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Krátce z radnice

Martin Doležal 
starosta města

 probíhá rekonstrukce lávky 
pro pěší a  cyklo „Mládežnic-
ká“, kterou provádí na základě 
proběhlé veřejné zakázky spo-
lečnost HOCHTIEF CZ a. s.;

 byly zahájeny stavební úpra-
vy ul. Táboritů, kde by mělo 
dojít k  výstavbě nových 
parkovacích míst a  návratu 
k obousměrnému provozu;

 probíhá převod sportovní 
haly na  házenou z  TJ Spar-
tak na město Sezimovo Ústí, 
a  to na  základě smluv uza-
vřených v r. 2009;

 projektově se připravují re-
konstrukce ulic Prokopa 
Holého, Klášterní a Pionýrů 
tak, aby práce mohly pro-
běhnout v r. 2018;

 RM, jako jediný akcionář 
CENTES Sezimovo Ústí a.s., 
schválila na  základě pro-
běhlého výběrového řízení 
smlouvu o  obsluze a  údrž-
bě tepelného hospodářství, 
které bude v  dalším období 
provádět stávající správce – 
Václav Fiala, IČ: 12904791.  

Nová stanoviště kontejnerů

Uzavírka ul. Dr. E. Beneše

Nová třída v MŠ Lipová

Dětská liga Táborska 

Mladí mistři Evropy zpět

Kulturní akce

Oslavte první školní den opět na Pohodě

Z  důvodu konání tradič-
ní poutě v  Sezimově Ústí 

nebudou autobusy na  linkách 
11, 12, 13, 16 a 17 obsluhovat 
od  pátku 15. 9. 2017 od  8:00 
hodin do  neděle 17. 9. 2017 
do 24:00 hodin zastávky Sídli-
ště 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 lze využít ulic 
Bydlinského, Hromádkova 
a  Moskevská. Zábor Husova 
náměstí a  částí přilehlých ulic 
pouťovými atrakcemi bude 
od  čtvrtka 14. 9. 2017 od  8 
hodin do  pondělí 18. 9. 2017 
do 12 hodin. Děkujeme za po-
chopení a  trpělivost všem, 
kterým způsobí výše popsaná 
omezení nepříjemnosti, zejmé-
na občanům bydlícím v dotče-
né lokalitě Sezimova Ústí I.     

Milan Míka, ředitel VST s.r.o.
Martin Doležal, jednatel VST

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

muje, že jednatelé VST (starostové 
měst sdružených ve VST – Tábor, 
Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí) 
schválili ceny pro vodné a  stočné 
ve  městech sdružených ve  VST 
pro následující kalkulační období 

X/2017-IX/2018. V  následujícím 
kalkulačním období tak zůstává 
cena pro vodné a stočné v praktic-
ky nezměněné výši nejen v pohyb-
livé, ale rovněž v pevných složkách. 
K  drobným rozdílům dochází 
pouze u vyšších kategorií vodomě-
rů, a  to z důvodu aplikace přede-
psaného vzorce pro výpočet pevné 
složky dle metodiky Ministerstva 
zemědělství ČR.

Celková cena pro vodné a stoč-
né zůstává ve srovnání s aktuálním 
kalkulačním obdobím v  pohyb-
livé složce ceny ve stejné výši a to 
47,32 Kč/m3 pro vodné a  na
45,39 Kč/m3 pro stočné, (včetně 
DPH). Pevná složka zůstává v nej-
menší kategorii vodoměrů stejná, 
u  ostatních kategorií je v  součtu 
pevných složek za vodné a stočné 
rozdíl do 10 Kč.

VST tak nadále zachovává výši 
ceny pro vodné a  stočné při zod-
povědném přístupu k péči o vodo-
hospodářský majetek společnosti 
a v souladu s požadavky poskyto-
vatelů dotací.                                    

VST
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Cena: říjen 2017 – září 2018 (ceny s DPH 15 %)

Kapacita 

vodoměru 

(m3/hod.)

Pohyblivá složka Pevná složka

(Kč/m3) (Kč/vodoměr/rok)

Celkem Vodné Stočné Celkem Vodné Stočné

2,5

92,73 47,32 45,39

2 084 896 1 188

6 8 049 3 288 4 761

10 17 725 7 022 10 703

15 33 182 12 822 20 360

>15 151 473 55 034 96 439

Pevná složka stočného pro odpadní vody vypouštěné z jiných zdrojů 
(srážkové vody, studna): 7,41 Kč/m3. Cena stočného z jiných zdrojů celkem: 52,80 Kč/m3.

Cena: říjen 2017 – září 2018  (ceny bez DPH)

Kapacita 

vodoměru 

(m3/hod.)

Pohyblivá složka Pevná složka

(Kč/m3) (Kč/vodoměr/rok)

Celkem Vodné Stočné Celkem Vodné Stočné

2,5

80,62 41,15 39,47

1 812 779 1 033 

6 6 999 2 859 4 140 

10 15 413 6 106 9 307 

15 28 854 11 150 17 704 

>15 131 716 47 856 83 860 

Pevná složka stočného pro odpadní vody vypouštěné z jiných zdrojů 
(srážkové vody, studna): 6,44 Kč/m3. Cena stočného z jiných zdrojů celkem: 45,91 Kč/m3.

Vodné a stočné od 1. října 2017

Omezení dopravy

I letos je ve sportovně rekreačním areálu Pohoda od 16 hodin pro děti připraven bohatý program.
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Jiří Prokop
referent odboru OSUŽPD

V  termínu od  28. 8. do 
29. 10. 2017 bude Vodárenská 

společnost Táborsko pokračovat 
v další etapě rekonstrukce hlavní-
ho kanalizačního řadu v ul. Dr. E. 
Beneše. Rekonstrukce si vyžádá 
úplnou uzavírku této komunikace, 
a  to v úseku od  šachty před vjez-

dem k obchodnímu centru Renta 
a Mountfi eld až po křižovatku s ul. 
Nad Mýtem (druhá část směrem 
od ul. Šafaříkova). Veškerá doprava 
bude odkloněna přes sídliště Nad 
Lužnicí a  kolem stadionu Souke-
ník. Objízdná trasa MHD bude 
vedena ulicí Ke  Stadionu (kolem 
stadionu Soukeník), náhradní za-
stávky MHD Na Koreji pak budou 
umístěny na ul. Ke Stadionu. Dě-
kujeme za pochopení.                         

Dovolujeme si vás pozvat na
 tradiční vzpomínkovou akci, 

která se koná dne 1. září 2017 v 11 
hodin u hrobky manželů Benešo-
vých u příležitosti 69. výročí úmrtí 
prezidenta Dr. Edvarda Beneše.    

Město Sezimovo Ústí vyhlašuje 
výběrové řízení pro vyhledání 
nejvhodnějšího nájemce bytu 
č. 75/4 v domě čp. 75, Husovo 
nám., Sezimovo Ústí I., za mě-
síční nájemné ve výši 55 Kč/m2.
Jedná se o sociální byt určený 
zejména pro seniory o  veli-
kosti 1+1, v 1. NP, bez výtahu, 
podl. plocha: 27,60 m2. U  ža-
datelů bude posuzována zdra-
votní a  sociální situace. Bližší 
informace lze nalézt na  webo-
vých stránkách města www.se-
zimovo-usti.eu, na úřední desce 
a  informačních deskách MěÚ, 
případně na  tel.: 381  201  124,  
733  162  847, Mgr.  Petra Ned-
vědová.

Pronájem bytu v  měsíci září 
2017 (předpokládaný termín 
nastěhování 1. 10. 2017):
Dukelská č. p.  638, byt 
č. 638/5 ve 3. NP o velikosti 1+1
Minimální měsíční základní 
nájemné ve výši 1.975 Kč

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

Volný nebytový prostor 
k  pronájmu v  ul. Lipová  
č. p. 602

 Minimální měsíční nájemné 
ve výši 1.997 Kč

 nebytový prostor je vhodný 
k  provozování podnika-
telské činnosti pro fyzické 
nebo právnické  osoby

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

Výběrová řízení

Petr Klíma, oddělení ŽP

Ve spolupráci s autorizovanou 
obalovou společností EKO-

-KOM a.s. byla v červenci vybudo-
vána 2 nová stanoviště kontejnerů 
na  tříděný odpad. Na  stanovišti 
mezi novými rodinnými domy 
na sídlišti Nad Nechybou lze nyní 
ukládat papírové, plastové, skle-
něné a kovové odpady. Na dalším 
stanovišti v  Průmyslové ulici je 
možné se zbavit odpadů z papíru 
a plastu. 

Sběrná síť tříděného odpadu 
byla zahuštěna a zkvalitněna také 

5 novými kontejnery na kovy, kte-
ré obohatily stanoviště, kde tyto 
kontejnery dosud nebyly. Jedná se 
o tato místa: 
 křižovatka ulic Nad Nechybou 

a K Hájence 
 křižovatka ulic Průmyslová 

a Dukelská 
 Zahradní ulice u budovy E.ON 
 parkoviště v Kaplického ulici 
 parkoviště na konci ulice 

Švehlova u E55. 

Dále bylo 18 dosluhujících kon-
tejnerů ve  městě nahrazeno nový-
mi, zpravidla objemnějšími kontej-
nery.                                                    

Nová stanoviště kontejnerů 
na tříděný odpad

Martina Machálková
zástupce velitele městské policie

Od  července můžete v  ulicích 
města vidět nové služební 

vozidlo městské policie. Technic-
ký stav starého vozidla zn. Škoda 
Fabia byl již neuspokojivý a vyža-
doval každoročně vysoké náklady 
na  opravy. Proto zastupitelstvo 
města do rozpočtu na r. 2017 zařa-
dilo i nákup nového vozu. Na zá-
kladě provedeného výběrového ří-
zení byl pořízen vůz Dacia Duster, 
včetně kompletního vybavení - vý-
stražného světelného a zvukového 
zařízení, palubního kamerového 
systému, odchytového zařízení 

atp. Ač se to s ohledem na velikost 
katastrálního území Sezimova 
Ústí nezdá, máme ve  městě řadu 
odlehlých míst a  chatových osad 
spadajících pod preventivní kont-
rolu a ležících mimo pozemní ko-
munikace, proto vůz s vyšším pod-
vozkem zde najde uplatnění. Nové 
služební vozidlo s nepřehlédnutel-
ným designem bude jistě dobrým 
pomocníkem strážníků městské 
policie a tím i všech občanů a ná-
vštěvníků Sezimova Ústí.  

