
355
356
357
358

359
362
372
373
374

375
377
1355
1356
1358

1359 1377
1362
1372
1373
1375

299
300
301
303
304
305
306
307
309

310
311
312
313
314
401
1146
1282
1283

1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292

1293
1294
1295
1296
1297
1299
1300
1301
1303

257
258
259
260

1305
1306
1308
1310
1312
1313
1314

261
262
389
394

395
396
1252
1254

1255
1258
1259
1260

1261
1262
1394
1395

472
473

A. Sedláčka

1080

1157 1202 1203 1205 1216

Rudé armády

Červený Dvůr
112

107

425
426
427

Švermova

Sokolovská

Samota

428 1517 1520 1523
1141 1518 1521
1142 1519 1522

445
446
448

449 1122 1444
488 1131 1445
1115 1156 1446

Ke Hvězdárně
474
475
476
477
478
479

480
481
482
483
484
485

486
487
1144
1474
1475
1476

1477
1478
1479
1480
1481
1482

1483
1485
1486
1487

Komenského
454
455
456
457
458
459

460
461
463
464
465
466

467
468
469
470
1147
1454

1455
1459
1460
1461
1463
1464

1465
1466
1467
1468
1469
1470

Okružní
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
302
315

318
350
351
352
354
376
378
379
380
381
382
384
385
386
388
403
404
405

406
407
408
409
413
439
440
442
447
451
452
453
462
699
700
1150
1263
1264

1266
1267
1268
1269
1271
1272
1273
1277
1278
1279
1280
1316
1318
1350
1352
1354
1378
1383

1384
1385
1386
1388
1402
1403
1404
1405
1406
1408
1409
1410
1413
1452
1453
1462

298
319
321
323
324
325
326
327
328

329
330
331
332
342
345
346
347
348

415
1298
1319
1320
1321
1322
1323
1325
1326

1327
1328
1330
1331
1332
1340
1342
1343
1344

429
430
431
432
433
435
436
438

1345
1346
1347
1348
1349
1415

291
292
293
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1551
1552
1553
1554
1555

Zahradní
702
703
704
705
706
707
708

709
710
711
712
713
714
715

717
718
719
720
721
722
723

724
725
726
727
728
729
730

612

613

645

Chrpová
1168 1187 1213

K Hájence
674 1162 1196 1218
675 1185 1200 1226
1159 1192 1206

K Oboře
335
336
337

731
732
733

338
339
340

1169 1176 1190 1212
341 1338
1335 1339
1337 1341

K Vodárně
1175 1208 1232 1237 1242

Táboritů

Luční

601

1160 1184 1198 1235
1174 1189 1214

Wolkerova
390
392
397
411

Volební okrsek číslo: 2
Volební místnost:
VOŠ, SŠ, COP,
Budějovická 421, SÚ II.

412
414
416
420

1387
1390
1391
1397

1411
1412
1416
1420

Volební okrsek číslo: 3

Na Tábořišti
1171 1193 1197 1228 1238

Nad Nechybou
1170 1179 1207 1210 1229
1177 1204 1209 1220 1230

Nad Ovčínem
1. máje
360
363
365

368
369
370

Volební místnost:
VOŠ, SŠ, COP,
Budějovická 418,
SÚ II.

371 1363 1370
1360 1368 1371
1361 1369

Budějovická

Dukelská

334
367

620
621

393
399

1334 1366
1364 1400

622
642

1161 1173

Nerudova
629

Samota
643
644

662

114

204

Svépomoc
Dukelská

K Hájence

630

653

Lipová
490
491

492
497

661

1165

656
657
658

659
660
676

677
691
692

693 1083
694
1077

Krátká
498
616

618
649

1167

Šípková

647

1155 1166 1217
623

624

663
287
288
290

1542
1543
1544
1545
1546
1548
1549
1550

Švermova

náměstí Tomáše Bati
284
285
286

1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541

611

Nerudova

Pod Vrbou
281
282
283

1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533

687

Dukelská
610

684 1471
1152 1473

Jiráskova
441
443
444

Volební místnost:
II. ZŠ, Školní náměstí 628, SÚ II.

Pod Kovosvitem

9. května
422
471

Volební okrsek číslo: 4

295
296
297

633

Školní náměstí
627

628

688

689

698

Táboritů
Okružní
252

253

619
254

255

256

Táboritů
609
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Zvonková

1508 1509 1510 1511

1003 1004 1005

Na Mýtě

Jilemnického

1034 1055 1065 1148

953
954
955
956

176
177
229
232
550

1153 1199 1233

Volební okrsek číslo: 5

Palackého
Volební místnost:
Správa města Sezimovo Ústí,
Průmyslová 1095, SÚ II.

Dukelská
638

646

673

122
501
502
503
517
518

522
538
539
541
559
560

561
562
563
565
573
574

575 1502
1040 1503
1099
1121
1132
1501

957
958
959
960

961
962
963
964

965
966
967
968

988
989
990

991
992
993

994
995
996

584
597
813
872
876

899 1224
1094
1125
1140
1163

187
189
197
198

199
205
206
224

Kánišova

Kaplického
985
986
987

552
554
557
582
583

997
998

65
81
116
125

142
151
152
158

230
532
585

Petra Velikého
Lipová

Petra Velikého

Karenova

493 494 495 500 602 603

11

971

Na Vrších

Soukeník

Kollárova

118

3012 3015 3017 3021

101 3001 3004 3009 3010 8E

Lužnická

Průmyslová

Šafaříkova

1022 1025 1028 1031
1023 1026 1029 1032
1024 1027 1030

651 1068 1070 1112
1060 1069 1111 1113

194
195
209
211
248

154

808

50 212 218 1053 1092 1222

972

Klášterní

Svépomoc
668
669

670
671

672
678

679

605

837
838
839
840
841

842
843
844
852
879

895
1033
1067
1073
1123

606

607

824
855
856
113
184
185

Volební místnost:
MŠ, Kaplického 1037, SÚ I.
223E

Volební místnost:
Městský úřad,
Dr. E. Beneše 21, SÚ I.
536
544
549
555

558
564
569
570

914
915

571 1036
572 1050
875
1035

Bydlinského
15 16 54 55 188
17 19 155 225
20 52 171 236

580
819

247
249
516
521
553
567

568
829
845
846
847
848

916
917

918
919

920
950

951
952

12
14
104
238
240

241
578
579
581
588

591
592
593
594
595

803
804
870
871
873

898
1149

525
526
533
535

1098
1133
1186
1194
1516

547 1513
556 1514
1201
1512

K. H. Borovského
504
505
506

507
508
509
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510
511
527

60
61

1011 1013 1015 1017 1019
1012 1014 1016 1018 1020

Táborská

596
806
807
825

826
865
866
867

977
978
979

980
981
982

170

889
890
891
892

893 1049
894
1047
1048

36
37
39
40
41
43
44
62
63
64
72

878
973
1061
1215
983
984

128
144

169
227

193
215
827

830
831
832

93
94
103
108
120
127
149
153
161
163
165

180
207
214
235
243
245
246
599
801
802
811

231
586

Švehlova

Šrámkova

974
975
976

944

Volební okrsek číslo: 8

Čechova

Volební místnost:
III. ZŠ, Švehlova 111, SÚ I.

1006 1007 1008 1009 1010

Dr. E. Beneše

Erbenova
969

10

970

173
181
182
78
82
83
84
85
86
87
89
90
91
92

812
822
823
880
1046
1124
1223
1227

946

528 1505
529 1506
1504 1507

908
909
910
911
912
913
921
922

126

947

948

949

Hromádkova
4
5
6

923
924
925
926
927
928
929
930

931
932
933
934
935
936
937
938

939
940
941
942
999
1000
1001
1002

8
46
47

48
49
134

854

Jana z Ústí
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99
100
132

115
138
140
167

179
183
542
590

1076
1088

136
146
147

139
172
250

809
810
820

821
853
877

1043 1129
1079
1128

Žižkova

71 75 76 77 145 159
96
97
98

28
29
56
58

Vítkovecká
166
576
589

Husovo náměstí
79
80
95

814 815 816 817 874 1072
23
24
26
27

137

1044

Hromádkova
3
900
901
902
903
905
906
907

21

U Komory
Vaníčkova

Erbenova

Hálkova
945

519
520
523
524

213 1127 1164 3027
1041 1130 1172 3029
1081 1136 1231 3034

Vrchlického

Jungmannova
512
513
514
515

30
31
9
51
111

546
551
577
587

148

Prokopa Holého

Švehlova

Bydlinského

943
849
850
851
1038
1054
1056

864
1100

885
886
887
888

143

Čapkova

Dr. E. Beneše
105
191
208
210
223
237

861
862
863

Alšova

Boženy Němcové
106
244
530
531

857
858
859

Nad Mýtem

608

Volební okrsek číslo: 6

881
882
883
884

Mlýnská

Volební okrsek číslo: 7

Táboritů
604

828
833
834
835
836

131

160
162
175

69
110
124
135
150

220 1052
233 1234
548
897
1051
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Informace o podpoře projektů
města Jihočeským krajem
zení hasičské cisterny. Ta nahradí
současně používané více než 30
let staré a poruchové vozidlo, používané k zásahům. Pořízením zánovního vysoce moderního vozidla Dennis, díky jeho vybavenosti
a nainstalovaným funkčním zařízením vzroste akceschopnost jednotky a zlepší se její práce na místě
zásahu. Jízdní vlastnosti a spolehlivost automobilu umožní jednotce
okamžitý výjezd, zkrátí dojezdový
čas k místu události a zvýší bezpečnost osádky.
Foto: Quintal – Ing. Ján Stankovič

