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Krátce z radnice
Martin Doležal, starosta
 k 1. 9. 2016 nastupuje do funkce
ředitele Správy města Ing. Zdeněk Havlůj;
 probíhá výběrové řízení na pronájem nebytových prostor nám.
T. Bati č.p. 664 (dř. Policie ČR)
a provozovatele restaurace
Spektrum;
 dle schváleného dodatku č. 5
ke smlouvě o dílo činí konečná cena části rekonstrukce ul.
Táborská 2. etapa, připadající na Sezimovo Ústí, ve výši
8.794.851,65 Kč vč. DPH;
 byl schválen koncept nových
stanov společnosti ENERGOINVEST a.s. a t.č. se projednává
i složení správní rady a možnost
změny názvu společnosti;
 byly schváleny nové podmínky pro
výběr nájemců bytů v domě Husovo nám. č.p. 75 (tzv. Pečovák);
 rada a zastupitelstvo města schválili pomoc občanům města – zaměstnancům Kovosvitu a.s. v případě nevyplacení jejich mezd 

VÝZVA

Sezona na Pohodě končí 30. září.

7. září o Švermově ulici
Martin Doležal

PODOMNÍ PRODEJ

starosta města

V souvislosti s opakujícím se
výskytem podomního prodeje
vyzývám všechny, kteří se s tímto
zakázaným druhem
prodeje setkají, aby neprodleně
informovali městskou polici

D

na tel.: 381 276 003

nebo 723 149 972.

Představujeme
Chtěli
bychom
Vám
představit
novou sociální pracovnici, Bc. Veroniku Benákovou.
Pokud se ve vašem životě objeví
obtížná situace, bude na oddělení
sociálních služeb připravena pomoci. Cílovou skupinou oddělení
jsou zejména zdravotně znevýhodnění občané a senioři. Neváhejte se na ni obrátit na telefonním čísle 381 201 114, e-mailu
v.benakova@sezimovo-usti.cz
nebo osobně na městském úřadě
v kanceláři č. 114.


www.sezimovo-usti.cz

ovolujeme si pozvat všechny vlastníky nemovitostí v ul. Švermova k veřejnému
představení projektu Stavební
úpravy ul. Švermova, které se
uskuteční ve středu 7. září 2016
od 18.00 hod. v malém sále
Spektrum.
Stav kanalizačních řadů a přípojek i řady komunikací a chodníků v tzv. Baťově kolonii není
dobrý, o tom není pochyb. Pustit
se naráz do oprav v celé lokalitě
je však nereálné a mimo finanční možnosti města i Vodárenské
společnosti Táborsko, s.r.o. (dále
jen VST). V případě kanalizace
se nejedná jen o její technický,
ale také právní stav, kdy zde existuje velké množství sdružených
přípojek, které v případě poruch
působí obtížně řešitelné problémy
při jejich opravách. Proto byl mezi
městem a vlastníkem kanalizačních sítí dohodnut koncept řešení,
spočívající v souběžném provede-

ní oprav či překládek kanalizačního řadu, rekolaudace klíčových
přípojek na řady a jejich převzetí
do majetku VST, majetkoprávní
vypořádání těchto řadů s vlastníky
dotčených pozemků a vedle toho
komplexní rekonstrukci vozovky,
chodníků a veřejného osvětlení.
A to vše postupně, po jednotlivých
ulicích.
Jako první přišla na řadu Švermova ulice, v r. 2015 byly zahájeny projektové práce a připomínkování projektu. Ten je již
dokončen, a proto by jej chtělo
město i VST představit a v rámci
zahájeného územního řízení projednat zejména s těmi, kterých se
především tato akce bude týkat,
tj. s těmi, kteří jsou komunikačně
či sítěmi na ulici Švermova napojeni.
Vedle zmíněného projektu se
v této lokalitě připravuje i přeložení kanalizačního řadu v ul.
Ke Hvězdárně, v rámci kterého
dojde k rozšíření vozovky a úpravě
dopravních poměrů (změna parkování). Realizace obou projektů

je předpokládána v r. 2017.

Omezení dopravy
Ludmila Svatková
místostarostka

Z

důvodu konání pouti v Sezimově Ústí nebudou autobusy na linkách 11,12,13,16
a 17 obsluhovat od pátku 16.
9. 2016 8:00 do neděle 18. 9.
2016 24:00 hodin zastávky Sídliště nad Lužnicí, Sezimovo Ústí
I, náměstí a Sezimovo Ústí I,
rozcestí. Náhradní zastávka je
Sídliště nad Lužnicí, E55. Bude
také omezena osobní doprava.
Pro objížďku bude možné využít ulice Bydlinského, Hromádkova, Moskevská.
Zábor náměstí a přilehlých
ulic pouťovými atrakcemi bude
od čtvrtka 15. září 2016, kdy je
v ranních hodinách naplánován příjezd pouťových atrakcí,
do odjezdu v pondělí 19. září
2016 dopoledne.
Děkujeme za trpělivost všem,
kterým způsobí výše popsaná
omezení nepříjemnosti, především občanům bydlícím v dané
lokalitě Sezimova Ústí I.
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K PRONÁJMU
Město Sezimovo Ústí v zastoupení
Správy města Sezimovo Ústí vyhlašuje výběrové řízení na pronájem
bytů v měsíci září 2016:
1) Lipová č.p. 602 byt č. 602/27
v 4 NP o velikosti 2+1
 Minimální měsíční základní nájemné ve výši 4.990 Kč
 délka platebního období je stanovena na 12 měsíců (při podpisu
nájemní smlouvy je skládán dvanáctinásobek nabízeného měsíčního nájemného)

Aktualizace informačních tabulí
V

měsíci červenci 2016 došlo
ve 3 městských arboretech

památný strom

2) Průmyslová č.p. 1111 byt
č. 1111/06 v 1 NP o velikosti 3+1
 měsíční základní nájemné je stanoveno ve výši 3.554 Kč
 Délka platebního období činí minimálně 18 měsíců (při podpisu
nájemní smlouvy je skládán minimálně osmnáctinásobek stanoveného měsíčního nájemného)
3) Husovo náměstí č.p. 75 byt
č. 75/02 v 1 NP o velikosti 1+1
 měsíční základní nájemné je stanoveno ve výši 1.630 Kč
 podmínka dovršení věku 60 let
nebo osoba se zdravotním postižením II. a III.stupně
 posouzení zájemců Komisí sociální a zdravotní Rady města
4) Husovo náměstí č.p. 75 byt
č. 75/08 v 2 NP o velikosti 1+1
 měsíční základní nájemné je stanoveno ve výši 2.011 Kč
 podmínka dovršení věku 60 let
nebo osoba se zdravotním postižením II. a III.stupně
 posouzení zájemců Komisí sociální a zdravotní Rady města

K PRODEJI
Město Sezimovo Ústí v zastoupení
Správy města Sezimovo Ústí vyhlašuje výběrové řízení na prodej bytu
v měsíci září 2016:

k výměně informačních tabulí
za aktualizované, zobrazující současný stav. K poslední aktualizaci
došlo v roce 2008.
Arboretum je vybraná parková
plocha s popisem stromů a keřů,

Petr Klíma
oddělení životního prostředí
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Jméno dřeviny - české
jinan dvoulaločný
borovice černá
jedle obrovská
douglaska tisolistá
tsuga kanadská
metasekvoje čínská
modřín opadavý
smrk pichlavý
smrk východní - zahradní forma
smrk ztepilý
platan javorolistý
ruj vlasatá
bříza bělokorá
jasan ztepilý (památný strom)
vajgélie květnatá
lípa malolistá

Jméno dřeviny - latinské
Gink go biloba
Pinus nigra
Abies grandis
Pseudotsuga menziesii
Tsuga canadensis
Metasequoia glyptostroboides
Larix decidua
Picea pungens
Picea orientalis hort.
Picea abies
Platanus x acerifolia
Cotinus coggygria 'Royal Purple'
Betula pendula
Fraxinus excelsior
Weigela florida 'Variegata'
Tilia cordata

Původní rozšíření
Čína
Evropa
SA
SA
Kanada
Čína
Evropa - horské polohy
SA
Asie
Evropa - horské polohy
Středomoří
Evropa
Evropa
Evropa
Asie
Evropa

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

štědřenec odvislý "zlatý déšť" (jedovatý)
zlatice - zahradní forma
javor amurský
tavolník popelavý
liliovník tulipánokvětý
šácholan liliokvětý
dřišťál Thunbergův
muchovník hladký

Laburnum anagyroides
Forsythia hybrida
Acer ginnala
Spiraea x cinerea 'Grefsheim'
Liriodendron tulipifera
Magnolia liliiflora 'Nigra'
Berberis thunbergii ' Harlequin'
Amelanchier laevis

Evropa
v zahradách
Asie
v zahradách
SA
Asie
Asie
Evropa

které se na ní nacházejí. Od dřevin běžných a obecně známých
až po vzácné a veřejnosti téměř
nebo úplně neznámé. Např. borovice hedvábná a černá, smrk
omorika, metasekvoje čínská, tis
červený, borovice kleč nebo blatka,
jinan dvoulaločný, opadavý tisovec
dvouřadý, jedlovec kanadský, smrk
východní, které lze v arboretech
spatřit. Arboreta plní vzdělávací
funkci a jsou vytvořena na 3 parkových celcích v Sezimově Ústí II:
• v parku před Hotelem MAS
• v parku před kinem Spektrum
• a v parku před hvězdárnou.
Na okrajích u chodníku každého
arboreta je umístěna informační
tabule, čitelná z chodníku, která informuje o jednotlivých dřevinách
viditelných z místa před tabulí.
Na internetových stranách
www.sezimovo-usti.cz v rubrice
Životní prostředí jsou k dispozici zobrazení jednotlivých tabulí

arboret.

