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III. reprezentační ples města S. Ústí se konal v sobotu 23. ledna 2010 v sále hotelu MAS

Informace  z 18. veřejného zase-
dání Zastupitelstva města Sezi-
mova Ústí ze dne 9. února 2010 
Zastupitelstvo města zvolilo:
• za starostu města pana Pavla 
Samce
• do funkce místostarosty města 
pana Miroslava Vocílku
• do funkcí radních města pana 
Ladislava Dostála, Ing. Jiřího 
Vavrušku, RNDr. Vojtěcha Kadl-
číka, paní Ludmilu Svatkovou  
a Mgr. Ing. Martina Doležala.
(Pozn. red.: starosta a místostarosta 
jsou členy rady města automaticky)
Zastupitelstvo města po prove-
dení příslušných voleb:
• předkládá valné hromadě obchod-
ní společnosti COMETT PLUS, 
spol. s r. o., návrh na volbu Ing. 
Zdeňka Kupsy do funkce člena 
dozorčí rady této společnosti
• předkládá valné hromadě obchod-
ní společnosti ENERGOINVEST, 
a s., návrh na volbu pana Josefa 
Králíka do funkce člena dozorčí 
rady této společnosti
• předkládá valné hromadě 

Sdružení měst a obcí okresu Tábor 
návrh na volbu pana Pavla Sam-
ce do funkce člena výboru tohoto 
sdružení
• předkládá valné hromadě Svaz-
ku obcí mikroregionu Táborsko 
návrh na volbu pana Pavla Sam-
ce do funkce člena předsednictva 
tohoto svazku
Zastupitelstvo města schválilo: 
• zřízení zástavního práva k vlast-
nímu obchodnímu podílu ve výši 
31310/319710, kdy výše vkladu 
činí  31 310 000,- Kč, na spo-
lečnosti Vodárenská společnost 
Táborsko s.r.o. za účelem zajiště-
ní pohledávek Raiffeisenbank a.s.  
z titulu Úvěru poskytnutého Raif-
feisenbank a.s. společnosti Vodá-
renská společnost Táborsko s.r.o. 
Smlouvou o úvěru č. RN/2010/
ÚS/01, a to způsobem a za pod-
mínek sjednaných ve Smlouvě  
o zřízení zástavního práva  
k obchodnímu podílu č. RN/2010/
ZOP/04
• Smlouvu o zřízení zástavní-
ho práva k obchodnímu podílu  

č. RN/2010/ZOP/04 v před-
loženém znění
• uzavření dohody o podřízení 
veškerých pohledávek města Sezi-
movo Ústí za společností Vodá-
renská společnost Táborsko s.r.o. 
pohledávkám Raiffeisenbank a.s. 
za společností Vodárenská společ-
nost Táborsko s.r.o. z titulu  Úvěru 
poskytnutého Raiffeisenbank a.s. 
společnosti Vodárenská společnost 
Táborsko s.r.o. smlouvou o úvěru  
č. RN/2010/ÚS/01, a to způsobem  
a za podmínek sjednaných v Doho-
dě o podřízenosti č. RN/2010/
DP/02  
• Dohodu o podřízenosti  
č. RN/2010/DP/02 v předloženém 
znění
 (Pozn. red.: k tomu viz samostatný 
článek Rekonstrukce kanalizačních 
řadů a čistírny odpadních vod) 
Zastupitelstvo města neschvá-
lilo požadovanou změnu obec-
ně závazné vyhlášky č. 8/2008,  
o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpa-

dů, v platném znění, spočívající ve 
snížení sazby poplatku pro poplat-
níky definované v článku 2 bodu  
1 písm. b) cit. vyhlášky, tedy fyzic-
ké osoby, které mají na území měs-
ta ve vlastnictví stavbu určenou 
nebo sloužící k individuální rekre-
aci, ve které není hlášena k trvalé-
mu pobytu žádná fyzická osoba, 
z celkové částky 500,- Kč za rok 
na 300,- Kč za rok.

Dovolte mi, abych jménem redak-
ce Novinek popřál nově zvoleným 
- starostovi, místostarostovi a rad-
ním hodně zdaru při výkonu jejich 
odpovědných funkcí.
Současně mi dovolte poděkovat 
bývalému starostovi Ing. Bedřichu 
Benešovi a bývalým členům rady 
města Vítu Stryhalovi a Mgr. Olze 
Matějkové, kteří ukončili působe-
ní ve svých funkcích, za jimi odve-
denou práci ve prospěch města 
Sezimova Ústí.
JUDr. Ing.  Miroslav Nosek, 
tajemník MěÚ

Volba starosty, místostarosty a členů rady města

Taneční škola Atak Mažoretky města zahajovaly
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Rada města Sezimovo Ústí na 
svém zasedání konaném dne 
11. 1. 2010
- schválila:
• čerpání prostředků z investiční-
ho fondu reprodukce majetku za 
II. pololetí roku 2009 pro MSKS 
Sezimovo Ústí dle předloženého 
návrhu. Jedná se o rekonstrukci 
klubovny na loutkové divadlo  
a instalaci lanovky na dětské 
hřiště na Kozím hrádku
pronájem zahrádky - části pozem-
ku č. parcelní 193/6 – ostatní 
plocha, zeleň, obec a k. ú. Sezi-
movo Ústí, o výměře cca 30 m2 
– za domem čp. 490, paní Mileně 
Novákové, bytem Lipová 490, 
Sezimovo Ústí, na dobu 1 roku 
za cenu 30,- Kč/rok
• pronájem zahrádky - části 
pozemku č. parcelní 830/5 – 
ostatní plocha, zeleň, označené 
geometrickým plánem novým 

parcelním číslem 830/26, obec 
a k. ú. Sezimovo Ústí, o výmě-
ře 355 m2 – ulice Rudé armády 
(naproti Zdravexu), paní Lence 
Friedlové, bytem Lipová 490, 
Sezimovo Ústí, na dobu neurči-
tou s 6 měsíční výpovědní dobou, 
za cenu 355,- Kč/rok
• záměr pronájmu sportovišť TJ 
Spartak MAS Sezimovo Ústí,  
a to parcely č. parc. 187/9 o výmě-
ře 1580 m2 (okolo haly), budovy 
bez čp/če (budova házené), sta-
vební parcely č. parc. st. 3016  
o výměře 365 m², budovy bez čp/
če (budova tenisu), budovy bez 
čp/če (budova sauny), vše obec  
a k. ú.  Sezimovo Ústí, Tělový-
chovné jednotě Spartak MAS 
Sezimovo Ústí na dobu 20 let, za 
nájemné ve výši 100,- Kč ročně 
za každou pronajatou nemovitost 
a s povinností nájemce jednak 
využívat pronajímané nemovi-

III. reprezentační ples města S. Ústí se konal v sobotu 23. ledna 2010 v sále hotelu MAS

Informace z rady města
tosti k těm sportovně rekreač-
ním účelům, k jakým jsou tyto 
nemovitosti užívány k datu pod-
pisu nájemní smlouvy a jednak se  
o pronajaté nemovitosti řádně 
starat s péčí řádného hospodáře
- udělila
výjimku v počtu dětí ve třídě ZŠ 
Sezimovo Ústí, 9. května 489, 
v souladu s § 23, odst.3) zákona 
č. 561/2004 (školský zákon) pro 
školní rok 2009/2010 takto: 4A – 
31 žáků.

Rada města Sezimovo Ústí na 
svém zasedání konaném dne 
25. 1. 2010
- schválila:
• uzavření nájemní smlouvy na 
byt č. 602/3, o velikosti 1 + 1,  
1. kategorie, s podlahovou plo-
chou 28,80 m2, ul. Lipová, Sezi-
movo Ústí II., s panem Milanem 
Prudkým, trv. bytem Tábor, 
Pražského povstání 2301, který 
nabídl měsíční nájemné ve výši 
69,- Kč/m2 započtené podlaho-

vé plochy bytu a předplacené 
nájemné ve výši 80.000,- Kč
• uzavření nájemní smlouvy na 
byt č. 613/2, o velikosti 2 + 1,  
1. kategorie, s podlahovou plo-
chou 62,40 m2, ul. Dukelská, 
Sezimovo Ústí II., s panem Jiřím 
Cibulkou, trv. bytem Sezimovo 
Ústí I., Dr. E. Beneše 21, který 
nabídl měsíční nájemné ve výši 
67,- Kč/m2 započtené podlaho-
vé plochy bytu a předplacené 
nájemné ve výši 70.000,- Kč
• záměr budoucího prodeje bytu 
č. 604/11, o velikosti 2 + 1,  
1. kategorie, s podlahovou plo-
chou 65,42 m2, ul. Táboritů, 
Sezimovo Ústí II, v obci a k. ú. 
Sezimovo Ústí, panu Pavlu Čer-
nému, trv. bytem Dubé čp. 173, 
za cenu 610.000,- Kč, který před-
kládá ZM ke schválení
• finanční dar z rozpočtu města 
Sezimovo Ústí ve výši 20.000,- 
Kč na pomoc oblasti postižené 
přírodní katastrofou na Haiti. 