Bc. Petr Klíma
referent životního prostředí

Projekt „Pořízení hasičské cisterny pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Sezimovo Ústí“
Jihočeský kraj v rámci svého
grantového programu Podpora

j d t k sborů
b ů dobrovolných
d b
jednotek
hasičů obcí Jihočeského kraje finančně podpořil částkou 670 000,- Kč
zkvalitnění materiálně technického vybavení JSDH v podobě poří-

Projekt „Podpora provozu terénní pečovatelské služby“
Jihočeský kraj v rámci svého
grantového programu Sociální
služby finančně podpořil částkou
80 000,- Kč zachování dosavadní
úrovně poskytované pečovatelské
služby na území města Sezimova

Ústí.

Od října se budou sbírat
i potravinářské oleje a tuky
Bc. Petr Klíma
oddělení životního prostředí

M

ěsto rozšiřuje pro své občany systém sběru komunálních odpadů o potravinářské
oleje a tuky z domácností. Ty
bylo dosud možné ukládat pouze
ve sběrných dvorech v Zahradní
ulici a na Husově náměstí. Od začátku října je bude možné jako
další odpadovou komoditu ukládat do 11 speciálních kontejnerů,
umístěných na těchto stanovištích
separovaného odpadu:






 ul. K Hájence – u výměníku vedle prodejny COOP
 Nerudova ulice – za prodejnou
Astra
 Lipová ul. – před čp. 494
 Průmyslová ul. – před Jitřenkou
 ul. Nad Nechybou - u křižovatky
s ul. K Hájence
Tuky a oleje po smažení ucpávají a snižují životnost odpadních
potrubních systémů jak v domácj ý sítích.
nostech,, tak i ve veřejných

Neměly by se již vylévat do dřezů
ani do WC, ale v nádobách (PET
láhve nebo v jiném obalu) ukládat
do separačních nádob k tomu určených, odkud budou dále odborně zlikvidovány či zrecyklovány
pro použití v různých průmyslových odvětvích (např. automobilový, energetický průmysl).
Do těchto separačních nádob
patří:
 použité oleje a tuky z domácností (např. fritovací oleje),
 ztužené jedlé tuky.

Sezimovo Ústí I:
Šafaříkova ulice – u dětského hřiště
Kaplického ulice - parkoviště
Táborská ulice – proti pekařství
ul. B. Němcové – u parku

Oleje a tuky se ukládají vždy
v uzavřených obalech, např. PET
lahvích, aby nedošlo k vylití a znehodnocení obsahu.

Sezimovo Ústí II:
 ul. 9. května – proti restauraci
U Vrby
 ul. Svépomoc – před zámečnictvím

www.sezimovo-usti.cz

Není možné ukládat:
 technické oleje a maziva (moto
rové, převodové apod.).
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Poděkování

Děkuji
panu
starostovi
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi
a sboru pro občanské záležitosti za milé blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Karolína Bartáková

Děkuji panu starostovi a sboru pro občanské záležitosti
za přání k mým narozeninám
a paní Evě Veselé za předání
dárku a milou návštěvu.
Helena Franzová

Děkuji
panu
starostovi
Mgr. Ing. Doležalovi za blahopřání k mým narozeninám.
Anna Cibulková

Děkuji
panu
starostovi
Mgr. Ing. Doležalovi a paní
Evě Veselé za milé blahopřání
a dárek k mým narozeninám.
Ludvík Průša

Děkuji panu starostovi za blahopřání k mým narozeninám.
František Novák

Děkuji panu starostovi a sboru pro občanské záležitosti
za milé přání a dárek k mým
85. narozeninám.
Jarmila Pelouchová

Srdečně děkuji panu starostovi Mgr. Ing. Martinu Doležalovi za blahopřání a milý
dárek k mým narozeninám.
Dagmar Zámečníková

Děkuji
panu
starostovi
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi
a sboru pro občanské záležitosti za přání k mým narozeninám.
Libuše Křemenová

Poděkování menším
firmám v našem městě
Prostřednictvím Novinek chci
veřejně poděkovat i menším
firmám v našem městě. Každý
občan občas jejich služby potřebuje.
Olga Čančurová

XXIII. ročník

říjen 2014

Kronika představuje

Anna Slunečková
kronikářka

P

an Svatek je rodákem města
Sezimovo Ústí, zde vychodil
školu, vyučil se ve firmě Kovosvit,
oženil se, vychoval dvě děti, postavil domek. Uprostřed zeleně
zde žije se svojí ženou Ludmilou do dnešních dnů. To je velice
stručný popis života našeho - ono
se vlastně nedá říci pamětníka,
protože je ještě mladý, v produktivním věku - takže budeme říkat
třeba občana.
Ale nejen prací či stravou živ je
člověk. Musí se také o něco zajímat,
něčím se bavit, něčím si ten život
naplnit. Milan má rád kulturu hlavně divadlo. Se svojí ženou jsou
stálými abonenty táborského divadla a velice oceňují výběr her dramaturga divadla pana Kříže s kterým mají již vytvořený přátelský
vztah. A tak nějak pomalu vznikl
i koníček Milana - sbírka fotografií herců s jejich podpisy. I když
na mojí otázku, které foto s podpisem bylo první, zněla odpověď byly to podpisy zpěváků Štědroně,
Neckáře. Černocké a Zagorové a ty
získal v roce 1972 na Libereckých

Inzeráty
PRODEJ
 Prodám garáž v Sezimově
Ústí 2 v lokalitě u Hiltonu.
Tel.: 602 527 611
 Prodám pozemek v Sezimově Ústí 2 o velikosti 700 m2.
Vhodný pro rekreaci, případně trvalé bydlení, el. energie
na pozemku.
Cena 550 tis. Kč.
Tel.: 602 458 668

PRONÁJEM
 Pronajmu, příp. prodám garáž u hvězdárny, elektřina,
jáma.
Tel.: 381 263 161, 731 402 893
 Pronajmu dlouhodobě byt
2+1 ve 4. patře v domě s výtahem v Sezimově Ústí.
Tel.: 775 610 432

XXIII. ročník

Milan Svatek
Pro toto „pamětnické vyprávění“ jsem se vydala do části našeho města,
kde jsem ještě „nelovila“, do řadového domku v Zahradní ulici, abych tady
navštívila pana Milana Svatka.
v rádiu oblíbený Tobogán a na jehož natáčení jezdí do divadla U hasičů a kam právě pan Cibulka zve
známé herce pro jejich vyprávění.
Pan Milan zkoušel sbírat i fota
s podpisy sportovců - má rád motorky - tak Velká cena v Brně byla
vhodným zázemím, ale přece jenom největší vášní jsou ti čeští herci. A na otázku, který herec či herečka ho nejvíce oslovili při žádosti
o podpis, vzpomíná na paní Jiřinu
Jiráskovou, Zitu Kabátovou, kterou
navštívil v nemocnici, na oblíbeného Krakonoše pana Peterku, kterého navštívil v jeho bytě v Liberci,
na paní Vilmu Cibulkovou, která
mu pomohla sehnat podpis pana
Kukury a ještě mu ho spolu s krásným přáním zaslat v dopise. Asi by
toho bylo více, ale místa je málo.
Však část sbírky pana Milana Svatka si mohli prohlédnout návštěvníci výstavní síně Obrazárny Špej-

výstavních trzích. Sbírka v současné době dosahuje čísla 2500 kusů.
Je to pěkná hromádka alb s pěkně
utříděnými fotografiemi. Najdou se
zde i fota zahraničních herců. Získat nějaký pěkný kousek do sbírky
i něco stojí. Ale nejvíce fotografií
má sběratel Milan Svatek našich
českých herců, ať již prvorepublikových, či z dob pozdějších nebo ze
současnosti. Exponáty získává korespondencí, výměnami a u těch,
kteří jsou již zesnulí nebo jinak nedostupní, koupí.
Manželé Svatkovi rádi jezdí
i do divadla do Prahy - to Vinohradské mají asi nejraději. Navázali
zde přes sběratelství přátelství s recepční divadla paní Morávkovou,
která jim pomůže zajistit vstupenky a poradí jak „kultivovaně“ získat podpis herce, který je nejvíce
oslovil. Přátelský vztah mají i s panem Cibulkou, který moderuje

char v Želči u Tábora. A já věřím,
že se třeba nějaké podobné výstavy
dočkáme u nás v Sezimově Ústí.
Snad se mi podařilo přiblížit
nám všem člověka, který se přes
lásku k divadlu stal vášnivým sběratelem. A na moji poslední otázku,
která z hereček se mu nejvíce líbí,
bez zaváhání řekl Audrey Hepburn.
Konstatuji, že nemá špatný vkus.
A co říci závěrem. Že panu Milanovi Svatkovi i jeho ženě Lidušce
přejeme mnoho hlubokých uměleckých zážitků v jejich milovaném
táborském divadle Oskara Nedbala, ale i v těch pražských a ať sbírka
vzkvétá a naplňuje život našeho
sběratele. A mohu prý zde sdělit
i webovou adresu autogramysva
tek.ic.cz. Tak se podívejte.