Školská zařízení „v novém“
dů, podlah a schodišť a instalace
nové klimatizace v celém objektu.
V ZŠ 9. května byla dispozičně pozměněna školní kuchyně a doplněna dosud chybějící klimatizací,
částí nových rozvodů a sociálních
zařízení se dočkali i v ZŠ Švehlova a ZŠ Školní nám., kde došlo
i k opravě jedné ze střech.
Řečí rozpočtu města se jedná
o náklady 7,7 mil. Kč připadající
na MŠ Sluníčko, na ZŠ Švehlova
více než 1,4 mil. Kč, na každou

Martin Doležal
starosta města

J

iž při schvalování letošního rozpočtu města bylo zřejmé, že rok
2016 bude vedle dokončení ul. Táborská ve znamení oprav v základních a mateřských školách.
Nejrozsáhlejší v tomto směru
jsou práce v MŠ Sluníčko v Lipové
ul., kde probíhá komplexní rekonstrukce sociálních zařízení, rozvo-

ze ZŠ 9. května a ZŠ Školní nám.
vždy více než 1,0 mil. Kč, celkem
jde na uvedené práce v letošním
roce více než 11,0 mil. Kč. Nadto
je ve školách v rámci městem poskytovaného příspěvku prováděna
řada dalších oprav, malování a nákup nového vybavení.
Na všech opravách a rekonstrukcích se intenzívně pracuje
tak, aby byly do zahájení nového
školního roku dokončeny a dány

do užívání.

5) Lipová č. p. 603 byt č. 603/05
v 1 NP o velikosti 2+1, podl.plocha 57,75 m2
 Minimální kupní cena ve výši
380.000 Kč
 V bytě neproběhla žádná rekonstrukce
 Nabídnutá kupní cena splatná
v den podpisu smlouvu
Bližší informace naleznete na
webu www.sezimovo-usti.eu a na
úřední desce a informačních deskách MěÚ, případně Městský úřad
Sezimovo Ústí (pí Eva Podroužková
tel. 381 200 437, 725 769 857)

MŠ Lipová - Dokončovací práce v MŠ Sluníčko
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Montáž vzduchotechniky v ZŠ 9. Května

www.sezimovo-usti.cz
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O třídění odpadů
Petr Klíma
oddělení životního prostředí

K

aždá domácnost během většiny činností produkuje odpady, se kterými je třeba dále správně
nakládat. Využitelné složky odpadu, tedy takové, které se dají zrecyklovat a znovu využít, se ukládají
do barevných kontejnerů na papír,
plast, sklo, kovy, nápojový karton,
textil, potravinářské oleje. Cílem je
přitom oddělit tyto odpady od uložení do běžné popelnice nebo
kontejneru se směsným odpadem,
končícím svůj osud na skládce.
Oddělením využitelných odpadů se dává těmto odpadům nový
život. O tom, zda odpad vhodit
do směsného odpadu nebo do tříděného, rozhoduje každý v okamžiku, kdy mu odpad vzniká.
Lidé, kteří odpady třídí, nepatří
mezi menšinu. Je tomu naopak již 72 % obyvatel České republiky
aktivně třídí odpad. V průměru
vytřídila v loňském roce každá česká domácnost 46 kg papíru, 27 kg
plastů a 28 kg skla. Každý Čech
vytřídil průměrně 42,3 kg odpadů
(papír, plasty, sklo a nápojové kartony). Dohromady se tak podařilo
zrecyklovat 76 % celkové produkce
obalových materiálů.
V Sezimově Ústí pravidla pro
to, do jakých nádob se daný druh
odpadu ukládá, stanoví systém nakládání s komunálním odpadem,
který je obsahem vyhlášky města č.
1/2014, o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

www.sezimovo-usti.cz

Městský úřad

se stavebním odpadem. Pro zjednodušení a přehled o správném
nakládání s odpadem byla zpracována Příručka pro nakládání s odpadem. Jak vyhláška, tak Příručka
jsou k dispozici na internetových
stránkách města. Podle systému
je povinnost z odpadu vytřídit nejenom zmíněné papír, plast, sklo,
kovy, nápojový karton, textil, potravinářské oleje, ale i další komodity jako vysloužilá elektrozařízení,
baterie (monočlánky), nebezpečné

od barev, nádoby od olejů, igelitové
pytle znečištěné blátem, cementem
či zeminou, nádoby od aviváže
a obaly od tuků se zbytkem obsahu,
noviny s vápnem nebo třeba slupky od brambor, květináče, zrcadla,
plastové hračky s neoddělenými
kovovými částmi, keramika, drátosklo, televizní obrazovky nebo
boty mohou znehodnotit sběr jako
surovinu, výrazně zvýšit náklady
na následné dotřídění a popřít
vlastní princip a smysl třídění.

Co se z vytříděného
odpadu vyrábí
Recyklovaný papír je asi nejznámějším recyklovaným materiálem neboť se historicky začal sbírat
už v 50. letech minulého století.
Z typických recyklovaných výrobků každodenního využití můžeme
jmenovat toaletní papír, noviny,
kancelářský papír a různé krabice
z lepenky. Ve škole děti píší do recyklovaných sešitů a ve výtvarné
výchově s papírem také často pracují. Méně známými výrobky jsou
pak papírové brikety nebo papírové stavební izolace. Nejméně
kvalitním papírem je tzv. nasávaná
kartonáž, což jsou například obaly
od vajíček.
Recyklované plasty mají široké použití. Pěnový polystyren se
zpracovává do izolačních tvárnic
případně lehčeného betonu a dalších tepelných izolací. Druhově
neroztříděné směsné plasty se
zpracovávají například na stavební a zahradní prvky jakou
jsou ploty, zatravňovací dlažba,
protihlukové zábrany či zahradní
pokračování na str. 4
kompostéry.

a ostatní složky komunálního odpadu, léčiva, bioodpad (větve, tráva a listí), stavební odpad. Teprve
potom, po vytřídění uvedených
složek, může být odpad vhozen
do směsného odpadu.
Ke třídění základních složek
komunálního odpadu je na území
města rozmístěno 143 barevných
kontejnerů. Z toho 43 kontejnerů
na plasty, 39 na papír, 27 na bílé
sklo, 28 na barevné sklo a 6 kontejnerů na kovy. Do nich společně se sběrnými dvory a sběrem
na školách občané Sezimova Ústí
v roce 2015 uložili 136,27 t papíru, 61,07 t plastů, 91,88 t skla, 5,7 t
kovů a 2,24 t nápojových kartonů.
Při ukládání do barevných kontejnerů je třeba si dát pozor, co
do nich nepatří. Nežádoucí příměsi jako dětské pleny, sklenice

3

Úřední hodiny
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00–11.30 | 12.30–17.00
13.00–15.00
8.00–11.30 | 12.30–17.00
13.00–15.00
8.00–11.30

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
Jaroslav Kupsa
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
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na minerálky, alkohol a pivo
a jiné skleněné výrobky. Sklo se
dále používá pro výrobu tepelných izolací – skelné vaty a pěnového skla nebo jako přísada
do speciálních druhů betonů
a do brusných hmot.
Z nápojových kartonů se vyrábí
buď papír, který má vysokou kvalitu nebo se z nápojových kartonů
lisují stavební desky, které slouží

pokračování ze str. 3

Poděkování
 Děkujeme kolektivu kuchařek
školní jídelny při Základní
škole Švehlova v Sezimově Ústí
a ředitelce školy paní Jiřině Havelkové, vedení města se starostou panem Martinem Doležalem a místostarostkou paní
Ludmilou Svatkovou, Správě
města za služby a všem, kteří
se jakýmkoli způsobem podíleli
na primiční mši našeho syna.
rodina Kulhánkova
 Děkuji panu starostovi a ostatním přátelům a známým
za milá blahopřání k mým
92. narozeninám a předání
milých dárků. Miroslav Žít
 Velice mě potěšilo blahopřání
pana starosty k mým narozeninám a srdečně děkuji.
Věroslava Čápová
 Děkuji panu starostovi za blahopřání k mým narozeninám.
Vladimír Tomášek
 Děkuji panu starostovi za blahopřání k mým narozeninám
a paní Novákové za milou návštěvu.
Antonín Korbel
 Děkujeme panu starostovi
a Sboru pro občanské záležitosti za blahopřání k našim
narozeninám a paní Máchové
za milou návštěvu.
Marie a Karel Koubovi
 Děkuji panu starostovi za milé
blahopřání k mým narozeninám.
Věra Váchová
 Děkujeme panu starostovi
a Sboru pro občanské záležitosti za blahopřání a dárek
k našim narozeninám.
Jana a Josef Máchalovi
 Děkuji panu starostovi za přání k mým narozeninám a též
paní Zykové za milou návštěvu.
Marie Trpáková
 Děkuji
panu
starostovi
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi
a Sboru pro občanské záležitosti za blahopřání k mým narozeninám.
Robert Buš
 Moc děkuji panu starostovi
za blahopřání k mým narozeninám.
Věra Slavíková
 Z celého srdce děkuji všem přátelům a známým, kteří se přišli
dne 18. srpna naposledy rozloučit s mým manželem Janem
Pilátem.
Marie Pilátová s rodinou
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Z vytříděných PET lahví se vyrábějí technická či textilní vlákna
a z nich pak koberce nebo oděvy případně nové láhve, vázací
pásky, apod. Plastové sáčky, fólie
nebo tašky se převážně regranulují a následně slouží k výrobě
nových fólií.
Z vytříděného skla se vyrábí nejčastěji obalové sklo - lahve