Pozvánka

Městská policie má 
nového pomocníka

Uzavírka ul. Dr. E. Beneše
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Telefony
ústředna – 381 201 111

fax – 381 263 179
Starosta

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

Místostarostka
Ludmila Svatková

381 201 136, 733 164 138
Tajemnice MěÚ

Ing. Miroslava Svitáková
381 201 134

Vedoucí odboru správního 
a právního

Mgr. Petra Nedvědová
381 201 124

Sekretariát
Jitka Bláhová
381 201 127
Matrika

Petra Pelcová
381 201 112

Oddělení sociální péče
Bc. Veronika Benáková

381 201 114
Pečovatelská služba

777 794 874
Vedoucí stavebního úřadu

Bc. Jan Novotný
381 201 140

Životní prostředí
Bc. Petr Klíma

381 201 143
Poplatky

Jana Koubová
381 201 129 

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

Ing. Helena Krejčí
381 211 137 (rybářské lístky)

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

Ing. Zdeněk Havlůj
381 200 430, 777 794 872

Vedoucí technických služeb
Karel Homolka

381 200 432, 725 769 850
Vedoucí bytové správy

Jiří Stejskal
381 200 436, 725 769 860

Ředitelka MSKS (kultura)
Mgr. Romana Krůčková

737 254 683
Knihovnice S. Ú. 1

Jitka Kovandová
381 201 145

Knihovnice S. Ú. 2
Bc. Kristýna Mrázová

381 276 043
Informační centrum

Tereza Matyásková
736 523 288

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

Martin Doležal, starosta města

V září bude otevřena nová tří-
da v MŠ Lipová. Třída je ur-

čena pro děti mladší tří let věku 
a  kapacita 10 dětí byla naplněna 
hned při jarním zápisu, což svěd-
čí o potřebnosti takového zařízení 
v našem městě. Třída a související 
prostory vznikly stavebními úpra-
vami bývalého služebního bytu 
ve školce, stavební práce provedla 
společnost FIMAX stavební fi rma 
s.r.o., Chotoviny. Celkové náklady 
(projekt, stavba, dozory, admini-
strace dotace) jsou 2,96 mil. Kč 
vč. DPH, předběžně schválena do-
tace z IROP je ve výši 2,19 mil. Kč. 

Nová třída v MŠ Lipová

Anna Slunečková, kronikářka

Jsou období v životě lidském, kte-
rá více či méně utkví v  paměti. 

Nejinak tomu bylo v  srpnu 2002, 
kdy pro někoho jen hodně a hodně 
pršelo, ale pro někoho to bylo ob-
dobí plné hrůzy z  všudypřítomné 
valící se vody, která ničila vše, co jí 
přišlo do cesty. Byly to chvíle plné 
strachu a beznaděje. 

A  o  tomto čase jsem si šla po-
povídat a  zavzpomínat na  něj 
s  panem Ladislavem Táborským, 
který v  té době pracoval ve  funk-
ci místostarosty města Sezimovo 
Ústí. Vzpomínal, jak voda stou-
pala stále výš a výš. Městský úřad 
byl pod vodou, nově budovaná 
a  ještě nezkolaudovaná budova 
zažívá první šok, vše se vynáše-
lo do  vyšších pater. Domy, chaty 
i provozovny v okolí Lužnice byly 
pod vodou. Hasiči, aby ochránili 
lávku, vyřezali plechy z boků, aby 
voda mohla protékat. Proud byl 
velký, museli se jistit provazy. Řeka 
šla stále výš a výš, byla plná dříví, 
které uplavalo z různých hromad, 
plavaly celé chaty a  právě jedna 
z  nich - Reifova chata, která byla 
kovová, rovněž neodolala vodě, 
a  protože prostor pod lávkou byl 
již hodně plný do výšky, chata pod 
lávkou nepodplula, narazila do ní 
a celou ji shodila. Psal se 15. srpen 
2002, 13 hodin a 15 minut, když šla 
lávka pod vodu. Naštěstí neuplava-
la daleko. Když se situace uklidnila, 

potápěči ji našli cca o 40 metrů dál. 
Ale její vylovení pomocí vojenské 
techniky - vyprošťovacího tanku, 
jeřábu - bylo velmi problematické. 
Do užívání se vrátila až 15. 5. 2003 
ve  13 hodin slavnostním otevře-
ním. 

Všichni, kteří bydlí u  řeky, si 
"užili" všechno to trápení, kdy 
bahno a voda byly všude. V zahra-
dách, v obydlích, venku i ve všech 
místnostech až do výše dvou met-

rů. Doma se mohli lidé pohybovat 
pouze ve člunu nebo na nafukova-
cím lehátku. O tom mi pro změnu 
vyprávěla paní Marie Štefanová, 
která u Lužnice bydlí. Protože cho-
vali v té době hospodářská zvířata, 
vznikl problém, kde je ustájit, kam 
je převézt. Pomohl Čápův dvůr 
a  Školní statek v  Měšicích. Bylo 
po  senech, všude bylo uklizené 
seno na zimu. Hrozilo samovzníce-
ní. Tak se všechno převáželo a uklá-
dalo, kam se dalo, po  sousedech, 
vozilo se i  na  parkoviště u  Souke-
níku, pomáhala i  armáda, přátelé. 
A začala všechna práce znovu. 

Dům se musel vyčistit, omítky 
otlouci, podlahy vyměnit, stejně 
tak okna, protože voda dosahovala 
vysoko. Paní Štefanová vzpomíná 
na ty bezesné noci, ale i na pomoc 
dobrých lidí a bohužel i na lidskou 
závist, když si po částečné demolici 
nově přestavěli a přistavěli. 

16. srpna 2002 ve 22 hodin pře-
stala voda stoupat. Zastavila se 
u křížku. Snad to bylo nějaké Boží 
znamení? 

Povodeň 2002 určitě na  řece 
Lužnici nebyla první. Však o tom 
pojednává kniha Václava Rame-
še: Velká voda na Lužnici - histo-
rie povodní - povodně 2002 den 
po  dni, kterou mi zapůjčila paní 
Helena Táborská. Pokud si ji člo-
věk čte doma v pokoji, teple a su-
chu, je to velmi zajímavé, historic-
ké i poučné čtení. 

Nelze říci, že povodeň už nikdy 
nebude. Přicházela v časech minu-
lých, může přijít i v časech budou-
cích. Věřme tomu, že se člověk po-
učil a učinil vše pro to, aby dopad 
byl co nejmenší.                               

Kronika vzpomíná – Povodně 2002 
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Z činnosti Policie České republiky
prap. Jiří Matyš

Na  Obvodním oddělení Poli-
cie ČR v Sezimově Ústí bylo 

v  měsících červnu a  červenci še-
třeno několik přestupků a  trest-
ných činů na území Sezimova Ústí. 
Krátce jen několik případů: 
 V době od 08:30 hodin do 17:45 

hodin dne 2. 6. v ul. Pod Vrbou 
u  domu č. p.  303/22 poškodil 
neznámý pachatel nezjištěným 
předmětem zaparkované OA 
RZ 7C4 0666 rýhou do předních 
dveří na  straně u  řidiče, čímž 
způsobil škodu J. N. 

 V  době od  13:00 hodin dne 
10. 6. do  17:30 hodin dne 
11. 6. přesně nezjištěným před-
mětem poškodil neznámý pa-
chatel dvojitou skleněnou výplň 
balkonových dveří bytu v  prv-
ním nadzemním podlaží domu 
čp. 492 v  ul. Lipová v  Sezimo-
vě Ústí, následně si balkonové 
dveře otevřel a  vnikl do  bytu, 
který následně prohledal a  zde 
odcizil fi nanční hotovost 
ve výši 23.800 Kč a dále šperky 
v  prozatím přesně nezjištěné 
hodnotě (nejméně 11.200 Kč), 
kdy poškozením balkonových 
dveří způsobil škodu prozatím 
vyčíslenou na  částku 2.000 Kč, 
celkem tedy odcizením způ-
sobil škodu ve  výši 35.000 Kč 
a  poškozením škodu ve  výši 
2.000 Kč. 

 Dne 11. 6. v  době okolo 22:36 
hodin mladý muž T. K. zjevně 
pod vlivem alkoholu kopal v ul. 
Dukelská do  zaparkovaných 
vozidel a převrátil zde i několik 
kontejnerů na  komunální od-
pad. 

 V době od 21:00 hodin dne 11. 
6. do  07:00 hodin dne 12. 6. 
v ulici Jana z Ústí na parkovacím 
místě pod přístřeškem na  po-

zemku u domu č. p. 1125 pocá-
kal neznámý pachatel motorové 
vozidlo zn. BMW z přední části 
žlutou barvou, čímž majiteli J. K. 
způsobil škodu ve výši 1.000 Kč. 

 V době od 19:00 do 19:30 hodin 
dne 11. 6. poškodil neznámý pa-
chatel osobní automobil RZ 4C2 
3139 odstavený v ulici Průmys-
lová u domu č.p. 651, a to způ-
sobením celkem 18 rýh skoro 
po celém vozidle, kdy toto bylo 
způsobeno neznámým předmě-
tem a  neznámým způsobem, 
a to vše ku škodě R. J. v celkové 
výši 15.000 Kč. 