Nový školní rok ve „staré škole“
a komunikaci mezi sebou i s vyučujícím. Dále budeme zařazovat
i prvky matematiky podle profesora Hejného, které přinášejí trochu
jiný pohled na matematiku.
Tradičně nás čeká celá řada akcí
a školních projektů, které již neodmyslitelně patří k naší škole. Připomenu jen několik nejbližších:
 V listopadu se uskuteční již tradiční projekt pro všechny předškoláky s názvem Nebojte se
velké školy. V rámci této akce
přijdou budoucí školáci se svými
rodiči 4 krát do školy, kde pro ně
budou připraveny různé zajímavé
výtvarné, sportovní i jiné aktivity.

Mgr. Petr Peroutka
ředitel školy

Z

ákladní škola a Mateřská škola
9. května 489, kterou mnozí
znají pod označením „stará škola“, zahájila nový školní rok téměř
na staveništi. V sousedství se rekonstruuje ulice 9. května a tak
nám hluk stavebních strojů znepříjemňuje výuku. I přes tyto nesnáze
je škola plná dětí, které se těší, co
je letos čeká. Dovolte mi, abych
stručně uvedl několik událostí ze
školy, které by vás mohly zajímat.
Zařadili jsme do výuky nový
předmět s názvem Finanční gramotnost, který naučí žáky, jak zacházet s penězi. Je to velmi důležitá
dovednost, kterou jistě v budoucnu ocení.
Na I. stupni (především ve 2.
třídách) budou paní učitelky pravidelně zařazovat do výuky prvky metody s názvem Začít spolu,
která vede děti k větší spolupráci, samostatnosti, odpovědnosti

 Na prosinec chystáme tradiční
Mikulášskou pohádku a živý betlém, který každoročně oživí předvánoční atmosféru na náměstí.
 V prosinci také zveme všechny rodiče našich dětí i všechny
ostatní na Den otevřených dveří, který se uskuteční v sobotu
13. 12. 2014. Kromě ukázky výuky bude k dispozici doprovodný program s prohlídkou školy.
 V lednu nezapomeňte na náš
školní ples, již 11. ročník. Pozor.
Předprodej lístků začíná již tradičně 1. listopadu.
 Leden je i ve znamení zápisu
do školy pro další školní rok.
Dovolte mi, abych popřál všem
školákům milé a vstřícné učitele,
jejich rodičům hodně trpělivosti a tolerance a nám pedagogům
spoustu elánu, nových nápadů
a humoru.
Pokud neznáte naši školu, přijďte se k nám podívat. Rádi vás uvítáme a ukážeme vám vše, co vás

zajímá.
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Loutkové Divadýlko na schodech
Jitka Juračková

L

outkové divadlo v Sezimově Ústí jsem navštěvovala již
od nejútlejšího věku. Vodila mě
do něj maminka Lenka Juračková či babička s dědou, Ludmila
a František Novákovi. Moje mamka a prarodiče jsou totiž členy
souboru. Divadlo jsem tedy mohla vidět z řad diváků, ale i z druhé
strany, kde se spousta lidí snažilo
loutkami a hlasy zaujmout nejen
děti, ale také jejich rodiče. Když
jsem trošku povyrostla, začala jsem
souboru pomáhat. Jelikož jsem nebyla moc dobrý čtenář, byla má pozice jasná, stala jsem se loutkovodičem. Chvilku jsem byla nejmladší
členkou v tomto souboru.
Členem divadla jsem byla na základní a střední škole. V roce 2009
jsme začali společně s loutkáři o víkendech jezdit do nejbližších vesnic a vozit pohádku dětem. Někdy
nás na soboty a neděle nebylo moc,

a tak se mnou cestovaly i maturitní
otázky. I přes víkendové ježdění
s pohádkou za dětmi jsem v roce
2011 na Střední Zemědělské škole
maturitu zdolala. Já jsem pomohla
Marcele Hofbauerové, naší režisérce a ona zase pomohla mně. Psala jsem totiž o ní slohovou práci,
popis ve své písemné maturitní
zkoušce z českého jazyka.
Čas plyne neuvěřitelně rychle,
nyní studuji na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích,
na Pedagogické fakultě. Jsem neustálým členem souboru, protože
dokážu vytrhnout trn z paty, když
se hraje pohádka někde mimo
kino Spektrum a stálí loutkoherci
jsou zaneprázdněni. Bohužel je obtížné skloubit koníček se studiem,
a proto středy, kdy se pohádky nacvičují a představují dětem, zvládají loutkáři hravě beze mne. Mají
na to zdatné mladé síly, kterými
jsou: Diana, Žaneta a Lukáš.
Loutkařský soubor je plný přátelských a hodných lidí, kteří se

snaží vykouzlit u dětských diváků
úsměv. Přála bych si, aby v loutkařském souboru byli všichni napořád. Zkrátka, aby z něho nikdo
nemohl odejít a jen přijímal nové
lidi plné elánu. Bohužel tomu tak
být nemůže. Nejsmutnějšími okamžiky v současném Divadýlku
na schodech jsou úmrtí našich kolegů. Před několika lety nás opustila Milada Příhodová, naše pohádková babička, v loňském roce to byl
Svatopluk Král, jehož plačící klaun
byl naprosto jedinečný a bohužel
letos nás opustil Emil Zástěra, náš
zvukař a moudrý chlap, který měl
srdce na pravém místě. Myslím, že
mohu mluvit za všechny loutkáře,
že nám moc chybí a že jsou všichni
naprosto nenahraditelní.
Ráda bych poděkovala Marcele
Hofbauerové, která úspěšně vede
celý náš soubor. A také všem ostatním v souboru, kteří vědí co je to
spolupráce. Přeji hodně zdraví
všem členům a spoustu sil při práci

s loutkami a nejen s nimi.

Sauna v Sezimově Ústí
Mgr. Petr Havel
prezident TJ Spartak MAS

P

odzimní a zimní měsíce jsou
vhodné pro návštěvu sauny.
Vlastní provoz v sauně bude zahájen v říjnu a bude pokračovat
do konce měsíce dubna. Zdravotní
účinky sauny jsou popsány v následujících řádkách.
Kvalitní regenerace a relaxace
(a právě saunování je vhodnou
formou) jsou vedle pohybu a stravovacích návyků důležité pilíře
zdravého životního stylu. Vlastní
saunovací proces má pozitivní
vliv na tělesné orgány, pravidelné
saunování vede k psychické a tělesné relaxaci, pomáhá při zvýšení odolnosti organismu. Pobyt
v prohřívárně (potírně) vyvolává
rychlé zvýšení kožní teploty – to
vede k odstraňování zrohovatělé
vrstvy pokožky, stejně jako ulpívajících nečistot a baktérií. Pobyt
v sauně zlepšuje vzhled pokožky,
díky jejímu prokrvení se pokožka lépe obnovuje. Vydatné pocení
se projevuje snižováním tělesné
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hmotnosti. Rovněž na činnost
kardiovaskulárního systému má
pravidelné saunování kladný vliv
– pro práci srdce je výhodné rozšíření periferního krevního řečiště
a zrychlení krevního oběhu, spojené s poklesem krevního tlaku.
Účinek saunové lázně na dýchací
systém má regenerační, preventivní a také terapeutický efekt.
Silný tepelný podnět a prokrvení
dýchacích cest vede k větší sekreci

hlenových žlázek a zvlhčení sliznice. Vlivem zvýšení teploty dochází
ke změnám v hormonálních řídících okruzích (vnitřní sekrece).
Důležitý je vliv saunování na tepelné a minerální hospodářství
lidského těla – pocením dochází
k úbytku vody, lze pozorovat rovněž zhoustnutí krve, v potu odcházejí také některé minerály (sodík,
draslík), kyselina močová a některé zplodiny látkové výměny. Důležité je doplnění tekutin a minerálů
(hlavně draslíku) po saunování.
Sauna v Sezimově Ústí nabízí
celý komplex saunovacích služeb,
určitě doporučujeme její návštěvu.
Vstupenka není omezena hodinami, ale platí vždy pro celý jednotlivý vstup – ideální doba pro pobyt
v sauně je 1,5–2,5 hod. Cena je
100 Kč/vstup pro dospělé, 80 Kč/
vstup pro důchodce a děti. Předplatné lístky – 900 Kč/10 vstupů
pro dospělé, 700 Kč pro děti a důchodce. Všichni pracovníci sauny
TJ Spartak MAS se těší na Vaši návštěvu a věří, že saunování přispěje
ke zlepšení Vašeho zdraví a psy
chické pohody.