Pokračování na str. 3
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Skupina Big PapaDegustace vínDámám to opravdu slušelo
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Částka bude poukázána prostřed-
nictvím nadační organizace Čes-
ký Červený kříž.

předkládá zastupitelstvu měs-
ta:
• návrh na financování zajištění 
rekonstrukce kanalizačních řadů 
a čistírny odpadních vod dle 
schváleného projektu
• ke schválení bezúplatné nabytí 
pozemků p.č. 195/108 – ostat-

ní plocha, ostatní komunikace  
o výměře 315 m2 a p. č. 195/109 
- ostatní plocha, ostatní komu-
nikace o výměře 90 m2 v k. ú. 
a obci Sezimovo Ústí městem 
Sezimovo Ústí od ČR - Pozem-
kového fondu ČR podle ust. § 5 
odst. 1 písm. d) zák. č. 95/1999 
Sb., v platném znění
• návrh změny obecně závazné 
vyhlášky č. 8/2008 o místním 
poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, spočívají-
cí ve změně poplatku s návrhem 
zachovat stávající znění vyhláš-
ky.

ukládá vedení města:
• vzhledem k vysokému počtu 
žádostí síťařů, svolat koordinační 
schůzku síťařů za účelem sjed-
nání postupu při budování sítí 

v Sezimově Ústí.
• prověřit za jakým účelem bude 
budováno Optické propojení 
Tábor – Sezimovo Ústí a před-
stavu investora, společnosti BKS 
Capital Partners a.s., o předpo-
kládané výši platby za zřízení 
věcného břemene.

Ze zápisu zasedání RM připravil 
JUDr. Ing. Miroslav Nosek, 

tajemník MěÚ

ZM po projednání schválilo:
• dotační smlouvu na spolufinan-
cování prokazatelné ztráty městské 
hromadné dopravy pro rok 2010 
s těmito připomínkami: ZM žádá 
o doplnění zprávy o komentář 
k výkazu hospodaření společnosti 
Comett Plus od zastupitele zastu-
pujícího zájmy města Sezimovo 
Ústí ve SMOOTu
• bezúplatné nabytí dále uvede-
ných pozemků ležících v katastrál-
ním území a obci Sezimovo Ústí 
městem Sezimovo Ústí od ČR – 
Pozemkového fondu ČR, a to: 
- pozemků p. č. 834/20 – ostat-

ní plocha, silnice o výměře 373 
m2, p. č. 834/22 – ostatní plocha, 
silnice o výměře 328 m2 a p. č. 
834/23 – ostatní plocha, silnice 
o výměře 341 m2 (parkoviště u 
Soukeníku), pozemků p. č. 217/3 
– ostatní plocha, ostatní komu-
nikace o výměře 753 m2 a p. č. 
217/4 – ostatní plocha, mani-
pulační plocha o výměře 85 m2 
(plocha mezi garážemi na Hilto-
nu), podle ust. § 5 odst. 1 písm. 
d) zák. č. 95/1999 Sb., v platném 
znění
- pozemku p. č. 708/18 – trvalý 
travní porost o výměře 290 m2 

(zelená plocha u sjezdu ze SÚ 
II na E55), podle ust. § 5 odst. 
1 písm. e) zák. č. 95/1999 Sb., 
v platném znění
- části pozemků p. č. 964/77 – 
orná půda o výměře 2770 m2 a p. 
č. 964/85 – orná půda o výměře 
6839 m2 (Nechyba), podle ust. § 
5 odst. 1 písm. b) zák. č. 95/1999 
Sb., v platném znění
• smlouvu o podmínkách poskyt-
nutí dotace z Regionálního ope-
račního programu NUTS II Jiho-
západ na projekt Modernizace 
Základní školy, Školní náměstí 
628 v předloženém znění

ZM po projednání uložilo:
vedení města vyřešit situaci sro-
cování studentů před budovou 
Centra odborné přípravy a zajistit 
průchodnost veřejné komunikace

ZM přijalo:
rezignaci Ing. Bedřicha Beneše 
na funkci starosty města k 31. 1. 
2010 ze zdravotních důvodů

Ze zápisu zasedání ZM připravil 
JUDr. Ing. Miroslav Nosek 

tajemník MěÚ

Informace ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města 
Sezimova Ústí, konaného dne 19. 1. 2010

Druh poplatku Plátce Sazba Splatnost
za psa  
- chovaného v RD držitel psa 500 Kč 30. dubna
  (každý další pes 700 Kč)
- chovaného v ostatních držitel psa 900 Kč 30. dubna
  objektech  (každý další pes 1000 Kč)
- chovaného poživatelem  držitel psa 200 Kč 30. dubna
   invalidního, starobního 
   nebo vdovského důchodu  

- za lázeňský  a  ubytovatel 10 Kč za osobu a den čtvrtletně
  rekreační pobyt

- z ubytovací kapacity ubytovatel 4 Kč za lůžko a den čtvrtletně

- ze vstupného pořadatel 5% - 20% z úhrnné částky při předložení
  vybraného vstupného přiznání k poplatku

- za výherní hrací přístroj provozovatel 5000 Kč na 3 měsíce čtvrtletně

- za užívání veřejného prostranství uživatel prostranství 1-100 Kč za den     při oznámení užívání  
  dle typu užívání   

- za svoz odpadu občan přihlášený k trvalému 500 Kč za rok 31. května
 pobytu a vlastník stavby určené      
 k individuální rekreaci

Místní poplatky v Sezimově Ústí v roce 2010
Město Sezimovo Ústí vybírá místní poplatky, jejichž přehled je uveden v následující tabulce. 

Pokračování na str. 4
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Poplatky lze uhradit převodem 
na účet města, složenkou, nebo 
na pokladně městského úřadu. 
 Městský úřad rozesílá 
složenky všem poplatníkům 
na poplatek za psa a na 
poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. Složenky 
jsou rozesílány zhruba jeden 
měsíc před splatností poplatku. 
Při platbě je nutno správně uvést 
variabilní symbol platby, aby 
tato platba  mohla být přiřazena 
správnému poplatníkovi.
 Celá úprava místních 
poplatků, tedy povinnosti 
poplatníků oznámit poplatkovou 
povinnost či její změny, 
možné úlevy a osvobození od 
poplatků, jsou stanoveny obecně 
závaznou vyhláškou č. 1/2009, 
o místních poplatcích a obecně 
závaznou vyhláškou č. 8/2008, 
o poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.
Obě vyhlášky jsou dostupné na 
internetových stránkách města 
Sezimova Ústí: www.sezimovo-
usti.cz

Poplatek ze psa
Odpovědný referent:  
• Zimová Ludmila -  budova B - 
2. patro -  č. dveří 308
• Komárková Jana -  budova B - 
2. patro -  č. dveří 308

Poplatek za lázeňský a 
rekreační pobyt, z ubytovací 
kapacity, ze vstupného, za 
výherní hrací přístroj
Odpovědný referent:  
• Šimandlová Věra - budova A - 
1. patro -  č. dveří 204

Poplatek za užívání veřejného 
prostranství
Odpovědný referent:  
• Beránek Josef - budova A - 1. 
patro -  č. dveří 214

Poplatek za svoz odpadu
 Podle obecně závazné vyhlášky 
č. 8/2008 je u rodin s větším 
počtem nezaopatřených dětí od 
poplatku za odpady osvobozeno 
třetí a každé další nezaopatřené 
dítě. Upozorňujeme rodiče, že 
je nutno o tuto úlevu  požádat 
a u dětí starších 15 let doložit 
potvrzení, že nejsou ekonomicky 
aktivní, resp. doložit  aktuální 
potvrzení o studiu. 
 U prominutí poplatku za 
odpady z důvodu vlastnictví karty 
ZTP/P, dlouhodobého pobytu 
v zahraničí, nebo  v domovech 
pro seniory, je opět nutno o toto 
prominutí požádat a doložit 
příslušné potvrzení.
 Totéž se týká snížení poplatku 
za odpady pro studenty ubytované 
na vysokoškolských kolejích  
a držitele karty ZTP.
Odpovědný referent: Koubová 
Jana - budova B - 2. patro -  
č. dveří 305

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 
• 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

 V rámci zlepšování svých 
služeb Česká daňová správa při-
pravila pro letošní rok celou řadu 
opatření, která vycházejí vstříc 
poplatníkům daně z příjmů fyzic-
kých osob. Přiznání k této dani 
budou vybírána nejen na finanč-
ních úřadech, ale i na všech ob-
cích s pověřeným obecním úřa-
dem (tzv. dvojkových obcích).
 Na uvedených obcích přitom 
nepůjde o prostý výběr přiznání 
k dani z příjmů fyzických osob, 
ale budou zde poskytovány i re-
levantní informace potřebné pro 
jejich vyplnění.
 Na Městském úřadu v Se-
zimově Ústí budou pracovníci 

Finančního úřadu v Táboře  po-
skytovat informace k uvedené 
problematice ve dnech 10. března 
2010 (středa) a 17. března 2010 
(středa) vždy od 14.00 do 16.00 
hodin.  Připomínáme, že zde ne-
bude možné daň zaplatit v hoto-
vosti, ale platbu lze provést da-
ňovou složenkou na pobočkách 
České pošty, tato forma placení 
je osvobozena od poštovních po-
platků.
 Od 19. února 2010 jsou na 
Městském úřadu v Sezimově 
Ústí k dispozici tiskopisy přizná-
ní k daním z příjmů, dále infor-
mační letáky a daňové složenky 
pro platbu daní na České poště. 

