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Vážení spoluobčané,

     nastává jaro, a to je každým 
rokem spojeno s počátkem inves-
tiční činnosti ve městě. Vzhle-
dem k tomu, že letos procházíme 
již druhým rokem celosvětovou 
recesí, jsou zdroje obcí na inves-
tice silně omezeny. Naše město 
je extrémně závislé na příjmech 
z daňových výnosů, ostatní pří-
jmy města jsou z pohledu uplat-
nění v investicích do městské 
infrastruktury méně podstatné. 
I přesto, že v minulých letech si 
město vytvářelo určitý finanč-
ní „polštář“, který si přetahu-
je z roku na rok, nebylo by ani 
v těchto nelehkých podmínkách 
vhodné jej celý rozpustit. Je nut-
né mít nějakou finanční rezervu 
pro případ dalšího zhoršení,  pro 
nenadálou havárii nebo podobný 
vynucený výdaj.
     Město samozřejmě na pro-
pad příjmů muselo zareagovat 
již v minulém roce, byly sníženy 
příspěvky všem příspěvkovým 
organizacím města, byly a jsou 
prováděny analýzy nákladů na 
jednotlivé činnosti a jsou hledána 
méně nákladná řešení.
     Současně je přehodnocována 
představa o investicích v tom-
to roce a v nejbližších letech. 
Je pravděpodobné, že nejbližší 
nadcházející roky budou spíše 
podobné z hlediska potenciálu 
obcí roku minulému. To v pod-
statě znamená, že příjmy budou 
postačovat na havarijní stavy, 
postupné opravy bytového fondu, 
investice do školských zařízení 
vyvolaných nutností plnění hygi-
enických a bezpečnostních před-

pisů, nejnutnější opravy komuni-
kací. Investice nad tento rámec 
budou silně omezeny a ve větši-
ně případů realizovány v závis-
losti  na úspěšnosti v dotačních 
řízeních z programů EU nebo 
národních zdrojů. Samozřejmě 
jsou zde ještě další možnosti, jít 
cestou dlouhodobých úvěrů nebo 
rozšířením prodejů bytového fon-
du města, ovšem obě tyto varian-
ty způsobují zmenšení manévro-
vacího prostoru města na mnoho 
dalších let a lze je využít v napro-
sto výjimečném případě, jakým 
by byla např. finanční spoluúčast 
na výstavbě domova seniorů.  
     Jaké významnější akce nás 
tedy v našem městě letos čekají? 
V plánu je rekonstrukce lávky 
pro pěší přes Kozský potok, která 
je v havarijním stavu, první etapa 
rekonstrukce chodníků ve Šveh-
lově ulici, opravy ve školských 
zařízeních, opravy bytového 
fondu (v této oblasti má město 
stále velký vnitřní dluh, a proto 
sem nebyly kráceny prostředky), 
rekonstrukce drah kuželny, které 
by již neprošly další revizí. V pří-
padě, že budou podepsány dotač-
ní smlouvy na projekty z ROP 
NUTS Jihozápad z páté výzvy,  
čeká nás zahájení „Modernizace 
Základní školy Školní náměs-
tí“ za cca 19 mil. Kč s dotací na 
úrovni 17,5 mil. Kč. Další inves-
tice zůstávají v zásobníku inves-
tičních akcí a o jejich případném 
zařazení se bude rozhodovat ve 
druhé polovině roku v závislos-
ti na daňové výtěžnosti státu a 
města. 

Miroslav Vocílka
místostarosta

 Dne 30. března se premiéři obou 
zemí setkali na pracovním neveřej-
ném jednání v nově zrekonstruova-
né Benešově vile.  
 Šlo o poslední bilaterální schůz-
ku předsedů vlád sousedních zemí 
před volbami, které v obou zemích 
proběhnou krátce po sobě. Tématy 
jednání byly  především aktuální 
hospodářské otázky a otázky vyplý-
vající z členství v EU.
 Ficova návštěva byla  především 
zdvořilostní. Slovenský premiér tím 
oplatil loňskou cestu premiéra Jana 
Fischera do Bratislavy.
„Vé čtyřka nabírá poměrně silný 
dynamismus a Slovensko bude 
předsedat vé čtyřce, čili bude zají-
mavé si vyslechnout slovenské pri-
ority,“ uvedl český premiér.
Premiéři Slovenska a České repub-

liky Robert Fico a Jan Fischer  
jednali o dopravní infrastruktuře 
-  především o spojení mezi korej-
skými automobilkami v Nošovicích 
a Žilině, o energetické bezpečnosti, 
dostavbě elektrárny v Jaslovských 
Bohunicích.  „Naše vzájemné vzta-
hy na všech úrovních jsou výbor-
né,“ uvedl Fischer po schůzce.
 V rámci programu krátce po 
dvanácté hodině položili premiéři, 
starostové měst Sezimova Ústí a 
Tábora za doprovodu hudby Hradní 
stráže věnce a květiny u hrobky pre-
zidenta Edvarda  Beneše. Zazněly 
hymny obou států,  poté se premi-
éři krátce setkali s občany, kteří se 
zde v hojném počtu sešli -  někteří z 
nich získali i jejich podpisy.

Foto a text: 
Vladimír Doležal - Měxus

Kozí hrádek

Setkání premiérů České 
a Slovenské republiky
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Psalo se o správě města
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Článek vyšel v časopise Komunální technika.
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Vychází v rámci projektu Jihočes-
kého kraje a autorizované obalo-
vé společnosti EKO-KOM, a.s.
Vážení čtenáři,
 mezi jednu z nejstarších výrob 
patří výroba papíru. Základní 
surovinou pro výrobu papíru 
jsou celulózová vlákna, která se 
získávají složitým chemickým 
procesem z přírodních surovin, 
zejména ze dřeva. Získávání 
těchto vláken je energeticky vel-
mi náročné a v celém výrobním 
procesu se používá řada chemic-

kých látek, které jsou z hledis-
ka ochrany životního prostředí 
přinejmenším problematické. 
Vhodnou alternativou je získá-
vání celulózových vláken z již 
vyrobeného papíru. Tento proces 
je několikanásobně méně nároč-
ný na energii a je při něm použito 
jen minimum chemických látek. 
Sběrový  papír se rozvlákní v tzv. 
rozvlákňovači, který si můžete 
představit jako veliký mixér. V 
něm se papír tak dlouho „mixu-
je“ (asi 30 minut), až vznikne 

vodní roztok, který obsahuje zís-
kaná celulózová vlákna. Tento 
roztok se dále upraví, zbaví se 
např. kovových sponek, plasto-
vých pásek a podobných nečis-
tot. Znovu se použije pro výrobu 
papíru stejně jako vlákna, která 
by se získala ze dřeva. Odpad 
z rozvláknění sběrového papíru 
se nazývá výmět a končí buď 
na skládkách, nebo ve spalov-
nách odpadu. Jediným limitem 
recyklace papíru je zkracování 
celulózového vlákna po každém 

rozvláknění. Jedno vlákno je tak 
schopné zhruba šestinásobné 
recyklace. Pak už je natolik krát-
ké, že se nedá při výrobě papíru 
použít.
 Průměrný Jihočech vytřídí 
ročně 12 kg papíru! Více než 7,5 
tisíce tun starého papíru z domác-
ností tak neskončí na skládkách 
odpadů, ale je předáno ke zpět-
nému využití. To potvrzuje, že 
třídění odpadů má smysl!

…příště Více o recyklaci papíru

 Policisté obvodního oddělení 
řešili případ vloupání do herních 
automatů v restauraci Forman-
ka v Sezimově Ústí 2, kde dosud 
neznámý pachatel odcizil ze dvou 
automatů finanční hotovost a jeden 
z nich poškodil, čímž vznikla cel-
ková škoda přes 43 tisíc korun.
 Místním policistům se podařilo 
objasnit několik vloupání do sklep-
ních kójí v panelových bytech, kte-
ré vykrádal mladík ve věku 24 let. 