provoz
od 7. října 2014
ÚTERÝ
muži

17.30–21.00 hodin

STŘEDA
ženy

17.30–21.00 hodin

ČTVRTEK 17.30–21.00 hodin
společná
Nabízíme možnost individuálního pronájmu sauny a klubovny
pro sportovní a pracovní kolektivy:
381 275 760 (kancelář TJ)
Individuální služby – v době
saunování k dispozici masérka.
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U nás ve školce
kolektiv MŠ Lipová,
Sezimovo Ústí

S

končily prázdniny, čas pohody
a oddechu a do školky se nám
vrátily děti těšící se na své kamarády a zážitky. Paní učitelky však
o prázdninách nezahálely a pod
vedením nové paní ředitelky se
podařilo rozšířit nabídku služeb
na školní rok 2014/2015. Od 1.
září je prodloužen provoz školky
od 6.15 hod. do 16.30 hod. a obohatila se i nabídka volnočasových
aktivit např. o angličtinu s rodilou
mluvčí, tanečky, flétničky, fotbal.
V nabídce je také možnost lyžařské
školičky na Monínci a jiné společné akce s dětmi a jejich rodiči.
Paní ředitelka se chce jako speciální pedagog ve své koncepci
také více zaměřit na práci s dětmi
se speciálními potřebami, kterých
v poslední době přibývá. Včasným
zjištěním a rozeznáním případných poruch učení či chování a zejména systematickou prací se tak
dá předejít následným problémům
při vstupu dětí na základní školu.
Pomocnou ruku nabízíme i díky
spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a také klinickým logopedem, se kterým již byla
spolupráce navázána.
Změny se dotkly i materiálně technického vybavení školky.
Po výměně oken a zateplení bude
o prázdninách následovat rekonstrukce sociálního zázemí, šaten

a dalších prostorů v budově.

KLUBÍČK
ve spolupráci s MŠ Lipová
Vás zve na výtvarnou dílnu

TVOŘÍME Z HLÍNY
20. 10. 2014 od 17.00 hodin
v Klubíčku
Dílna je určena
pro všechny věkové kategorie.
Rezervace – kontakt:
Občanské sdružení
„Ostrov Správné místo“ - KLUBÍČKO

K Hájence 666
391 02 Sezimovo Ústí II
Tel.: 776 409 294
e-mail: klubicko@gmail.com
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Softbal v létě – naši hráči na vrcholných turnajích roku
ve finálový souboj s některým českým týmem.

Václav Kalina
trenér

Letošní léto dostalo zlatý punc
pro hráče, trenéra a kouče Hladových
Hrochů Bartoloměje Řízka. Nejen,
že se v reprezentačním dresu
České republiky zúčastnil Mistrovství
Evropy v softbalu, ale i vyhrál.
Následně dostal nabídku zahrát
v nejprestižnějším turnaji Evropy
za Holandský tým DVH po boku
světové nadhazovací jedničky
Adama Folkarda a zase vyhrál.
Dvě zlaté. Jaké to bylo, se snažil
zjistit jeho týmový spoluhráč,
trenér a kouč Václav Kalina.

Myslím, že i Hroši z Havlíčkova
Brodu byli blízko. Vy jste si s nimi
ale poradili snadno 7:0…
Hroši měli dobrý tým, my jsme
s nimi hráli v základní skupině a řekl bych, že jim ten zápas
trošku nesedl. Hroši se nakonec
dopracovali až na krásné čtvrté
místo.

TŘI SPOLUHRÁČI – zleva Bartoloměj ŘÍZEK, Jonáš MACH a Tomáš BENDA, zlato z ME
v softbalu 2014

Rozhovor s Barym Řízkem ME a SUER CUP 2014
Co předcházelo tvým úspěchům
s muži v národních barvách? Pocházíš z jižních Čech z nevelkého
týmu Hladových Hrochů ze Sezimova Ústí, kde působíš s Václavem Kalinou jako trenér mužů,
hráč a kouč, s příležitostnou výpomocí u mládeže. Dá se takový
nápor zvládat a přitom ještě pracovat na osobním růstu?
V mládežnických kategoriích
jsme s Vencou vždy vyčnívali nad
naše vrstevníky, vyrůstali jsme
u softbalu od malička. Naši rodiče hráli na hřišti a my vedle nich.
Dámy Zuzana Řízková a Alena
Kalinová vedly družstvo včetně
tréninků a předávaly nám svoje
znalosti. Následovaly pozvánky
do juniorské reprezentace, hostování do extraligy mužů a po osmi
letech do reprezentace mužů, kde
jsme získávali další cenné zkušenosti. Což znamenalo jezdit
na různá soustředění a tréninky.
Teď vedeme tréninky my a učíme
softbal další generaci, tým vedeme tak, aby to každý zvládal, my
to musíme brát trošku individuálně.
Vyhrál jsi toto léto dvě velké zlaté evropské medaile, která je pro
tebe cennější?
Ani nejde tak o medaili, ale o zážitky, přípravy, přátele a o tu cestu,
která mě k tomu přivedla. Pořád to
hrajeme pro radost a medaile je jen
upomínka. Každý turnaj je jiný, ale
zážitky nezapomenutelné.

XXIII. ročník

Co říkají na tvůj úspěch ,,tví
trenéři“ Alena Kalinová, Zuzana Řízková a Václav Kalina. Kdo
vlastně trénuje koho?
Ani nevím, asi dobrý, na to by
ses musel zeptat jich.
Momentálně asi já trénuju všechny, dá se to a celkem mě to i baví. Nejdůležitější je, aby všichni naslouchali
a poslouchali, pak jde vše snadno.
(Pozn.: Baryho úspěch je skvělou
vizitkou, přístupu a odhodlání softbalové rodiny Hladových Hrochů.
Upřímně gratulujeme. V. Kalina)
Na letošním ME se ti dost dařilo, dalo by se říct, že patříš k pálkařské špičce ČR?
Snažím se na tom hodně pracovat a letošní sezonu jsem přišel
na dost věcí, pomohla mi i příprava
s nároďákem. Na ME to byl splněný
sen, nevím, asi se mi splašila kladiva. Člověk může být vždycky lepší.
Jak jste se s Tomášem Bendou
dostali do DVH? Oslovili vás,
nebo jste si sami sháněli tým?
Oslovil nás Norman Ames přes
Anthonyho Beaumonta (catcher
DVH), jestli bychom neměli zájem
si zahrát Super Cup. Nevím jak
Tom, ale já jsem chvíli přemýšlel,
jestli pojedu s DVH. Měl jsem totiži nabídky i z českých týmů, ke kterým mám samozřejmě blíž. Ale ať
se to někomu líbí nebo ne, když
přede mne někdo položí soupisku
se jménem Adama Folkarda vedle
mého, nemůžu říct ne.
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Je Folkard opravdu nejlepší? Co
z něj dělá takovou hvězdu?
Řekl bych, že tu hvězdu z něj dělají jeho výsledky, vyhrál už všechno, co mohl. K tomu všemu je jeho
přístup opravdu ukázkový, asi to
by všichni mladí měli vidět.
Na druhou stranu, není to pak
trochu nuda hrát v poli, když je
na prkně?
(Pozn.: Na prkně je hovorový výraz pro post nadhazovače v zápase.)
Na kečru to rozhodně nuda nebyla, ale v poli celkem jo, je. No
a co!
Zahraniční posily měla i celá
řada dalších týmů. Byla na Super
Cupu větší koncentrace kvalitních
softbalistů než na ME v Havlíčkově Brodě?
Určitě je to kvalitnější turnaj.
Na ME byly čtyři kvalitní týmy,
tady celá horní devítka mohla
klidně turnaj vyhrát. Navíc na Super cup si každý tým může přivést
i posily, které nemá trvale na soupisce a většinou zahraniční týmy
zvou mimoevropské hráče, nebo
Čechy. Díky kvalitě české soutěže
tam bylo cca sedmdesát Čechů.
S DVH jste na turnaji prohráli
jediný zápas, většinu jste jich vyhráli rozdílem. Věřili jste v úspěch
už od začátku?
Byli jsme jedním z největších
favoritů. Asi ano věřili, ale stát se
mohlo cokoli. Trošku jsem doufal