 Pro úplnost připomínáme, 
že podání daňového přiznání 
(včetně jeho příloh) lze učinit 
též elektronicky formou datové 
zprávy opatřené nebo neopatřené 
zaručeným elektronickým podpi-
sem nebo prostřednictvím datové 
schránky, a to ve tvaru a struktu-
ře a za podmínek zveřejněných 
Ministerstvem financí v aplikaci 
Elektronické podání pro daňovou 
správu, která je k dispozici na 
internetových stránkách Minis-
terstva financí (www.mfcr.cz). 
 Více informací najdete na 
internetových stránkách České 
daňové správy (http://cds.mfcr.
cz).

Pracovníci finančních úřadů budou 
pomáhat daňovým poplatníkům

OPRAVA
Vážení občané, 
 v minulém čísle Novinek 
došlo k chybě při oznámení 
změny ve svozu komunálního 
odpadu. Správná informace - 
počínaje dnem 1.1.2010 dochází 
k změně při svozu odpadových 
nádob o objemu 110 l. Frekven-
ce svozu zůstává nezměněna tzn. 
jednou za 14 dní. Liché týdny 

bude sváženo Sezimovo Ústí 
II, sudé týdny Sezimovo Ústí I. 
Svoz kontejnerů 1100 l zůstává  
i nadále v nezměněné podobě 
jednou za týden. 
 Omlouvám se tímto za chyb-
nou informaci a děkuji za pocho-
pení.

K. Tůma, technik SM
Tel.: 381 251 310
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Reklamní servis
Helsinská  2760, Tábor

vyšívání
polep
potisk
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Vychází v rámci projektu Jihočes-
kého kraje a autorizované obalo-
vé společnosti EKO-KOM, a.s.

Vážení čtenáři,
 v dnešním díle seriálu o třídě-
ní a recyklaci odpadů se zaměří-
me na tradiční komoditu – sklo. 
Základním materiálem pro opa-
kovanou výrobu skla je upravený 
skleněný střep. Ten se získává 
jednak z tříděného sběru a jed-
nak přímo od výrobců nápojů, 
kteří vyřazují staré lahve nebo se 
zbavují lahví rozbitých při plnění 
nebo přepravě. Recyklace skla je 
velmi náročná na kvalitu střepu, 

jeho úprava je vysoce technicky 
a ekonomicky náročná, a proto je 
třeba dodržovat některá základní 
pravidla již při samotném třídě-
ní. Zjednodušeně lze říci, že do 
kontejnerů na sklo patří pouze 
sklenice od potravin, láhve od 
nápojů a okenní tabulové sklo.  
V případě, kdy je vaše obec vyba-
vena kontejnery na bílé i barevné 
sklo, je nezbytné dodržovat tří-
dění podle barev. Pozor, tabulo-
vé sklo je chemicky srovnatelné  
s barevným sklem, a proto patří 
do kontejnerů na barevné sklo. 
Úpravou vytříděného skla se proto  
u nás zabývají jen dvě společnosti. 

Svozové firmy sklo z kontejnerů 
odvezou nejdříve do meziskladů, 
odkud po naplnění kapacity sklo 
putuje k dotřídění na specializo-
vané linky. Tam se sklo nejprve na 
dopravníku zbaví velkých mecha-
nických nečistot, ručně se vybírají 
velké kusy keramiky, porcelánu 
nebo nevhodného skla. Proto je 
potřeba sklo příliš nerozbíjet, 
aby bylo možné nečistoty snadno 
odlišovat. Následně se sklo nadrtí 
na malé kousky, které se pomocí 
různých vibračních sít dále čistí  
a třídí podle velikosti.
 Ve sklárnách se přimíchává 
výsledný skleněný střep do sklář-

ského kmene. Při výrobě skla se 
dá použít až 65 % střepu. Sklovi-
na se při teplotách přes 1500 °C 
taví a odlévá do forem, a vznikají 
tak nové výrobky. Recyklace skla 
je tak dokonalá, že nepoznáte, 
jestli vaše lahev od piva nebyla 
dříve třeba lahví od kečupu nebo 
skleněným popelníkem. Navíc je 
téměř do nekonečna opakovatelná 
a díky ní se uspoří až 90 % energie 
a původních přírodních surovin.
 Nezapomeňte, třídění odpadů 
dává starým věcem nový život.

... příště Zpracování tříděného 
skla

Třídíme odpad – 9. díl – Recyklace skla

 V poslední době a možná  
i kvůli ztíženým podnebním pod-
mínkám se komplikuje parko-
vání vozidel, jejichž řidiči často 
využívají míst před cizí garáží. 
Ta je však považována za místo 
ležící mimo komunikaci. Pokud 
nějaké vozidlo brání jinému ve 
výjezdu od garáže,  porušuje 
ustanovení § 27, odst.1, písm. n)  
zákona č. 361/2000 Sb.,  o provo-
zu na pozemních komunikacích  
a tím se dopustí přestupku pod-
le § 22, odst.1, písm. l),  zákona 
č. 200/1990 Sb. o přestupcích. 
Tomuto řidiči poté lze uložit na 
místě pokutu v blokovém (tzv. 
zkráceném) řízení až do výše 
2000,-Kč. Též může takové vozi-
dlo skončit na odstavné ploše 
odtahové služby, kdy je městskou 
policií nařízen odtah vozidla dle  
§ 45 zákona č. 361/2000Sb.,  
o provozu na pozemní komunikaci. 
 Strážník Kratochvíl připravil 
informativní cedulku o velikos-

ti cca A4 „PROSÍM NEPAR-
KOVAT“, vizuálně informující  
o důsledku pro zaparkované 
vozidlo, vhodná k nalepení na 
dveře Vaší garáže, kterou si lze 
vyzvednout zdarma na služebně 
městské policie nebo stáhnout 
z webu mp@sezimovo-usti.cz.

Martina Machálková 
zást. velitele městské policie

 V lednu roku 2010 policisté 
obvodního oddělení řešili pří-
pad muže, který převzal finanční 
částku 35.000,- Kč na nákup sta-
vebního materiálu ke zbudování 
chodníku. Materiál nenakoupil  
a finanční hotovost použil pro svo-
ji potřebu. Případ předán s návr-
hem na potrestání OSZ Tábor.
 Těsně po Novém roce byl 

v Sezimově Ústí I napaden mla-
dík, kterému byl úderem pěstí 
vyražen jeden zub a dva pře-
raženy. Ze zranění se napadený 
léčí do současné doby. O dalším 
postupu bude rozhodnuto dle 
závažnosti zranění.
 Dne 28.1.2010 policisté  řešili 
případ neznámého pachatele, kte-
rý odcizil v průběhu měsíce ledna 

celkem 8,5 metru měděného oka-
pového svodu. Škoda nebyla do 
současné doby vyčíslena, určí ji 
odborník.
 V měsíci listopadu 2009 došlo 
k  vloupání do garáže TJ Sokol 
Sezimovo Ústí. Byla   z ní odci-
zena zahradní technika v hodnotě 
nad 200.000,- Kč. Dobrou prací 
policistů na místě činu byl pachatel 

následně zjištěn a obviněn. Vyšet-
řování je vedeno na svobodě.
 Koncem měsíce policisté zasa-
hovali u případu náhlého úmrtí 
staršího muže v Sezimově Ústí. 
Provedeným šetřením nebylo 
zjištěno cizí zavinění.

npor. Bc. Jan Urban
vedoucí oddělení

Z činnosti Policie ČR v Sezimově Ústí v měsíci lednu

Parkování před garážemi
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Vybírejte si 
Stále se mezi námi najdou tací, 
kteří netuší, že stejně jako si 
mohou svobodně vybrat 
mobilního operátora, si mohou 
zvolit svého dodavatele 
elektřiny. Bez ohledu na to, 
v které části ČR bydlí. Všude 
kam vedou „dráty“, které končí 
elektroměrem, umí všichni 
dodavatelé elektrickou energii 
dodat. 
 
Je to snadné 
Změna dodavatele je navíc velmi 
snadná. Běžným standardem je 
vyřešení během jednoho 
telefonního hovoru nebo 
návštěvy webové stránky. 
Veškeré formality spojené 
s přechodem za Vás obvykle 
vyřídí nový dodavatel na základě 
plné moci, kterou podepíšete a 
zašlete poštou. 
 
Bez rizika 
Přechod není spojen s rizikem 
přerušení dodávky elektrické 
energie, a to ani v případě 
krachu dodavatele. Ze zákona 
by v takovém případě elektřinu 
automaticky dodával místně 
příslušný distributor za nepatrně 
nevýhodnější sazbu a jen do 
okamžiku, než si vyberete 
nového dodavatele. Pro běžnou 
domácnost by taková situace 
vyvolala dodatečné náklady asi 
5Kč za den. 
 