 Dne 15. 6. v  době od  16:00 
do  16:07 hodin odcizila ne-
známá pachatelka v  prodejně 
COOP Astra celkem 62 ks růz-
ných čokolád v celkové hodnotě 
2.819,80 Kč, čímž způsobila ško-
du fi rmě Jednota OD se sídlem 
v Táboře. 

 Dne 17. 6. v  době od  02:00 
do  02:30 hodin na  Diskotéce 
Apollo odcizil neznámý pacha-
tel ve  volně odložené kabelce 
uložený MT I-Phone. MT byl 
následně díky mobilní aplikaci 
GPS lokátor dohledán nepoško-
zen na  krajnici kruhového ob-
jezdu v  Táboře, ul. Soběslavská 
u OD LIDL. 

 V době od 03:00 do 04:00 hodin 
dne 24. 6. si neznámý pachatel 
nálezem přisvojil mobilní tele-
fon zn. SAMSUNG GALAXY J5 
zlaté barvy s ochranným sklem 
a černým gumovým pouzdrem, 
volně ponechaný majitelem P. K. 
(SVK) odložený na  lavičce za-
stávky MHD na Husově náměs-
tí, ku škodě majitele P. K., ve výši 
4.800 Kč. 

 Dne 29. 6. v  době od  16:00 
do  16:20 hodin v  prostorách 
šatny slévárny neznámý pacha-
tel přesně nezjištěným způso-
bem bez použití násilí odcizil 

na  přesně nezjištěném místě 
odloženou peněženku s fi nanč-
ní hotovostí a osobními doklady 
poškozeného, čímž poškozené-
mu způsobil celkovou hmotnou 
škodu ve výši 400 Kč. 

 Několik neznámých pachate-
lů dne 1. 7. 2017 v  době okolo 
04:50 hodin před diskotékou 
Apollo fyzicky napadlo poško-
zeného mladíka P. A., a to údery 
do obličeje, kdy mu vzniklo zra-
nění spočívající ve  zlomenině 
dolní čelisti s dobou léčení delší 
jak jeden měsíc. 

 V  době od  22:00 hodin dne 
4. 7. do  13:30 hodin dne 7. 7. 
odcizil neznámý pachatel v pod-
niku Kovosvit MAS z  výrobní 
haly dílenské nářadí, které bylo 
odborným vyjádřením vyčísle-
no na částku 2.810 Kč ku škodě 
podniku Kovosvit MAS. 

 Dne 14. 7. v  době od  19:00 
do  19:30 hodin neznámý pa-
chatel přesně nezjištěným způ-
sobem v ul. Dukelská před pro-
dejnou večerka odcizil ze svazku 
klíčů poškozeného M.T. čtyři 
klíče, čímž mu způsobil škodu 
ve výši nejméně 100 Kč. 

 V době od 01:00 do 02:00 hodin 
dne 22. 7. na přesně nezjištěném 
místě v podniku diskotéky Apo-
llo odcizil neznámý pachatel 
ze zadní kapsy kraťasů, které 
měl poškozený V. Č. na  sobě, 
pánskou hnědou koženou pe-
něženku s  obsahem 1.500 Kč, 
300 €, OP, ŘP a  kreditní karty 
ČSOB, vše na jméno poškozené-
ho V. Č., kdy celková škoda činí 
10.600 Kč. 

Rovněž je z měsíců června a čer-
vence v  šetření několik přestupků 
proti občanskému soužití a  proti 
veřejnému pořádku, které jsou 
převážně z  restauračních zařízení 
a z domácností.                                

Jaroslav Mengler
ZŠ a MŠ 9. května, Sezimovo Ústí 

Jak postupuje kalendář, tak 1. zá-
řiový den připadá na pátek. Pro-

to ofi ciální školní docházka začíná 
v pondělí 4. září. 

I  letos se můžeme těšit na  pří-
jemné změny. Máme zcela napl-
něnou kapacitu školy. Těší nás, že 
o přestup na druhý stupeň k nám 

má zájem čím dál více žáků hlavně 
z jiných obcí, např. ze Želče nebo 
z Košic či dalších obcí. Stejně jako 
každým rokem budeme i  letos 
pro budoucí nové kolektivy po-
řádat osvědčené startovací kurzy 

Poděkování
Děkuji panu starostovi a  paní 

Věře Bažantové za přání a dá-
rek k narozeninám. 

Růžena Ťoupalíková
Děkuji panu starostovi za přá-

ní k mým narozeninám a paní 
Černé za milou návštěvu a pře-
dání dárku.     Marta Kardová

Děkuji panu starostovi a měst-
skému úřadu za přání a dárek 
k mým narozeninám. 

Ladislav Hrubeš
Děkuji panu starostovi za milé 

blahopřání k  mým narozeni-
nám.              Stanislav Šenkýř

Děkuji panu starostovi za milé 
blahopřání a dárek k mým ku-
latým narozeninám. 

Jan Havlík
Děkuji panu starostovi Mgr.

Ing.  Martinu Doležalovi za
blahopřání k  mým narozeni-
nám a  přeji celému pracov-
nímu kolektivu MěÚ mnoho 
úspěchů v práci a pevné zdraví.

 Robert Buš
Děkuji panu starostovi za přá-

ní k mým 70. narozeninám.
 Václav Fiala

Děkuji panu starostovi za bla-
hopřání k mým narozeninám.

Ladislav Šůs
Děkujeme panu starostovi 

za přání k našim narozeninám 
a  dárek, přejeme též hodně 
zdraví a úspěchů v práci i živo-
tě.                    manželé Tůmovi

Narození:
Bendová Tereza, Blokeš 

Ladislav, Hladká Klára, Kolář 
David, Kotek Jonáš,

Maťha Dominik, Plachá Ester
Sedlák Mikuláš, Šímová Ella,

Šmejkal Vítek, Šmejkalová 
Viktorie, Tichá Karolína,

Volemanová Tereza
Zieglerová Mia

Zemřelí:
Boháčová Marie

Horská Irena
Janda Václav

Kráslová Milena
Láchová Ludmila
Mareš František

Parma Josef
Ročák Pavel

Tichý Karel, Trebalová Anna
Vámoši Jan, Volemanová Marie

Společenská kronika

od 16. 5. do 26. 7.

Letos je pro děti 1. září ještě 
ve znamení prázdnin
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osobnostní výchovy v ubytovacím 
zařízení v  Hlavatcích. V  týdnu 
od  18. září se naši lektoři už těší 
na žáky šestých až osmých ročníků 
s tématy jako jsou vztahy, závislos-
ti a šikana. 

Stmelovacím kurzem nepro-
chází však jen žáci. Dobrý kolek-
tiv je základ úspěchu, a proto se 
již poněkolikáté účastní všichni 
členové pedagogického sboru 
výjezdního školení na  Monínci. 
Letos na téma šikana a lektorský 
program je hrazen z  projektu 
„Bez obav spolu“. Protože in-
kluze vnikla do  škol, máme již 
čtyři asistentky pedagoga, které 
se spolu s  vyučujícími podílejí 
na výuce, což pomáhá nejen žá-

kům se speciálními vzdělávací-
mi potřebami, ale obohacuje to 
i ostatní žáky. 

I  v  letošním školním roce se 
chceme zapojit do  projektu Edi-
son. Motivuje nás k  tomu loňská 
pozitivní zkušenost. Naši žáci loni 
zúročili své jazykové dovednosti 
a  u  mnohých vzniklo pouto přá-
telství se studenty ze zahraničí, 
které někteří přes sociální sítě stále 
udržují. Konečně proč učit o  ci-
zích zemích z učebnic, když nám 
to mohou zprostředkovat přímo 
lidé z nejrůznějších koutů světa? 

Co však bude úplná letošní no-
vinka? Do školy v říjnu po Ediso-
nech přijede cirkus Happy Kids. 
Pod odborným vedením rodiny 

Lagronových projdou všichni žáci 
během necelého týdne výcvikem, 
jehož výsledkem bude vystoupení 
a úspěch – ten bude nejspíš zaru-
čen. 

A  ještě trochu ze stavebních 
prací: naše žáky uvítá též zbrusu 
nová jídelna, na  které se praco-
valo během prázdnin. Staré li-
noleum bylo nahrazeno novým 
praktickým materiálem a byly též 
osazeny nové jídelní sety, čímž se 
mnohonásobně vylepší kultura 
stravování. 

Naší prioritou je, aby se všechny 
děti u nás ve škole cítily bezpečně, 
aby rády chodily do školy a těšily 
se na všechny aktivity, které pro ně 
připravujeme.                                   

Správa města Sezimovo Ústí 
oznamuje, že v  sobotu 

16. září 2017 bude sběrný 
dvůr na  Husově náměstí 
z důvodu  pouti uzavřen.      

KOUPĚ

Koupím byt 2+1 nebo 3+1 
v Sezimově Ústí 2, OV, výtah 
nebo zděný byt se zvýšeným 
přízemím (jedny schody), 
platba v hotovosti. 

Tel.: 773 626 167

Inzerce

PRODEJ

Prodám dívčí školní batoh 
od  zn. Topgal. Vhodný od  1. 
do 4. třídy. Perfektní stav. Cena 
300 Kč.           Tel.: 725 284 291

Pro školní rok 2017/2018 se ještě 
mohou přihlásit zájemci o stu-

dium v Tanečním oboru a Příprav-
né hudební výchově (PHV je urče-
na pro žáky 1. ročníku ZŠ). 

Několik posledních míst dále 
ještě zbývá v  Hudebním oboru – 
hra na keyboard, klavír a dechové 
nástroje. 

STUDIUM DOSPĚLÝCH 
VE VÝTVARNÉM OBORU
Na  základě četných dotazů na-
bízíme ve  Výtvarném oboru, pro 
dospělé zájemce, možnost ote-
vření skupiny dospělých žáků – 2 
vyučovací hodiny týdně za  cenu 
500 Kč měsíčně. Minimální počet 
je 8 žáků ve skupině.