jako podlahová krytina nebo i pro
stavbu celých domů.
Třídění je velice důležité. Bez
něj by všechny odpady skončily
na skládce. A to by byla škoda, protože mnoho odpadů lze zpracovat
a opětovně využít. Všem, kdo odpady třídí, děkujeme.
Podle materiálu autorizované
obalové společnosti EKO-KOM a.s.


INZERCE

www.elektrowin.cz

ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!
• ZDARMA je můžete kdykoli
odevzdat u prodejce
- aniž byste si museli pořídit nový
- nebo při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních
úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

?
Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do
přírody nedostává velké množství nebezpečných
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,
plasty a jiné materiály (sklo či beton), které se díky
recyklaci dají znovu využít?
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Stříbrný klíček již pošestnácté

od 1. 6. do 26. 7.

Vendula Černohorská

Narození: Duchoň David,
Hubková Hana, Kohout Martin,
Markvartová Anna, Nemravová
Olívie, Pavlíková Lucie, Pistulka
Daniel, Václavíková Valerie

referent spisovny
MěÚ Sezimovo Ústí

V

e středu 22. června 2016 se
v obřadní síni Městského
úřadu v Sezimově Ústí uskutečnilo slavnostní předání „Stříbrného
klíčku“, ceny starosty města Sezimovo Ústí, která byla již pošestnácté udělena nejlepším žákům
sezimoústeckých škol. Podle místostarostky města: „tito žáci nejen
díky svým výsledkům ve škole, ale
i úspěchům v zájmové činnosti
a sportu převyšují své vrstevníky
a za to si zaslouží poděkování“.
U samého počátku této tradice
stála Mgr. Hana Hojsáková, která
uvedla: „Stříbrný klíček byl pojat
jako symbol, který otevírá cestu
do života, ke vzdělání, k bráně
města Sezimovo Ústí.“
Dnes již můžeme hovořit
o úspěšné tradici, jež byla zavedena před šestnácty lety. Za tuto
dobu bylo oceněno celkem 163
žáků, kteří mohou nosit originální
stříbrný klíček.

Společenská kronika

Zemřelí: Beneš Bedřich, Hervíř
Jaroslav, Chuchel Miroslav,
Kovařík Jiří, Podroužek Jiří,
Smola Jiří, Vojtová Bohumila,
Vurm Václav

Inzerce
KOUPĚ
ze Základní školy Školní náměstí 628 – Tereza Kolací, Vendula Šmejkalová

V letošním ročníku Cenu starosty města „Stříbrný klíček“ převzali za svou píli a úsilí z rukou
místostarostky města Ludmily
Svatkové tito žáci:
V kategorii žáků 1.-5. tříd získali cenu tito žáci: ze Základní
školy 9. května 489 – Veronika
Rychlá, Veronika Stará
ze Základní školy Švehlova
111- Josef Boháč, Jakub Homola

V kategorii žáků 6.- 9. tříd získali cenu tito žáci:
ze Základní školy 9. května 489
– Klára Vaňková, Tereza Šímová
ze Základní školy Školní náměstí 628 – Lucie Nováková a Ve
ronika Písačková

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
Koupím poštovní známky,
staré dopisní obálky se známkami, pohledy, mince a všechny hračky do roku 1985.Tel.:
773 505 063
Koupím garáž u Hiltonu v Sezimově Ústí 2. Tel.: 732 642 493

Z činnosti Policie ČR
prap. Jiří Matyš

N

a Obvodním oddělení Policie ČR v Sezimově Ústí bylo
v měsících červnu a červenci šetřeno několik přestupků a trestných činů na území Sezimova Ústí.
Krátce jen několik případů:

Dne 4. 6. v době od 10:00 do 11:12
hodin mladíci T. L., E. F., P. K., J.
M., L. P v uvedené době vnikli
na oplocený pozemek venkovního koupaliště Pohoda, přičemž
poškodili drátěné pletivo oplocení, dále L. P. a L. T. použili v areálu
zaparkovanou zahradní traktorovou sekačku zn. MTD special edition, kdy u této poškodili spínací
skříňku zapalování a řazení rychlostních stupňů. Celková škoda
na poškození činí 3.000 Kč.

V době od 22:50 do 22:55 hodin
dne 14. 6. poškodil neznámý
pachatel proříznutím 4 ks pneumatik zn. Hankook Kinergy
Eco 185/60 R14 82 H u motorového osobního vozidla tov. zn.

www.sezimovo-usti.cz

při cestě z OD Dvořák v Táboře
do drogerie TETA na náměstí
T. Bati v Sezimově Ústí 2, odcizil neznámý pachatel z kabelky,
kterou měla poškozená při sobě
na rameni, černou peněženku
na zip, s přihrádkami, s finanční hotovostí ve výši 3.700 Kč,
doklady a stravenkami na jídlo v hodnotě 840 Kč, platební
kartou České Spořitelny. Tímto
jednáním poškozené způsobil
celkovou škodu ve výši 4.740 Kč.

V době od 20.00 hodin dne 9. 7.
do 09.00 hodin dne 10. 7. odcizil
neznámý pachatel v Sezimově
Ústí, v ulici Kánišova z OA zn.
Hyundai I30, zaparkovaného
podél ulice, přední RZ s plastovým rámečkem, vše ku škodě
majitele osobního vozidla V. V.
ve výši 450 Kč.

V době od 21:30 dne 11. 7.
do 12:20 hodin dne 12. 7. se neznámý pachatel v Sezimově Ústí
v ulici Svépomoc za domem čp.
678 zmocnil zde zaparkovaného
osobního motorového vozidla

Peugeot 306, zaparkovaného
v Sezimově Ústí, Školní náměstí,
před domem čp. 627, čímž poškozenému A. S. způsobil škodu
v celkové výši 4.000 Kč.

Dne 18. 6. v době okolo 15:00
hodin odcizil neznámý pachatel
poškozenému M. Š. před domem v Sezimově Ústí, Průmyslová čp. 651 (ubytovna Jitřenka)
mobilní telefon, nezjištěné značky a to tím způsobem, že mu jej
vytrhl z ruky a odešel. Tímto
jednáním poškozenému způsobil škodu ve výši 800 Kč.

V době od 19:00 hodin dne 16.
6. do 07:30 hodin dne 22. 6. odcizil neznámý pachatel ze střechy kabiny pracovního stroje
STEYER P43 MULAG zaparkovaného na odstavném parkovišti
v Sezimově Ústí (Soukeník) výstražné zařízení oranžové barvy (světelnou stroboskopickou
rampu) v hodnotě 20.000 Kč, ku
škodě fy HEJDÁNEK s. r. o.

Dne 24. 6. poškozené H. M.
v době od 9:15 do 11:00 hodin,
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zn. Peugeot 308, kombi, stříbrné barvy, čímž majiteli způsobil
škodu v celkové výši 140.000 Kč.
- V době od 16:00 hodin dne 13.
7. do 05:49 hodin dne 14. 7. se
v komplexu řadových garáží nacházejících se v ulici Ke Stadionu, v místě zv. Na Koreji a v místě zv. Hilton, neznámý pachatel
vloupal celkem do šesti garáží,
odkud odcizil věci, kdy celková
škoda i s poškozením na garážích činí částku 42.600 Kč.