 
Není třeba nic předělávat 
Při přechodu k novému 
dodavateli elektrické energie 
zůstává elektroměr i vedení na 

svém původním místě. Pouze 
proběhne odečet stavu 
elektroměru (bez Vaší 
asistence) a začne Vám chodit 
vyúčtování s jiným logem. 
Nemusíte nic aktivně dělat. 
 
Nikdo se nebude zlobit 
Svým případným rozhodnutím 
o změně na sebe nepřivoláte 
hněv původního dodavatele ani 
„majitele drátů“, tedy 
distributora. Ten Vám bude 
nadále poskytovat stejně 
kvalitní služby, protože za 
pronájem rozvodné sítě bude 
z Vašeho účtu za elektřinu 
dostávat stále stejný díl. Nový 
dodavatel mu jej bude vaším 
jménem přeposílat. 
 
Na co si dát pozor? 
Je velmi nerozumné 
podepisovat smlouvu pod 
nátlakem, bez předchozího 
prostudování obchodních 
podmínek a ceníku.  
Rozhodně je třeba se ujistit, že 
nejsou zvlášť zpoplatněny 
některé úkony, jako je 
aktivace nebo ukončení 
smlouvy či využití 
zákaznického servisu. 
Před podpisem smlouvy je 
dobré přesvědčit se o délce 
výpovědní doby, standardem 
na trhu jsou 3 měsíce. 
 
Má změna smysl, když se 
vlastně nic nezmění?  
Pro každého může mít jiný 
smysl. Někdo si prostě rád 
vybírá a vyhovuje mu, že o 
jeho přízeň soupeří více firem. 
Jiný si najde konkrétní přínosy, 

které jsou s přechodem 
k jinému dodavateli 
spojené. Například Nano 
Energies nabízí takzvanou 
zelenou elektřinu 
získanou z obnovitelných 
zdrojů, vyrobenou převážně 
v solárních elektrárnách na 
území ČR. 
Navíc prodává elektřinu za 
nejnižší ceny v Jižních 
Čechách. Roční úspora 
oproti nejběžnějším cenám 
v regionu může dosáhnout 
několik tisíc korun za rok. 
Nabídka je doplněna 
systémem zvýhodnění 
pro spokojené klienty, kteří 
se rozhodnou Nano 
Energies dále doporučit. 
Získají tak pro sebe i 
nového klienta takzvané 
volné kWh, které ještě sníží 
výdaje za elektřinu. 
Samozřejmostí je kvalitní 
zákaznický servis na lince 
226 257 257 
s informovanými a 
příjemnými pracovníky, 
kteří ochotně poskytnou 
informace zájemcům i 
zákazníkům.   
 
Prověřte sami kvalitu 
servisu na lince 
226 257 257, nebo si 
vyhledejte potřebné 
informace sami na stránce 
www.nano-energies.cz 
 

  

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

INZERCE

 Jedním z primárních strategic-
kých cílů společnosti Vodárenská 
společnost Táborsko, s.r.o., (dále 
jen „VST“) je zajištění financo-
vání investičních akcí, a to v sou-
vislosti s realizací významných 
investic VST do své vodohospo-
dářské infrastruktury v nadchá-
zejícím období.
 Komplexní popis potřeb, stra-
tegie a způsobu zajištění těchto 
vodohospodářských potřeb je 
obsažen v tzv. „Koncesním pro-
jektu“.  Koncesní projekt byl 
schválen na mimořádné valné 
hromadě VST, která se kona-
la dne 19.9.2008 v Táboře, a to 
v návaznosti na schválení tohoto 
Koncesního projektu na zastupi-
telstvech měst Tábor, Sezimovo 
Ústí a Planá nad Lužnicí jako 
společníků VST. Koncesní pro-
jekt představuje zásadní strate-
gický dokument pro řízení VST  
a to včetně předpokládaného 

maximálního růstu nájemného  
a cen pro vodné a stočné.
 Koncesní projekt také obsahu-
je část, která se zabývá způsobem 
financování investičních akcí 
VST. Financování všech inves-
tičních projektů VST v průběhu 
výstavby  - zejména pak Projek-
tu Táborsko a Projektu AČOV 
- bude probíhat prostřednictvím 
kontokorentního účtu/úvěru, 
jehož prostřednictvím budou 
hrazeny všechny výdaje těchto 
investičních projektů. Zdrojem 
pro financování (příjmem kon-
tokorentního účtu/úvěru) budou 
všechny podpory (dotace), 
DPH vztahující se k projektům  
a vlastní zdroje VST (nájemné). 
Po úhradě všech výdajů souvi-
sejících s investičními projekty 
(po ukončení investičních akcí) 
dojde k přefinancování kontoko-
rentního úvěru (splacení) úvě-
rem investičním (předpokládaná 

splatnost 15 let do 03/2027, před-
pokládaný max. úrok 5% p.a.). 
Investiční úvěr bude pravidel-
ně rovnoměrně splácen (jistina  
a úroky z úvěru) formou anuit-
ních splátek (celková splátka je 
konstantní).
 Způsob financování předpo-
kládá zapojení rozpočtů měst 
pouze formou  investičních pří-
spěvků na rozvojové investiční 
akce (nové VaK) podle již dříve 
odsouhlasených obecných inves-
tičních pravidel VST (příspě-
vek činí 25% z hodnoty nových 
VaK). Další investiční příspěvky 
měst jako společníků se nepřed-
pokládají, hlavním a rozhodují-
cím zdrojem pro úvěrové finan-
cování bude nájemné vyplývající 
z provozní smlouvy. 
 Principy financování také 
neobsahují (v jiných případech 
obvyklé) ručení rozpočty měst 
za úvěr VST a to s ohledem na 

udržení přiměřené dluhové služ-
by městských rozpočtů (před-
poklad pro úvěrové financování 
projektů měst s možností využití 
dalších dotačních příležitostí ze 
zdrojů EU).
 Období realizace investičních 
akcí bylo stanoveno do 03/2012 
a byl určen závazný nepřekroči-
telný celkový limit všech inves-
tičních nákladů, který obsahoval 
tyto investiční akce:

Náprava stavu kanalizace aglo-
merace Táborsko (Etapa Jedna – 
„štola“, Etapa Dva – „VaK)
(VaK = Vodovodní a kanalizační 
řady)
 Jedná se o akci financovanou 
z podpory Fondu soudržnosti 
pro období 2004 – 2006, akce je 
nezbytnou a neodkladnou součás-
tí nutnou k řešení problematiky 
čištění odpadních vod v aglome-

Rekonstrukce kanalizačních řadů a čistírny odpadních vod

Pokračování na str. 7

Ateliérové 
fotografování 
rodinných portrétů, 
dětí, v těhotenství ...

více referencí:
www.

rodinne-portrety.cz
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řádková inzerce:
• 1. Pronajmu dlouhodobě byt 
1+1 s bylkónem v Sezimově 
Ústí 2. Mobil 606 842 365
 
• Prodám garáž u Hiltonu. 
Mobil 605 157 276

• Prodám byt 3+1  na Sídlišti n. L. 
Mobil 605 157 276

• Pronajmu dlouhodobě byt 
3+1 na Kopečku. 
Mobil  605 157 276

• Prodám byt v centru Tábora 
2+ kk. Mobil 605 157 276

• Pronajmu 4+1 na Sídlišti nad 
Lužnicí. Mobil 605 157 276

• Pronajmu byt 3+1 v Sezimově 
Ústí II. Tel. 737 578 186

• Pronajmu garaž v SÚ I. na 
Koreji. Tel.: 608 328 078
 
Pronajmu garáž v  SÚ I. 
Tel.: 603 543 778

raci Tábor v souladu s požadavky 
Směrnice Rady č. 91/271/EHS,  
o čištění městských odpadních vod. 

Rekonstrukce AČOV Tábor
 Jedná se o akci nezbytné 
rekonstrukce části AČOV Tábor, 
na kterou byla získána dotace  
z Operačního programu Život-
ní prostředí pro období 2007 – 
2013.  (dále jen „OPŽP“). Tato 
investiční akce souvisí s řešením 
požadavků na čištění odpadních 
vod v aglomeraci Tábor v soula-
du s požadavky Směrnice Rady   
č. 91/271/EHS, o čištění měst-
ských odpadních vod. 
Jiné investice 

 Jedná se o akce malého finanč-
ního rozsahu (již projektově při-
pravené k realizaci) mající cha-
rakter rekonstrukce, modernizace  
a dostavby infrastruktury vodo-
vodů a kanalizací.  

Vodovod a kanalizace Záryb-
ničná Lhota
 Jedná se o akci dostavby 
nového vodovodu a kanalizace v 
místní části města Tábor (dokon-
čení základní vybavenosti území  
o technickou infrastrukturu). 
 Vlastní stavební činnosti, které 
realizují jednotlivé projekty, jsou 
již v plném proudu. Některé pod-
projekty jsou již v závěrečné fázi. 

Protože projekty jsou podporo-
vány EK jsou také těmito orgány 
průběžně kontrolovány. Správce 
stavby provádí průběžný moni-
toring stavby a kontroluje jednak 
kvalitu odváděného díla ale také 
náklady, respektive odchylky od 
projektu. Tímto mechanizmem 

nemůže nastat situace, kdy by 
provádějící organizace uplatňo-
vala dodatečně zvýšené náklady. 