Největší výzvou ale byly hlavně
souboje s Horsholmem, na který
jste narazili hned třikrát...
Samozřejmě. Horsholm byl
papírově nejsilnějším soupeřem.
Na nadhozu měli Jeremyho Manleyho, několikanásobného mistra
světa a vítěze ISC. Ale ztroskotali
na nedostatku kvalitních pálkařů.
Bohužel, dva pálkaři celý turnaj
neudělají. Pro tým je zapotřebí mít
vyrovnaný line-up (pořadí útočících pálkařů), což my jsme na rozdíl od nich měli.
Horsholm byl přitom jediný
tým, který vás dokázal na turnaji
porazit. Bylo to podle tebe zasloužené finále?
Bylo zasloužené. Byl to jediný
tým, který byl schopný vytvořit
na Adama alespoň nějaký tlak.
Jaká byla v týmu atmosféra,
když jste byli poskládaní z hráčů
z celého světa pro jediný turnaj?
Sedli jste si?
Každý měl přesně dané místo
a myslím si, že to perfektně sedělo. Každý si odvedl svojí práci
naplno.
Jsou podle tebe výsledky českých týmů a zájem o české hráče
v zahraničí důkazem dominance
českého mužského softbalu na evropské scéně?
V Čechách je poměrně slušná
základna mladých hráčů, kteří
mají chuť jezdit na tento turnaj.
Pro nás je to jedině dobře, spousty
Čechů vidí ty nejlepší. Doufám, že
tento trend vydrží a Česko z toho
bude profitovat.
Je něco, co bys, rád, vzkázal
mladým sportovcům z malých
i velkých týmů?
Dělejte sport pro radost a věřte,

že bez tréninků to nejde.

www.sezimovo-usti.cz

2014 říjen
INZERCE

PACOVSKÉ STROJÍRNY přijmou
KONSTRUKTÉRY

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

(Vytváříme novou konstrukční skupinu 3 – 4 konstruktérů)
POŽADUJEME:
x SS nebo VŠ vzdělání technického směru
x znalost 3D CAD programů, základní znalost výpočtů pevnosti a pružnosti
x absolventi vítáni, praxe výhodou
NABÍZÍME:
x odpovídající mzdové ohodnocení
x možnost zvyšovat si kvalifikaci v rámci firemního systému vzdělávání, profesní rozvoj, závodní stravování,
dovolená navíc, příspěvek na životní pojištění, příspěvek na dopravu, jazykové kurzy
Personální oddělení:
Mgr. Radka Vítů
radka.vitu@pacovske.cz
724 589 699, 565 410 213

www.sezimovo-usti.cz

PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.
Nádražní 697, 395 01 Pacov, Česká republika
Tel.: +420 565 443 111-14, fax: +420 565 443 117
info@pacovske.cz, www.pacovske.cz

15

XXIII. ročník

říjen 2014

Kulturní a sportovní akce na měsíc říjen
O ZLATÉ RYBCE

22. a 29. října 16.30 hod
Loutkový sál Spektrum
HARMONIZAČNÍ
A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

Divadýlko na schodech
Kočička je nespokojená se svým
životem, a tak jí pejsek vypráví
pohádku o zlaté rybce, která plní
přání a o rybářově ženě, která
chtěla víc a víc, až neměla vůbec
nic. A kočička? Ta se z vyprávění
poučila….
Vstupné: 20 Kč

6., 13., 20. října 18 hod.
Malý sál Spektrum
Cvičení pro zdraví a psychickou
pohodu, které je vhodné pro
všechny věkové kategorie včetně
seniorů. Zbavíte se napětí, bolesti,
naučíte se správně využívat
svaly a předcházet zdravotním
problémům.
Vstupné: 60 Kč

v Pole Dance. Moderuje Petr
Zajíček společně s Miss ČR 2010
a zpěvačkou Jitkou Válkovou.
Vstupné: 160 Kč

DIVADLA

BESEDY
PŘEDNÁŠKY

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

AUTORSKÉ ČTENÍ:
ALENA BLÁHOVÁ

9. října 16.30 hod.
Městská knihovna SÚ I

S VORVANĚM DO BULHARSKA

15. října 19 hod.
Sál Spektrum

KŘESLO PRO HOSTA:
LUBOŠ DVOŘÁK
JIHOČESKÉ FILMOVÁNÍ
NA TÁBORSKU

Oblíbený herec a komik Bob
Klepl vypráví zábavné historky
o svých filmových a divadelních
rolích i o své rodině. Brilantně mu
sekunduje jeho herecká kolegyně
Eva Holubová.
Vstupné: 250 Kč

7. října 18 hod.
Malý sál Spektrum

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

NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
Sezimoústecká učitelka ze
„Žluté“ školky vydala knížku
pohádek. Přijďte se s nimi
seznámit! V rámci týdne knihoven
pořádáme autorské čtení
s autogramiádou Aleny Bláhové
a její prvotiny Pohádky ze školky
pro kluky a pro holky.

23. října 19 hod.
Sál Spektrum

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

Jeff Baron
Legrační, dojímající příběh lásky
a odpouštění se Stanislavem
Zindulkou a Matějem Hádkem
v hlavních rolích.
Režie: Vladimír Michálek
Vstupné: 290 Kč

14. října 18 hod.
Malý sál

(NE)BEZPEČNÝ VĚK

Přednáška mluvčího PČR Tábor
por. Mgr. Miroslava Doubka
určená pro seniory, ve které
se dozvíte, jak předcházet
nebezpečným situacím, na co
si dávat pozor, jak se chovat
v případě ohrožení, zkrátka jak
prožít poklidný a především
bezpečný podzim života.
Vstupné: zdarma

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

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ
PETR MAREŠ – FOTOGRAFIE

12. října 14–17 hod.
Galerie Spektrum
Poslední den výstavy Petra Mareše
se můžete přijít podívat do Galerie
Spektrum a zároveň si popovídat
s autorem. Akce se koná v rámci
jihočeských Dnů otevřených
ateliérů.

POHÁDKY
ČARODĚJNÁ POHÁDKA

15. října 16.30 hod.
Sál Spektrum

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

CESTA KE ZDRAVÍ:
SLINIVKA

22. října 18 hod.
Malý sál Spektrum
Přednáška MUDr. Vladimíry
Koutenské na téma využití
alternativních metod k sebeléčení.
Vstupné: 40 Kč

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

TANEČNÍ VEČER

17. října 19 hod.
Vestibul Spektrum
K tanci a poslechu hraje skupina
Klávesy band.
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

GRAND MÓDA – ODPOLEDNE
PRO ŽENY

25. října 16 hod.
Sál Spektrum
Módní přehlídky, kadeřnická
show, vystoupení mistryně ČR

XXIII. ročník

Povídání s redaktorem a editorem
Jihočeských deníků Bohemia
o natáčení filmů na Táborsku
samozřejmě hojně doprovázené
snímky a ukázkami.

KURZY, DÍLNY

Divadýlko Mrak
Nečekanou záměnou odnese
čaroděj – král havranů na svůj
hrad na skleněné hoře místo zlé
Mařeny hodnou Barušku. Tovaryš
Vincek se s pomocí zajíčka Ušáčka
vydá Barušku hledat a pokusí se ji
vysvobodit. A jak to dopadne?
Vstupné: 50 Kč

KORÁLKOVÁNÍ

21. října 17 hod.
Klubovna Spektrum
Kurz s Olinou Šebkovou.
Na kurzu se naučíte jednu
z nejzákladnějších technik výroby
šperků – ketlování. Vyrobíte si
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ketlovaný náhrdelník (přívěšek)
nebo náramek „cinkáček“.
Začátečníci si mohou zkusit
výrobu naušnic. K dispozici
budou nealergizující komponenty,
základní korálky, podložky,
ketlovací kleště a další potřebné
nářadí. Pro zájemce budou
k zakoupení korálkové doplňky.
Cena kurzu i s materiálem: 360 Kč
..............................................................................................

KAŠPÁRKOVA DÍLNIČKA

22. a 29. října 15.30 hod.
Klubovna Spektrum
Výtvarná dílna, kde si děti vyrábějí
loutky a postavičky z různých
materiálů na motivy aktuálních
pohádek Divadýlka na schodech.
Vstupné: 30 Kč

VÝSTAVY
PETR MAREŠ:
FOTOGRAFIE

9. září–12. října
Galerie Spektrum
Táborsko – pohledy známé
a neznámé, Střípky české
architektury.
Výstava je otevřena v době konání
kulturních akcí MSKS včetně
promítání filmů nebo po domluvě
v kanceláři předprodeje.
..............................................................................................

DOTEKY – ŠEPOTY

13. října–2. listopadu
Vernisáž 13. října v 17 hod.

Galerie Spektrum
Společná autorská výstava dvou
výjimečných dam – fotografky
Lenky Kubelové a básnířky Míly
Svatkové. Snímky a poezie na sebe
vzájemně navazují, proplétají
se a vytvářejí umělecký celek.
Výstava je otevřena v době konání
kulturních akcí MSKS včetně
promítání filmů nebo po domluvě
v kanceláři předprodeje.
..............................................................................................