V době od 16:00 hodin dne
9. 7. do 18:00 hodin dne 16. 7.
se vloupal neznámý pachatel
do garáže v ulici K Hájence,
odkud odcizil věci v hodnotě
1.050 Kč. Způsobená škoda na
poškození činí 500 Kč, vše ku
škodě majitele Z. N.
Rovněž je z měsíců června a července v šetření několik přestupků
proti občanskému soužití a proti
veřejnému pořádku, které jsou
převážně z restauračních zařízení
a z domácností a také přestupků

proti majetku.
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Kronika představuje – U Křivánků
Anna Slunečková, kronikářka

B

yla jsem požádána, zda bych
mohla zjistit, kdy byl postaven
dům U Křivánků v Sezimově Ústí
1 č.p. 138. Nahlédla jsem do knih,
přečetla několik zašlých spisů a zde
je výsledek "mého bádání". Myslím, že by mohl zaujmout čtenáře
kroniky a i vás, čtenáře Novinek.
Od roku 1828 kdy znovu vznikala na rozvalinách obec, bylo
do roku 1832 prodáno 88 stavebních míst a téhož roku bylo
dokončeno 24 staveb, 32 bylo
rozestavěno, ale již obydleno, 16
pouze rozestavěno a 16 se stavbou
nezačalo. Kdy byl původní domek jako rodinný postaven není
známo - "není úředních dokladů"citace. V té první vlně to nebylo.
Na pozemcích u řeky byla pole.
Zápis z 14.4.1850 říká, že Vojtěch
Ťoupalík ze Starého Tábora prodává Matějovi a Marii Křivánkovým domek. Jednalo se zřejmě
o dvojdomek, kdy dvě čtvrtiny
patřily Čásenským a dvě čtvrtiny
Křivánkovým. V roce 1902 na základě úmrtních listů manželů Čásenských byl proveden Okresním
soudem v Táboře výmaz výměru
a proveden převod na Křivánkovi.
Později byl v domku zřízen výčep
piva a lihovin v jednom malém
hostinském lokálu bez zvláštního

Z rybářského bálu

příslušenství. Jak se domek dědil
z generace na generaci různě se
zlepšoval a vylepšovala se i pohostinská část domu. V roce 1905 byla
pod hostinskou místností zřízena
lednice pro sklad piva, v roce 1908
se přistavěl malý taneční sál, v roce
1910 se přistavěly dvě místnosti pro
výměnkáře, které se potom v roce
1930 přestavěly na jeviště, tím se
rozšířil a prodloužil sál, šatny a vytvořilo se místo pro "requisity".
V roce 1931 se provedla přístavba
nových záchodů ve dvorním traktu . V roce 1940 byla provedena
nástavba prvního patra pro bytové
účely se schodištěm a částečně se
rekonstruovala hostinská místnost
a v roce 1946 se přistavělo přísálí,
které bylo podsklepeno. Víc psát

nebudu. Celkem se dům s příslušenstvím sedmkrát přestavoval,
přistavoval a doplňoval.
Pohostinství U Křivánků plnilo
po mnoho let funkci místa nejen
pro pivaře, ale konaly se zde schůze, všechny kulturní akce. Pro děti
se zde hrálo maňáskové divadlo
pana Hlavničky. Pan učitel Švec
zde vedl divadelní spolek. Hráli
zde prý i operety. Však zde krátkou dobu působil současný člen
Národního divadla pan František
Němec, který po nějaký čas v Sezimově Ústí bydlel. Místní hasiči
zde provozovali kino jako první
v Čechách a neslo název Hasičské
Bio. První představení bylo pod
záštitou obecního zastupitelstva
29.6.1940 a byl zde uveden český

film Zlatý člověk. Odehrávaly se
zde sportovní karnevaly jak pro
děti, tak i pro dospělé, maškarní plesy, hasičské bály, pouťové
a posvícenské zábavy. Hospod
v Sezimově Ústí bylo více, ale ta
u Křivánků byla zřejmě v oblibě.
Kulturní dům se postavil až později až v roce 1958. V prosinci
1957 se ve zdejším hostinci konala ustavující schůze, která založila
tělovýchovnou jednotu Sokol Sezimovo Ústí. V květnu 1959 byla
slavnostně otevřena lávka přes
řeku Lužnici k novému hřišti, které
se vybudovalo na louce za řekou.
Sál pohostinství u Křivánků sloužil jako šatny. Ty se postavily až
v roce 1969-70. Hospoda sloužila
i pro rybářské závody, pro jejich
organizaci, vydávání povolenek.
Ani jsem nepředpokládala, že
tak dalekosáhle se rozepíši o hospůdce U Křivánků. Hospůdka stále
stojí na svém místě a je navštěvována místními občany, třeba i vodáky či chataři z protějšího břehu
Lužnice. Snad čtenáře zaujalo
toto povídání, snad jsem na něco
nezapomněla, za to se předem
omlouvám. Všechny informace
jsem získala z vyprávění sezimovoústeckých pamětníků a z tiskopisů
zmíněných v počátku. A my ji můžeme jen popřát, aby i nadále sloužila svému účelu a lidé se zde mohli

sejít a přátelsky si popovídat.

Léto Hladových Hrochů
Alena Kalinová, trenérka

L

etošní léto začalo Hladovým
hrochům oslavou 30ti letého
výročí jejich existence. Třetí červencový víkend 2016 se do Sezimova Ústí sjelo 12 týmů z celé republiky, aby v obnoveném turnaji
Baťův pohár „O ševcovské kopyto“ sehráli na 30 utkání. V areálu
u Kozského potoka i na Komoře
bylo, co k vidění. Ve finále se střetly
pražské týmy Fulleros a Spectrum
B, o třetí příčku překvapivě bojovali Sezimoústečtí Old Stars s Pikes Praha. Bednu nakonec obsadila komplet Praha. 1. Fulleros, 2.
Spectrum a 3. Pikes. Naši Old Stars
brali bramborovou a áčko Hlado-
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vých hrochů doplněné o kadety
a juniorky bylo 5.
Hned v pondělí po turnaji pokračovaly na hřišti sportovní aktivity a ke slovu se dostali naši nejmladší. V týdenním softbalovém

campu sbírali nové zkušenosti
a učili se dovednostem s rukavicí,
pálkou a míčem.
Závěrečné páteční opékání
a v sobotu tradiční zakončení zápasem slowpitche rodiče a děti

JEDNA Z TURNAJE – přijeli opravdu i pamětníci prvních softbalových krůčků v S. Ústí
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udělaly tečku za supertýdnem plným softballu, koupání a her. Někteří sice do soboty nezůstali, jeli
na tábor nebo k moři ale ti, co ano
si to užili. V srpnu sehráli T ballisti
miniturnaj s žáky ze Spectra, kteří
k nám přijeli na soustředění z Prahy. Moc se jim tu líbí a hřiště nám
závidí.
V září nás čekají boje o umístění ve všech rozehraných soutěžích. Kdo ještě neví, jakému sportu propadne, ať se zajde podívat.
Tréninky mládeže jsou od září
každé úterý a čtvrtek od 17,00,
starší kategorii najdete na hřišti
u Kozského potoka každý pátek,
ale myslím, že pokud na hřiště zabloudíte i v jiný den, někoho zde

potkáte.

www.sezimovo-usti.cz
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Farnost děkuje
za spolupráci
Jitka Vrbová
římskokatolická
farnost Sezimovo Ústí

Letní prázdniny končí, zbývá se jen ohlédnout. Dlouholeté tábořiště na Jižné u Červené Lhoty se poslední dva červencové týdny opět
zaplnilo děvčaty a kluky ze skautského oddílu Bílý Měsíc. Celotáborová hra byla letos na motivy sci-fi seriálu Hvězdná brána, ale nechyběly
další obvyklé aktivity, výlety, koupání, táborové práce. Je tu ale nový školní rok a s ním opět začínají pravidelné schůzky v klubovně a výpravy. O činnosti oddílu a připravovaných akcích se vše můžete dozvědět na webových stránkách www.bilymesic.cz

Virtuální Univerzita
třetího věku
pořádaná Provozně
ekonomickou fakultou České
zemědělské univerzity v Praze

INZERCE

FIT KLUB JANY RICHTEROVÉ - SEZIMOVO ÚSTÍ 2
PRAVIDELNÁ CVIČENÍ ŽEN: OD 5. 9.2016
PONDĚLÍ: 17.00 – 18.00 PILATES PRO ZAČÁTEČNÍKY
19.00 – 20.00 PILATES PRO POKROČILÉ
STŘEDA: 19.00 – 20.00 BODYSTYLING, PILATES, BALANTES
PRAVIDELNÁ CVIČENÍ DÍVEK 9 – 12 LET: OD 15. 9. 2016
ČTVRTEK: 16.30 – 17.30 DANCE AEROBIK

Studia se mohou účastnit
posluchači:
 se statutem důchodce
 invalidní důchodci bez rozdílu
věku
 osoby kategorie 50+ (v době studia nezaměstnaní)
Průběh vzdělávacího bloku:
 výuka probíhá 1x za 14 dní VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí,
Budějovická 421, vchod A
(vedle hotelu MAS)
 výukové materiály jsou posluchačům k dispozici
 celkem 6 vyučovacích videopřednášek
Povinnosti posluchače:
 uhrazení studijního poplatku
ve výši 400 Kč/blok 6-ti přednášek
Pro další období si lze zvolit téma
např. Myslivost, Lesnictví, Dějiny
oděvní kultury, Evropské záležitosti, Zdroje energie aj….
První přednáška nového období na téma OSOBNÍ FINANCE
a VČELAŘSKÝ ROK
se koná 30. 9. 2016.
(ukázková hodina)
Staňte se studentem
Virtuální Univerzity třetího věku.
Zápis do zimního semestru:
do 30. 9. 2016
Kontakt: Ing. Hana Petrů
VOŠ, SŠ, COP
Budějovická 421, Sezimovo Ústí
tel.: 381 407 401 (381 407 423)

petru@copsu.cz

www.sezimovo-usti.cz

PONDĚLÍ:
ČTVRTEK:

PRAVIDELNÁ CVIČENÍ SENIORŮ: OD 12. 9. 2016
9.00 – 10.00 VĚK NAD 75 LET
9.00 – 10.00 VĚK DO 75 LET
INDIVIDUÁLNÍ LEKCE: PILATES,ROLFPILATES

CVIČÍME V HALE STARÉ ŠKOLY V SEZIMOVĚ ÚSTÍ 2, VCHOD ZADEM Z HŘIŠTĚ ŠKOLY
SENIOŘI CVIČÍ V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V SEZIMOVĚ ÚSTÍ
KONTAKT: MGR. JANA RICHTEROVÁ, MOBIL: 605 957 383
h p://ﬁt-klub-jany-richterove.webnode.cz I E - MAIL: RICHTEROVAJANA7@SEZNAM.CZ

www.greiner-perfoam.cz
Greiner perfoam s.r.o.
partner výrobců
luxusních automobilů
s 20-ti letou tradicí
výroby v Táboře

Srdečně Vás zveme na

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

v sobotu 10. 9. 2016
od 13.00 do 18.00 hodin,
Vožická 602, Tábor

V

měsíci červnu 2016 se uskutečnila v kostele v Sezimově
Ústí výměna lavic. Na tuto nákladnou akci přispělo z dotačního
programu rovněž město Sezimovo Ústí, za což velmi děkujeme.
Děkujeme i všem spoluobčanům,
kteří přispěli do kasičky v kostele
nebo na účet farnosti. Nové lavice vyrobili z buku v truhlářské
dílně Jana Černého a jejich dokonalý vzhled prozářil celý kostel.
Na renovaci dřevěných stupňů
pod lavicemi pracoval Pavel Prokop. Čalounění do nových lavic
vyrobil Michal Zbořil z Malšic.
Dobrovolní hasiči ze Sezimova
Ústí stěhovali z kůru provizorní
hrací varhanní pult, neboť koncem června byl vyměněn za nový.
Rovněž hasičům patří náš dík
za jejich nezištnou pomoc. Věřím,
že pro každého návštěvníka – ať
už pravidelného či náhodného –
bude nyní čas strávený v kostele
při bohoslužbě nebo na koncertu velmi příjemný. Ve středu
29. června 2016 proběhla zatěžkávací zkouška nových lavic.
Na svátek Petra a Pavla se odpoledne konala slavná primiční mše
svatá našeho rodáka, novokněze
Jana Kulhánka, syna kostelníka.
Na organizaci této slavnosti, při
níž zavítalo do kostela několik
set lidí, spolupracovalo s farností
nejen město, ale i Základní škola
Švehlova. Naše poděkování tedy
patří i vedení města a zaměstnancům školy. Všichni spolu s počasím přispěli ke slavnostnímu průběhu primice, která se uskutečnila
za 175 let existence kostela v Sezi
mově Ústí poprvé.

(areál ﬁrmy Dvořák, cca 300 m od ﬁrmy Brisk a.s. směr Mladá Vožice)
Čeká na Vás prohlídka výroby a bohatý doprovodný program:
koncerty kapel Flying Parties (13.00–17.00 hodin) a Peshata (17.00–18.00 hodin)
předváděcí jízdy automobilů BMW a Mercedes, autodráha, simulátory, elektrická
vozítka, skákací hrad, soutěže pro děti, občerstvení.
Těší se na Vás tým Greiner perfoam.

www.greiner-perfoam.cz
U nás můžete pracovat i Vy!
Hledáme nové kolegy na obsluhu výrobních linek. Požadujeme
technické myšlení, samostatnost a odpovědnost. Vyučení
v technickém oboru, zkušenosti se seřizováním a údržbou strojů
vítány. Životopis zašlete na personalnitabor@greiner-perfoam.com.
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OSLAVTE PRVNÍ ŠKOLNÍ
DEN S NÁMI ANEB
ZÁBAVA NEKONČÍ ANI
PO PRÁZDNINÁCH
1. září v 15 hod.
sportovně rekreační
areál Pohoda
Zábavné odpoledne nejen pro
školáky spojené s prezentací
místních spolků, organizací
a sportovních klubů. Zábavné
pořady „Příhody kluka
BomBarďáka“ a „Malý televizní
kabaret“ jsou plné soutěží a her.
Kabaret je originální interaktivní
pořad, ve kterém vystupují dětští
umělci známí z muzikálu, filmu

finanční situaci vraždou matky,
která má uzavřenou vysokou
životní pojistku, ale především
o to, že vražda je brána jako ryze
technický problém, ke kterému se
přistupuje se zhruba srovnatelným
zaujetím jako třeba k výměně staré
ledničky. Příběh, který dokáže
spolehlivě rozesmát, šokovat, ale
i dojmout.
Vstupné: 340 Kč

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

POHÁDKY
PRINCEZNA KONVALINKA
A KRÁLOVSKÉ HÁDANKY
Divadlo Pohádka
14. září v 17 hod.
sál Spektrum

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

a televize jako např. youtuberka
Veronika Spurná.
..............................................................................................

PIETNÍ AKT
2. září v 11 hod.
Památník Edvarda Beneše
Pietní akt k 68. výročí úmrtí
Edvarda Beneše.

REDUKCE TĚLESNÉ
HMOTNOSTI
13. září - 1. listopadu
(každé úterý) v 18 hod.
klubovna Spektrum
Dvouměsíční skupinový kurz
(8 lekcí), jehož náplní bude
diagnostika těla, acidobazická
rovnováha, cíle a motivace.
Vyhodnotíme váš stávající
jídelníček, příčiny, které nám
nejvíce brání redukci, objasníme si
faktory, které způsobují přibírání
na váze, povíme si o jednotlivých
složkách potravy a o pitném
režimu. Bližší informace
a přihlášky: Mgr. Libuše
Brázdová, tel.: 606 886 262 nebo
na e-mailovou adresu: brazdova.
libuse@seznam.cz
Cena kurzu 1300 Kč

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

Princezna Konvalinka se má
vdávat, ale rozhodně se jí nelíbí
princ, který se uchází o její ruku.
Proto přesvědčí svého tatínka
– pana krále, aby princ splnil
královské hádanky a úkoly…
A jak to celé dopadne? Kdo
získá přízeň princezny a stane se
králem?
Vstupné: 50 Kč
..............................................................................................

O BOJÁCNÉM STRAŠIDÝLKU
Divadýlko na schodech
21. a 28. září v 16.30 hod.
loutkový sál
Dva loupežníci se chystají vyloupit
zámek. Zrovna je tu na svém
prvním působišti nové mladé
strašidlo. To ale strašit ještě neumí
a samo se bojí. Pomocí princezny
se přestane bát, naučí se strašit
a nakonec zachrání zámek před
vyloupením.
Vstupné: 20 Kč

DIVADLO
..............................................................................................

UZAMYKÁNÍ KOZÍHO HRÁDKU
25. září v 15 hod.
Kozí hrádek
Tradiční ukončení turistické
sezony na Kozím hrádku
s kejklířem, výtvarnou dílnou
a pohádkou divadla Dokola
„Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ .

ZABIJÁK JOE
Divadlo Kalich
27. září v 19 hod.
sál Spektrum
Kultovní černá romance, drsná
komedie o jedné velmi svérázné
rodince. Nejde jen o to, že se
členové „obyčejné americké
rodinky“ rozhodnou řešit špatnou

VÝLETY
PO STOPÁCH SANTINIHO 2
sobota 3. září
odjezd 7.45 hod. Spektrum,
8 hod. Tábor ČD
S průvodkyní Lenkou Želivskou
navštívíme klášter v Želivě,

KURZY
NORDIC WALKING
5. září v 18 hod.
15. září v 18 hod.