Další informace a  vyplňování 
přihlášek na www.zussu.cz, telefon 
381 275 383.                                      

Martin Doležal
vedoucí oddílu

Letní prázdniny jsou za námi, 
během nich děvčata a  kluci 

ze skautského oddílu Bílý Měsíc 
prožili poslední dva červencové 
týdny na svém tábořišti na Jižné 
u Červené Lhoty. Celotáborová 
hra byla letos volně inspirována 

vodnickým seriálem Neviditel-
ní, nechyběly ale další obvyklé 
aktivity, výlety, koupání, tábo-
rové práce či noční hlídky. 

Před námi je nový školní rok 
a  s  ním opět začínají pravidelné 
schůzky v  klubovně a  výpravy. 
O  činnosti oddílu a  připravova-
ných akcích se vše můžete dozvě-
dět na www.bilymesic.cz.            

  

O skautech z Bílého Měsíce

Tomáš Doležel

Ve  čtvrtek dne 28. září 2017 
proběhne již šestý závod Dět-

ské ligy Táborska v  orientačním 
běhu, který se tentokrát bude ko-
nat v lese u Kozího hrádku. Závod 
je určen především pro děti a žáky 

do 15 let, ale mohou se ho účastnit 
i dospělí. Závod mohou účastníci 
běžet samostatně nebo s doprovo-
dem. 

Pro závodníky jsou přichystány 
tři tratě v  lese, kdy nejjednodušší 
trať je vyznačena fáborky.

Shromaždiště závodu bude 
v  prostoru občerstvení Kozí hrá-

dek. Start účastníků závodu pro-
běhne v  čase od  14.00 do  16.00 
hodin, dle příchodu. Po  doběhu 
obdrží závodníci do 15 let diplom 
a  drobné ceny. Závod je možno 
pojmout i  jako procházku v  lese 
s nejmenšími dětmi.

Další informace naleznete na
http://detskaliga.obkta.cz.               

Dětská liga Táborska

Oznámení

ZUŠ Sezimovo Ústí 
- info pro uchazeče o studium

Město Sezimovo Ústí nabízí 
k pronájmu restauraci SPEK-
TRUM a předzahrádku.

K pronájmu se nabízí neby-
tový prostor restaurace Spek-
trum o  celkové výměře cca 
121 m2 a  předzahrádky před 
vchodem do  restaurace o  vý-
měře 42 m2. Možné využití 
– restaurace, občerstvení, cuk-
rárna nebo kavárna. Prostor 
restaurace bude před předá-
ním k  pronájmu zrekonstru-
ován tak, že dojde k navýšení 
kapacity návštěvníků. Výše 
minimálního měsíčního ná-
jemného činí 5.000 Kč. Výbě-
rové řízení proběhne formou 
obálkové metody. Podání 
nabídky nejpozději do  15. 9. 
2017 do  11:00 hodin na  po-
datelně Městského úřadu Sezi-
movo Ústí v ul. Dr. E. Beneše 
21, 391 01 Sezimovo Ústí.

Více informací o  podmín-
kách výběrového řízení je 
možné získat na úřední desce 
města, vývěskách a webu měs-
ta www.sezimovo-usti.cz a  te-
lefonu 737 254 683.                   

Pronájem
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Váš partner v oblasti   
obráběcích strojů,  
automatizace a slévárenství
www.kovosvit.cz

DEN 
OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ
DOPROVODNÝ PROGRAM

— Stánek s občerstvením

— Street band Dixie

— Skákací hrad pro děti

— Malování na obličej

— RC modely

— Herní a výrobní stanoviště

— Předvedení hasičského vybavení

9�/�9�/�2017 / 9�—�12 h.

Alena Kalinová
trenérka

Třetí červencový víkend patřil 
dalšímu ročníku Baťova pohá-

ru o Ševcovské kopyto. Letos do-
razilo do Sezimova Ústí 10 týmů, 
které odehráli porci 30 zápasů 
na  hřištích na  Komoře a  u  Koz-
ského potoka. Vítězství obhájili 
borci z Fulleros Praha, kteří ve fi -
nále zdolali překvapení turnaje, 
Povaleče též z  Prahy. Třetí mís-
to obsadil domácí A  tým. Baťův 
pohár je každoročně příležitostí 
k setkání bývalých hráčů a hráček 
domácího klubu. I letos byla hojná 
účast a bylo vidět, že soft ball se ne-
zapomíná. Old stars obsadili velice 
pěkné 7. místo.

Čas prázdnin patří v  české 
„soft ballové kotlině“ u Kozského 
potoka sice Baťovu poháru, ale 
současně také v  tento letní čas 

vrcholí  mezinárodní poměřová-
ní sil. Reprezentace všech kate-
gorií hrají své evropské a světové 
šampionáty. Hladoví Hroši měli 
letos 5 želízek v  ohni a  jen Pat-
rik Malovaný se o vlásek nevešel 
do  užšího juniorského výběru. 
Bary Řízek, který se vzdal muž-
ské fastpitchové reprezentace, 

aby pomohl mladé Hrochy dostat 
z druhé ligy do nejvyšší soutěže, 
odjel obhajovat stříbrnou me-
daili ve  slowpitchi na  evropský 
šampionát do  Sofi e. Český tým 
medailové ambice nepotvrdil, 
po zranění dvou klíčových hráčů 
nepostoupil do  playoff  a  obsadil 
konečné páté místo. 

Zato mladí Hladoví Hroši Pa-
vel Švec v  U16, Adam Bočánek 
a Ondřej Kouba v U19 reprezen-
tovali českou republiku na  ME 
kadetů a  juniorů, které proběhlo 
v  Praze v  areálu Joudrs. V  obou 
kategoriích čeští hráči domino-
vali, turnajem prošli bez jediné 
porážky a  v  sobotním fi nálovém 
podvečeru si i naši zástupci mohli 
na krk pověsit zlaté evropské me-
daile. Adam Bočánek pak fi nálo-
vou účast okořenil homerunem 
a  navíc doběhl i  pro vítězný bod 
národního týmu. 

Léto u  Kozského potoka po-
kračuje soustředěním mládež-
nických týmů, kdy se po  domá-
cích postupně vystřídají Radotín, 
Kotlářka a dva týmy Spectra Pra-
ha. Poslední srpnový týden pak 
poladí formu A  tým, který bude 
v září bojovat o postup do playoff  
druhé ligy.

    

Zdeněk Soldát

Pohled vzhůru směřuje ke  svě-
tům tak dalekým, že jich nikdy 

nedosáhneme, do prostranství roz-
sáhlých nad veškerou naši předsta-
vu. Pronikáme jím i  do  dávných 
časů, neboť vše, co vidíme se ode-
hrálo v minulosti, občas v dobách, 
které předcházely vzniku Slunce 
a Země.

Pozorování probíhá pouze 
za jasného počasí. Při nepřízni po-
časí  nabízíme zajímavý náhradní 
audiovizuální program.

Viditelnost planet v září: 
Merkur – ve druhé polovině mě-
síce ráno nad východním obzorem
Venuše – ráno vysoko nad vý-
chodním obzorem
Mars – ve druhé polovině měsíce 
ráno nízko nad východním obzo-
rem
Jupiter – nepozorovatelný
Saturn – večer nad jihozápadním 
obzorem
Uran – po celou noc
Neptun – po celou noc
Slunce – vstupuje 22. 9. do zname-
ní  Vah – Lira 23. září – 23. října

Podzimní rovnodennost, začíná 
astronomický podzim.

Přijďte pozorovat Sluníčko – 
naši nejbližší hvězdu. Jako jedna 
z  hvězdáren zaznamenáváme její 
aktivitu. Sledujeme povrchové jevy 
– skvrny, oblaka žhavých plynů 
a erupce.

Délka dne a noci: V září ubývá  
dne o 1 h 52 min.

Zajímavé výročí v září:
Giovanni Domenico Cassini 
(8. června 1625 – 14. září 1712)
Francouzský astronom italské-

ho původu. Byl první ředitel Pa-
řížské hvězdárny. Objevil rotaci 
planet a  čtyři Saturnovy měsíce. 
V  r. 1675 zjistil v  Saturnově prs-
tenci tmavý pás, který se nazývá 
Cassiniho dělení.

Akce hvězdárny:
Milovníci Geocachingu, ne-

nechte si ujít MegaEvent spojující 
hledání unikátních kešek v  rámci 
100. výročí založení ČAS! Akce se 
koná na největší observatoři  Čech, 
v  Ondřejově u  Senohrab, okr. 
Praha – Východ. Bližší informace 
najdete na  cas100geo.webnode.cz 
nebo na stránkách naší hvězdárny 
www.hvezdarna-fp.cz.                       

Mladí mistři Evropy zpět u Kozského potoka

INZERCE

Hvězdárna Františka Pešty
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OSLAVTE PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 

S NÁMI ANEB ZÁBAVA 

NEKONČÍ ANI PO PRÁZDNINÁCH 

4. září 16 hod.

sportovně rekreační 

areál Pohoda

Zábavné odpoledne nejen pro 
školáky spojené s prezentací 
místních spolků, organizací 
a sportovních klubů. Roztomilí, 
neuvěřitelně vtipní a nemotorní 
Mimoni Bob & Stuart vytvoří 
atmosféru žluto-modrého 
světa plného zábavy, soutěží 
a dobrodružství.  Tito šikulové vás 
vezmou do Mimoňlandu a pokud 
splníte jejich záludné zkoušky, 
proběhne i pasování do řádu 
žluto-modré rodiny. 
vstupné: zdarma

STŘEDEČNÍ HRANÍ

6. září 16 – 18 hod.

Městská knihovna 2

Přijďte se do knihovny seznámit 
s novými deskovými hrami 
a zahrajte si je před tím, než si je 
bude moci někdo půjčit.
vstupné: zdarma

SEZI RUN

9. září 

12 – 14.30 hod. – prezence

15 hod. – start

hájovna Nechyba

První ročník běžeckého závodu 
pro širokou veřejnost na 6 km. 
V místě startu a cíle bude zajištěno 
občerstvení, kde bude možné 
po závodě posedět. Vyhlášení 
vítězů se bude konat po skončení 
závodu v místě startu/cíle. 
Absolutní vítěz závodu obdrží 
navíc fi nanční odměnu. Každý 
závodník si odnese nějakou cenu. 