Vodárenská společnost Táborsko 
a JUDr. Vykydal 
redakčně zkráceno

Celkový přehled investičních nákladů financovaných z úvěru podle zadávací 
dokumentace na úvěr:

Zápis do 
mateřských 

škol
 Ve dnech 17. března a 18. 
března 2010 v době od 10.00 
hodin do 16.00 hodin se usku-
teční zápis dětí do všech mateř-
ských škol v Sezimově Ústí. 
Zápis se týká dětí, které začnou 
navštěvovat mateřskou školu od 
září 2010. Ředitelky všech před-
školních zařízeních se shodly 
na jednotných kriteriích, podle 
nichž se budou jednotlivé žádosti  
o přijetí posuzovat. Kritéria 
budou zveřejněna ve všech 
mateřských školách, případně na 
webových stránkách jednotlivých 
subjektů. Zápis do MŠ Zahrád-
ka a MŠ Lipová bude probíhat 
v ředitelnách těchto mateřských 
škol, zápis do MŠ 9. května se 
uskuteční v ředitelně Základní 
školy 9. května 489.

 Mgr. Petr Peroutka
předseda školské komise

Učíme se 
pomáhat

 Každého z nás jistě zasáhly 
zprávy o hrozivém zemětřesení na 
Haiti, které ochromilo chod hlav-
ního města a v jednom okamžiku 
uvrhlo do nelehké situace statisíce 
lidí. Všichni jsme sledovali každý 
den zprávy o obrovském utrpe-
ní lidí jedné z nejchudších zemí 
světa. I když jsme tisíce kilome-
trů daleko, můžeme i my pomá-
hat. Rozhodli jsme se proto více 
hovořit s dětmi ve škole o pomoci 
druhým a přiblížit jim tak nelehký 
úděl jejich vrstevníků za oceánem. 
Velmi spontánně vznikl i nápad 
uspořádat sbírku. Každý žák, 
každý rodič i zaměstnanec školy 
mohl věnovat na zmírnění kata-
strofálních následků zemětřesení 
libovolnou finanční částku. Navíc 
jsem se rozhodli na pomoc Haiti 
věnovat 10 000 Kč z výtěžku naše-
ho učitelského plesu. Zájem dětí, 
jejich rodičů a zaměstnanců školy 
nás mile překvapil a opět jsme si 
uvědomili, že škola by neměla být 
jen místem vstřebávání vědomos-
tí, ale i místem, kde se naše děti 
učí solidaritě a ochotě pomáhat 
těm, kteří to nejvíce potřebují.
 Velmi děkuji všem žákům, 
rodičům i zaměstnancům školy, 
kteří se k této akci připojili. Cel-
kem jsme mohli odeslat prostřed-
nictvím Charity na pomoc Haiti 
23 131 Kč.

Mgr. Petr Peroutka
ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 

9. května 489
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 Zimní čas byl vždy dobrý čas 
na takové to lidské poklábose-
ní. I já jsem si vyšla popovídat 
k manželům Kalinovým do jejich 
baťovského domečku poblíž 
hvězdárny. A povídalo se nám 
dobře.
 Takže na začátek obligátní 
otázka na pana Kalinu, co vy 
a váš vztah k městu Sezimovu 
Ústí? Jak jste se sem dostal? 
Úplně jednoduchá odpověď. 
Táta prodával v Pacově a později 
v Černovicích u firmy Baťa boty, 
a tak jsem se šel k firmě Baťa 
vyučit a kam jinam než do Sezi-
mova Ústí.
 14.8.1944 přišel jako čtrnácti-
letý hoch na internát, aby se vyu-
čil strojním zámečníkem. Jako 
mladý muž absolvoval dvouletou 
mistrovskou školu. Pak následo-
vala vojna a po jejím ukončení 
přinutil nebo možná lépe řečeno 
poradil panu Kalinovi tehdejší 
ředitel školy Zikmund, aby ško-
lu dodělal do maturity, to se psal 
rok 1957. Mladý Václav praco-
val v konstrukci na generálkách. 
V roce 1960 mu bylo nabídnuto 
po zkušenostech s prací v odbo-
rech v závodě, aby si na rok zku-
sil práci v závodním klubu ROH. 

Zkusil a zůstal. Řízení kultury  
a společenské činnosti bylo svě-
řeno kanceláři a výboru závod-
ního klubu. Město bylo mladé  
a mladí lidé se chtějí po prá-
ci bavit. V té době pracovalo 

v závodním klubu 20 kroužků. 
Zájmová činnost byla velmi roz-
sáhlá – hudba, divadlo, film, bota-
nika, akvaristika, letecké mode-
lářství, hvězdáři, loutkáři a další 
a těm všem klub pomáhal v jejich 
činnostech. A pro pracovníka klu-
bu to byla mnohdy práce odpo-
ledne či večer, protože členové 
kroužků se scházeli po práci. Na 
některé kroužky jsme již zavzpo-
mínali, některé nás ještě čekají. 

Pan Kalina vzpomíná na dobu, 
kdy se v Sezimově Ústí budovala 
kulturní zařízení. V roce 1969 se 
otvíral park kultury Luna (nebo 
Hilton, jak je kdo zvyklý říkat). 
Před tím se budovala hvězdárna, 

kde hlavním iniciátorem stavby 
byl František Pešta. Však po něm 
nese i jméno. To se psal rok 1965. 
V roce 1971 se otevírala kuželna 
a v roce 1975 se začalo budovat 
letní kino, které se v roce 1987 
otevíralo.
 Bylo toho hodně a hodně práce 
bylo provedeno v tak zvané akci 
„Z“, čili pracoval, kdo mohl ve 
svém volnu. Však si na tu dobu 
pamětníci vzpomenou.

 A protože vím, že pan Kali-
na je předsedou klubu Baťovy 
školy práce v Sezimově Ústí, 
zeptala jsem se ho i na tuto čin-
nost. V Sezimově Ústí bylo 500 
absolventů Baťovy školy práce. 
Ta ukončila činnost v roce 1948. 
Ti absolventi, kteří tuto školu 
absolvovali již ve Zlíně, tam jez-
dili na setkání (např. p. Zapletal, 
Žít aj.). A tak si místní řekli, proč 
si neutvořit vlastní klub absol-
ventů Baťovy školy práce. A ten 
vznikl v roce 2000. Samozřejmě 
řady řídnou, roky utíkají všem, 
a tak při výročních setkáních se 
sejde kolem stovky absolventů. 
Ale každé první úterý v měsíci 
se v místní restauraci Spektrum 
běžně sejde 20 i více baťováků, 
aby si popovídali o současném 
životě, někdy i třeba zavzpomí-
nali. To je dobře. Dokud člověk 
žije, je všechno OK.
 Úplně závěrem -  mám od 
pana Kaliny příslib příspěvku  
o jednom z kroužků, o big bea-
tové skupině. Tak se na to těším 
a pokusím se seznámit s činností 
této skupiny i čtenáře Novinek.
     

Za KHK Anna Slunečková 
kronikářka

Kulturně historická komise představuje
Václav Kalina

 Nevím, jak to nazvat, ale mys-
lím, že je to bezohlednost vůči 
lidem, kteří nejsou majiteli psů, 
anebo jsou a uklízí.
 Když nejste schopni po svých 
psích miláčcích uklízet, tak si je 
nepořizujte, nebo je venčete před 
domem, kde bydlíte. Myslíte, 
že je příjemné se ráno podívat 
z okna, kde jsou neuklizené hro-
mady exkrementů např. v Neru-
dově ulici a to nejen v trávě, ale 
i před vchodem do domu? Další 
oblíbené místo venčení je z dru-
hé strany Nerudovy ulice, kde 

je školka. Děti, které rády chodí 
po trávníku přinesou tuto „vonící 
hmotu“ do domu.
 Myslíte, že jsme povinni toto 
uklízet? Jsou samozřejmě i slušní 
majitelé psů, kteří uklízí, ale je 
jich bohužel málo. Je večer, mě 
nikdo nevidí, tak co bych uklízel, 
ale my se ráno nestačíme divit.
 Prosíme Vás, vzpamatujte se  
a neotravujte život slušným lidem 
a začněte uklízet po svých psech.

obyvatelé Nerudovy ul.
Sezimovo Ústí 2

Mám psa, kdo má víc

Vavřina přichází hostovat na Soukeník, 
Koutník jde opačným směrem k „vodníkům“

 Fotbalové kluby Spartak 
MAS Sezimovo Ústí a FK Tábor 
se dohodly na hráčské výměně. 
Na Soukeník přichází dvacetiletý 
obránce Jakub Vavřina, opačným 
směrem putuje sedmadvacetiletý 
záložník František Koutník. Oba 
hráči jdou do nových klubů na půl 
roku hostovat s následnou opcí. 
Vavřina už na Soukeníku trénuje 
a hraje, také Koutník už za Tábor 
nastoupil v přípravném zápase 
proti příbramskému dorostu.
 Dohoda klubů byla podle 
výkonného ředitele Spartaku 
MAS Tomáše Samce dotažena 
tento týden. „Jednání s FK Tábor 
byla bezproblémová,“ pochvalo-
val si Samec.
 A proč si „ševci“ vyhlédli 
právě Vavřinu? „Je to mladý, 
perspektivní hráč, který už má 

divizní zkušenosti z Milevska 
a třetiligové z Vyšehradu. Už 
za trenéra Dejmala jsme o něm 
přemýšleli, aby rozšířil řadu mla-
dých hráčů, které chceme zabu-
dovat do týmu,“ vysvětlil ředitel 
Samec.
 K „vodníkům“ Spartak pouš-
tí obávaného exekutora trestných 
kopů Koutníka, který byl na podzim 
zraněný a později spíše netrénoval.
 Spartak příchodem Vavři-
ny pokračuje ve své filozofii 

shromáždit na Soukeníku mla-
dé fotbalisty, kteří pocházejí 
z Táborska, před lety se rozutekli 
„do světa“ a teď se vracejí domů. 
Podobnými případy byly Tomáš 
Mašek nebo Petr Martínek.
 Další velké hráčské rošády 

se na Soukeníku neočekávají. 
Hráčem, který je na tzv. trans-
fer listině a hledá si angažmá, je 
devětadvacetiletý útočník Tomáš 
Zelenka.