V celém okrese se vloupal a vykra-
dl přes 50 sklepů. V současné době 
je již mladík ve vazbě.
 Nejen v Sezimově Ústí, ale i 
v celém okrese dochází stále častě-
ji ke krádežím měděných doplňků 
okapového systému na rodinných 
domech a především na rekreač-
ních chatách a chalupách. Toto je 
způsobeno především vyšší výkup-
ní cenou za barevné kovy ve sběr-
ných surovinách. Z  tohoto důvodu 

žádáme spoluobčany o pomoc při 
pátrání po těchto bezohledných 
vandalech. Jenom v Sezimově Ústí 
došlo tento měsíc ke třem přípa-
dům této krádeže.
 Policisté řeší v Sezimově Ústí 
2 případ podvodného vylákání 
peněz, kdy si mladík úmyslně 
v deseti případech půjčil od své 
pratety pod smyšlenými záminka-
mi finanční hotovost ve výši skoro 
50 tisíc korun. Tento mladík byl již 

za obdobnou trestnou činnost stí-
hán a odsouzen.
 Policie v Sezimově Ústí řeši-
la několik případů poškozování 
veřejného majetku, ale i přes snahu 
policistů bez pomoci spoluobčanů 
se tato trestná činnost problematic-
ky objasňuje. Proto bychom chtěli 
touto formou naši veřejnost oslo-
vit.

prap. Jiří Matyš
pol. inspektor

 9. března 2010 vyšla reprezen-
tativní publikace o vile Edvarda 
Beneše v Sezimově Ústí 
 Druhý československý prezi-
dent Edvard Beneš si jak známo 
vybudoval v letech 1930–1931 let-
ní rezidenci v Sezimově Ústí, kde 
získal hezký pozemek na okraji 
města u soutoku Lužnice a Koz-
ského potoka. Dům, který si tam 
nechal postavit, je velmi zajímavý. 
 O jeho historii pojednává nová 
česko-anglická publikace Vila, kte-
rou vydala společnost WWA photo. 
Autory textů jsou Jana Čechurová, 
Eliška Fučíková, Michal Kolář a 
Václav Větvička, fotografickou 
část tvoří unikátní černobílé dobo-
vé snímky (mimo jiné i Sudkovy) 
a současná barevná dokumentace 
Herberta Slavíka. 
 Když se avantgardista zklidní 
Dům navrhl dnes už zapomenutý 
architekt a absolvent pražské tech-
niky Petr Kropáček (1889–1931). 
Ten na sebe poprvé upozornil 
dynamickým kubistickým návr-

hem domovních průčelí ze soutěže 
na úpravu okolí Zelené brány v 
Pardubicích těsně před první světo-
vou válkou. Ve 20. letech se jeho 
tvorba zklidnila a jeho realizované 
návrhy činžovních a družstevních 
domů v Praze na Novém Městě, na 
Žižkově a v Holešovicích lze řadit 
ke kvalitním příkladům architekto-
nického purismu oné doby. 
 Méně bychom Kropáčka dnes 
asi pochválili za adaptaci parteru 
jedné z prvních secesních staveb v 
naší metropoli. Přestavěl totiž kdysi 
slavný Ohmannův hotel Central v 
Hybernské ulici. Budova tak získa-
la architektonicky kontrastní funk-
cionalistický portál a odstraněny 
byly i další dekorativní prvky stylu, 
který tehdy zrovna vyšel z módy. Z 
původního hotelového sálu vznik-
lo divadlo, později známé jako 
Komorní (součást Městských diva-
del pražských). Ukončilo činnost 
někdy v 70. letech a cenná stavba 
pak chátrala. Před několika lety jí 
pak byla znovu vrácena původní 

hotelová funkce i název a Kro-
páčkovy úpravy byly odstraněny, 
neboť byla – v tomto případě jis-
tě oprávněná – snaha obnovit celé 
průčelí v původním stylu. 
 Poněkud excentrický Petr Kro-
páček byl nejen architekt, ale také 
scénograf a dramatik. Napsal hru 
Stavba a komedii Mystifikace, rok 
života také strávil v daleké Argenti-
ně. V roce 1931 však spáchal sebe-
vraždu, a nedožil se tak ani dokon-
čení Benešova domu v Sezimově 
Ústí. 
 Byla to zajímavá budova, která 
měla dle přání stavebníka připomí-
nat stará jihofrancouzská stavení, 
což projektant zvýraznil užitím 
nízkých valbových střech s prej-
zy a okny opatřenými okenicemi. 
Nešlo tedy v žádném případě o pří-
klad funkcionalistické avantgardní 
tvorby. Přesto působil dům poně-
kud stroze, a tak byl později ještě 
upravován architektem Otokarem 
Fierlingerem (1888–1941), který k 
zahradnímu průčelí přistavěl ještě 

arkády s terasou a navýšil kolmé 
křídlo o patro. 
 Fierlingerovo mistrovské 
dílo Tyto adaptace dodaly domu 
romantičtější ráz, který zřejmě lépe 
odrážel představy manželů Bene-
šových. Fierlinger byl rovněž pově-
řen úpravami okolí domu, neboť 
byl především renomovaným 
zahradním architektem – získal si 
kredit obnovou barokní zahrady 
Černínského paláce na pražských 
Hradčanech (ten adaptoval prof. 
Pavel Janák pro potřeby minister-
stva zahraničí, v jehož čele stál prá-
vě Edvard Beneš). Fierlingerova 
velkorysá zahradní úprava ve stylu 
anglického parku s japonizujícími 
motivy byla mistrovským dílem. 
Nechyběla různá romantická zasta-
vení: alpinum, Čapkova studánka, 
pergola, terasa legendární Kazatel-
ny, odkud prý k lidu promlouval 
Jan Hus. Na sousedních parcelách 
letní Benešovy rezidence – zprvu 
ještě neoddělených ploty – si pak 

Třídíme odpad – 11. díl – Recyklace papíru
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své letní domy postavili politik 
Zdeněk Fierlinger (bratr architek-
ta) a diplomat Ludvík Strimpl. 
 Interiéry domu manželů Bene-
šových byly pohodlné i střízlivé. 
Byl tu užit starší nábytek, historic-
ké koberce, řada uměleckořemesl-
ných prvků a samozřejmě výtvarná 
díla. Poté, co se stal Beneš prezi-
dentem, stala se rezidence oficiál-
ním sídlem, v dobách jeho pobytu 
tu vlála prezidentská standarta a 
přibyl i dům pro personál. 
 Vilu i zahradu si manželé Bene-
šovi zamilovali. Přáli si tu být také 
pohřbeni, a proto si ve 40. letech 
nechali Janákem (tehdy už oficiál-
ním architektem Pražského hradu) 
postavit rodinnou hrobku. 

 Obrat přišel před čtyřmi lety 
Po nástupu komunistů a smrti dru-
hého československého prezidenta 
se stalo letní sídlo jakýmsi nedob-
rovolným azylem jeho paní Hany. 
Po její smrti skončila část zařízení 
vily v depozitáři táborského muzea, 
další předměty se ztratily. 
 Park byl – navzdory přání paní 
Benešové – pro veřejnost defini-
tivně uzavřen a začal být využíván 
jako rekreační středisko vlády. 
Proto byl v 70. letech zařízen v 
tehdy typickém nabubřelém stylu, 
k němuž patřil robustní nábytek, 
mohutné sedací soupravy, nevkus-
né keramické obklady a další atri-
buty dobové funkcionářské módy. 
Došlo k různým přístavbám a nao-

pak nešetrným uzavřením starých 
průchodů. Netřeba zdůrazňovat, 
že ani veřejnost neměla do areá-
lu přístup. Po roce 1989 byl sice 
postaven malý památník prezi-
denta Beneše poblíž jeho hrobky, 
ale dům a zahrada dále sloužily k 
rekreování politiků a zaměstnanců 
Strakovy akademie. 
 Teprve před čtyřmi lety nastal 
obrat. Dům byl pečlivě zrekon-
struován do původní podoby z 30. 
let (z novodobých adaptací byla 
ponechána jen funkční pergola v 
zadní partii) a postupně se také 
podařilo shromáždit původní zaří-
zení. Chybějící prvky byly podle 
dobové fotodokumentace nahraze-
ny obdobnými. Obnovy se dočkala 

jak Benešova pracovna v patře, tak 
i obývací pokoj v přízemí. Souběž-
ně byla obnovena i původní Fier-
lingerova koncepce zahrady. 
 Nechme stranou nekončící 
debaty o významu a odkazu dru-
hého československého preziden-
ta. Podstatné je, že byl obnoven 
architektonicky cenný objekt, jenž 
je spojen s výraznou osobností his-
torie. Veřejnosti bude pravidelně 
přístupný v určitých termínech let-
ní sezony. 
LN. 6.3.2010 

„Tento článek vyšel v deníku Lido-
vé noviny dne 6. 3. 2010 a je uve-
řejněn s jejich svolením a souhla-
sem autora.“
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Zakladatelem města Ústí byl před 
rokem 1250 nepochybně některý 
příslušník rodu Vítkovců a město 
se stalo střediskem panství jed-
né z rodových větví Rožmberků. 
Po určitou dobu soupeřilo s nově 
vysazeným a pravděpodobně krá-
lovským městským sídlištěm na 
Hradišti, v místech pozdějšího hu-
sitského Tábora, které však bylo 
zničeno a opuštěno v sedmdesátých 
letech 13. století v době bojů mezi 
Vítkovci a králem Přemyslem Ota-
karem II. Až do začátku husitského 
reformního hnutí zaujalo potom 
Ústí úlohu hospodářského středis-
ka kraje, těžícího především z po-
lohy na řece a na zemské stezce. 
V jeho hradbách se soustřeďovala 
živá řemeslná výroba, z níž vedle 
ševcovství a soukenictví proslulo 
zvláště hrnčířství, jež svou produk-
cí zásobovalo hlavně na přelomu 
14. a 15. století širokou oblast již-
ních Čech..
    