Více informací na www.sezi-run.
webnode.cz.
startovné: 70 Kč (on-line 
registrace), 100 Kč 
(registrace na místě) 

MACOURKOVINY

21. září 13 - 16 hod.

Městská knihovna 2

Hravé odpoledne v knihovně 
– tentokrát si budeme hrát 
a vyrábět s opicí Žofk ou, Machem 
a Šebestovou a dalšími oblíbenými 
hrdiny Miloše Macourka.
vstupné: zdarma

MICHAL K SNÍDANI - MICHAL 

NESVADBA 

28. září 15 hod.

sál Spektrum

Zábavné a poučné představení 
zároveň! Michal dětem servíruje 
legrační pokrmy, bavit se budou 
určitě i rodiče! Představení 
zábavnou formou působí právě 
na fantazii dětí a tu pak rozvíjí při 
nápadech a vynálezech, které pro 
děti Michal vymýšlí.
vstupné: 190 Kč

UZAMYKÁNÍ KOZÍHO HRÁDKU

30. září 15 hod.

Kozí hrádek

Tradiční ukončení turistické 
sezony na Kozím hrádku.

DIVADLO

I KAT MÁ RÁD

Divadlo Kapota
19. září 19 hod.

sál Spektrum

Komedie ze současnosti 
s prvky středověkého hororu. 
O tom, že vrátit se, někdy 
může znamenat jít dopředu. 
Autorská hra, která byla 
inspirována skutečnými příběhy 
českých katů a katovského 
řemesla. Částečně je zasazena 
do současnosti a částečně 
do středověku.  Vychází ze 
skutečných středověkých reálií 
a autorská fantazie rozvíjí příběh 
táborského Kata, který se kdysi 
takto nějak mohl stát. Hra se ale 
především snaží najít souvislosti, 
společné rysy, motivaci lidského 
chování doby minulé a současné. 
Co vlastně člověka v jeho životě, 
povaze a rekcích skutečně 
ovlivňuje? 
Hrají: Martin Beran, Dušan 
Ingr, Monika Kubová, Tereza 
Žaludová, Štěpánka Kubrová, Jan 
Procházka, Hana Hrazánková, 
Hana Hořejšová, Kateřina 
Mandíková
vstupné: 100 Kč

POHÁDKY

O ZLATÉ RYBCE 

DIVADÝLKO NA SCHODECH 

13., 20. a 27. září 16.30 hod.

loutkový sál

Rybář vyloví z moře zlatou rybku, 
ta mu slíbí splnit tři přání, když 
ji pustí na svobodu. Rybář přání 
nemá, ale rybářka je neskromná 
a chamtivá a její přání jim 
nakonec štěstí nepřinesou.
vstupné: 20 Kč

PŘEDNÁŠKY

NAUČNÉ STEZKY JIŽNÍCH ČECH

14. září 18 hod.

Spektrum

Mgr. Josef Bílek nás seznámí 
s naučnými stezkami na jihu 
Čech. Součástí přednášky budou 
i návody, jak se k některým 
naučným stezkám dostanete, 
jaké jsou na nich zajímavosti 
a zvláštnosti a nebude chybět ani 
bohatá obrazová dokumentace. 
vstupné: 40 Kč

VÝLETY

SANTINI III – SEDLEC U KUTNÉ 

HORY, CHLUMEC NAD 

CIDLINOU

sobota 9. září

odjezd v 8 hod. Spektrum, 

8.15 hod. Tábor ČD

Lenka Želivská nás provede 
posledním dílem putování 
za nejvýznamnějšími stavbami 
architekta Jana Blažeje Santiniho. 
Navštívíme jeho ranou stavbu, 

MĚSTSKÉ STŘEDISKO 

KULTURY A  SPORTU

ŘEDITELKA MSKS

737 254 683
KINO – POKLADNA

381 275 805, 734 790 037
KANCELÁŘ

381 276 707

GALERIE SPEKTRUM

734 797 521
(Výstavy v galerii Spektrum 

jsou přístupné v otevírací době 
infocentra nebo v době konání 

kulturních akcí)

INFORMAČNÍ CENTRUM 

(SPEKTRUM)

736 523 288
(Předprodej vstupenek)

Prodej on-line vstupenek 
www.kultura.sezimovo-usti.cz

OTEVÍRACÍ DOBA IC
PONDĚLÍ 8-12 | 13-16
ÚTERÝ 8-12 | 13-17
STŘEDA        8-12 | 13-16
ČTVRTEK 8-12 | 13-17
PÁTEK 8-12 | 13-16
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katedrálu v Sedlci u Kutné 
Hory. Na této stavbě je doložena 
i účast mistrova mladšího bratra, 
výborného kameníka, Františka 
Jakuba Santiniho. Další zastávkou 
bude jedna z mála necírkevních 
staveb, zámek Karlova koruna 
v Chlumci nad Cidlinou. Tento 
malebný barokní zámek byl 
pojmenován na počest císaře Karla 
IV. Zde je pro nás připravena 
speciální prohlídka. Jako bonus 
nás čeká návštěva bývalého 
cisterciáckého kláštera, dnešní 
továrny Philipe Morris a kostnice.
cena: 760 Kč 
V ceně jsou zahrnuty vstupy.
č. účtu: 705 978 359 / 0800, var. 
symbol 0909 

PELHŘIMOVSKO 

sobota 23. září

odjezd v 7 hod. Spektrum, 

v 7.15 hod. Tábor ČD

V sobotu 23. září se s Mgr. Josef 
Bílkem vypravíme za poznáním 
některých méně známých míst 
Pelhřimovska. Prvním cílem 
naší bohaté cesty bude Nová 
Cerekev, kde si prohlédneme 
obnovenou synagogu a židovský 
hřbitov. Synagoga v maurském 
slohu je jedinečnou stavbou 
a nemá ve střední Evropě obdoby.  
Muzeum rekordů a kuriozit 

v Pelhřimově bude druhou 
zastávkou. Zde si projdeme 
expozici rekordů a také expozici 
Zlaté české ručičky, ve které nás 
čeká mimo jiné největší kolekce 
historických objektů postavených 
ze špejlí, největší čajová konvice, či 
celodřevěné jízdní kolo.  V Želivě 
si prohlédneme klášter, ve kterém 
byli v 50. letech minulého století 
internováni katoličtí kněží.   
Další destinaci představuje 
Pacov, kde navštívíme obnovený 
zámek – kulturní středisko 
a Muzeum básníka Antonína 
Sovy. Posledním bodem výletu 
bude hrad Kámen a jeho expozice 

motocyklů. Svačiny s sebou.
Cena: 890 Kč / 750 Kč děti 
a senioři 
V ceně jsou zahrnuty vstupy.
č. účtu: 705 978 359 / 0800, 
var. symbol 2309

VÝSTAVY A VERNISÁŽE

LOUTKOVÝ FESTIVAL

7. a 8. října

Tradiční loutkový festival nabídne 
6 pohádek a nebude chybět 
tvořivá dílnička.

VOLNÉ SDRUŽENÍ UMĚLCŮ 

JIŽNÍCH ČECH A HOSTÉ

VERNISÁŽ - 2. září 16 hod.

Výstava je přístupná 

do 31. října.

galerie Spektrum

Nezávislé sdružení hlavně 
neprofesionálních umělců 
různého zaměření převážně 
z Čech, ale i ze zahraničí. Josef 
Pepíno Balek z Velešína představí 
akvarely a květinová zátiší, Monti 
Kubrik z Prahy mystické krajiny, 
Milan Kozák své snové obrazy, 
Petr Hofman z Prahy fi gurální 
malbu, kresby předvede Alice 
Geryková z Moravy a Míša 
Bednářová z Českého Krumlova 
bude prezentovat krajinomalbu.

PRVOTNÍ VOL. II – TÁBORSKÝ 

FOTOKLUB

ZÁVREČNÁ VERNISÁŽ – 7. září 

17 hod.

galerie Spektrum

Mladý táborský fotoklub, jehož 
hlavní podstatou je sdružovat 
jak začínající, tak pokročilé, 
amatérské či profesionální 
fotografy a pomoci jim v jejich 

volné tvorbě tohoto krásného 
koníčku s dlouholetou a bohatou 
tradicí. A to zejména formou 
vzájemného předávání zkušeností, 
setkání a realizací projektů, 
kterých by nebyli samostatně 
schopni. Pokud jste i vy 
zapálení fotografové s touhou se 
zdokonalovat, prezentovat a máte 
týmového ducha, tak vězte, že 
budete bez ohledu na zkušenosti 
a fototechniku přijati mezi ně. 
Celou výstavu tvoří práce deseti 
autorů: Lukáš Martinů, Marek 
Švadlena, Radek Havlíček, 
Michaela Korandová, Lukáš Rešl, 
Patrik Jech, David Jordák, Miloslav 
Fiala, Zdeněk Koza, Petr Frolka.

MILAN SVATEK 

– AUTOGRAMY, 

HOST JIŘÍ ŠTĚDROŇ

VERNISÁŽ - 11. září 17 hod.

Výstava je přístupná 

do 31. října. 

galerie Spektrum

Milan Svatek od mládí 
sbírá autogramy slavných 
osobností československého 
fi lmového a hudebního světa. 
Uvidíte fotografi e s podpisy 
hvězd od první republiky až 
po současnost.
Jako host přijal pozvání herec, 
zpěvák a textař Jiří Štědroň.

OBJEKTIVEM 

FOTOAPARÁTU

Výstava je přístupná 

do 31. října. 
galerie Spektrum

Výstava amatérských fotografi í 
Ing. Milana Křiklána. Autor se 
narodil r. 1966 v Táboře, kde 
také žije. Fotografováním se 
zabývá od roku 2011. Cílem jeho 
objektivu je příroda a vše krásné 
kolem nás.