Připravil: Luboš Dvořák

Jakub Vavřina František Koutník
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 Zpustošením města Hradiště 
nabylo na hospodářském význa-
mu nedaleké Ústí. Podobně jako 
soutok řeky Lužnice s říčkou 
Tismenicí předurčil místo, kde 
vzniklo Hradiště, tak i bažinaté 
povodí Kozského potoka přivedlo 
obchodní karavany až k jeho ústí 
a přispělo tak k založení osady 
tohoto jména. Trvalé sídlo měst-
ského typu se tu zřejmě počalo 
formovat někdy před polovinou 
13. století.
 Z prvopočátků dějin města 
Sezimova Ústí známe jen několik 
málo dat. Každé z nich je proto 
významné, dvě však zvlášť. Prv-
ní z nich se nalézá v aktech gene-
rální kapituly dominikánského 
řádu, jež roku 1250 vyslovila 
souhlas se zasvěcením kostela 
ústeckého konventu zakladateli 
řehole sv. Dominikovi. A pro-
tože tento žebravý řád se zamě-
řoval na boj s učeným kacířstvím  
a usazoval se jen ve slibně se roz-
víjejících městech, jednoznačně 
z této události plyne, že město 
Sezimovo Ústí i s klášterem bylo 
založeno před polovinou 13. sto-
letí. Nová řeholní komunita se 
v Ústí měla čile k světu, neboť 
navzdory tomu, že měla žít aske-
tickým životem, mohla zapůjčit 
jistý peněžitý obnos Petru Voko-
vi z Rožmberka. Ten také na svůj 
dluh nezapomněl a v testamentu 
z roku 1262 tamější dominiká-
ny náležitě odškodnil. Město se 
v tomto dokumentu zve prostě 
„Auczt“ – Ústí, jak tomu bude 
přinejmenším ještě celé jedno 

století. Teprve v listině Karla IV. 
z roku 1345 se poprvé objevuje 
upřesňující dodatek „Ústí nad 
řekou Lužnicí“ a konečně o čtyři 
desítky let později rodáci ozna-
čovali již své město jako „Sezi-
movo Ústí“ (v kolofonu rukopisu 
SK ČSR uvedeno: „per manus 
Bohuncii de Usk Sazemyi a. d. 
1389“).
 Úzký vztah Voka z Rožmber-
ka k ústeckým řeholníkům navíc 
signalizuje, že Vítkovci pohlíželi 
na klášter jako na rodovou funda-
ci. A skutečně také po celé před-
husitské období jednotlivé větve 
Vítkovců a později hlavně Rožm-
berkové, na konvent pamatovali 
při různých příležitostech. Ústec-
ký klášterní kostel sv. Dominika 
se zvláštní kaplí sv. Petra byl jed-
ním z rodových mauzoleí. Pod-
statné je, že by tomu tak nemohlo 
být, kdyby konvent nepříslušel 
k rodovému poddanskému měs-
tu. Odtud je již jen krůček k vel-
mi věrohodnému předpokladu, 
že přes všechny náznaky, jež by 
mohly nasvědčovat královské-
mu založení, byl vznik Ústí spjat 
s rodovou expanzí Vítkovců.
 Nejpozději v roce 1275 musel 
být místní konvent natolik dobu-
dován, že se mohl stát hostitel-
ským místem provinční kapituly. 
Bylo tomu tak v době vrcholícího 
konfliktu Vítkovců s králem Pře-
myslem Otakarem II., z čehož 
lze usuzovat, že souhlas vlast-
níků města mohl vycházet z šir-
šího politického záměru. Patrně 
již v této době byl pánem v Ústí 

Sezema ze Stráže z hradské větve 
Vítkovců, který vystupuje jako 
člen strany Záviše z Falkenštejna 
v roce 1284. Sezema, jak tomu 
nasvědčuje společné znamení 
modré růže ve zlatém či stříbr-
ném poli, byl nejspíše společným 
předkem rodů pánů z Ústí a ze 
Stráže.
 Za prvního představitele již 
samostatného rodu pánů z Ústí 
možno považovat až Dětřicha 
z Ústí, jenž roku 1291 zasedal 
na zemském soudu. Jeho syn (?) 
Sezema se spolu se svým bratrem 
spolčil v prosinci 1317 proti krá-
li Janu Lucemburskému s jeho 
protivníkem Bedřichem Slič-
ným a ještě roku 1331 zasedal 
na zemském soudu. Čelné místo 
mezi rody českých velmožů si 
páni z Ústí přes svůj poměrně 
malý majetek udrželi po celou 
předhusitskou dobu, takže se 
s nimi v nejvyšším orgánu zem-
ské stavovské obce shledáváme 
poměrně často. Odbojné ten-
dence vůči panovníkovi měli 
páni z Ústí zřejmě v krvi, jak 
se ukáže i při konfliktu panské 
jednoty s králem Václavem IV. 
v devadesátých letech 14. století. 
Jen období vlády Karla IV. bylo 
v tomto ohledu výjimkou, neboť 
všechny tři Sezemovy syny zasti-
hujeme v bezprostřední blízkosti 
panovníkovy osoby. Více než 
jedno desetiletí (1352-1363) 
Karlovi prokazoval různé služ-
by Oldřich z Ústí, a to jako člen 
jeho doprovodu při domácích  
i zahraničních cestách nebo jako 

svědek listinných pořízení růz-
né povahy (1354 i s bratrem Ja-
nem). S panovníkem se zúčastnil 
cesty za císařskou korunou (Pisa 
1355) a procestoval celé území 
říše křížem krážem (Méty 1356, 
Mohuč 1360, Norimberk 1363). 
Není vyloučeno, že právě tomuto 
vlivnému a zcestovalému členu 
rodu vděčilo město Ústí za svůj 
všestranný vzestup, zvláště když 
stejnou iniciativu v charitativním 
a kulturním ohledu projevoval 
i jeho bratr Sezema, s nímž se 
poprvé setkáváme  v roce 1349, 
kdy již jako kanovník pražského 
kostela patřil k čelným zemským 
prelátům.
 Kanovníkem Sezemou († před 
1382) začíná řada příslušníků 
tohoto rodu, kteří od poloviny 
14. století nalezli uplatnění v cír-
kevní správě a dosáhli vysokých  
i výnosných důstojenství. Sezema 
sám byl nejméně od roku 1353 
kaplanem Karla IV., na jehož 
přímluvu se již jako podjáhen 
pražské diecéze stal o pět let poz-
ději proboštem kapituly v Týně 
nad Vltavou. Do dějin svého 
rodiště se zapsal odkazem znač-
ného obnosu, z něhož byl založen 
špitál pro osm chudých ústeckých 
obyvatel. Významných obročí se 
dostalo i dalším členům rodu. 
Oldřichův syn Sezema mladší je 
k roku 1374 uváděn jako kanov-
ník pražský a o čtyři roky později 
i jako olomoucký, kanovníkem 
pražského kostela byl též čáslav-
ský farář a syn Jana z Ústí Ondřej 
(† 1389). Do třetice byl synem 