    Přestože město Ústí bylo kdysi 
největším městem jižních Čech, 
jež svou rozlohou překonalo i Čes-
ké Budějovice, nemělo zřejmě na 
počátku své existence vyhraněnou 
ekonomickou specializaci. Obje-
vem drahých kovů před rokem 
1272 jistě ožilo novým ruchem 
a uvítalo ve svých zdech horní-
ky z Jihlavy a patrně též z dalších 

německých oblastí. Jakmile těžba 
opadla, nejspíše již na počátku 14. 
století, horní nákladníci si hledali 
zaměstnání jinde. Z Ústí odcháze-
li také řemeslníci a jiní měšťané, 
zvláště Němci, což však nemuselo 
být příznakem hospodářské stag-
nace. Nové zdroje obživy si ústečtí 
usedlíci hledali především v sou-
kenické výrobě a v jiných řeme-
slných odvětvích, pro něž největší 
tržní středisko kraje mohlo nalézt 
stálý odbyt. Vedle běžných potra-
vinářských, textilních, dřevařských 
a kovozpracujících živností a indu-
strií tu písemné i archeologické 
prameny dosvědčují činnost méně 
obvyklých profesí, jakou vykoná-
vali např. řezbáři kostí, pasíři či 
zlatníci. Nejméně 27 zaměstnání 
a povolání se již porůznu podaři-
lo zachytit. Největší vliv zde mělo 
dozajista soukenictví, dále pak 
hrnčířství, kovářství, ševcovství, 
z potravinářských řemesel řeznic-
tví, pekařství a mlynářství. Dobře 
se v Ústí vedlo i kupcům a kramá-
řům, kteří na místní trhy dováželi 
též zboží cizokrajného původu, a 
to zvláště sůl, slanečky, poživatiny 
včetně koření, ovoce a vína. Více 
než víno se však pilo pivo, které 
se podomácku vařilo ve větších 
měšťanských domech. Sůl se do 
města přivážela z Budějovic a Tře-
boně, nelze  dokonce vyloučit, že 

v Ústí byla i zvláštní solnice. Výro-
ba se orientovala na odbyt v rámci 
regionálního trhu a pouze souke-
nická produkce byla určena i pro 
vzdálenější trhy, snad až rakouské. 
Měšťané i vrchnost těžili z tran-
zitního obchodu na cestě z Prahy 
do Rakous (clo, mýtné), z dovozu 
a rozprodeje slanečků i z výnosů 
místního tržiště (krámce soukenic-
ké a ševcovské, pekařské a masné), 
kde se pořádaly pravidelné týdenní 
trhy a dva trhy výroční.
     Pokud můžeme sledovat podobu, 
stavební vybavení a život města, 
jsme vedle písemných zpráv odká-
záni na výsledky archeologického 
výzkumu, jemuž se zde před sto 
lety věnoval místní řídící učitel a 
amatérský archeolog Josef Švehla 
(1861-1934), který se do seznamu 
vlastivědných badatelů Táborska 
zapsal výzkumy dvou proslulých 
míst husitské historie - Kozího 
hrádku a zaniklého Sezimova Ústí. 
V nové zástavbě, která od 19. stole-
tí vyrůstala na místě starého měst-
ského jádra a překryla a smazala 
stopy původního urbanistického 
členění předhusitského města Ústí, 
se mu podařilo lokalizovat kostel, 
sondovat na městišti kláštera, obje-
vil patrně správnou polohu špitálu, 
zjistil i výstavnější usedlosti boha-
tých měšťanů, zatímco jeho umís-
tění domů ústeckých pánů budí 

pochybnosti. Přinesl však řadu 
důležitých poznatků o detailech 
vybavení prostých měšťanských 
domů a jejich nejbližšího hospo-
dářského zázemí. 
     Do naší doby zůstalo nezasta-
věné pouze předměstí za řekou. Jak 
jeho název – Nové město – tak i 
rozsah naznačují, že bylo význam-
nou složkou města, ne-li přímo 
čtvrtí s určitým právním postave-
ním. Situace, nenarušená pozděj-
šími stavebními zásahy, dovolila 
poznat celé prostředí v poměrně 
velké úplnosti. Z historického a 
archeologického hlediska je zvláš-
tě důležité, že se zde vývoj uzavřel 
ke známému datu ve vrcholném 
středověku – k březnu roku 1420, 
kdy se táborští hejtmané rozhodli 
vyklidit Ústí, a aby se nestalo opěr-
ným bodem nepřátelského vojska, 
nařídili je spálit a pobořit. V loka-
litě Nového města na levém břehu 
Lužnice byl prováděn rozsáhlý 
výzkum Archeologickým ústavem 
ČSAV v Praze v sedmdesátých 
letech 20. století. Mimo jiné byla 
zjištěna příznačná skladba obyva-
tel. Na Novém městě sídlili řeme-
slníci, kteří používali ke své práci 
oheň. Tak tomu bylo u kováře na 
severním okraji prozkoumané plo-
chy, i v usedlosti řezníka, kde bylo 
několik pecí, otevřených ohnišť a 
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Pokračování na str. 9

Život ve středověkém Ústí

Archeologické nálezy ze středověkého Sezimova Ústí (14. - 15. století): - keramické nádoby, - zemědělské nářadí a keramický hrnec, - nástroje na zpracování dřeva, 
- kovolitecké a kovotepecké výrobky, - fragment zdobeného skla, - komorový prolamovaný kachel, - zdobené kostěné polotovary



udírna. Hlavně však s ohněm pra-
covali hrnčíři, jejichž domů a dílen 
zde bylo objeveno několik vedle 
sebe. Z jiných řemesel lze před-
pokládat ještě ta odvětví, k jejichž 
provozu bylo zapotřebí značné 
množství vody – bělidla tkalců, 
zdroj energie k pohonu mlýnů, 
koželužské provozovny… 
     Samosprávné orgány měli 
ústečtí obyvatelé nepochybně od 
samého počátku, neboť ty náležely 
k podstatným výsadám městské 
pospolitosti. Vrchnostenský dohled 
vykovával podobně jako v jiných 
poddanských městech panský 
úředník – rychtář, který odpovídal 
za pořádek v obci, předsedal soudu 
a na zasedáních rady hájil zájmy 
majitelů. Pokud jedním z vlastníků 
města byl i držitel hradu Hradiště, 
tamější purkrabí ve zvlášť závaž-
ných věcech zastupoval vrchnost 
a byl tak i nadřízeným rychtáře. 
Okruh práv, jímž se město spravo-
valo, není znám, jen nepřímo jsou 

také doloženy úřední knihy, do 
nichž byly zapisovány soudní nále-
zy, majetkové převody, testamenty, 
sirotčí a jiné záležitosti. Na běžnou 
administrativu stačili radní notář 
s rychtářovým písařem, jimž podle 
potřeby mohli vypomoci vrchnos-
tenští úředníci či sekretáři zámož-
nějších členů panského rodu.
    Rozvinutou písemnou agendu 
měl i dominikánský konvent, jenž 
se po mnoha stránkách stal centrem 
městského dění. Díky početným 
odkazům panstva i okolní šlech-
ty, prostřednictvím odpustkových 
kampaní i jinými svatokupeckými 
praktikami klášter získal značné 
zdroje příjmů, jichž využíval k pře-
stavbám svých objektů, k pozem-
kovým spekulacím a finančním 
operacím. Ve srovnání s dvanácti-
člennou řeholní komunitou se mělo 
pět světských duchovních při jinak 
bohatém farním kostele co ohánět, 
aby obstálo v konkurenčním boji. 
O dobré bydlo šlo nejen faráři a 

jeho vikářům, ale i knězi při míst-
ním špitálu s kaplí Panny Marie a 
sv. Alžběty. Útulek, který započal 
svou charitativní činnost nejspíše 
až roku 1388, zvětšil díky nadaci 
z roku 1396 počet chudých cho-
vanců z původních osmi na devět. 
Na rozdíl od tohoto vrchnostenské-
ho zařízení obě místní školy podlé-
haly církevním institucím. Zatímco 
klášterní škola v čele s řádovým 
lektorem se převážně zaměřovala 
na řeholní a kněžský dorost, far-
ní škola již více vycházela vstříc 
potřebám městského života. Školní 
správce, jímž býval i graduovaný 
bakalář, měl k ruce kantora, který 
měl na starosti hudební produk-
ce při bohoslužbách a pohřbech. 
Vysoký počet ústeckých kleriků i 
univerzitních studentů dosvědčuje, 
že obě školy se měly čile k světu 
a že ve městě byl živý duchovní 
ruch. Obojí pak sehrálo svou roli 
v husitském reformním kvasu před 
rokem 1420.

    Neobyčejnou rozlohu a rozkvět 
Ústí ve středověku i značný počet 
jeho obyvatel si vysvětlujeme 
rozmachem těžby stříbra v oko-
lí. Podobně jako v jiných horních 
městech té doby soustředilo zde 
dolování a zpracování drahého 
kovu lidi nejrůznějších profesí a 
společenských vrstev. Mezi nimi si 
můžeme představit zástupy nema-
jetných – vznikající městský pro-
letariát. Nebylo tedy náhodou, že 
právě ve zdejším prostředí vyvsta-
lo tolik Husových stoupenců.

Ing. arch. Miloš Roháček                                                                                                      
odbor územního rozvoje  

MěÚ Tábor

Zdroj:
 - Dějiny Tábora do roku 1421 – 
I.díl, I.svazek, František Šmahel.  
a kol., 1988
- Historický atlas měst ČR, svazek 
č.7, Historický ústav Akademie 
věd ČR Praha, 1999
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Úřední hodiny 
městského úřadu 

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

řádková inzerce:
• pronajmu garáž u Hito-
nu, cena za rok 6.000,- Kč 
 
• Pronajmu byt 3+1 v Sezimo-
vě ústí II možnost i s garáží
Tel.: 737 578 186

• Koupím Baťův domek v Se-
zimově Ústí nebo jej vyměním 
za dva byty v OV tamtéž.
Děkuji za nabídku. 
Tel. 777 807 152

poděkování:
• Děkuji vedení města a sbo-
ru pro občanské záležitosti za 
dárek a přání k mým naroze-
ninám.