XXIV. ročník

který měl velmi pohnutou
historii, nedávno byl z velké části
rekonstruován a patří mezi živé
a funkční premonstrátské kláštery.
Následně se přesuneme do Žďáru
nad Sázavou, kde nás překvapivě
čeká další klášter, tentokrát
cisterciácký. Zde navštívíme
zbrusu novou, interaktivní,
moderní a velmi nápaditou
expozici muzea (budete nadšeni),
pak projdeme areál kláštera
s průvodcem a jako vrchol zájezdu
navštívíme Zelenou horu a slavný
Santiniho kostel, který je součástí
dědictví UNESCO.
Cena: 930 Kč
(cena zahrnuje vstupy)
Platba hotově nebo převodem
na účet: 705 978 359 / 0800,
var. symbol 309
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KOPFING A SCHARDING
sobota 17. září
odjezd 7 hod. Spektrum,
7.15 hod. Tábor ČD
Mgr. Josef Bílek nás
doprovodí do Rakouska
na Stezku v korunách stromů
a do barokního města Scharding.
Stezka v korunách stromů dlouhá
skoro 1,5 km (včetně pozemní
části) se vypíná do výšky 20 – 25 m
nad terénem a vítanou atrakcí
na ní je 40 m vysoká vyhlídková
věž, nebo „stromový hotel“ vysoko
nad terénem. Je zde i téměř 50 m
dlouhá skluzavka, lesní tunel nebo
labyrint. Děti i dospělí zde mohou
využít i atrakce rozlehlého lesního

hřiště. Na konci trasy je i expozice
zahradních dekorací. Scharding
leží asi 25 km od Kopfingu
na toku řeky Inn a určitě stojí
za návštěvu. Často se o něm mluví
jako o „barokní perle Rakouska“.
Nejhezčí částí je hlavní náměstí
Stadtplatz s řadou pěkných
barevných štítových domů.
Cena: 610 Kč (cena nezahrnuje
vstupy – cca 8,- EUR)
Platba hotově nebo převodem
na účet: 705 978 359 / 0800,
var. symbol 1709

www.sezimovo-usti.cz
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PŘIPRAVUJEME
TEREZÍN
sobota 24. září
odjezd 7 hod. Spektrum,
7.15 hod. Tábor ČD
S průvodkyní Terezou Krůčkovou
se vydáme do Terezína, někdejší
vojenské pevnosti vybudované
Josefem II. a nechvalně
známého koncentračního tábora
a židovského ghetta. Dopoledne
se vydáme do Malé pevnosti, kde
s lokálním průvodcem projdeme
žaláři i vojenskými chodbami
a dozvíme se o předválečné i kruté
válečné historii. Po prohlídce
v autentickém kině používaném
gestapem shlédneme krátký
propagační film popisující Terezín
ve válečných časech. Po obědě
navštívíme muzeum ghetta, které
nabízí stálou expozici věnovanou
„konečnému řešení židovské
otázky“, prohlédneme si expozici
v bývalých Magdeburských
kasárnách, která představuje
hudební a výtvarné umění,
literární tvorbu i každodenní život
v ghettu mezi lety 1941-1945.
Cena: 680 Kč/senioři, studenti,
děti 630 Kč (cena zahrnuje
vstupy)
Platba hotově nebo převodem
na účet: 705 978 359 / 0800,
var. symbol 2409

VÝSTAVY A VERNISÁŽE
VÝTVARNÁ TVORBA
VERONIKY PEŠTOVÉ VLKOVÉ
5. září v 18 hod. – VERNISÁŽ
Výstava je přístupná
9. srpna - 14. října 2016
galerie Spektrum
Můžete zde vidět malby, kresby,
fotografie, propagační grafiku
a objekty různých materiálů.
Tato rozmanitá výstava
poukazuje na výtvarnou činnost
Mgr. Veroniky Peštové Vlkové.
Výstavy jsou přístupné
v době konání kulturních
akcí MSKS včetně promítání
filmů (vstup hlavním vchodem)
nebo po domluvě v kanceláři
předprodeje.

www.sezimovo-usti.cz

KNIHOVNY

Odpoledne pro ženy
Loutkový festival

Novinky v knihovně
Sezimovo Ústí I.
Andrásová Regina:
Bohyně z Eru
Historické fantasy
Coelho Paulo: Alef
Román
Moran Michelle: Věčná sláva
Příběh madame Tussaud
Haran, Elizabeth:
Planoucí aukalypty
Román pro ženy
Polách Antonín: Mefistův
rukopis
Historický román
Růžičková Martina: Ota Pavel
Biografie osobnosti dvou tváří
Motl Stanislav: Svědek z cely
smrti
Češi před soudy třetí říše
Neuman Jan: Hry a cvičení
v přírodě
Soubor s téměř 200 návody
Hrachovcová Michaela:
Kocourek se vrací
Čtení pro nejmenší
Kaminská Renata:
Odvážní kamarádi
Čtení pro nejmenší

PŘIPRAVUJEME VÝLETY
Medvědí stezka – Šumava
Kostelec nad Černými lesy
Berounsko

KLUBOVNA III. VĚKU
KOMUNITNÍ ZAHRADA
10. září 13 hod.
sraz před hotelem MAS
odjezd MHD č. 11 ve 13.20 hod.
Trasa údolím Tismenického
potoka s cílem podívat se
na Komunitní zahradu kolem
Ctiborova mlýna.
..............................................................................................

ŠŤASTNÝ NÁVRAT Z DOVOLENÉ
12. září 15 hod.
Městská klubovna v Jiráskově ulici
Náplň je jasná: znovu se setkat,
podělit se o své příjemné i poučné
zážitky z léta, popovídat si
a hlavně zasmát se.

Hledá se Dory
Zapomětlivá Dory se snaží najít
svou rodinu
Kratochvíl, Miloš: Puntíkáři
První díl dětské série Pachatelé
dobrých skutků
Meyer, Stephenie: Život a smrt
Jiný pohled na Stmívání
Sugg, Zoe: Girl online na turné
Pokračování příběhu oblíbené
youtuberky

KINO SPEKTRUM
pá 2. září 17:30 hod.
ne 4. září 17:30 hod.
út 6. září 17:30 hod.
út 13. září 17:30 hod.
pá 16. září 17:30 hod.
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Animovaný / Komedie / Rodinný
USA, 2016, 90 min, přístupný,
český dabing
Režie: Conrad Vernon, Greg Tiernan

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

„ROZKVETLÁ PŘÍRODA“ – JE
KVETOUCÍ ŘEPKA HROZBA
PRO LIDSTVO?
19. září 15 hod.
Městská klubovna v Jiráskově ulici
Přednášku povede pan Viktor
Mačura, majitel 1. české soukromé
přírodní zóny/ ukázkový přírodní
park „Lom Svatá Anna“ s naučnou
stezkou, držitel zlaté Jihočeské
ratolesti.

Novinky v knihovně
Sezimovo Ústí II.
Dospělí:
Jonasson, Jonas: Zabiják
Anders a jeho přátelé (a sem
tam nepřítel)
Další příběh z pera autora
Stoletého staříka
Mankell, Henning: Pyramida
Devátý případ komisaře
Wallendera
May, Peter: Čtvrtá oběť
Pokračování série Čínských
thrillerů
Sparks, Nicholas:
Nezapomenutelná cesta
Romantický příběh
Třeštíková, Radka: Bábovky
Dvanáct osudů propojených
v jednom románu
Tylerová, Anne:
Špulka modré nitě
Jeden dům, jedna rodina, tři generace

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

PŘEDNÁŠKA POLICIE ČR
26. září 15 hod.
Městská klubovna v Jiráskově ulici
Přednášku povede tiskový mluvčí
táborského územního odboru pan
Miroslav Doubek a jeho kolegyně
policistka Romana Šuleřová.
Pod drobnohledem bude
především bezpečnost seniorů
v dopravě (z pozice chodců,
cyklistů i řidičů, užití reflexních
prvků) a majetková trestná
činnost páchaná na seniorech
(jak se ochránit před okradením,
jak předejít riziku přepadení,
jak se vyhnout podvodu, jak si
zabezpečit majetek).

Děti a mládež:
Dahl, Roald: Jakub a obří
broskev
S broskví se dá doletět až do New
Yorku!
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Co dělají vaši čtyřnozí miláčci,
když nejste doma? Odpověď
na otázku, kterou se trápí každý
kočičkář a pejskař, najdete
v animované komediální lahůdce
Tajný život mazlíčků.
Vstupné: 120 Kč / děti 100 Kč
..............................................................................................

pá 2. září 20:00 hod.
ne 4. září 20:00 hod.
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
Akční / Dobrodružný / Fantasy /
Sci-Fi / Thriller / Komedie
USA, 2016, 123 min, od 12 let,
český dabing
Režie: David Ayer
Předloha: John Ostrander (komiks)
Hrají: Will Smith, Jared Leto,
Margot Robbie, Joel Kinnaman,
Viola Davis, Ben Affleck
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

so 3. září 17:30 hod.
st 7. září 17:30 hod.
MŮJ KAMARÁD DRAK
Rodinný / Dobrodružný
USA, 2016, 103 min, přístupný,
český dabing
Režie: David Lowery
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Hrají: Karl Urban, Bryce Dallas
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

so 3. září 20:00 hod.
MUSÍME SE SEJÍT
Komedie
Česko, 2016, 80 min, přístupný,
Režie: David Král
Hrají: Karel Hynek, Radek Petráš,
Arnošt Frauenberg
Čtyři přátelé, pivo a nostalgická
vzpomínka na legendární kemp
Bambus – to je výzva.
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

út 6. září 20:00 hod.
KOMORNÁ
Drama / Historický / Thriller
Jižní Korea, 2016, 145 min, od 15
let, české titulky
Režie: Chan-wook Park
Hrají: Jeong-woo Ha, Min-hee Kim,
Jin-woong Jo, So-ri Moon
Příběh bestselleru Zlodějka
spisovatelky Sarah Waters
do japonsko-korejských reálií
30. let 20. století převedl jeden
z nejvýraznějších jihokorejských
režisérů současnosti Park Chanwook.
Vstupné: 80 Kč
..............................................................................................

st 7. září 20:00 hod.
SEZN@MKA
Komedie
Česko, 2016, 90 min, od 12 let,
Režie: Zita Marinovová
Hudba: Vašo Patejdl, Petr Janda
Hrají: Jiří Langmajer, Adéla
Gondíková, Zuzana Kajnarová
Komedie s Jiřím Langmajerem
v hlavní roli o mužích, ženách
a zajímavém fenoménu doby internetové seznamce.
Vstupné: 100 Kč
DOPOLEDNÍ KINO
čt 15. září 10:00 hod.
SEZN@MKA
Vstupné: 60 Kč
..............................................................................................