 Sněhu je všude už přes měsíc 
spousty, i skautský areál u Koz-
ského potoka je ho plný, až by 
se zdálo, že skautské oddíly ze 
střediska Černá růže, které v něm 
mají zázemí, se musely někam 
zazimovat a čekat na jaro. Ale 
není tomu tak. Je to sice o něco 
obtížnější klubovny na pravidel-
né schůzky dostatečně vyhřát, 
aby zde bylo příjemně, ale jsou tu 
i další aktivity, které s sebou zima 
přináší. Skautské oddíly jezdí 
lyžovat na sjezdovky i na běžky, 
jezdí v tomto období na jedno 
a vícedenní výpravy. K tomu 

v lednu připravili skauti pro děti 
ze Sezimova Ústí závody v jízdě 
na bobech, saních apod. Ovčín 
Open 2010.
 Zima je také obdobím, kdy 
vedení skautského střediska plá-
nuje činnost v jarním období. 
Středisko se kromě tradičních 
májových hrátek 1.5. před Spek-
trem připravuje na konci května  
na pořádání krajského kola vlčat 
a světlušek, tj. dětí do 11 let, 
které proběhne v areálu. Mimo 
to středisko plánuje poměrně 
rozsáhlé opravy některých klu-
boven a jejich inventáře, čistění 

strání v areálu a výsadbu nových 
stromků. Také jednotlivé oddíly 
střediska plánují svou jarní čin-
nost a začínají se připravovat  na 
léto a letní tábory.  
 Děti z 3. oddílu Bílý Měsíc  
čekají kromě pravidelných schů-
zek  jednodenní a vícedenní 
výpravy do přírody, v případě 
dobrých sněhových podmínek 
ještě nějaké lyžování, jinak cyk-
lovýprava, horolezecký výcvik, 
lanové aktivity, pomoc při sázení 
stromků, ty starší třeba paintball. 
Pro ostatní děti ze Sezimova Ústí 
pak oddíl připravuje velkou hru 
ve městě, a to na sobotu 13. břez-
na. V létě, tak jako již po řadu 

let, vyráží oddíl na své tábořiště 
na Jižné u Červené Lhoty, kde 
od 17. do 31. července proběhne 
tábor. 
 Bližší informace o středisku, 
3. oddílu a jeho akcích a let-
ním táboře, výsledkovou listi-
nu OVČÍN OPEN 2010, stejně 
jako informace o velké hře ve 
městě můžete nalézt na webové 
stránce bilymesic.webnode.cz, 
na nástěnce u prodejny Flosman 
v Sezimově Ústí II a na nástěnce 
na Husově náměstí v Sezimově 
Ústí I. 

Martin Doležal
vedoucí střediska 

SKAUTI ANI V ZIMĚ NESPÍ

Z historie: Páni z Ústí a jejich poddanské město
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jednoho z obou uvedených bratří 
Oldřicha a Jana i mladší Oldřich, 
komtur Řádu německých rytířů 
v Čechách a na Moravě v letech 
1398 až 1416. Ani ženy z toho-
to rodu nezůstávaly stranou cír-
kevního a náboženského života. 
Vedle známé Anny z Mochova 
(později hostitelka a horlivá pří-
vrženkyně Jana Husa), je třeba 
uvést Janovu dceru Annu z Ústí 
(† 1416), od roku 1381 třetí aba-
tyši kláštera sv. Kláry v Českém 
Krumlově.
 Ze tří bratří, kteří po svém 
otci Sezemovi nedílně drželi celé 
rodové zboží, zemřel nejdříve Jan 
(před 1361 – viz obr.), ale teprve 
až 19. června 1370 se jeho bratři 
Oldřich z Ústí a probošt Sezema 
uvázali v polovinu majetku, tj. 
v polovinu města Ústí se clem, 
s tržním mýtem, s patronátním 
právem k farnímu kostelu, s pan-
stvím na klášteře sv. Dominika 
a s poplatky z masných krámů, 
stolců soukeníků či postřihačů, 
pekařů i ševců. Kromě toho se 
oba stali vlastníky poloviny hra-
du Hradiště se starým dvorem 
o dvou poplužích a dále polovi-
ny poddanských vsí Čekanice, 
Čábel (obě s poplužními dvo-
ry), Doubí, Měšic (kromě dílu 
faráře z Ústí) a polesí na Kuřích 
Horkách. Díky tomuto ujednání 

získáváme spolehlivou předsta-
vu o rozsahu ústeckého zboží, 
k němuž nejméně od roku 1357 
náležela i Planá vedle blíže neur-
čených lesů, luk, mlýnů a vodní-
ho hospodářství. V sedmdesátých 
letech snad Oldřichovi z Ústí pat-
řila též Žirovnice (nebo její část), 
kde vykonával patronátní práva 
nad místním kostelem. V majet-
ku probošta Sezemy byly kromě 
jiného vsi Doubrava a Kavčí, 
z nich pak od roku 1388 šly platy 
ústeckému špitálu. Vedle mlýnu 
v Praze a domu na Hradčanech 
příslušníci rodu vlastnili či drželi 
též statky na vzdálené Mora-
vě (mj. tvrz Hobzí s vesnicemi)  
a porůznu v různých jihočeských 
vesnicích (např. ve Vyhnanicích, 
v Hlavatcích a Újezdu).
 Zvlášť významným 
rozmnožením rodového zboží 
bylo panství v Kamenici nad 
Lipou, které roku 1391 získal Jan 
mladší z Ústí spolu s Vchynou 
z Pacova a jehož jediným vlast-
níkem se stal asi koncem roku 
1396. Jan mladší byl synem stej-
nojmenného otce, bratra Oldři-
cha a probošta Sezemy, který 
po sobě zanechal nejméně další 
tři syny a dvě dcery. Rozděle-
ní otcova a dalšího zděděného 
majetku vedlo k vzniku nových 
rodových větví. Ekonomicky  

i politicky nejvlivnější byla větev 
kamenická, k níž náležely čelné 
postavy předrevolučního období, 
tj. Oldřich z Ústí a na Hradišti 
a jeho nevlastní bratři Prokop  
a Jan, synové Anny z Mochova. 
Členům této větve patřilo i fug-
lhauzské zboží u Lomnice nad 
Lužnicí (dnes Klec), zatímco dal-
ší větev se usadila na Pleši, po níž 
se také psala.
     Během své déle než stopa-
desátileté historie získalo Ústí 
podobu vrcholně středověkého 
poddanského města řemesl-
nicko-zemědělského charakte-
ru. Bylo opevněno kamennou 
hradbou se vstupními branami. 
Uvnitř desetihektarového areá-
lu se kolem obdélného náměstí 
nacházely nejvýznamnější domy 
a společenské i církevní stavby, 
jako byly fara s farním koste-
lem, dominikánský klášter a špi-
tál. Postupem doby bylo město 
obklopeno třemi předměstími. 
Konec středověkého Ústí je spo-
jen s počátky husitské revoluce. 
Po předchozím obsazení husity  
a jejich krátkém pobytu bylo 
město 30. března 1420 spáleno 
a převážná část obyvatelstva se 
přestěhovala na nedaleký tábor-
ský ostroh do nově založeného 
husitského města zvaného „Hra-
diště hory Tábor“. Město Sezi-

movo Ústí pak čekalo na své 
znovuzrození celých 400 let. Na 
místě opuštěného a postupně 
devastovaného areálu někdejšího 
městského jádra vyrůstala až od 
roku 1828 nově založená obec, 
nazývaná nejdříve „Starý Tábor“ 
a od roku 1920 úředně přejmeno-
vaná opět na „Sezimovo Ústí“.

Ing. arch. Miloš Roháček
odbor územního rozvoje 

MěÚ Tábor

Zdroj: 
 - Dějiny Tábora do roku 1421 – I.díl, 
I.svazek, František Šmahel. a kol., 
1988
- Vítejte na Táborsku, Město Tábor, 
2006
- Historický atlas měst ČR, svazek 
č.7, Historický ústav Akademie věd 
ČR Praha, 1999

 S nenápadnou skromnou 
ženou, která nikdy neslevila ze 
svých morálních zásad a pod-
le mého názoru ,,první dámou 
českého divadla“, s paní Ivou 
Janžurovou, jsem se potkal 
v období vánočních svátků na 
benzínové čerpací stanici v Tábo-
ře. Povídali jsme si nejen o diva-
dle a filmu, ale i o tom, jak tráví 
svůj volný čas.
 ,,Téměř každou volnou chvíli 
trávím u  Deštné, kde máme cha-
lupu. Jsme velká rodina, a tak se 
tu odehrává i příprava vánočních 
pokrmů pro celou rodinu. Uzná-
váme klasiku,“ říká paní Iva, 
,,rybí polévka, kapr s bramboro-
vým salátem a samozřejmě vánoč-
ky. Ty připravuji sama pro celou 
rodinu. Jinak  přes rok mnoho 
času nemám, hraji divadlo a natá-
čím.“
 Rodačka ze Žirovnice u Pel-

hřimova vystudovala Pedagogic-
ké gymnasium v Českých Budě-
jovicích a DAMU.
 ,,Po přijetí na herectví byla 
maminka nešťastná. V jejích očích 
bylo divadlo světem lidí se špat-
ným charakterem. Tatínek sliboval 
hory doly, když si to rozmyslím, 
ale když jsem se objevila v tele-
vizi, vše bylo odpuštěno, rodinný 
odpor zlomen“, dodává.
 Její vztah k Národnímu diva-
dlu je obrozenecký, strávila 
v něm svá nejlepší léta a vytvoři-
la řadu nezapomenutelných rolí. 
Ráda vzpomíná i na filmové role, 
například ve filmech Světáci, 
Pane vy jste vdova, či Kočár do 
Vídně a Petrolejové lampy.
 „Velice pěknou roli jsem 
v současné době dostala od pana 
Dušana Klaina v novém 13-ti díl-
ném seriálu Cukrárna, který se 
bude vysílat v České televizi letos 

na podzim. Kromě mé maličkosti 
v něm uvidíte Naďu Konvalin-
kovou, Ljubu Skořepovou, Evu 
Holubovou či Václava Postránec-
kého“.
 Přes její značné vytížení ji 
dnes můžete vidět i mimo Národ-
ní divadlo. K nám do Sezimova 
Ústí přijíždí 8. dubna s předsta-
vením ,,Ani po kolenou se nevra-
cej, aneb Pudl a Magnólie“.
 V komedii o lásce a nelásce, 
nevěře i důvěře, o hereckých 
snech a zákulisních milostných 
intrikách se vám představí po 
boku svého životního partnera, 
pana Stanislava Remundy, spo-
lu se svými dcerami Sabinou  
a Theodorou. Představení začíná 
v 19 hodin a vstupenky je mož-
no rezervovat v kanceláři Měst-
ského střediska kultury a sportu 
v Sezimově Ústí.