Josef Komárek

• Děkujeme městskému 
úřadu a sboru pro občanské 
záležitosti za blahopřání 
k mým narozeninám.

Marie Křížová

• Děkuji panu starostovi za 
přání a paní Soně Zykové za 
předání dárku k mým naro-
zeninám. 

Miloslava Kalinová

• Srdečně děkuji za blahopřá-
ní k mému jubileu, které mě 
velmi potěšilo.

Karel Forssták

• Děkuji městskému úřadu za 
dárek a blahopřání k mému 
životnímu jubileu.

Jaroslav Vošta

• Děkuji p. starostovi a sboru 
pro občanské záležitosti za 
blahopřání k narozeninám.

Boháč Jaroslav

Ateliérové 
fotografování 

více referencí:
www.

rodinne-portrety.cz
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 Koncem března se již potřetí 
uskutečnil projektový den, který 
jsme nazvali „Den podle Ámo-
se“. To proto, že na tento den byla 
připravena úplně jiná výuka, než 
na jakou jsou žáci běžně zvyklí. 
Každý učitel si připravil zajíma-
vou hodinu, která nemusela vůbec 
souviset s jeho aprobací. Proto 
byly nabízeny různé pohybové 
aktivity (aerobic, cvičení s fitbal-
ly, kick – box, minivolejbal, atd.), 
strategické hry o dobývání světa, 
zábavné chemické pokusy, ang-
ličtina s celebritami, perličky z 
olympijských her, různé výtvarné 
činnosti, výuka orientálního tance, 
ruční výroba papíru, první pomoc, 
vaření či další zajímavé činnosti. 
 Každý učitel vyučoval svou 

aktivitu třikrát během dopoled-
ne, vždy pro jinou skupinu žáků. 
Děti byly předem informovány o 
jednotlivých aktivitách a samy se 
musely na jednotlivé hodiny při-

hlásit. Přihlásit se mohly v určený 
čas ve škole nebo elektronicky 
e-mailem. Děti se tak učily samo-
statnosti, učily se vybírat z nabíze-
ných možností podle svých zájmů 

a schopností. Na závěr „Dne podle 
Ámose“ zjišťujeme vždy reakce 
všech žáků i učitelů a z dotazní-
ků je zřejmé, že si tento projekto-
vý den získal oblibu nejen u dětí, 
ale i u pedagogů, i když připravit 
něco neobvyklého a zajímavého 
je mnohem náročnější než „běžná 
výuka“. 
 Naším cílem je žákům trochu 
zpříjemnit pobyt ve škole a umož-
nit jim získávat kompetence, které 
v běžném procesu učení nezískají. 
Všechny nabízené aktivity jsou 
stále k nahlédnutí na webových 
stránkách školy http://1zs.sezimo-
vousti.cz v aktualitách. 

Petr Peroutka
ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 

9. května 489

 Také máte rádi pamětnická 
vyprávění? Já moc. Proto jsem 
si pro kroniku, ale i pro čtenáře 
Novinek připravila ještě jedno 
vyprávění o začátcích firmy Silon 
v našem městě tak, jak na ně vzpo-
míná další pamětník pan Josef 
Hala.
 Pan Hala se narodil v roce 1923 
ve Zlíně. Po vychození základní 
školy nastoupil 3.8.1938 na dvou-
letou Baťovu školu práce. Jako 
mladí muži měli uniformy, chodili 
na společné vycházky, sportova-
li a samozřejmě i pracovali, a to 
v barvírně punčoch.
 Ročník 1923 měl však smůlu. 
Byla válka a museli nastoupit na 
práci do „rajchu“. V roce 1943 
jich ze Zlína odjížděl celý vagón 
do rakouského Lince, kde praco-
vali jako silničáři. Opravovali to, 
co letadla v náletech poškodila, 
všechny ty výtluky na silnicích. 
Bydleli v lágru. Před Vánocemi 

v roce 1944 spojenci provedli 
mohutný nálet na Linec, vybom-
bardovali lágr a tlaková vlna pobo-
řila barák, ve kterém bydleli. Toho 
využila parta kluků a požádala 
vedení lágru o dovolenou, aby si 
mohli dovézt z domova náhradní 
oblečení. Samozřejmě, že se zpět 
už nevrátili. Doma však pan Hala 
zůstat nemohl, aby rodičům nepři-
vodil nějaké nepříjemnosti.
 A tak se schovával u příbuzných 

v pasekách na Vsetíně. V únoru 
přišlo hlášení, že se nevrátil zpět 
do rajchu, ale čeští četníci to nějak 
dramaticky neřešili. Stačila jim 
výpověď rodičů, že doma není.
 Po osvobození se pan Hala 
začal zajímat o práci a kamarád 
mu řekl, že se ve Svitu zavádí 
poloprovoz, na výrobu silonu. Tak 
tam mladý Josef šel pracovat.
 V té době se již zde v Sezimově 
Ústí v traktu Kovosvitu začala sta-

vět nová hala. Bylo rozhodnuto, že 
se výroba silonu převede sem, aby 
byla i práce pro ženy. V Kovosvitu 
pracovali převážně muži.
 V roce 1949 na Mikuláše 6.12. 
přijela parta asi 75 lidí vlakem ze 
Zlína do Sezimova Ústí. Ubyto-
vání si sháněl každý sám, někdo 
na ubytovně, děvčata převážně v 
„babinci“, někdo v podnájmu. Pan 
Hala vzpomíná, že bydlel s kama-
rádem Kubánkem v baťovském 

Den podle Ámose aneb škola hrou

Kulturně historická komise představuje
Josef Hala

Pokračování na str. 11
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Telefony
měst. úřadu

 ústředna – 381 201 111
fax:  381 263 179

• Pavel Samec, starosta 
381 201 136, 602 431 940
• Miroslav Vocílka, místosta-
rosta - 381 201 137, 
602 568 813
• JUDr. Ing. Miroslav Nosek, 
tajemník - 381 201 124, 
777 794 871
• Jitka Bláhová, sekretariát
381 201 127
• Naděžda Řezáčová, matrika      
381 201 112 
• Jana Beranová, odd. soc. 
služeb - 381 201 113 
• pečovatelská služba
777 794 874 
• Miroslav Píbil, ved. stavební-
ho úřadu - 381 201 118
• Petr Klíma, životní prostředí, 
- 381 201 143 
• Ing. Miroslava Svitáková, 
ved. odb. ekonomiky a pláno-
vání - 381 201 134
• Jana Koubová, poplatky 
popelné - 381 201 129      
• Ludmila Zimová, poplatky 
psi - 381 201 121 
• městská policie
723 149 972, 381 276 003
• Jaroslav Kupsa, ředitel sprá-
vy města - 381 200 430   
777 794 872
• Karel Homolka, ved. tech-
nických služeb - 381 200 432
• Mgr. Vladimír Doležal, 
ředitel MSKS (kultura) 
381 276 710, 607 935 164
Jitka Kovandová - knihovnice 
S.Ú. 1 - 381 201 145 
Jiřina Kalenská - knihovnice 
S.Ú. 2 - 381 276 043

www.sezimovo-usti.cz      
e-mail: info@sezimovo-usti.cz   
epodatelna@sezimovo-usti.cz

domku u pana Nováka.
 Po Novém roce se spustila 
výroba přenesená ze Zlína na polo-
provozu. Chodilo se přes Kovo-
svit. Stavěly se další haly, takže se 
vlastně chodilo do práce staveniš-
těm, všude plno bláta, kanalizace 
chyběla. První dílny se vytápěly  
„vysloužilou“ lokomotivou, kte-
rá stála u vrátnice a topilo se v ní 
uhlím. Teprve později se začala 
stavět teplárna. V roce 1950 dostal 
nově vznikající provoz název 
Silon, odtrhl se od Kovosvitu a 

spadl do resortu chemie.
 Pro mladé byla na průmyslov-
ce otevřena třída chemiků jako 
večerní studium. Tam šli převáž-
ně ti, co přišli ze Zlína. Studium 
si ukončili maturitou. Fotografii 
těchto prvních absolventů dávám 
k nahlédnutí.
 V Silonu se vyrábělo mnoho 
druhů výrobků. Polyamidové vlas-
ce, struny, „ocasy“ , ze kterých se 
vyráběly kartáče a košťata. Pozdě-
ji dvě třetiny výroby zabrala poly-
amidová střiž. Pan Hala pracoval 

na chemické části provozu zprvu 
jako mistr, později jako vedoucí.
Na Moravu už se náš pamětník 
nevrátil. Našel si zde děvče a 
v roce 1954 se oženil. A že si vybral 
dobře, o tom svědčí i to, že spolu 
žijí do dnešních dnů. Pan Hala 
Silonu zůstal věrný po celý život. 
I manželka po čase, který věnova-
la dětem, nastoupila do „Silonky“. 
A aby ji měli stále na očích, byd-
lí hned vedle v pěkném útulném 
bytě, tak akorát pro dva. Užívají si 
dobu zasloužilého odpočinku. Pan 

Hala rád navštěvuje místní saunu, 
kterou kdysi pomáhal stavět. Rád 
chodí plavat do táborského bazé-
nu a faktem je, že ta péče o zdraví 
je na něm vidět.
Každý rok na toho Mikuláše se 
parta „Zlíňáků“ schází v hospůdce 
u Lípy. Ještě je jich prý třináct. A 
nám zbývá popřát, aby se scházeli 
ve zdraví ještě mnoho let.