čt 8. září 17:30 hod.
ne 11. září 20:00 hod.
UČITELKA
Drama
Slovensko / Česko, 2016, 102 min,
přístupný, česko-slovenská verze
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Zuzana Mauréry, Peter
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Bebjak, Csongor Kassai
Děj strhujícího a velmi aktuálního
snímku o síle lidského charakteru,
jde o příběh univerzální, který
by se mohl odehrát kdekoliv
a v jakékoli době.
Vstupné: 100 Kč

so 10. září 17:30 hod.
OBR DOBR

Svérázný, upjatý a ambiciózní
pianista Andi se potkává
s floutkem a pohodářem Bennem
a oba zjišťují, že mají jedno
společné. Oba třicátníci mají
na krku diagnózu smrtelné
nemoci a na dveře jim už klepe
zubatá s kosou.
Vstupné: 110 Kč

Rodinný / Fantasy
Velká Británie / USA / Kanada,
2016, 117 min, přístupný,
český dabing
Režie: Steven Spielberg
Předloha: Roald Dahl (kniha)
Hrají: Mark Rylance, Ruby
Barnhill, Bill Hader
Příběh mladé dívky a laskavého
obra známého jako Obr Dobr,
kteří se vydávají na dobrodružnou
cestu s cílem zajmout zlé
lidožroutské obry, kteří pronikají
do světa lidí.
Vstupné: 110 Kč
so 10. září 20:00 hod.
JASON BOURNE
Akční / Thriller
USA, 2016, 123 min, od 15 let,
české titulky
Režie: Paul Greengrass
Hrají: Matt Damon, Julia Stiles,
Alicia Vikander, Tommy Lee Jones,
Jason Bourne (Matt Damon) už
poskládal skoro všechny střípky
své rozbité životní mozaiky....
Vstupné: 110 Kč

čt 15. září 17:30 hod.
pá 16. září 20:00 hod.
so 17. září 20:00 hod.
ne 18. září 20:00 hod.
út 20. září 20:00 hod.
PRÁZDNINY V PROVENCE
Komedie
Česko / Francie, 2016, 95 min,
přístupný
Režie: Vladimír Michálek
Hrají: Kryštof Hádek, Igor Bareš,
Jana Pehrová-Krausová, Vojtěch
Kotek, Chantal Poullain-Polívková,
Jakub Prachař
Léto neskončilo, zábava trvá.
Vojta Kotek, Jakub Prachař
a Kryštof Hádek se po zimní
komedii Padesátka vrací
na plátna kin s letní atmosférou
a s francouzskou vůní v komedii
Prázdniny v Provence.
Vstupné: 110 Kč

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

DOPOLEDNÍ KINO
čt 29. září 10:00 hod.
UČITELKA
Vstupné: 60 Kč
..............................................................................................

čt 8. září 20:00 hod.
BUCHTY A KLOBÁSY
Animovaný / Komedie
USA, 2016, 89 min, od 15 let,
české titulky
Režie: Conrad Vernon,
Greg Tiernan

Buchty a klobásy, první mládeži
nepřístupný počítačem animovaný
film, vypráví o skupině potravin,
které se pod vedením odvážné
uzeniny rozhodnou odhalit
pravdu o své existenci.
Vstupné: 110 Kč
pá 9. září 17:30 hod.
so 17. září 17:30 hod.
HLEDÁ SE DORY
Animovaný / Dobrodružný /
Komedie / Rodinný
USA, 2016, 90 min, přístupný,
český dabing
Režie: Andrew Stanton
V animovaném filmu se
na stříbrná plátna vrací oblíbená
modrá rybka Dory.
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

pá 9. září 20:00 hod.
st 14. září 20:00 hod.
TAXI 121
Drama / Thriller
Česko, 2016, 90 min, od 12 let,
Režie: Dan Pánek
Hrají: Filip Tomsa, Roman Vojtek,
Lenka Zahradnická, Dušan Sitek,
Petr Buchta
Snímek Taxi 121 je českým
thrillerem, inspirovaným
skutečnými událostmi z roku
2014, kdy sériový vrah připravil
o život tři pražské taxikáře.
Vstupné: 110 Kč

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

ne 11. září 17:30 hod.
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ
Animovaný / Komedie
USA, 2016, 95 min, přístupný,
český dabing
Režie: Mike Thurmeier
Přichází ledová událost roku
a s ní mamuti Manny, Ellie
a Broskvička, něco jako lenochod
jménem Sid, tygr Diego nebo
vačičáci Crash a Eddie a veverčák
Scrat.
Vstupné: 120 Kč / děti 100 Kč
..............................................................................................

út 13. září 20:00 hod.
NEJKRÁSNĚJŠÍ DEN
Komedie / Drama
Německo, 2016, 113 min, od 12 let,
český dabing
Režie: Florian David Fitz
Hrají: Florian David Fitz, Matthias
Schweighöfer, Robert Schupp,
Alexandra Maria Lara
Nejlepší mejdan je ten poslední.
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..............................................................................................

čt 15. září 20:00 hod.
ZA LÁSKOU VZHŮRU
Komedie / Romantický
Francie, 2016, 98 min, od 12 let,
české titulky
Režie: Laurent Tirard
Hrají: Jean Dujardin, Virginie
Efira, Cédric Kahn, César Domboy

Diane (Virginie Efira) je
krásná žena s vysokým
pracovním postavením. Pracuje
v renomované právnické firmě,
má vynikající smysl pro humor
a je zkrátka ženou, za kterou se
každý chlap otočí. Diane právě
prošla nešťastným manželstvím
a rozvodem, ale je opět připravena
najít muže svých snů. Existuje
však něco takového jako náhoda
anebo osud?
Vstupné: 90 Kč
..............................................................................................

www.sezimovo-usti.cz

2016 září

Kulturní akce na měsíc září
čt 22. září 17:30 hod.
so 24. září 20:00 hod.
VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD
ne 18. září 17:30 hod.
út 20. září 17:30 hod.
LOVECKÁ SEZÓNA:
STRAŠPYTEL
Animovaný / Dobrodružný / Komedie
USA, 2015, 84 min, přístupný,
český dabing
Režie: David Feiss
Grizzly Boog se sice úspěšně
zabydlel v divočině, ale jeho
instinkty domácího mazlíčka
v něm pořád přetrvávají. Jedním
z nich je strach...
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

st 21. září 17:30 hod.
pá 23. září 17:30 hod.
STRAŠIDLA
Rodinný / Komedie / Pohádka
Česko, 2016, 113 min, přístupný,
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Bronislav Kotiš, Tereza
Kostková, Jiří Dvořák, Vladimír
Polívka, Carmen Mayerová
Sladký strašidelný život hejkala
Huga a jeho rodiny změní vpád
úředníka Patočky, který má
na obecním úřadě ve správě
evidenci budov. A jak zjistil,
za dům už pěknou řádku let nikdo
neplatí nájem a nikdo v něm ani
oficiálně nechce bydlet, především
proto, že tu straší...
Vstupné: 100 Kč
..............................................................................................

st 21. září 20:00 hod.
NEŽ JSEM TĚ POZNALA
Drama
USA, 2016, 110 min, od 12 let,
české titulky
Režie: Thea Sharrock Předloha: Jojo
Moyes (kniha)
Hrají: Emilia Clarke, Sam Claflin,
Brendan Coyle, Matthew Lewis

Emilia Clarke ( Hra o trůny)
a Sam Clalfin (Hunger Games)
v hlavních rolích filmové adaptace
romantického bestselleru Jojo
Moyesevé.
Vstupné: 100 Kč

www.sezimovo-usti.cz

jsou ve vypjatých společenských
okamžicích postaveni před
zásadní volbu mezi kolaborací
a sebedestruktivním hrdinstvím.
Vstupné: 120 Kč
..............................................................................................

so 24. září 15:00 hod.
ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ
Animovaný / Komedie / Rodinný
USA, 2016, 87 min, přístupný,
český dabing
Režie: Nicholas Stoller, Doug
Sweetland
Čápi nosí děti... nebo alespoň
nosívali. Teď nosí balíčky pro
celosvětového internetového
giganta Cornerstore.com.
Nejlepší doručovatel společnosti,
čáp Junior, má být zanedlouho
povýšen, když náhodně aktivuje
stroj na výrobu dětí a ten bez
jakékoliv autorizace vyrobí
rozkošnou holčičku. Junior a jeho
kamarád Tulip, jediný člověk
na Čapí hoře, v zoufalé snaze
doručit zásilku dřív, než se to
dozví šéf, a závodí s časem, aby
doručili své první dítě.
Vstupné: 110 Kč