Výstavy jsou přístupné 
v otevírací době IC a v době 

konání kulturních akcí.

PŘIPRAVUJEME

LOUTKOVÝ FESTIVAL

7. a 8. října

RODOKMENY A RODINNÁ 

HISTORIE

HARMONIZAČNÍ CVIČENÍ 
– začíná od 2. října

PŘIPRAVUJEME VÝLETY

PRAHA – Letecké muzeum Kbely
PRAHA – Anežský klášter, 
BETLÉMSKÁ KAPLE, 
Klementinum
PRAHA – noblesní výlet pro dámy
PASOV – adventní trh, 
předvánoční nákupy

KLUBOVNA III. VĚKU

PRVOREPUBLIKOVÉ VILY

9. září 13 hod.

Sraz před hotelem MAS

Na mnohá přání se 
po prázdninách znovu podíváme 
na prvorepublikové vily do Plané 
nad Lužnicí. Našimi skvělými 
průvodci budou opět manželé 
Žaludovi.

ŠŤASTNÝ NÁVRAT 

Z DOVOLENÉ

11. 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.

SLIVONĚ V NAŠICH ZAHRADÁCH

18. září 15 hod.

Městská klubovna 

v Jiráskově ulici

Již třetím setkáním 
s Ing. Zdeňkem Buzkem 
pokračujeme v seznamování se 
s našimi ovocnými stromy a jejich 
plody, tentokrát se slivoněmi.

POSEZENÍ S HARMONIKOU

25. září 15 hod.

Městská klubovna 

v Jiráskově ulici

Je na čase společně přisednout 
a chytit tu správnou notu. 
Hudba hladí, zahřívá a teplo se 
v nadcházejícím podzimu bude 
určitě hodit. 

MĚSTSKÉ STŘEDISKO 

KULTURY A  SPORTU
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KNIHOVNY

Novinky v knihovně 

Sezimovo Ústí 1

Alena Mornštajnová: Hana

Příběh podle skutečných událostí
Anton Hykisch: Věřte císaři

Historický román o Josefu II.
Jan Růžička: Jedu na ty nohy!

Humoristický román o české vojně
Světlana Alexijevičová: 

Modlitba za Černobyl 

Výpověď o černobylské katastrofě
Siri Pettersen: Ódinovo dítě

Norská fantasy
Norman Ohler: Totální rauš

Drogy ve třetí říši
Dana Hlavatá: Nevěřím ti

Romantické čtení
Anna Ekberg: Ztracená

Milostný thriller
Vladimír Matoušek: 

Nejhrůznější brněnské vraždy 
České krimi
Maria Maneruová: 

Co ukrývá velká sfi nga

Čtení pro děti

Novinky v knihovně 

Sezimovo Ústí 2

Dospělí:
Táňa Keleová-Vasilková: 

Vůně života

Nový román oblíbené autorky
Henning Mankell: Italské boty

Severský román o hledání sebe 
samého
Radka Třeštíková: Osm

Příběh o několika láskách s jednou 
detektivní zápletkou
Vlastimil Vondruška: 

Vzpoura goliardů

Kniha z cyklu Hříšní lidé 
Království českého

Děti a mládež:
Kiera Cass: Koruna

Pokračování příběhu princezny 
Eadlyn
James Dashner: Kód horečky

Druhý prequel populární série 
o Labyrintu
O princeznách a vílách

Pohádkové čtení pro děti
Obert Skyer: Nová příšerka 

z kumbálu

Rob má nového návštěvníka – 
Žvejpottera

KINO SPEKTRUM

so    2. září 15:00 hod.

st 13. září 17.30 hod.

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2 

animovaný 
Kanada / USA / Jižní Korea, 2017, 
92 min., přístupné, dabing

Po událostech prvního fi lmu 
musí veverčák Bručoun se svými 
přáteli zabránit starostovi Oakton 
City zbourat jejich domov kvůli 
plánované výstavbě pochybného 
zábavního parku. 
vstupné: 110 Kč

so  2. září 17:30 hod.

so  9. září 20.00 hod.

CESTA ČASU

dokument/2016
USA / Německo, 2016, 90 min., 
12 let, české titulky
Režie: Terrence Malick
Hrají: Cate Blanchett (vyp.)
„Fantastická výprava k počátku 
všeho.” Bezmála čtyřicet let se 
ve vizionářské mysli jednoho 
z nejvýznamnějších amerických 
režisérů Terrence Malicka rodila 
myšlenka na ambiciózní esej, která 
nakonec dostala tvar fi lmu Cesta 
času. vstupné: 90 Kč

so    2. září 20:00 hod.

ne    3. září 17:30 hod.

čt  21. září 10:00 hod.

so  23. září 20:00 hod.

PO STRNIŠTI BOS

drama / komedie
Česká republika / Slovensko / 
Dánsko, 111 min
Režie: Jan Svěrák
Hrají: :   Jan Tříska, Oldřich Kaiser, 
Tereza Voříšková, Ondřej Vetchý, 
Alois Grec, Petra Špalková, Hynek
Čermák, Zdeněk Svěrák, Viera 
Pavlíková, Zuzana Stivínová, 
Miroslav Táborský a další
Edu Součka, jeho maminku 
a tatínka už známe z fi lmu 
Obecná škola. Nyní jsme však 
v Protektorátu, kdy je rodina 
osmiletého Edy donucena 
vystěhovat se z Prahy na venkov 

k příbuzným. Městečko, 
kde chlapec dosud trávil jen 
prázdniny, se nyní stává jeho 
domovem. Film vznikl podle 
stejnojmenné knihy vzpomínek 
Zdeňka Svěráka a tematicky 
zapadá do tetralogie fi lmů Kolja, 
Obecná škola a Vratné lahve, které 
vyprávějí příběh jednoho muže 
na pozadí dějinných událostí 
20. století. 
vstupné: 120 Kč, 
čt 21.9. - vstupné 60 Kč

ne    3. září 15:00 hod.

ne 10. září 15:00 hod.

so 16. září 15:00 hod.

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM

Animovaný / Komedie
Česko, 2017, 85 min, přístupný
Režie: Martin Kotík, Inna 
Jevlannikova
Hrají:Martin Klásek, Helena 
Štáchová, Petr Rychlý, Martin 
Dejdar, Jan Vondráček, Jiří Lábus, 
Vilém Udatný, Václav Vydra 
nejml., Jana Postlerová, Jitka 
Sedláčková, Libor Terš

Legendární hrdinové, které dobře 
znáte, přicházejí v animované 
komedii pro celou rodinu. 
vstupné: 120 Kč

ne 3. září 20:00 hod.

so 9. září 17:30 hod.

LOGANOVI PARŤÁCI

komedie 
USA, 2017, 119 min., 12 let, české 
titulky
Režie: Steven Soderbergh  
Hrají: Channing Tatum, Adam 
Driver, Daniel Craig, Katie 
Holmes, Seth MacFarlane, Riley 
Keough, Hillary Swank, Katherine 
Waterston, Sebastian Stan 
Nemají styl, ale mají plán
Elegantní lupiči parťáka Dannyho 
měli styl, vkus, sex appeal, 
padnoucí obleky a technické 
vychytávky. Loganovi parťáci jsou 
ošuntělí vidláci s delším vedením, 
jeden z nich dokonce nemá 
ruku, zato mají nápad a plán, jak 
ukrást opravdu velký balík peněz. 
vstupné: 110 Kč

út 5. září  17:30 hod.

so 8. září 20:00 hod.

TULIPÁNOVÁ HOREČKA

historický,drama
UK, usa, 2017,  105 min., 15 let, 
české titulky
Režie: Justin Chadwick
Hrají: Alicia Vikander, Christoph 
Waltz, Cara Delevingne, Dane 
Dehaan, Zach Galifi anakis
V 17. století Amsterdam a celou 
zemi zachvátila "tulipánová 
horečka". Jediná cibulka 
exotické květiny měla hodnotu 
desetinásobku průměrné mzdy 
a svému majiteli mohla přinést 
nesmírný majetek. Přesto je 
pro bohatého obchodníka 
Cornelia Sandvoorta (Christoph 
Waltz) největším štěstím svatba 
s mladičkou Sophií (Alicia 
Vikander). Cornelis si objedná 
její portrét u nadějného malíře 
(Dane DeHaan). Sympatický 
a talentovaný mladík Sofi i okouzlí, 
a protože on její sympatie opětuje, 
zrodí se vášnivá, ale zakázaná 
láska. Aby svůj vztah utajili, 
milenci se víc a víc zamotávají 
do spleti podvodů a lží. Jejich 
nadějí na společnou budoucnost 
je vzácná tulipánová cibulka, díky 
které by získali mnoho peněz.
vstupné: 120 Kč

út     5. září 20:00 hod.

ne  10. září 17:30 hod. 

út  12. září 20:00 hod.

BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER

akční drama 
USA, 2017, 114 min., 12 let, české 
titulky
Režie: Doug Liman
Hrají: Tom Cruise, Domhnall 
Gleeson, Jayma Mays, Sarah 
Wright, Jesse Plemons, Connor 
Trinneer, E. Roger Mitchell, Sharon 
Conley, Jayson Warner Smith
CIA. Bílý dům. Pablo Escobar. 
Tyhle všechny vodil za nos. 
Barry Seal je znuděný dopravní 
pilot, kterému potřebnou životní 
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energii dodá spolupráce s CIA. 
Barry pro ni z letadla mapuje 
oblasti, do kterých se úřady jen 
tak snadno nedostanou. Je v tom 
zatraceně dobrý. Až tak, že s ním 
chtějí spolupracovat všichni.  
vstupné: 120 Kč

st     6. září 17:30 hod. 

st  20. září 17:30 hod.