Za KHK
Anna Slunečková, kronikářka

Tisková chyba
V minulém čísle Novinek 
pod článkem „Kulturně his-
torická komise představuje 
– Alois Daněk“ byl chybně 
uveden autor článku. Auto-
rem byla paní Anna Sluneč-
ková, kronikářka města.
Tímto se paní Slunečkové 
omlouváme.

redakce Novinek

 Je tu jaro v plné síle a skautské 
oddíly z místního střediska Černá 
růže naplno rozjely akce, které jim 
zima nedovolovala. Ve skautském 
areálu u Kozského potoka bylo 
dokončeno prořezávání stromů s 
úklidem strání a na zpevnění sva-
hů a břehových porostů si zde děti 
sami vysadily přes 150 nových 
stromů všech možných druhů, a 
to i takové zvláštnosti jako jinan 
dvojlaločný – ginkgo a sekvojo-
vec obrovský. 
 Děti ze 3. oddílu Bílého Měsí-
ce vedle pravidelných schůzek 
v nedávné době čekaly i víceden-
ní výpravy, jedna do Kolína spo-
jená s návštěvou Kutné Hory a 
aquaparku a druhá do přírody, do 
Měsíčního údolí u Vlašimi. Oddíl 
také pro všechny děti z místních 
škol připravil v posledním obdo-
bí dvě akce. V sobotu 13. břez-
na to byla městská hra Agenti, 
které se zúčastnilo 35 dětí. Děti 
- agenti byli rozděleni do malých 
skupinek, ve kterých s mapou 
města pátrali podle fotek po 
různých objektech v horní části 
města a zároveň se snažili získat 
odpovědi na řadu jednoduchých, 
ale zároveň záludných otázek. 
Museli však přitom dávat pozor, 
aby je jiní agenti kontrašpionáže 
neodhalili a nechytili. Hra měla 
velký úspěch, není proto vylouče-
no, že bude připraveno pokračo-
vání, tentokrát v dolní části měs-
ta. V sobotu 10. dubna pak oddíl 
připravil ve skautském areálu 
další akci - Lanové překážky, kde 
si přes 50 dětí a řada odvážných 

rodičů mohlo vyzkoušet 7 střed-
něvysokých a nízkých lanových 
překážek, práci s bičem a střelbu 

z luku. A protože i tato akce měla 
podle účastníků úspěch, určitě 
bude zopakována (tentokrát i 
s lanovkou a sítí…). 
 Navíc by o oblíbenou síť 
neměli přijít ti, kteří navštíví tra-
diční májové hrátky v parku u 
Spektra. Právě síť a řada dalších 
zábavných stanovišť a soutěží 
tam bude připravena v sobotu 1. 
května dopoledne. Všichni jsou 
zváni.

 Bližší informace o skautském 
středisku Černá růže, 3. oddílu 
Bílý Měsíc a jeho akcích i připra-
vovaném letním táboře, výsled-
kovou listinu ze hry AGENTI 
můžete nalézt na webové stránce 
www.bilymesic.cz, či na nástěnce 
u prodejny Flosman v Sezimově 
Ústí II nebo na nástěnce na Huso-
vě náměstí v Sezimově Ústí I. 
          

Martin Doležal

Grafika & Tisk
Fotostudio
Web design

www.mashina.cz

Palackého 354
390 01 Tábor

tel.: 381 253 826
mob.: 607 886 405

velkoformátový velmi
kvalitní tisk fotografie
www.profi-print.cz

Tel.: 381 251 310
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JARNÍ AKTIVITY SKAUTŮ



Novinky ze Sezimova Ústí strana 12 04/2010

 Již podruhé se nezávisle na celostátní přehlídce volnočasových 
aktivit uskuteční prezentace dětských a mládežnických organizací na 
Táborsku. Na konci března  organizační štáb „Bambi Tábor-Sezimo-
vo Ústí-Planá nad Lužnicí 2010“ „ladil“ noty. A daří se jako obvykle 
- orchestr je sehraný a všechno „jede“, jak potřeba. Dramaturgie i pro-
gram této tradiční aktivity pod taktovkou Domu dětí a mládeže Tábor 
je v podstatě hotový již nyní a hlavní organizátoři DDM Tábor, ICM 
Tábor, Měxus a město Planá n. L. jsou připraveni.

 Prezentace dětských a mládežnických a ve prospěch dětí a mládeže 
působících organizací Táborska se uskuteční ve dnech 20 -22. května 
2010 s následujícím programem:
Čtvrtek 20. května 2010 Tábor - náměstí T. G. Masaryka - pro-
gram od  10 do 16 hod.
11.00 hod. - slavnostní zahájení, 16.30 hod. přijetí organizátorů a 
zástupců dětských a mládežnických organizací představiteli místní 
samosprávy
Pátek 21. května 2010 Sezimovo Ústí II 
- náměstí T. Bati, sportovní hala TJ Spartak, hvězdárna
15 -19.00 hod. - program  u pošty 
Sobota 22. května 2010 Planá nad Lužnicí 
- kulturně společenský areál
Program Bambi je v Plané n. L. součástí oslav 10. výročí jmenování 
Plané nad L. městem.
Od 9 -11.30 hod. program ve sportovním areálu, 14 - 22.00 hod. kul-
turní program - host Martin Maxa

A nyní již blíže k programu v Sezimově Ústí, který byl podpořen 
i městem S. Ústí, je pod patronací kulturně historické komise a 
hlavním organizátorem je již tradičně Měxus.

Prezentace spolků s názvem BAMBI 2009 (volné pokračování Bam-
biriády) byla v roce 2009 v Sezimově Ústí prioritně pojata jako pře-
hlídka velké části organizací působících ve městě. Bylo to především 
z důvodu připomenutí si 70. výročí založení města S. Ústí II.
   Uplynul rok a máme tu další ročník – Bambi 2010. Přestože převáž-

ná většina programu je již hotova, v době uzávěrky Novinek zbývá 
ještě  téměř 2 měsíce do samotné akce. Přesný časový harmonogram 
vystoupení a prezentací bude znám až koncem dubna, a tak dovolte 
pozvánku bez přesného časového rozpisu, který  bude upřesněn na 
samostatných plakátech.

Samotná akce zahajuje u pošty v S. Ústí II v pátek 21. května 
od 15 hodin tradičním vystoupením mažoretek ze S. Ústí. Tam se 
bude také odehrávat většina prezentací a programu.

   Následovat budou 2 vystoupení TSM Bambi z Fit stu-
dia Olgy Kundrátové - skladba DŽÍNY - děti ve věku 6-9 let 
a  skladba EVERYBODY - děti ve věku 10-15 let.
Od cca 15.30 hod. se můžete zapojit do následujících aktivit:
15.30-18.00 hod. ukázka práce s balonky – výroba zvířátek, dílna 
(výroba šperků)
15.30-18.00 hod.  prezentace sběratelských aktivit -  p. Pajtl
15.30-18.30 hod.  Šachklub Tábor - venkovní šachy u Astry
15.00-17.30 hod.  Skauti S.Ú. - lezecká stěna pro děti 
16.00-19.00 hod.  Ochrana Fauny Votice – soutěže  a hry
16.00-19.00 hod.   Šachklub Tábor - šachový turnaj  Bambi,  VI. roč-

ník (u Astry, 5. kol , 2x15 minut)
A)  ročník narození 2000 a mladší 
B)  ročník narození 1995 až 1999  propozice: http://www.sach-
klub.cz/souteze-jednotlivcu/sachbambi_2010.html

PS. Od 14 do18 hodin je pro vás otevřena hala  Spartak  s možností 
zahrát si florbal, bude připraveno hřiště (mantinely, branky, hokejky).
16.00-16.30 hod. Divadélko Múzika - pohádka
16.30-16.45 hod. SK Viktoria Tábor – skladby Mama Mia + roztles-
kávačky
16.45-17.00 hod.  Praporečníci DDM Tábor
17.15 -17.30 hod.  taneční soubor Dupáček DDM Tábor
18.00-19.00 hod.  diskotéka pro děti
20.00-23.00 hod.  otevřena Hvězdárna F. Pešty

Srdečně Vás za Měxus zve Vladimír Doležal

BAMBI 2010 - 21. květen 2010

 O máji se říká, že je nejkrás-
nějším měsícem v roce, měsícem 
milostné lásky i lásky mateřské.
 Vysoké máje, které se tyčí i v  
současnosti nad vesnicemi a městy, 
zvou k písním, tancům i radostným 
oslavám. 
 1. máj má v Sezimově Ústí bo-
hatou tradici. Bez hezké muziky si 
ho už ani nedovedeme představit. 
Jako každoročně začínáme v 9:00 
hodin před Hotelem MAS hudbou, 
která nám bude hrát až do 11:30 
hod. Pro děti je od 9:00 do 12:00 
hod. připraven bohatý zábavný 
program plný soutěží, her. Program 
si pro vás připravili skauti ze stře-
diska ,,Černá růže“. Večer od 21:00 
hod. můžete v parku před poštou 
shlédnout divadelní představení 
Lucerna v podání ochotnického 
souboru z Bystřice u Benešova.