PŘÍRODA
A ARCHITEKTURA
ČESKOSLOVENSKA

14. října–16. listopadu
Vestibul Spektrum
Fotografie amatérského fotografa
Václava Meda z let 1970 až
do současnosti: lázeňská města
západních Čech, Český ráj,
Vysoké Tatry, církevní stavby
a památníky, historické budovy
města.

www.sezimovo-usti.cz
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Kulturní a sportovní akce na měsíc říjen
VÝLETY
VÝLET: ZÁPADNÍ ČECHY

28. října (státní svátek)
Odjezd: 7 hod. z parkoviště
Spektrum Sezimovo Ústí,
v 7.15 hod. z parkoviště
nádraží ČD Tábor
Komentovaná prohlídka Plzně
a pivovaru Pilsner Urquell
Do Plzně se vydáme v den
oslav vzniku samostaného
Českéslovenska, kdy budou
otevřené dveře do řady
pamětihodností za symbolických
28 Kč. S profesionální průvodkyní
projdeme centrem města,
navštívíme Katedrálu sv.
Bartoloměje, Velkou synagogu
židovské obce, nakonec si
necháme Pivovarské muzeum
a pivovar Pilsner Urquell. Město
se s námi slavnostně rozloučí
velkolepým ohňostrojem
za doprovodu Smetanovy
a Dvořákovy symfonie v 19 hodin.
Cena: 690 Kč (doprava, průvodce
Měxus, průvodce města Plzně,
vstupy do objektů: Katedrála
sv. Bartoloměje, Velká synagoga,
pivovar a muzeum Pilsner Urquell)
Rezervace nutné do 21. 10. na tel.
737 254 684, 381 276 707 nebo
mailem: mexus@sezimovo-usti.cz

KLUBOVNA III. VĚKU
Klubovna v Jiráskově ulici

VYCHÁZKA: PODÉL
TISMENICKÉHO POTOKA

VÝLET: MUZIKÁL SNĚHOVÁ
KRÁLOVNA

18. října 13.30 hod.
Sraz před hotelem MAS

9. listopadu
Divadlo Hybernia Praha

Vycházka s Hanou Kazatelovou
po jordánské hrázi, poté se
vydáte po nové cyklostezce
podél Tismenického potoka,
vyšlapete na Švehlův most a odtud
autobusem č.30 na autobusové
nádraží a MHD domů do SÚ.

Odjezd v 13 hod. z parkoviště
Spektrum Sezimovo Ústí,
13.15 hod. z parkoviště
nádraží ČD Tábor.
Zveme vás do divadla Hybernia
na český rodinný muzikál Sněhová
královna, kde jsme pro vás zajistili
vstupenky I. kategorie.
Hrají: Dagmar Patrasová,
Mahulena Bočanová, Sabina
Laurinová, Linda Finková,
Martina Pártlová a další
Cena: 750 Kč (vstupenka
I. kategorie, doprava)
Rezervace nutné do 30. 10. 2014.
na tel. 737 254 684, 381 276 707
nebo na: mexus@sezimovo-usti.cz

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

CHCEME BÝT FIT

20. října 15 hod.
Zkušená lektorka Martina
připravila regenerační cvičení
v tenisové hale u Kozského
potoka. Vezměte si s sebou
cvičební úbor a náležitou obuv
na přezutí. Tentokrát se sejdeme
v 15 hodin přímo u tenisové haly!

NÁVŠTĚVY
U PANA GREENA
Prvním představením divadelní sezony Podzim 2014 bude
komorní příběh plný laskavého
humoru se Stanislavem Zindulkou a Matějem Hádkem
s názvem Návštěvy u pana
Greena ve čtvrtek 23. října od
19 hodin.

PŘIPRAVUJEME
NA LISTOPAD

KINO SPEKTRUM
POD ZEMÍ (As Above, So Below)

KURZ: FIMOŠPERKY A BROŽE

2. října 20 hod.

1. listopadu 10 hod.
Klubovna Spektrum

Horor USA, od 15 let, titulky,
89 minut
V pařížském podzemí se ukrývá
neznámý prostor, lákající mnoho
průzkumníků. Tam ale všichni
poznají, že vrátit se nemohou
a pokud si chtějí uchovat naději
na přežití, musí postupovat stále
níž do míst, kde na ně čekají
výjevy mnohem děsivější než ty,
které zůstaly za jejich zády.
Režie: John Erick Dowdle
Hrají: E. Hodge, P. Weeks,
B. Feldman
Vstupné: 110 Kč

Kurz s Olinou Šebkovou – hra
s barvami a texturami
Cena kurzu včetně materiálu: 390Kč

PÍŠEME KRONIKU ANEB JAK TO
BYLO? VZPOMENEME SI?

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

6. října 15 hod.

5.–9. listopadu
Sál Spektrum, loutkový sál

Společně se to určitě podaří.
Začneme psát kroniku i o tom,
co jsme v Klubovně III. věku už
zažili. Pokud máte fotky a vlastní
postřehy z akcí, nenechte si je
pro sebe a vezměte je s sebou
na setkání.

LOUTKOVÝ FESTIVAL

Tentokrát se připravte

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

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

PLNÝ KOŠÍK HUB

VÝCHOZÍ BOD (I Origins)

13. října 15 hod.

3. října 17.30 hod.

Co s ním? O houbách
a zajímavostech kolem nich
nám bude vyprávět ing. Jaroslav
Mlejnek a určitě to „na houby“
nebude.

Sci-fi drama USA, od 12 let,
titulky, 107 minut
Příběh biologa studujícího
evoluci oka. Potká tajemnou
dívkou, vzniká vášnivý vztah,

www.sezimovo-usti.cz

i na loutkové představení ve 3D!
Více informací v listopadových
Novinkách.
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který ale končí tragicky. Ještě více
se ponoří do své práce a učiní
nečekaný objev, který zpochybní
jeho víru ve vědu a změní jeho
skeptický postoj vůči mystickým
a spirituálním silám.
Režie: Mike Cahill
Hrají: M. Pitt, B. Marling,
A. Bergès-Frisbey
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

FÍZLOVÉ, HAJZLOVÉ
(Wrong Cops)

3. října 20 hod.
Komedie Fr./USA, od 15 let,
titulky, 83 minut
Fraška o zdegenerovaných
velkoměstských cajtech, kteří jsou
v nespecifikovaném světě blízké,
zločinu zbavené budoucnosti,
jedinými skutečnými padouchy.
Neplatí žádné zákonitosti: vše je tu
podřízeno mechanice pudovosti,
spontánní debility a nesmyslu.”
Režie: Quentin Dupieux
Hrají: E. Judor, S. Little,
M. Manson
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

TŘI BRATŘI

4. října 17.30 hod.
Pohádka ČR, přístupný, 86 minut
Tři bratři se vydávají do světa
na zkušenou, aby si našli nevěsty
a rodiče jim mohli předat
hospodářství. Sourozenci při svém
putování vstupují do slavných
pohádek, ve kterých je čeká
mnoho nástrah, nečekaných
příhod a snad také láska…
Režie: Jan Svěrák
Hrají: T. Klus, V. Dyk, Z. Piškula,
Z. Svěrák
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT
(Before I Go To Sleep)

4. října 20 hod.
Thriller USA, od 15 let, titulky,
92 minut
Christine se každé ráno probouzí
v neznámém pokoji v posteli s cizím
mužem. Nejde ovšem o pravidelné
úlety na jednu noc. Ten muž je
totiž už řadu let jejím manželem.
Christine při nehodě před několika
lety utrpěla poškození mozku, při
kterém se jí během noci pokaždé
vymaže paměť..
Režie: Rowan Joffe
Hrají: N. Kidman, C. Firth, M. Strong
Vstupné: 110 Kč
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ZMIZELÁ (Gone Girl)

kouzelník skončí v nemocnici
a jeho chamtivý synovec využije
šanci, aby dům prodal, kocourek
se nevzdává a rozhodne se
spolu s novými kamarády dům
zachránit.
Režie: Jeremy Degruson,
Ben Stassen
Vstupné: 110 Kč

10. října 20 hod.

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

Drama USA, od 15 let, titulky,
145 minut
Amy se ztratila v den pátého
výročí svatby s Nickem. Zoufalý
manžel organizuje rozsáhlé
pátrání. Paralelně s tím probíhá
policejní vyšetřování. Všechny
stopy, důkazy a svědectví
Amyiných blízkých ale ukazují
právě na Nicka. Kdo to vlastně je?
Trpící oběť zločinu, nebo cynická
zrůda...
Režie: David Fincher
Hrají: B. Affleck, R. Pike,
N. P. Harris
Vstupné: 120 Kč

DIVOKÉ HISTORKY

Hrají: D. Washington, M. Csokas,
Ch. Grace
Vstupné: 120 Kč
7 TRPASLÍKŮ (The 7th Dwarf)

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

5. října 17.30 hod.