EMOJI VE FILMU

Animovaný, Dobrodružný,
Komedie
2017, 100 min., přístupný, český 
dabing
Režie: Anthony Leondis
Hrají: T.J. Miller, James Corden, 
Ilana Glazer, Steven Wright
Emoji ve fi lmu vás vůbec poprvé 
zavedou do tajného světa uvnitř 
vašeho mobilu. V aplikaci 
pro textové zprávy se ukrývá 
Textopolis, bujná metropole, 
ve které žijí vaši oblíbení Emoji 
v naději, že se jednou dostanou 
do zprávy...
vstupné: 100 Kč

st    6. září 20:00 hod. 

út 12. září 17:30 hod 

TEMNÁ VĚŽ

Akční, Dobrodružný, Fantasy, 
Horor, Sci-Fi,Western
USA, 2017, 114 min., 12 let, české 
titulky
Režie: Nikolaj Arcel
Hrají: Matthew McConaughey, 
Idris Elba, Katheryn Winnick, 
Claudia Kim, Jackie Earle Haley, 
Abbey Lee, Nicholas Hamilton, 
Fran Kranz, José Zúñiga, Tom 
Taylor, Karl Th aning, Joe Vaz, 
Michael Barbieri, Jay-Jay Botha
Roland Deschain (Idris Elba), 
poslední z řádu rytířů, vede 
odvěkou bitvu s Walterem 
O'Dimem, známým též jako 
Muž v černém (Matthew 
McConaughey) a je odhodlaný 
zabránit mu ve zničení Temné 
věže, která svou existencí drží 
pohromadě celý vesmír. Dobro 
a zlo se tak ocitají v souboji, který 
rozhodne o osudu všech světů, 
protože Roland je jediným, kdo je 
schopen Temnou věž před Mužem 
v černém ochránit.
vstupné: 120 Kč

čt    7. září 17:30 hod. 

ne 10. září 20:00 hod.

st 20. září 20:00 hod.

TO 

horor, mysteriózní, thriller
USA, 2017, 135 min, 15 let, české 
titulky
Režie: Andrés Muschietti
Hrají: Bill Skarsgård, Jaeden 
Lieberher, Finn Wolfh ard
Hororový thriller na motivy 
velmi oblíbeného stejnojmenného 
románu Stephena Kinga, který 
již celá desetiletí naplňuje čtenáře 
hrůzou. Budeš se taky vznášet.
vstupné: 120 Kč

čt 7. září 20:00 hod.

PO BOUŘI

Drama
Japonsko, 2017, 116 min., 
přístupné, české titulky
Režie: Hirokazu Koreeda
Hrají: Hiroshi Abe
„Nejsilnější bouře jsou ty, při 
kterých se nepohne ani lístek“. 
Mistrovské japonské rodinné 
drama o marnotratném muži, 
který hledá cestu ke svému 
malému synovi a bývalé ženě.
vstupné: 90 Kč

pá 8. září 17:30 hod.

ČERVENÁ

dokument
ČR, 2017, 80 min., přístupný
Celovečerní dokumentární fi lm 
Olgy Sommerové o světově 
proslulé operní pěvkyni a herečce 
Soně Červené je příběhem ženy, 
jejíž malé dějiny, soukromý 
a profesní život byly ovlivněny 
velkými dějinami Evropy 
20. století. Její umělecká dráha 
čítá sto operních rolí ve čtyřech 
tisících vystoupeních na jevištích 
pěti kontinentů.
vstupné: 80 Kč

so     9. září 15:00 hod.

ne  17. září 15:00 hod.

JÁ, PADOUCH 3

animovaná komedie
USA, 2017, 96 min, přístupný, 
český dabing
Největší světový padouch Gru 
a jeho žlutí mimoní pomocníčci 
se vracejí v novém dobrodružství. 
A budou čelit neméně 
rafi novanému zločinci jménem 
Baltazar Bratt. Naštěstí má Gru 

i další pomocnice – agentku Lucy 
Wilde a adoptovaný trojlístek 
uličnic: Margo, Edith a Agnes.
vstupné: 100 Kč

st 13. září 20:00 hod. 

ZAHRADNICTVÍ: 

RODINNÝ PŘÍTEL

milostné drama 
ČR, Slovensko, Polsko, 2017, 
115 min, přístupný
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Ondřej Sokol, Aňa 
Geislerová, Martin Finger, Jiří 
Macháček, Gabriela Míčová, Klára 
Melíšková, Karel Dobrý, David 
Novotný, Lenka Krobotová, Sabina 
Remundová, Samuel Budiman, 
Josefína Marková. 

Největší projekt autorského dua 
Jan Hřebejk - Petr Jarchovský
Rodinný přítel je první z fi lmů 
trilogie Zahradnictví, rodinné 
ságy, kterou Jan Hřebejk s Petrem 
Jarchovským považují za své 
"životní dílo".
vstupné: 90 Kč 

čt 14. září 17:30 hod.

ne 17. září 17:30 hod.

NEJSLEDOVANĚJŠÍ

dokumentární vlog
ČR, 2017, přístupný
Režie: Jiří Sádek  
Hrají: Shopaholic Nicol, Pedro, 
Gabrielle Hecl, Kovy, A Cup of 
Style
Hvězdy internetu odhalí svůj 
skutečný život. Nejsledovanější, 
první celovečerní fi lm o fenoménu 
youtuberů – internetových 
hvězd první velikosti a tvůrců 
s milionovým publikem. 
vstupné: 110 Kč

čt 14. září 20:00 hod.

so 16. září 20:00 hod.

AMERICKÝ ZABIJÁK 

akční, thriller
USA, 2017, 112 min., 15 let, české 
titulky
Režie: Michael Cuesta
Hrají: Michael Keaton, Dylan 
O'Brien, Taylor Kitsch

Film natočený podle špionážního 
románu American Assassin 
známého amerického spisovatele 
Vince Flynna.
vstupné: 120 Kč

pá 15. září 17:30 hod.

VÍNO NÁS SPOJUJE 

Drama
Francie, 2017, 113 min., 12 let, 
české titulky
Režie: Cédric Klapisch
Hrají: Pio Marmaï, Ana Girardot, 
François Civil, Jean-Marc Roulot, 
Maria Valverde, Yamée Couture, 
Karidja Touré
Jean (Pio Marmai) už deset 
let cestuje po světě a zpřetrhal 
všechna pouta, která ho spojovala 
s rodinou žijící v Burgundsku. 
Jeho otec ale vážně onemocní 
a tak se po letech musí vrátit 
do krajiny svého dětství. Je konec 
léta, blíží se vinobraní a po otcově 
smrti se Jean musí spolu se 
svými sourozenci Juliettou (Ana 
Girardot) a Jéremym (François 
Civil) domluvit, co bude se 
zděděným rodinným vinohradem.
vstupné: 110 Kč

pá 15. září 20:00 hod.

so 16. září 17:30 hod.

ne 17. září 20:00 hod.

KTERÝ JE TEN PRAVÝ?

romantická komedie
USA, 2017, 96 min., 12 let, 
české titulky 
Režie: Hallie Meyers-Shyer
Hrají: Reese Witherspoon, 
Michael Sheen, Pico Alexander, 
Jon Rudnitsky, Lake Bell, Candice 
Bergen, Nat Wolff 
Nový začátek není pro začátečníky
Reese Witherspoon se v nové 
romantické komedii ocitne 
v obležení mladých mužů a bude 
se ptát sama sebe „Který je ten 
pravý?“. 
vstupné: 110 Kč

čt 21. září 17:30 hod.

st  27. září 17:30 hod.

NERODIČ

dokumentární
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ČR, 2017, 83 min.
Režie: Jana Počtová  
Nerodič - šest příběhů, šest podob 
rodiny
Dokumentární fi lm Jany Počtové 
s názvem Nerodič má silné 
téma, které se týká každého z nás 
a které každý z nás řešil, řeší nebo 
bude řešit. A možná i několikrát. 
vstupné: 100 Kč

čt 21. září 20:00 hod.

út 26. září 17:30 hod.

st 27. září 20:00 hod.

ZKRÁTKA KRAŤAS

kreslený fi lm, animace do negativu
CZ / SK / HU / PL / SI /  HR,  
2014, 2015, 69 min., 12 let, české 
titulky
Nejlepší krátké animované fi lmy 
ve střední Evropě aneb animace 
není jen pro děti…
Výběr nejzajímavějších 
současných krátkých 
animovaných fi lmů nadějných 
mladých fi lmařů ze zemí střední 
a východní Evropy zahrnuje 
abstraktní experiment i černou 
komedii Happy End z užšího 
výběru na Oscara.
OBSAH:
1/ Země kovbojů 
2/ Ploty 
3/ Kompozice 
4/ Řeky 
5/ Za hranicí 
6/ Mozaika, valčík splínu 
7/ Vlčí hrátky 
8/ Divné zvuky 
9/ Pohádka 
10/ Čím víc vím 
11/ Happy End 
vstupné: 110 Kč

pá  22. září 17:30 hod.

so  23. září 15:00 hod.

ne  24. září 15:00 hod.

LEGO® NINJAGO® FILM 

animovaný, akční, komedie
USA, 2017, 97 min., přístupný, 
dabing
Režie: Charlie Bean
Ve fi lmovém dobrodružství ze 
světa Ninjago se mladý Lloyd, 
známý také jako Zelený Nindža, 
společně se svými přáteli, tajnými 
bojovníky a držiteli titulu LEGO 
Master Builder, zapojí do bitvy 

o Ninjago City. Pod vedením 
vtipem sršícího učitele kung fu 
Mistra Wu musí porazit zlého 
válečníka Garmadona, nejhoršího 
padoucha všech dob, který je 
shodou okolností také Lloydovým 
otcem. Objev v sobě Nindžu. 
vstupné: 120 Kč

pá 22. září 20.00 hod.

ne 24. září 17.30 hod.