 Oslavy pak vyvrcholí 7. květ-
na v 18:00 hod. položením věnců 
k pomníku padlých v Sezimově 
Ústí I a ve 20:30 hod. lampió-
novým průvodem, který začne 
u Hotelu MAS v Sezimovo Ústí 
II a vydá se směrem k areálu let-
ního kina. Celou cestu nás budou 
provázet muzikanti pod vedením 
pana Strnada, uvidíte vystoupení 
mažoretek a ve 21:30 hod. bude 
celý program zakončen ozvuče-
ným ohňostrojem v areálu letního 
kina.
 Na druhý týden v květnu při-
padají oslavy Dne matek. V tento 
den dávají především děti svým 
maminkám dárečky, často vlast-
noručně, pečlivě a s láskou vyro-
bené. Milé maminky! Na čtvrtek 
13. května jsme pro vás připravili 
malé překvapení v podobě série 

krátkých představení. Program  pro 
vás připravili děti a učitelé 1. ZŠ za 
podpory městského střediska kul-
tury a sportu. Představení začíná 
v sále kina Spektrum v 18:00 hod.
Základní umělecká škola se 
představuje veřejnosti
 Sál kina Spektrum bude v prů-
běhu celého května místem pro 
vystoupení žáků základní umělec-
ké školy, která v Sezimově Ústí 
působí již od roku 1946. Jednotliví 
žáci a soubory se pravidelně účast-
ní různých akcí a oslav. Žáci ZUŠ 
se vám představí v měsíci květnu 
hned několikrát. Poprvé to bude 3. 
května, kdy nás čeká prezentace 
hudebních oborů jednotlivých tříd 
na závěrečném veřejném koncertu, 
který začíná v 18:00 hod.
 6. května se pak samostatně 
představí kytarová třída Radka 

Dvořáka v pořadu Spektra rocku. 
Pořad začne v 19:00 hod. a dozví-
te se v něm mimo jiné také něco o 
historii tohoto hudebního nástroje 
a jeho popularitě v současné době. 
Radek Dvořák o svých žácích říká, 
že jsou sice amatéři, ale profesio-
nální. Určitě se můžeme těšit na 
vystoupení, které stojí za to vidět a 
slyšet.
 17. května v 17:00 hod. bude 
zahájena vernisáž prací žáků 
výtvarných oborů pod vedením 
Hany Masopustové. Uvidíte tu 
obrázky plné příběhů a událostí, 
obrázky lidí a zvířat, květin a stro-
mů, věcí, ale i obrázky plné barev 
a tvarů, jaké bychom nikde jinde 
neviděli. S dětmi si o nich budeme 
povídat, ale také se dívat, co obra-
zy říkají nám. 
 Přehlídka žáků ZUŠ pak vrcholí 

Co nás čeká v květnu

Pokračování na str. 13
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vystoupením tanečních oborů pod 
vedením paní Štěrbové, které se 
uskuteční ve čtvrtek 27. 5. v 18:00 
hod.
Něco pro naše malé diváky
 Na středu 12. 5. v 16:30 hod. 
jsme pro děti připravili pohádku 
O Zlatovlásce. Klasickou pohádku 
K. J. Erbena není jistě třeba před-
stavovat. Uvidíte ji v podání diva-
délka Zvoneček z Českých Budě-
jovic.
Beseda o houbách
 Češi jsou vášniví houbaři, to 
jistě dobře víte. Co však mož-
ná nevíte, je to, že na území celé 

České republiky roste více než 
6000 druhů hub. A v okolí Tábora 
můžete najít na 3000 druhů. Je mi 
potěšením pozvat vás na setkání 
s velkým milovníkem přírody, lesa 
a jeho bohatství. Člověka, který si 
nikdy na okázalosti příliš nepotrpěl 
a svůj smysl života viděl v rozdá-
vání radosti druhým. Hovořím o 
občanu Sezimova Ústí Vladimíru 
Ebertovi. Beseda se uskuteční 5. 
května v 17:00 hod. v knihov-
ně  Sezimovo Ústí II.
Den dětí
 V tisku jsem četl, že 1. červen 
neboli Den dětí, je velmi příjem-

ný svátek. Hlavně asi proto, že ho 
může slavit v zásadě každý, neboť 
koneckonců, každý jsme něčí dítě. 
To je asi také důvod, že v tento den 
jsou jak děti, tak i dospělí snášenli-
vější a zábavnější. Pro děti se chys-
tají různé akce. U nás jedna tako-
vá proběhne 1. června od 9:00 do 
11:00 hod. na školní zahradě 2. ZŠ. 
Akci pro vás připravila kulturně 
historická komise města Sezimova 
Ústí ve spolupráci se školskými 
zařízeními města.
 Na 1. června pro všechny děti 
připravila dárek také 1. ZŠ. Pohád-
kový muzikál na motivy pohádky 

O princezně, která ráčkovala, za-
číná v 16:30 hod.v sále Spektrum. 
V pohádce zazní i nezapomenutel-
ná písnička Královské rege, kte-
rou nazpívala Iva Janžurová, Jiří 
Krampol a Ivan Vyskočil.
 Dnem dětí začíná i poslední 
měsíc školní docházky a těšení se 
na prázdniny může pomalu začít. 
Všem dětem proto přejeme pěkné 
prožití Dne dětí, mnoho zajíma-
vých her a radovánek a také hezké 
prázdniny.

Vrkoč Karel

Knihovna Sezimovo 
Ústí I (městský úřad)
Výpůjční doba: 
pondělí, středa 13-17 hodin 
úterý, pátek 9-11,30 hodin 
čtvrtek 9-11,30 12-15 hodin 
Telefon: 381 201 145 
E-mail: mk1@sezimovo-usti.cz             
www: http://mk1.euweb.cz/ 
on line katalog : 
http://82.99.180.154:81/katalog/

Knižní novinky:

• Boněk Jan: Židovská Praha: 
Průvodce městem, které neexis-
tuje.
• Rollins James: Ledový ostrov: 
Dobrodružný román.
• Gardner Erle Stanley: Případ 
kulhavého kanárka: Detektivka.
• Lowell Elizabeth: Křišťálový 
pramen: Romantický příběh.
• Novák Jan: Zatím dobrý: Případ 
bratrů Mašínových a největší 
příběh studené války.
• MacDougal Bonnie: Úhel dopa-
du: Kriminální román.
• Lustig Arnošt: Láska a tělo: 
Autor ve svém románu vyjadřu-
je nepochopitelnost nacistické 
myšlenky na vyhlazení Židů na 
straně jedné a lásku k životu na 
straně druhé.
• Lanczová Lenka: Pošeptej po 
větru: Dívčí román.
• Kratschmarová Jindřiška: 
Čerti nikdy nespí: Pohádky o 
čertech.
• Blažková Kateřina: Nalin 
Algabram: Pohádkový příběh pro 
děti od 10 let.

Výstava: Rybaříme  (do konce 
května) Z materiálů J. Benedika, 
V. Doležala, J. Tichého a Štičí 
líhně

Knihovna Sezimovo 
Ústí II – K Hájence 666
Výpůjční doba: 
úterý 9-11, 12-15 hodin 
středa 12-18 hodin 
čtvrtek 9-11, 12-16 hodin 
pátek 9-12 hodin
Telefon: 381 276 043  
E-mail: mk2@sezimovo-usti.cz
http://www.knihovnasezimovousti.
wz.cz/
on line katalog : 
http://85.13.99.19/katalog/

Knižní novinky:

• B. Cartland: Výbuch lásky: 
Román pro ženy. Napínavý 
milostný příběh oblíbené autorky. 
• G. Lazenby: Feng Shui doma: 
Vytvořte si z domova místo klidu 
a štěstí podle prastaré východní 
filozofie. 
• C. McCarthy: Krvavý poledník: 
Děj románu se odehrává v letech 
1849 - 1850 na americko – mexic-
kém pomezí, kde tlupa nájemných 
zabijáků loví pro vládu indiány. 
• E. Machková: Metodika drama-
tické výchovy: Zásobník drama-
tických her a improvizací. 
• L. Slabý: Tanec v příboji: Bás-
nická sbírka cestovatele, básníka, 
hudebníka, který žije v Táboře. 
• B. Small: Láska znovu nalezená: 
Dobrodružství, romantika, láska. 
• J. Bazell: Doktor zabiják: Příběh 
charismatického lékaře a zároveň 

mafiánského zabijáka. 
• J. King: Skinheadi: Životy 
postav románu určuje vášeň, čest a 
kultura, kterou milují. 
• D. Garlock: Srdce bouře: Mladá 
dívka se ocitá cestou do Texasu ve 
velkém nebezpečí. 
Je sledována únosci uprostřed 
texaské divočiny. 
• J. Johnston: Jiskra naděje: 
Napínavý příběh z Divokého 
západu. 
• P. Clement: Inkvizitor: Thriller 
z lékařského prostředí. 