Drama / Komedie
Česko, 2016, 68 min, přístupný,
Režie: Jan Němec
Hrají: Jiří Mádl, Lucia Gajdošík,
David Bowles, Táňa Pauhofová, Jiří
Bartoška, Martin Pechlát,
Karel Roden
Příběh o jednotlivci vždy
překračujícím čáru zavedeného
slušného chování. Je to filmař
a tato výlučnost ho dostane
do aktivní účasti na osudech
Česka.
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

čt 22. září 20:00 hod.
so 24. září 17:15 hod.
SEDM STATEČNÝCH
Akční / Western
USA, 2016, 132 min, od 15 let,
české titulky
Režie: Antoine Fuqua
Hrají: Denzel Washington, Chris
Pratt, Ethan Hawke, Vincent
D'Onofrio, Peter Sarsgaard
Spravedlnost nese číslo sedm.
Remake jednoho z nejlepších
westernů pod taktovkou režiséra
filmů Training Day a Equalizer.
Vstupné: 120 Kč

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

ne 25. září 17:30 hod.
st 28. září 17:30 hod.
STAR TREK: DO NEZNÁMA
Sci-Fi / Dobrodružný / Akční
USA, 2016, 122 min, od 12 let,
české titulky
Režie: Justin Lin
Hrají: Chris Pine, Zachary Quinto,
Zoe Saldana, Karl Urban
Pokračování slavné sci-fi série.
Posádka lodi Enterprise bude čelit
vůbec největší výzvě, která se před
ní dosud objevila. Co na tom, že
kapitán Pickard je mimořádně
odvážný, a Spock všechno ví, když
oba přišli o všechno…
Vstupné: 110 Kč

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

pá 23. září 20:00 hod.
ne 25. září 20:00 hod.
KRYCÍ JMÉNO HOLEC
Drama
Česko / Rakousko, 2016, 100 min,
od 12 let, česká verze
Režie: Franz Novotny
Předloha: Jan Němec (povídka)
Hrají: Kryštof Hádek, Vica Kerekes,
Johannes Zeiler, David Novotný,
Ondřej Brzobohatý, Vilma
Cibulková
Napínavý snímek na motivy
povídky režiséra Jana Němce
Italská spojka se odehrává mezi
Prahou a Vídní v dramatickém
roce 1968. Proměnlivá doba,
která směřovala k událostem
Pražského jara i srpnové okupaci,
je rámcem pro moderní špionážní
drama, jehož hlavní hrdinové

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

st 28. září 20:00 hod.
SMRT VE TMĚ
Thriller / Horor
USA, 2016, 88 min, od 15 let,
české titulky
Režie: Fede Alvarez
Hrají: Dylan Minnette, Stephen
Lang, Daniel Zovatto, Jane Levy
Tři bezohlední zloději se vloupají
do domu bohatého slepce
s vidinou dokonalé loupeže
a velkého zisku. Vše se děje ale
jinak....
Vstupné: 100 Kč
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čt 29. září 17:30 hod.
pá 30. září 20:00 hod.
SIROTČINEC SLEČNY
PEREGRINOVÉ
PRO PODIVNÉ DĚTI
Fantasy
USA, 2016, 126 min, přístupný,
český dabing
Režie: Tim Burton
Hrají: Eva Green,
Samuel L. Jackson, Asa Butterfield

Jacobovi jeho otec vypráví
příběhy o tajuplném místu.
O sirotčinci, který obývají osiřelé
děti se zvláštními schopnostmi.
Sirotky chrání paní Peregrinová.
Střeží je před hrůznými tvory
zvenčí, aby jim nemohli ublížit.
Poté, co Jacobův otec zemře,
se chlapec rozhodne vydat
na strastiplnou cestu s jediným
cílem. Zjistit pravdu, zda
sirotčinec z onoho vyprávění
skutečně existuje.
Vstupné: 120 Kč
čt 29. září 20:00 hod.
pá 30. září 17:30 hod.
VE JMÉNU KRVE
Akční / Thriller
USA, 2016, 88 min, od 12 let,
české titulky
Režie: Jean-François Richet
Předloha: Peter Craig (kniha)
Hrají: Mel Gibson, Erin Moriarty,
Diego Luna, William H. Macy
Mel Gibson se ve filmu Blood
Father představuje v roli bývalého
člena motocyklového gangu "Hells
Angel" Johna Linka, kterého právě
propustili z vězení. Svobodu si
ale neužije příliš dlouho - jeho
16letá dcera Lydie se dostane
do problémů s drogovými dealery
poté, co je namočena do krádeže
špinavých peněz...
Vstupné: 110 Kč
..............................................................................................

ZMĚNA PROGRAMU
VYHRAZENA
..............................................................................................

PRODEJ A REZERVACE
eVSTUPENEK na:
www.kultura.sezimovo-usti.cz
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září 2016

Pohádky
ve Spektru

Uzamykání Kozího hrádku

21.12 ZO ČSOP

PTAČÍ FESTIVAL
Pozvánka na vycházku
za poznáním našich
ptáků

Romana Krůčková
Ředitelka MSKS

I

v nové nastávající sezoně budou
pro naše nejmenší diváky připraveny středeční pohádky – loutkové,
divadelní nebo filmové. Loutkové
pohádky začínají v 16.30 hodin,
divadelní v 17 hodin a filmové
v 16 hodin. Novinkou ale je, že
na všechny pohádky si můžete koupit vstupenku on-line na
(www.kultura.sezimovo-usti.cz)
a vstup do loutkového sálu je hlavním vstupem. Filmové pohádky
pro naše nejmenší promítáme
také v sobotu a v neděli od 15 ho
din.

SRAZ

1. října v 9.00 hodin
na Školním náměstí před
1. ZŠ v Sezimově Ústí II.
PROGRAM

Vycházka za poznáním
příslušníků naší anifauny
spojená s odchytem
a kroužkováním ptáků,
soutěží a ukázkami
ochrany ptáků.
Romana Krůčková
Ředitelka MSKS

DOPORUČENO

V

neděli 25. září od 15 hodin je pro malé i velké návštěvníky připraveno zábavné odpoledne na Kozím hrádku. U vstupu do hradu dostanou děti od kejklíře dřevěný klíč, který si na hradě mohou vybarvit podle
své fantazie. Než nám barva na klíčích zaschne, podíváme se na pohádku
divadla Dokola „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ a potom už se vydáme
s kejklířem slavnostně uzamknout Kozí hrádek a ukončit tak turistickou
sezonu. Kdo má doma starý klíč, může ho místo dřevěného nechat spolu se vzkazem nebo podpisem dalším pokolením jako připomínku roku

2016.

Terénní oblečení, obuv,
dalekohled.
Návrat ve 12.30 hodin.

Zelená modrá – dóóst dobrá!
Romana Krůčková
Ředitelka MSKS

V

ýtvarnice, návrhářka a malířka Hana Krčmová – Jančíková

říká:
„Vracím přírodě svůj dluh. Jižní
Čechy byly a jsou mým domovem
stále, a to i přesto, že od dvaceti let
žiju v hlavním městě. Je to má srdeční záležitost, mé mládí, lásky…
Narodila jsem se v krásném Českém Krumlově, část života jsem
strávila u rybníka Vajgar v Jindřichově Hradci, tady v Sezimově Ústí
jsem chodila do „staré“ základní
školy, pak na gymnasium do Tábora. A ke svým kořenům, ke krajině
jižních Čech, se vracím ráda a často. Jdu do lesa, brouzdám loukou,
Novinky ze Sezimova Ústí:
Periodický tisk územního
samosprávního celku
– města Sezimovo Ústí.
Náklad: 3400 ks

XXIV. ročník

sedím u řeky, a snažím se co nejvíc
vnímat všechnu tu krásu kolem,

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

osvěžující vůně jehličí a šišek, zářivé barvy nového mechu, uklidňu-

Příjem příspěvků a řádkové inzerce:
Petra Pelcová
tel.: 381 201 112
p.pelcova@sezimovo-usti.cz
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Příjem inzerce:
Jitka Švecová
recepce@rudi.cz
tel.: 381 256 621

jící zvuky šumění stromů, i temné
hučení jezu. Jsem za to osudu nesmírně vděčná, bez možnosti návratů do jihočeské přírody by asi
můj život byl o mnoho obtížnější,
a tak se snažím splatit aspoň malou část tohoto dluhu tím, že krajinu ve chvílích radosti a pohody
maluji….a zároveň se tak pokouším o zprostředkování její krásy
i jiným“…A jako malé poděkování
za krásná léta, strávená v Sezimově Ústí, připravila autorka výstavu
krajinných obrazů ve Spektru –
a to nejen pro své spolužáky. Bude
se jmenovat příznačně – přírodně:
Zelená modrá – dóóst dobrá! Výstava bude prodejní, díky osvícenosti sponzora jsou ceny přátelské
a výtěžek poputuje do výtvarky zá
kladní školy.
Město Sezimovo Ústí neručí
za kvalitu a účinnost jakéhokoliv výrobku
nebo služby nabízených v reklamě nebo
jiném materiálu komerční povahy.

www.sezimovo-usti.cz