KINGSMAN: ZLATÝ KRUH 

akční komedie
USA, 2017, 141 min., 15 let, české 
titulky
Režie: Matthew Vaughn 
Hrají: Colin Firth, Julianne Moore, 
Taron Egerton, Mark Strong, Halle 
Berry, Pedro Pascal, Elton John, 
Channing Tatum, Jeff  Bridges
S tajnými agenty ještě tajnější 
organizace Kingsman jsme se 
rozloučili v poněkud rozpačité 
situaci. Sice na poslední chvíli 
zachránili svět s většinou jeho 
obyvatel, ale sami na tom nebyli 
zrovna nejlépe. Harry Hart 
(Colin Firth) má prostřelenou 
hlavu a je tedy potenciálně mrtvý, 
za sebou to má i proradný šéf 
Arthur. Mladý agent Eggsy (Taron 
Egerton) sice přežil a zamířil nejen 
do náruče dánské princezny, ale 
jinak by se dal počet přeživších 
elitních agentů této tajné 
organizace spočítat na prstech 
jedné invalidní ruky.
vstupné: 130 Kč

so  23. září 17:30 hod.

út  26. září 20:00 hod.

DOBRÝ ČASY

Krimi, Drama
USA, 2017, 100 min., 12 let, české 
titulky
Režie: Ben Safdie, Joshua Safdie
Hrají: Robert Pattinson, Jennifer 
Jason Leigh, Barkhad Abdi, Ben 
Safdie, Souleymane Sy Savane, 
Buddy Duress, Mahadeo Shivraj, 
Cliff  Moylan 
Bratr Constantina Nikase se 
po zpackané bankovní loupeži 
ocitá ve vězení. Constantine 
(Robert Pattison) se kvůli jeho 

vysvobození vydává na zoufalou 
cestu městským podsvětím. 
Během jediné šílené noci závodí 
s časem, aby získal dostatek 
peněz na bratrovu kauci a vlastně 
zachránil i sám sebe, protože si 
postupně začíná uvědomovat, že 
životy jich obou jsou v totálním 
hajzlu. Constatinův trip 
do samého nitra zla doprovází 
soundtrack od Oneohtrix Point 
Never, který dodává snímku 
neopakovatelnou atmosféru. 
Na tomto soundtracku se podílel 
i legendární Iggy Pop.
vstupné: 100 Kč

ne 24. září 20.15 hod.

O TĚLE A DUŠI

Drama
Maďarsko, 2017, 116 min., 15 let, 
české titulky
Režie: Ildikó Enyedi
Hrají: Morcsányi Géza, Alexandra 
Borbély, Zoltán Schneider, Ervin 
Nagy, Attila Fritz, Rozi Székely, 
Nóra Rainer-Micsinyei, Zsuzsa Járó
Dva lidé, jeden sen. Maďarský 
fi lm O těle a duši, jehož 
prostřednictvím se režisérka 
Ildikó Enyedi vrátila po dlouhých 
osmnácti letech na mezinárodní 
scénu, je nekonvenční love story 
dvou odlišně zmrzačených lidí: 
stárnoucího fi nančního ředitele 
jatek a mladé uzavřené kvalitářky 
masa. Oba hrdinové, postupně 
ohromováni zjištěním, že sdílejí 
totožné sny, se je následně 
pokoušejí společně naplnit. 
Snímek, který pomocí snových 
metafor hovoří o mnohých 
současných společenských 
traumatech, si odnesl z letošního 
Berlinale hlavní cenu – Zlatého 
medvěda.
vstupné: 90 Kč

čt  28. září 20:00 hod.

pá  29. září 17:30 hod.

so  30. září 20:00 hod.

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR

milostné drama 
ČR, Slovensko, Polsko, 2017, 

116 min, přístupný
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Ondřej Sokol, Aňa 
Geislerová, Martin Finger, Jiří 
Macháček, Gabriela Míčová, Klára 
Melíšková, Karel Dobrý, David 
Novotný, Lenka Krobotová, Sabina 
Remundová, Samuel Budiman, 
Josefína Marková.
Druhá kapitola rodinné kroniky 
Zahradnictví se odehrává 
na pozadí převratných událostí 
v letech 1947-1953. Hlavní 
postavou je majitel noblesního 
kadeřnického salonu Valentino 
v centru Prahy Otto Bock (Jiří 
Macháček) a jeho rodina, kterou 
zde zaměstnává. Podnik je 
smyslem a naplněním jeho života, 
po všech válečných útrapách se 
sem vrací jako uznávaný šéf se 
svou manželkou Elou (Gabriela 
Míčová) a jejími sestrami 
Bedřiškou (Klára Melíšková) 
a Vilmou (Aňa Geislerová). Sestry 
společně přežily válku a německou 
okupaci a staraly se o malé děti 
svých manželů, kteří byli zatčeni
za protinacistický odboj. 
Teď všichni s ohromným 
úsilím realizují svůj sen, jenže 
přichází zlom po únorovém 
komunistickém puči. Ottova fi rma 
je vyvlastněna státem a jemu se 
podruhé v životě rozpadá svět. 
Tentokrát jsou však důsledky 
otřesu pro něj i pro jeho rodinu 
fatální.
vstupné: 120 Kč

pá 29. září 20.00 hod.

so 30. září 17.30 hod.

AMITYVILLE: PROBUZENÍ 

horor, thriller
USA, 2017, 85 min., 12 let, české 
titulky.
Režie: Franc Khalfoun
Hrají: Bella Th orne, Jennifer Jason 
Leigh, Cameron Monaghan, Taylor 
Spreitler, Th omas Mann, Kurtwood 
Smith, Mckenna Grace
Svobodná matka se 3 dětmi se 
přestěhuje do domu v Amityville, 
kde chce celá rodina začít nový 
život. Brzy si rodina začne všímat, 
že s domem není něco v pořádku. 
Jsou zde slyšet zvláštní zvuky, 
záhadné hlasy rodině našeptávají, 
aby zabíjeli a do toho má celá 
rodina příšerné halucinace, sny 
a zjevení.
vstupné: 110 Kč
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Romana Krůčková
ředitelka MSKS
Aleš Sedlák, TJ Magla

Tento běh je určen pro začínající 
i zkušené běžce a délka závodu 

je 6 km. Jsou zváni nejen atleti, ale 
i  rodiče, děti a  široká veřejnost. 
Podrobné informace o  registra-
ci na  závod, o  trase, kategoriích, 
cenách pro vítěze atd. naleznete 
na  webových stránkách http://se-
zi-run.webnode.cz. Pro všechny 
účastníky běhu bude zajištěno ob-
čerstvení v prostoru cíle a vítězové 

všech kategorií obdrží hodnotné 
ceny. Drobnou odměnu si odnese 
každý závodník, který šesti kilo-
metrovou vzdálenost pokoří, ať už 
formou běhu či chůze. Jsou zváni 
také fanoušci a rodinní příslušníci, 
pro které je trasa závodu přizpůso-
bena tak, aby byla nejen běžecky, 
ale také divácky atraktivní. V pro-
storu hájovny Nechyba uvidíte 
běžce především startovat a  fi ni-
šovat v cílové rovince, ale i probí-
hat v  průběhu závodu. Přijďte si 
s námi společně zaběhat nebo ales-
poň vytvořit příjemnou atmosféru 
závodníkům.                                        

Romana Krůčková, ředitelka MSKS

Na září máme připraveno něko-
lik novinek, proto byste si neměli 
nechat ujít návštěvu naší galerie 
Spektrum. Umělci různého za-
měření nejenom z  Čech, ale i  ze 
zahraničí budou pravidelně v  ga-
lerii vystavovat po celý rok. První 
vernisáž VOLNÉHO SDRUŽENÍ 
UMĚLCŮ JIŽNÍCH ČECH a BA-
LEK ART – COMPANY se koná 
v sobotu 2. září od 16 hodin a uvi-
díte např. akvarely Josefa Pepína 
Baleka z  Velešína, snové obrazy 
Milana Kozáka, fi gurální malbu 
Petra Hofmana, kresby předvede 

Alice Geryková z  Moravy a  Míša 
Bednářová z  Českého Krumlova 
bude prezentovat krajinomalbu. 
Ve  čtvrtek 7. září v  17 hodin se 
bude konat komentovaná závěreč-
ná vernisáž táborského fotoklubu 
s názvem PRVOTNÍ VOL. II. Po-
kud jste ještě výstavu neviděli, máte 
poslední možnost. Ve Spektru také 
přivítáme českého herce, zpěváka 
a  textaře Jiřího Štědroně, kterého 
si jako hosta na svou vernisáž moc 
přál Milan Svatek, sběratel fotogra-
fi í a autogramů slavných osobností. 
A proč právě Jiřího Štědroně? To se 
dozvíte v pondělí 11. září v 17 ho-
din na vernisáži výstavy fotografi í 
s názvem AUTOGRAMY.              

Kristýna Mrázová, knihovnice SÚ II

Prázdninové pondělky byly 
v  knihovně věnovány dětem. 

V  červenci zachránila faraonova 
stráž Egypt před děsivou mumií 
a Šmoulové hledali sladký poklad 
ukrytý v  knihovně. V  srpnu malí 
Vikingové dokázali, že jsou šikov-
ní a  odvážní jako praví krotitelé 

draků, hráli jsme si také s Bobem 
a Bobkem. S létem jsme se rozlou-
čili indiánskou bojovkou. O  akce 
v  knihovně byl velký zájem a  ka-
pacita bohužel pro všechny nesta-
čila. Ale nezoufejte – už 21. září 
nás od 13 do 16 hodin čeká další 
hravé odpoledne – tentokrát s opi-
cí Žofk ou, Machem a  Šebestovou 
a dalšími známými hrdiny Miloše 
Macourka.                                             

Městské středisko kultury a sportu ve spolupráci s TJ Magla zve všechny 

sportovce a příznivce pohybu ve volné přírodě na 1. ročník běžeckého závodu 

Sezi Run, který se uskuteční dne 9. 9. 2017 od 15 hodin v Sezimově Ústí.

První ročník běžeckého 
závodu Sezi Run 2017 

Léto v knihovně

Výstavy v září trochu jinak