TŘI BRATŘI

Animovaný Něm., přístupný,
dabing, 88 minut
Špunťa, nejmladší ze sedmi
trpaslíků, nešťastnou náhodou
píchnul princeznu Růženku
do prstu, než hodiny na oslavě
jejích 18. narozenin odbily půlnoc.
Tak naplnil kletbu zlé čarodějnice
Dellamorty. On i jeho šest
kamarádů musí stůj co stůj chybu
napravit. Ale jak? Přece polibkem
z pravé lásky!
Režie: Boris Aljinovic, Harald
Siepermann
V čes. znění: J. Vágner, Z. Maryška,
B. Tůma, J. Carda
Vstupné: 120 Kč

10. října 17.30 hod.

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

NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ
(Most wanted man)

5. října 20 hod.
Thriller VB/USA/Něm., od 15 let,
titulky, 121 minut

V hamburské islámské komunitě
se jedné noci objeví neznámý muž
na pokraji smrti. Napůl Čečenec,
napůl Rus, který má u sebe
500 dolarů a tajné informace
o milionovém kontě v jedné
bance. Jeho identita zůstává
záhadou - je terorista nebo oběť
špinavých praktik zločinu?
Režie: Anton Corbijn
Hrají: P. S. Hoffman, R. McAdams,
W. Dafoe
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

EQUALIZER (The Equalizer)

9. října 20 hod.
Akční thriller USA, od 15 let,
titulky, 132 minut
Bývalý člen elitní tajné vojenské
jednotky předstíral svou smrt,
aby mohl začít žít poklidný
život v Bostonu. Kvůli záchraně
života mladé dívky musí ale svůj
dobrovolný odpočinek ukončit
a ocitá se tváří v tvář extrémně
násilným ruským gangsterům.
Režie: Antoine Fuqua

XXIII. ročník

Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

(Relatos salvajes)

12. října 20 hod.

11. října 17.30 hod.

Černá komedie Arg./Šp., od 12 let,
titulky, 122 minut
Šest divokých historek spojuje
téma drobných i větších
nespravedlností a křivd, kterým se
člověk nemůže bránit, nechce-li
překročit hranice zákona či
dobrých mravů. Čeho je ale moc,
toho je příliš. V různých situacích
se hrdinové filmu dostanou
do bodu, kdy už jim dojde
trpělivost...
Režie: Damián Szifron
Hrají: R. Cortese, J. Zylberberg,
E. Rivas
Vstupné: 80 Kč

Vstupné: 120 Kč

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

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

KMEN (Plemya)

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE

16. října 20 hod.

11. října 20 hod.

Drama Ukr./Niz., od 15 let,
titulky, 130 minut
Hluchoněmý teenager Sergey
nastoupí do specializované
internátní školy. Aby zde „přežil“,
stává se členem divoké organizace
– Kmene. Sblížení s jednou
z kmenových konkubín však
přeroste v lásku a on tak proti své
vůli musí porušit všechna nepsaná
pravidla ve společenské hierarchii
Kmene.
Režie: Myroslav Slaboshpytskiy
Hrají: G. Fesenko, Y. Novikova,
R. Babiy
Vstupné: 100 Kč

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

7 TRPASLÍKŮ (The 7th Dwarf)

Komedie ČR, od 12 let, 97 minut
Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si
nechávají život prokluzovat mezi
prsty. Neměli by. Pro některé
z nich to totiž dneska večer
skončí. A proto se v jejich blízkosti
objevili andělé. Jejich podoba
a názory vás asi zaskočí. Podle
mimořádného románu Michala
Viewegha.

Režie: Alice Nellis
Hrají: M. Labuda, V. Dyk,
V. Javorský, B. Polívka,
Z. Bydžovská
Vstupné: 120 Kč

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

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

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

DŮM KOUZEL (The House Of Magic)

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE

12. října 17.30 hod.

18. října 20 hod.

Animovaný Bel., přístupný,
dabing, 85 minut
Opuštěný kocourek Bouřka se
ukryje v tajuplném domě starého
kouzelníka, kde bydlí řada
nevšedních bytostí. Když ale

Vstupné: 120 Kč

DŮM KOUZEL
(The House Of Magic)

18. října 17.30 hod.
Vstupné: 110 Kč

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

DRÁKULA:
NEZNÁMÁ LEGENDA
(Dracula Untold)

19. října 17.30 hod.
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Dobrod. fantasy USA, od 12 let,
titulky, 92 minut
Nebál se postavit obrovské přesile.
Obětoval se, aby ochránil svou
rodinu a svůj lid. Stal se legendou,
která úspěšně zbrzdila turecký
vpád do Evropy. Přesto ho dnes
vnímáme především jako jedno
z největších monster, jaké lidská
mytologie stvořila. Řeč je o hraběti
Drákulovi.
Režie: Gary Shore
Hrají: L. Evans, D. Cooper,
S. Gadon
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

NICK CAVE: 20 000 DNÍ NA ZEMI
(20.000 Days on Earth)

19. října 20 hod.
Dokument VB, od 12 let,
titulky, 96 minut

Jedinečný dokument o jedinečné
umělecké osobnosti vás seznámí
s každodenními rituály Nicka
Cavea, s tajemstvím jeho inspirace
a také s jeho vnitřními běsy
a dávnými, hluboko zasutými
křivdami. Absolutně upřímný
a obnažující film, který Cave pojal
jako jistou formu terapie.
Režie: Iain Forsyth a Jane Pollard
Hrají: N. Cave, S. Cave, B. Bargeld,
K. Minogue
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

CO JSME KOMU UDĚLALI?
(Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?)

24. října 17.30 hod.
Komedie Fr., od 12 let, titulky,
97 minut
Verneuilovi patří mezi vážené
občany. Mají čtyři dcery, ale první
tři svatby rozhodně nebyly podle
jejich ideálních představ. Jedna
dcera si totiž vezme muslima,
druhá Žida a třetí Číňana.
Poslední nadějí na „opravdovou“
svatbu v kostele mají u nejmladší
dcery, která, haleluja, potkala
spořádaného katolíka. Jenže…
Režie: Philippe de Chauveron
Hrají: Ch. Clavier, Ch. Lauby,
A. Abittan
Vstupné: 110 Kč

www.sezimovo-usti.cz
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ANNABELLE (Annabelle)

24. října 20 hod.
Horor USA, od 15 let, titulky, 95 minut
John našel pro svou nastávající
dokonalý dárek – krásnou
klasickou panenku oděnou
do svatebních šatů. Jedné noci
ale vtrhnou do domu vyznavači
satanského kultu a brutálně
napadnou mladý pár. Nic z toho,
co udělali, nelze ani zdaleka
srovnávat se zlem, kterým je nyní
posedlá Annabelle.
Režie: John R. Leonetti
Hrají: A. Wallis, B. Howe
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

ŠKATULÁCI (Boxtrolls)

26. října 17.30 hod.
Animovaný USA, přístupný,
dabing, 97 minut

V Sýrečkově není radno
vycházet po setmění. Z doupat

vylézají podivní Škatuláci,
kteří kradou vše, co jim přijde
do rukou. Jednou prý dokonce
ukradli malého kluka! A právě
tenhle ukradený klučina vám
v dobrodružném vyprávění
prozradí, že to všechno jsou jen
bohapusté lži a kecy v kleci.
Režie: Graham Annable, Anthony
Stacchi
V čes. znění: L. Županič,
M. Sucharda, Z. Maryška
Vstupné: 110 dospělí, 90 děti

KNIHOVNY
Městská knihovna SÚ I
Knižní novinky
Boris Starling: Vodka
Špionážní thriller

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

Měxus

O

d října si můžete zajít do Spektra zacvičit. Ale nečekejte žádnou divočinu. Ani se nezadýcháte.
Harmonizační a zdravotní cvičení,
které pozitivně ovlivňuje zdraví
a psychiku, povede Mgr. Lenka
Čápová. Cvičí se v pohodovém rytmu s využitím míčků a overballů.
Pomůže vám zbavit se bolesti zad,
naučíte se správně využívat svaly

26. října 20 hod.
Drama Tur./Něm., od 15 let,
titulky, 196 minut
Bývalý herec vlastní v centrální
Anatolii malý hotel, kde žije se
svou mladou ženou a sestrou, která
se zotavuje z nedávného rozvodu.
Turistická sezóna končí. Hotel se
v tomto období stává úkrytem, ale
i místem, odkud není úniku a který
otevírá staré rány a podněcuje
nevraživost jeho obyvatel.
Režie: Nuri Bilge Ceylan
Hrají: H. Bilginer, M. Sozen, D. Akbağ
Vstupné: 100 Kč

Měxus

M

ilí senioři, tato zpráva patří
právě vám. Jak se nenechat napálit? Jak nenaletět podvodníkům?
Jak se vyhnout problémům v dopravních prostředcích? Jak se cítit
bezpečně doma i na ulici? Jak nepod-
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Laura Joh Rowlandová:
Ohnivé kimono
Japonský historický román
s detektivní zápletkou

Milan Dušek: Dáma na telefon
Česká detektivka

Janice Y. K. Lee:
Učitelka klavíru
Román pro ženy

Zdeněk Merta: Pražská svatba
Jedenáct smyslně laděných příběhů

Jarmila Skalná: Nora
Psychologický román ze současnosti

Markéta Harasimová:
Sametová kůže
Vražda, láska, velké peníze...