• A. Indridan: Růže smrti: Island-
ská detektivka. 
• W. Smith: Řeka bohů: Román 
ze starého Egypta. 
• J. Wilson: Pusinka: Strhující pří-
běh od oblíbené autorky dívčích 
románů. 
• T. Keleová: Rozbité štěstí: 
Společenský román ze současnos-
ti. Vážná manželská krize nastává 
zcela nečekaně.

Pozvánka do městských knihoven



 26.3. proběhl v Sezimově Ústí 
2 velikonoční trh. Děti ze sezimo-
ústeckých škol, které během trhu 
u kina Spektrum zdobily veli-
konoční stromky, využily také 
možnosti se členy 4. skautského 

oddílu Sojčí Pírka Sezimovo Ústí 
vyrábět velikonoční vajíčka z 
drátků a korálků. Hotové výrob-
ky si každý odnesl domů. Zájem 
o vyrábění byl velký, aktivity se 
zúčastnilo cca 90 dětí. 

 Není to jediná akce, kterou 
náš oddíl pro děti ze Sezimova 
Ústí chystá. Rádi bychom tím-
to všechny zájemce pozvali na 
aktivity, které pro děti a mlá-
dež připravujeme 
v rámci Bambiriády 
na 21.5.2010 v oko-
lí kina Spektrum. A 
cože tedy pro vás 
chystáme? Nechce-
me prozradit úplně 
všechno, ale můžete 
se těšit např. na 
lanové překážky, 

různé deskové hry a zkusíme si i 
nějaké další vyrábění.  
 Pokud byste se s námi chtěli 
setkat i dříve či pokud vás zají-
má, jak vlastně vypadá taková 
skautská schůzka či jak fungu-
je náš oddíl, ozvěte se prosím 
vedoucí oddílu Dáše Soldátové, 
tel. 732 160 965 nebo e-mail soj-
cipirka@seznam.cz. 

Lenka Vyčichlová
4. sk. odd. Sojčí Pírka 

Sezimovo Ústí
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1. 5. – Westernové odpoledne u Hálů na „Ranči Na 
Samotách“ – svod koní, country kapela, lasování, práce s bičem, pře-
kážky, soutěže, country tance a mnoho dalšího – viz. program v PO.

2. 5. – Vycházka do jarní přírody pod názvem „Vítání 
ptačího zpěvu“ s Ing. Vyhnalem a Jahelkou – sraz v 8.00 hod. u 
sběrného dvora.

5. 5. - Tradiční podvečer nejen pro seniory se skupi-
nou ECHO, restaurace Maxim, od 16.00 hodin.

9. 5. – od 16.00 hodin – restaurace Maxim – komponovaný 
program ke Dni matek. Všechny maminky potěší plánský 
STRÝC-TET a Mladá strakonická dudácká muzika. Pořádá město 
Planá nad Lužnicí a Klub plánských dam.

12. 5. -  v 9.30 hodin - Tradiční setkání seniorů v restau-
raci Maxim ke Dni matek. Pořádá DPS Baobab, v programu vystoupí 
děti z MŠ Pohádka a ZŠ Planá.

22. 5. BAMBI 2010 – 9.00 – 11.00 hodin – sportovní areál u ha-
sičské zbrojnice. Přehlídka mimoškolních zájmových sportovních 
a uměleckých aktivit dětí a mládeže z Plané nad Lužnicí – viz. 
program v PO.
14.00 – 22.00 hod. - Oslava 10. výročí jmenování Plané nad 
Lužnicí městem – v komponovaném programu vystoupí městské 
soubory, sbory a skupiny, hostem odpoledne je i Martin Maxa – pro-
stranství u vlakového nádraží – viz. program v PO.
             

Výstavy
Obřadní síň radnice

Výstava prací žáků ZUŠ Sezimovo Ústí pod vedením Mgr. Hany 
Masopustové.
Galerie G2 
Od  2. dubna do 14. července – Stanislav Klváček  „Co se děje na 
parketě“ – černobílá fotografie.

Městská knihovna Planá nad Lužnicí
Květen – „Co vyprávěla Víla Vodánka“ – výstava na ekologické 
téma ve spolupráci se žáky 1. tříd ZŠ, k připomenutí 45. výročí uve-
dení do provozu čistírny odpadních vod v Tróji.

Galerie u Rudolfa
Stálá výstava autorů spolupracujících s touto galerií.

Základní umělecká škola v Sezimově Ústí
„Kam kráčíš umění“ – výstava prací žáků a studentů této školy, ve 
všech prostorách školy – od 8.3. do 30.6.2010.

Plánujeme

Teodor Buzu a jeho žáci – „Žeň skupiny žen a čtyř mužů“ 
– červnová výstava v obřadní síni radnice.

19. 6.  - Vodnický den aneb Planá sobě – již tradiční 
den všech dobrovolníků v Plané, tentokrát s návštěvou sezimovoús-
teckého Čochtana, s Vodnickou pohádkou v podání místních ochotní-
ků a s mnoha dalšími překvapeními.

Sport

Každé pondělí od 17.00 hodin cvičení pro děti od 1 roku do 7 let 
v tělocvičně ZŠ pod vedením paní Lenky Matějů.

Plán akcí na květen 2010 v Plané nad Lužnicí

Velikonoční tvoření se Sojčími Pírky
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SOBOTA 1. KVĚTNA
9.00 – 12.00 hod.,  Sezimovo Ústí II, nám. T. Bati
MÁJOVÉ SLAVNOSTI
9.00 – 11.30 hod.  koncert  J. DAFČÍK  před Hotelem MAS
9.00 – 12.00 hod. SKAUTI – Černá Růže v prostoru před poštou
Zábavný program pro děti, ukázky činnosti, soutěže, hry. Vystoupení 
kynologů.

SOBOTA 1. KVĚTNA
21.00  hod., park před poštou u Spektra
LUCERNA - Divadelní představení ochotníků z Bystřice u Benešova
Pořad k 25. výročí zahájení provozu KD SPEKTRUM
Vstupné dobrovolné

PÁTEK 7. KVĚTNA
KLADENÍ VĚNCŮ K POMNÍKU PADLÝCH
Sezimovo Ústí I, 18.00 hodin
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Ve 20.30 hod. od Hotelu MAS směr areál  HILTON (letní kino)
Vystoupení dechové kapely pod vedením pana Strnada a  mažoretek  ze 
Sezimova Ústí.
ZVUČENÝ OHŇOSTROJ 
Areál  HILTON od  21.30 hod., na letním kině.

PONDĚLÍ 3. 5. od 18.00 hod., sál SPEKTRUM
KONCERT
 Žáci ZUŠ Sezimovo Ústí  - pronájem

ČTVRTEK 6. 5. od 19.00 hod., sál SPEKTRUM
SPEKTRA  ROCKU
Klasická díla převlečená do rockových hábitů a nefalšované rockové 
pecky. Speciál host Kuba Kvičínský – bicí    
Vstupné: 50,- Kč
                                                                                                                       
STŘEDA 12. 5., sál SPEKTRUM od 16.30 hod.
O ZLATOVLÁSCE
Pohádka v podání dětského divadélka ZVONEČEK České Budějovice
Vstupné: děti 30,-- Kč, dospělí 40,-- Kč

ČTVRTEK 13. 5., sál SPEKTRUM od 18.00 hod.
DEN MATEK
Pořad ve spolupráci s MěXus a 1. ZŠ. V  pořadu vystoupí děti 1. ZŠ, 
ZUŠ a pěveckého sboru pod vedením paní Hlubinkové. Vstup zdarma.

PÁTEK 21. 5. od 15.00 do 19.00 hod., park před poštou
BAMBI 2010
Prezentace činnosti občanských sdružení dětí a mládeže a středisek vol-
ného času. Mažoretky S. Ú., TSM Bambi, Skauti S.Ú., Šachklub Tábor, 
DDM Tábor (Praporečníci, Dupáček),  Ochrana Fauny Votice, Spartak 
S.Ú. – hala, 14 -18 hod., hvězdárna 20 - 23 hod., diskotéka pro děti 18 
-19 hod. ...

PÁTEK  21. 5., 16 - 19 hod., u Astry v S. Ústí I
BAMBI
VI. ročník šachového turnaje pro mládež do 15 let http://www.sach-
klub.cz/

ČTVRTEK 27. 5. od 18.00, sál SPEKTRUM
TANEČNÍ OBORY ZUŠ - pronájem

BESEDY:
STŘEDA 5. 5. od 17.00 hod.,  knihovna Sezimovo Ústí II
NAŠE HOUBY
Popovídáníčko s Vladimírem Ebertem.

VÝSTAVY: 
Výtvarné práce z XIII. ročníku  soutěže ke Dni Země
 - vestibul Spektrum, ve spolupráci s 5. ZO ČSOP Tábor,  do 7. 5. 2010

PONDĚLÍ 17. 5. od 17.00, vestibul SPEKTRUM
Vernisáž výstavy výtvarných oborů žáků ZUŠ Sezimovo Ústí pod ve-
dením Hany Masopustové.