Jefferson Bass: Oltář v jeskyni
Příběh z Farmy mrtvol – odhalení
šokujícího tajemství nalezené mumie

Jude Deveraux: Pravá láska
Čtení pro ženy

Akce
Týden knihoven – 6. 10.-10. 10.
Výstava černobílých fotografií
Jaroslava Kalenského
„Balónové létání“
Výstava barevných fotografií
Jany Gottwaldové
„ Barevný podzim“
Amnestie upomínek
Registrace nových čtenářů
zdarma

Akce
Týden knihoven – 6. 10.-10. 10.
Autorské čtení: Alena Bláhová

9. října 16.30 hod.
Amnestie upomínek
Registrace nových čtenářů
zdarma

Pohádky ze školky

a předcházet zdravotním problémům a vadám pohybového aparátu. Jednotlivé cviky působí na energetické dráhy, stimulují akupresurní
body a tím harmonizují tok energie
v těle. Seznámíte se se sestavou Pět
Tibeťanů, masáží DO – IN či automasáží. Výsledkem je pocit uvolnění a pohody. Cvičení je jednoduché,
může je cvičit každý bez omezení
věku. Je proto vhodné i pro seniory. Těšíme se na vás po tři říjnová
pondělí od 18 hodin v Malém sále

Spektrum.

M

ožná někteří z vás zaznamenali,
že sezimoústecká učitelka mateřinky Alena Bláhová napsala knížku
pohádek. A strhl se kolem toho pěkný humbuk. O knížku je velký zájem
a zvěsti o ní se šíří mezi lidmi jako
lavina. Nemůžeme stát stranou tohoto hezkého dění, a proto jsme se rozhodli uspořádat v Městské knihovně
Sezimovo Ústí I autorské čtení. Říjen

se pro tuto příležitost náramně hodí.
Od 6. do 12. 10. totiž probíhá celorepublikový týden knihoven. Součástí
autorského čtení knížky Pohádky ze
školky bude také malá výstava ilustrací Vandy Pincové, která publikaci
obohatila krásnými obrázky. Na návštěvníky bude čekat malé pohoštění.
Takže kdy? Ve čtvrtek 9. října v půl
(kn) 
páté odpoledne!

Vstupenky na Grand módu v prodeji

U

(Ne)bezpečný věk
Kateřina Nimrichtrová

Knižní novinky

ZIMNÍ SPÁNEK (Kis uykusu)

Cvičení pro zdraví a duševní pohodu
Kateřina Nimrichtrová

Městská knihovna SÚ II

lehnout „Šmejdům“? O tom všem
bude pojednávat přednáška komisaře Skupiny tisku a prevence Územního odboru Policie České republiky
Tábor por. Mgr. Miroslava Doubka.
Povídání na téma (Ne)bezpečný věk
chystáme v Malém sále Spektrum
14. října od 18 hodin. Vstupné je
zdarma, tak neváhejte. Tohle rozhodně nebude promarněný čas. 
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ž v minulém čísle jsme vás
informovali o tom, že akci
Odpoledne pro ženy respektive
Grand móda si letos zopakujeme,
a to v říjnu. Vstupenky si můžete
již nyní zakoupit nebo rezervovat
v kanceláři předprodeje. Účast
na módní přehlídce již přislíbili
Gerry Weber české Budějovice
– elegantní móda, Desigual - španělská móda, 6dance – společenské
šaty, sportovní oblečení, Donna
– módní doplňky, Pánské oděvy
OTA, Obuv Bonet, Markéta Ur-

banová – návrhářka, o moderování celé akce se postará Petr Zajíček společně s Českou Miss 2010
a zpěvačkou Jitkou Válkovou, kterou uslyšíte i zpívat, těšit se můžete
také na opravdovou kadeřnickou
show a vystoupení mistryně ČR
v Pole Dance Lucie Šimkové. Program je tentokrát celý situován
do velkého sálu, takže lístky budou
na místa. Tak ať o to 25. října nepřijdete! Začínáme v 16 hodin.
Partnerem akce je Studio Grand
a 6dance Tábor.
(kn) 
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Pozvali jsme do Spektra Kapotu
Kateřina Nimrichtrová
Měxus

„T

ak na ně se určitě dojděte
podívat,“ šušká se po celém
Táboře o relativně novém amatérském divadelním souboru, který
si dal název Kapota. My vyslyšeli, zhlédli jejich představení Malý
kabaret... a pozvali je k nám. A vy
si díky tomu můžete 7. listopadu
vychutnat jejich „komedii s neumělými zpěvy pro celou rodinu“
Stvoření světa. Hra je velmi volně inspirována Jeanem Effelem

Filmování na Táborsku s L. Dvořákem

a příběhem Boha, který stvořil
svět. Setkáte se v ní s neposednými anděly, kteří Bohu pomáhají,
a tak přijdou na svět nejen planety, vesmír, zvířata a Adam a Eva,
ale také záhadná Lilith. Jak to
tedy na začátku bylo doopravdy
a jak to Bůh skutečně myslel, se
můžete dozvědět na představení
táborského divadelního souboru
Kapota. Autorem hry je režisérka a vedoucí souboru Kateřina
Pokorná. Začínáme jako obvykle
v 19 hodin, vstupenky si už nyní
můžete zakoupit v kanceláři před
prodeje.

Kateřina Nimrichtrová
Měxus

M

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ – O víkendu 11. a 12. října se budou po
celém kraji otevírat veřejnosti ateliéry jihočeských umělců. V rámci doprovodného
programu se k nim připojují také některé galerie. Sezimoústecká Galerie Spektrum
(Malý sál) se veřejnosti otevře v neděli od 14 do 17 hodin a přítomen bude po celou
dobu Petr Mareš, jehož výstavu fotografií máme v tuto dobu nainstalovanou. Kdo
jste prošvihl vernisáž, můžete si vše vynahradit v rámci Dnů otevřených ateliérů.

yslíte si, že Tábor jako město
hraje především ve slavných
husitských filmech? Chyba. Ty vznikaly často v Pošumaví a na Šumavě.
Tábor se objevuje v bláznivých komediích To byla svatba, strýčku,
Blázni vodníci a podvodníci nebo
v sociálním dramatu Malý Bobeš
ve městě. Historický ráz Tábora se
promítne v dobrodružném snímku
Poslední propadne peklu. Město,
resp. muzeum a divadlo, vytěžily
také americké produkce titulů Van
Helsing a Iluzionista. Naposledy
ve městě natáčel oscarový režisér
Jiří Menzel své Donšajny. A to je
jen Tábor. U Veselí nad Lužnicí

vznikl slavný film Jiřího Menzela
Rozmarné léto. Na Borkovických
blatech nedávno natáčel Jan Svěrák
pohádku Tři bratři. Ten na Táborsku před dvaceti lety pořídil „kus“
svého slavného filmu Jízda. Jak
už předešlý text napovídá, říjnové
křeslo pro hosta bude pojednávat
o filmování na Táborsku. Dne 7. 10.
do něj usedne osoba nejpovolanější – redaktor a editor Jihočeských
deníků Bohemia, který se tomuto
tématu na stránkách nejčtenějšího
periodika na jihu Čech věnuje už
několik let. Se svým seriálem Jihočeské filmování uspěl v kategorii
tisk Regionální novinářské ceny
Konrad-Adenauer-Stiftung. Jeho
jméno je navíc spjato s táborským
filmovým klubem. Tak se máme

na co těšit. Vstup je zdarma.

VĚTRNÁ REPUBLIKA – Tímto divadelním představením pro děti jsme uzavřeli
kulturní léto v parku, a to i přesto, že jsme se kvůli špatnému počasí museli
přesunout do Malého sálu. I tak to ale stálo za to. Na sezimoústeckou premiéru
Divadla U plotny se přišlo podívat přes šedesát diváků.
Foto: Kateřina Nimrichtrová

JAROSLAV HUTKA
V listopadu si připomeneme
25. výročí sametové revoluce. Při této
příležitosti si vás dovolujeme pozvat
na recitál českého písničkáře, skladatele
a folkového hudebníka Jaroslava Hutky,
a to ve čtvrtek 13. listopadu od
19 hodin do Malého sálu Spektrum.

SEZIMÁCKÉ ŠTRÚDLOVÁNÍ – Tradice štrúdlování bude pokračovat i letos.
Oblíbenou akci s dobrou muzikou a jídlem chystáme na 22. listopad.

Novinky ze Sezimova Ústí:
Periodický tisk územního
samosprávního celku
– města Sezimovo Ústí.
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S VORVANĚM DO BULHARSKA
Nebo také s Bobem Kleplem a s Evou
Holubovou do divadelního a filmového
zákulisí. Talk show této veselé dvojice
se uskuteční 15. října od 19 hodin v sále
Spektrum. K mání je posledních pár
vstupenek.

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

www.sezimovo-usti.cz