Rybaříme  (Knihovna E. Beneše 21 -  Městský úřad S. Ústí I)
Z materiálů J. Benedika, V. Doležala, J. Tichého a Štičí líhně - do konce 
května

Pamětní síň I., II. a III. odboje v Sezimově Ústí
Základní škola Školní nám. 628, Sezimovo Ústí II, otevřeno úterý od 
10-18 hod. http://www.odboj.unas.cz/

PŘIPRAVUJEME:

ÚTERÝ 1. 6., 9.00 – 11.00 hod., školní hřiště při 2. ZŠ Sezimovo Ústí
DĚTSKÝ DEN
Zábavné dopoledne pro děti. Ve spolupráci s kulturně historickou komi-
sí, Měxus a školskými zařízeními města.

ÚTERÝ 1. 6. od 16.30, sál SPEKTRUM
KRÁLOVSKÉ REGGAE
Pohádkový muzikál na motivy pohádky „O princezně, která ráčkovala“, 
v podání souboru při 1. ZŠ v Sezimově  Ústí. Pohádku pro vás připravili 
ke Dni dětí. Vstup zdarma.

NEDĚLE 20. 6., 14.00 hod., Kozí hrádek
HRÁTKY NA HRÁDKU
Pořad pohádek, soutěží a hezké muziky pro děti i dospěláky.

SOBOTA 3. 7., 14.00 – 23.00 hod.,  Kozí hrádek
DOBOVÉ SLAVNOSTI

NEDĚLE 4. 7., 15.00 – 23.00 hod., Kozí hrádek
SVÍTÁNÍ - Festival folkových kapel. 

Omluva
Městské středisko kultury a sportu se omlouvá divákům, kteří se chys-
tali na představení Zdeňka Izera dne 12. dubna 2010. Agentura, která si 
sál a služby pro konání akce u Měxus objednala - VM Art production, 
se rozhodla cca deset dnů před konáním akce rezervaci stornovat pro 
malý zájem o vystoupení (cca 25 zájemců). Děkujeme za pochopení. 
Vladimír Doležal - Měxus

MĚSTSKÉ STŘEDISKO KULTURY A SPORTU - KVĚTEN
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Úterý  4. května  od 19.30 hodin - Komedie
Ženy v pokušení
ČR, přístupno, 118 minut
Čtyřicátnice, odbornice na manželské problémy, zjistí, že se dosta-
la do situace, jaké řeší se svými pacienty. Její milující a milovaný 
manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou. Dvacetiletá dcera chce 
být matce oporou, ale sama se potýká s nástrahami první lásky. Pomoc 
nabízí bývalá herečka, výstřední dáma, která má zaručený recept…
Režie: Jiří Vejdělek • Hrají: E. Balzerová, L. Vlasáková
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Falcon

Středa  5. května od 19.30 hodin - Romantické drama
Milý Johne (Dear John)
USA, přístupno, titulky, 105 minut
Mladý voják potká mladou dívku a pro oba je z toho osudová láska. 
Namísto happy endu však přichází život, voják musí zpět k jednotce a 
do služby je v následujících letech povoláván stále častěji. Svůj život-
ní vztah žijí oba milenci hlavně prostřednictvím dopisů a společného 
času je málo. Je vojenská služba dostatečný důvod k životu? 
Režie: Lasse Hallström • Hrají: Ch. Tatum, A. Seyfried
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Hollywood

Úterý 11. května od 19.30 hodin - Romantická komedie
Přestupný rok (The Leap Year)
USA, do 12 let nevhodné, titulky, 99 minut
Anna chtěla 29. února požádat svého přítele o ruku. V Irsku mají pěk-
nou tradici. Na přestupný rok může právě 29. února požádat holka 
kluka o ruku. Když její přítel odletí do Dublinu na kongres, rozhodne 
se chytit šanci za pačesy.  Plán je jednoduchý.  Jenže buď osud nebo 
rozmary počasí s ní mají jiné plány a začíná závod s časem...
Režie: Anand Tucker • Hrají: A. Adams, M. Goode
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Bontonfilm

Středa 12. května od 19.30 hodin - Akční komedie
Chůva v akci (Spy Next Door)
USA, přístupno, titulky, 92 minut
Zasloužilý tajný agent má před sebou další z životu nebezpečných 
misí - musí zvládnout ohlídat tři děti své přítelkyně, aby měl šanci na 
její „Ano“. Nikdy si nechtěl brát práci domů, ale jedno z dětí omylem 
stáhne z jeho počítače supertajná data, která z domu udělají cíl odvě-
kého nepřítele z řad ruských teroristů... 
Režie: Brian Levant • Hrají: J. Chan, L. Till
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Hollywood
                                                                                                                      
Úterý 18. května od 19.30 hodin
Cinematerapie
ČR, přístupno, 108 minut
Citově vyprahlá společnost se v mnoha reality show uměle živí na 
příbězích lidí, jejichž další osud tvarují desítky profesionálů. Cinema-
terapie volí jinou metodu. Inzerátem v ČT byli diváci vyzváni k účasti 
na castingu, kde mohou říct svůj příběh, čímž je nechá ohlédnout se za 
často bizarními životy a posunout se tak dál od palčivých traumat.
Režie: Ivan Vojnár • Vstupné: 70 Kč • Uvádí: Artcam

Středa 19. května od 19.30 hodin - Drama
Pevné pouto (The Lovely Bones)
USA, do 12 let nevhodné, titulky, 135 minut
„Jmenuji se Susie Salmonová. Bylo mi čtrnáct, když mě zavraždil.“ 

Takto začíná hlavní hrdinka vyprávět svůj nevšední životní a posmrt-
ný příběh. Udělala tu chybu, že šla jednoho dne ze školy zkratkou přes 
pole a  potkala nenápadného souseda, z něhož se vyklubala zrůda, 
která ji připravila o život. Smrtí ale všechno nekončí... 
Režie: Peter Jackson • Hrají: S. Ronan, M. Wahlberg
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Bontonfilm

Úterý 25. května od 19.30 hodin - Muzikál
Nine (Nine)
USA, přístupno, titulky, 120 minut
Excelentní taneční čísla a superhvězdná herecká sestava dominují 
této filmové verzi proslulého broadwayského kusu. Slavný režisér 
se snaží dokončit svůj „nejzásadnější“ film. Zároveň ale bojuje s krizí 
středního věku a zjišťuje, že ho ovlivňuje příliš mnoho žen. Matka, 
manželka, milenka, celoživotní múza, módní redaktorka, kostýmní 
výtvarnice....
Režie: Rob Marshall • Hrají: N. Kidman, P. Cruz
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Bioscop

Středa 26. května od 19.30 hodin - Drama
Fish Tank (Fish Tank)
VB, do 15 let nepřístupno, titulky, 123 minut
Půdorysem Miina patnáctiletého života je obrovský vztyčený 
prostředníček směrem ke všem. Linie vyprávění se točí kolem 
zlomu, kdy se do rodiny infiltruje matčin nový přítel, jenž je 
kupodivu milý, sexy a pečující. Pro Miu personifikuje první tou-
hu, hmatatelné sexuální napětí i otčímovský pseudorespekt.  
Režie: Andrea Arnold • Hrají: K. Jarvis, M. Fassbender
Vstupné: 70 Kč • Uvádí: AČFK

Zájemci o pravidelné zasílání programu (týdenní  
+ měsíční) elektronickou poštou mohou svůj požada-
vek zaslat na adresu m.gargula@sezimovo-usti.cz

Školní představení: Katka (7.5.)

PROGRAM KINO SPEKTRUM - KVĚTEN

Pozvánka na Kozí hrádek
 Národní kulturní památka v blízkosti Sezimova Ústí se pro návštěvní-
ky otevírá již tradičně 1. května a přístupná je denně až do konce měsíce 
září kromě pondělí. Otevírací doba je od 10 do 16.30 hodin, vstupné je 
30,- resp. 20,- Kč. Kromě zříceniny hradu, na kterém pobýval i Mistr Jan 
Hus, je zajímavá několik desítek metrů vzdálená  Sokolská mohyla, zbu-
dovaná v roce 1924 na památku Jana Žižky a Jana Husa.
 Dovolte, abychom Vás pozvali i na nově zbudované dětské hřiště u 
restaurace Kozí hrádek. Původní hřiště bylo odstraněno, protože nevyho-
vovalo bezpečnosti. Na podzim 2009 byla  zbudována tzv.  lanovka. Na 
jaře 2010 bylo hřiště doplněno o další herní prvky (pískoviště 2x2 metry, 
koníky na pružině, vahadlovou houpačku, stezku - opičí dráhu, dvě pevné 
kladiny) a o informační tabuli. Hřiště bylo předáno k užívání 7. dubna 
2010 a je určeno především pro mladší děti. Při výběru herních prvků byla 
hlavním kritériem jednoduchá údržba, bezpečnost a životnost. Proto jsou 
všechny prvky vybrány tak, aby nikde nebyla třeba dopadová zóna (ka-
čírek atd.). Zmenšuje se tak riziko úrazů a zároveň odpadá mnoho práce 
s doplňováním a urovnáváním dopadového materiálu. Materiál použitých 
prvků je akátové dřevo v kombinaci s dubovým masívem. Kovové prvky 
jsou nerezové, či v úpravě pozink. 
 Věříme, že i hřiště na tomto  frekventovaném a zároveň odlehlejším 
místě udělá mnoho radosti především dětem. Děkujeme všem, kteří bu-
dou respektovat provozní řád.                Vladimír Doležal - Měxus