Vrkoč Karel

Náhrobní kámen nalezený na kláš-
teřišti dominikánského kláštera v Sezi-
mově Ústí označoval hrob Jana z Ústí 
– jeho rod připomíná znak se zname-
ním pětilisté růže - znak se znamením 
zavinuté střely náležel patrně jeho 
manželce, pocházející z rodu pánů 
z Dubé – znak se znamením lekna je 
přisuzován Janově matce.

Pozvánka do divadla
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„Zde pěkně tak, zde volno, milo,
 tu srdce se jak doma cítí, 
 a sem - li jednou zabloudilo,
 nemožné víc se rozloučiti.“
 Ano, mluvím o loutkovém 
divadélku, které od 50. let minu-
lého století působí u nás v Sezi-
mově Ústí.  Za mého dětství byla 
televize v plenkách, a tak se hod-
ně četlo, poslouchalo rádio a také 
chodilo do divadla. Samozřejmě 
nejkrásnější pohádky byly ty, co 
nám četla maminka, ale vy, kte-
ří jste prožili dětství v Sezimově 
Ústí, můžete potvrdit, že dětské 

loutkové divadélko tu vždy mělo 
nezastupitelnou roli a tuto roli 
plní dodnes.
 Generace nových a nových 
dětí sem po léta přichází s nadějí, 
že zde uvidí své oblíbené hrdiny, 
nebo alespoň veselé a zajímavé 
příhody malých postaviček.
 Myslím ale, že děti nehle-
dají jen zábavu, jak se někomu 
na první pohled zdá, ale čekají 
daleko víc. Chtějí vidět příběhy, 
pohádky a obrazy, ze kterých by 
pak mohly dotvářet své vlast-
ní dětské sny a snad i naději na 

vlastní šťastnou budoucnost. 
Nepodaří-li se jim to dnes, určitě 
to bude zítra. V pohádkách mají 
šanci všichni. Nikde totiž není 
tak výrazně rozlišeno dobro od 
zla, právě jako v pohádkách.
 Od měsíce ledna se loutko-
vé divadélko přestěhovalo ze 
svého současného působení  
v Hotelu MAS do nových prostor 
v budově městského střediska 
 kultury a sportu.Vybudování 
nové scény stálo mnoho úsilí 
jak ze strany městského středis-
ka kultury a sportu, tak ze strany 

party nadšenců loutkového diva-
dla. Myslím, že se společná prá-
ce podařila a dětem jsme společ-
nými silami připravili příjemné  
a důstojné prostředí pro generace 
dalších dětí.
 Vážení loutkaři, jsem pyšný 
na to, že se u nás v Sezimově Ústí 
nepřestávají hrát krásné pohádky 
i na to, že ty vaše jsou plné vlíd-
nosti, pohody a typicky českého  
humoru. Do dalších let vám přeji 
hodně štěstí a plné sály rozzáře-
ných dětských očí.

Vrkoč Karel

 Loutkové divadélko patří  
k městu Sezimovu Ústí neodmys-
litelně, tak jako k němu patří Hotel 
MAS, Kovosvit, letečtí modelá-
ři, mažoretky nebo pěvecký sbor 
Nokturno.
Více než 55 let sezimoústeční 
loutkáři byli ,,ve svém” - na hotelu 
a mezi jejich dětské diváky patři-
lo několik generací. V posledních 
letech však dochází ke změnám, 
které sezimoústeční vnímají cit-
livěji než ostatní. Hotel – spole-
čenský dům, dříve sídlo a centrum 
společenského života města,  byl 
firmou Kovosvit prodán. Budova, 
postavená z velké části již v roce 
1939, se dostává do rukou soukro-
mému investorovi. Mezi prvními 
zaniká galerie, jejíž provoz je 
pro všechny neúměrně náklad-
ný. Nějakou dobu ještě funguje 
v provizorním režimu tak zvaná 
ZUČka, dříve centrum krouž-
ků, vzdělávání a  klubovna. Ale  
z  několika desítek kroužků a 
spolků aktivních před mnoha lety 
zbývají na hotelu v roce 2004 
jen Baťova škola práce, šachový 
kroužek Spartaku, kroužek numis-
matický a kroužek loutkářů. 
 Numismatici i šachisté využili 
nabídku městského střediska kul-
tury sportu a již několik let  mají 
ve Spektru zázemí  pro své aktivi-
ty.
 Nutno však připomenout, že 
i za ZUČku se po prodeji hotelu 
musel platit nájem a nebyl jen 
symbolický. A také za loutkové 
divadélko se platil nájem  a to již 
od roku 2004. Nejdříve Kovosvi-

tu, pak i novému majiteli. 
 Ale přestěhovat hlediště a celé 
zázemí loutkářů nebylo kam a to 
přesto, že jednání o novém zázemí 
proběhlo mnoho. Od roku 2005 
do roku 2008 
chyběl však stále 
potřebný prostor. 
Teprve rok 2009 
byl klíčový. Hotel 
prošel během 
několika posled-
ních let zásadními 
rekonstrukcemi. 
Byla zdvojnáso-
bena ubytovací 
kapacita na 150 
lůžek, došlo  
k zateplení budo-
vy, výměně oken. 
Mezi změny bohužel patřila i ta 
pro divadélko nevhodná. Původní 
klasické hlediště ve stylu divadel-
ního sálu s kapacitou 88 sedadel 
se po rekonstrukci změnil na sálek 
konferenční se stolky a židlemi  
a počet sedadel se snížil na 50. 
Konferenční sál byl  však urči-
tě pro hotel, který je celoročně 
vytížený, důležitější a potřebněj-
ší  než sál původní ... V těchto 
už málo divácky vyhovujících 
prostorách fungovalo divadélko 
více než rok. Pro stěhování však 
nastal zásadnější důvod. A byly 
to jak jinak než peníze. V roce 
2009 již hradilo městské středisko 
kultury a sportu nájem za loutko-
herecký soubor v hotelu na úkor 
svého ostatního provozu, ze svých 
provozních prostředků. A částka 
kolem 80 tisíc ročně není zane-

dbatelná. V polovině roku 2009, 
kdy bylo již jisté, že dojde ke 
snížení rozpočtu Měxusu o dalších 
cca 500 tisíc v roce 2009 a v roce 
2010 o dalších 10 %,  už nebylo 

zbytí. A pak vše 
vzalo rychlý spád. 
Městské středisko 
kultury a sportu 
přišlo s návrhem 
zbudovat loutkář-
ský sál - hlediště 
- v méně využí-
vané klubovně v 
1. patře a to tak, 
že pro zázemí 
(konstrukci)lout-
kářů obětuje svou 
jednu kancelář. 
Loutkoherecký 

soubor přehodnotil své požadavky 
na rozměry rampy, ze které hraje, 
a souhlasil se zbudováním nového 
divadélka ve Spektru. 
 Od září 2009 byla realizace 
divadélka v plné režii a na bed-
rech městského střediska kultury 
a sportu, a  tak se začalo inten-
zivně jednat o konečné podobě 
hlediště a jeviště. Kancelář byla 
přestěhována se vším všudy,  
s telefony i internetem. Došlo ke 
sloučení několika skladů,  došlo  
k přestěhování šatny, dále k přestě-
hování záložních promítaček tak, 
aby prostory pro loutkáře byly co 
největší. V budoucím divadélku 
se musely upravit elektrické roz-
vody a osvětlení. Celé schodiště 
a předsálí divadélka jsme necha-
li vymalovat. Zásadním oříškem 
však bylo hlediště, ale i to se po 

mnoha jednáních podařilo připra-
vit tak, aby bylo nejenom hezké, 
ale i praktické a bezpečné. Kapa-
cita tak činí 51 sedadel, což je stej-
né jako současný stav na hotelu,  
a ty jsou  umístěny na dřevěné 
stupňovité konstrukci. Naštěstí 
byly  k dispozici téměř nové sedač-
ky z kina OKO. Kromě toho  byly 
v budoucím divadélku odstraněny 
nevyhovující kryty topení, jedno 
topení se  muselo vyměnit za nové. 
V celém hledišti byl položen nový 
koberec. Dalšími úpravami bylo 
samotné zajištění rampy, ze kte-
ré se vodí loutky. I to se nakonec 
povedlo a po různých technických 
úpravách je rampa dnes již připra-
vena ke hraní. 
 V prosinci následovalo velké 
stěhování z hotelu - skříně, stoly, 
kulisy a posléze i stěhování věcí 
drobnějších - loutek, osvětlení  
atd. Leden  a únor byly pak ve 
znamení dokončování a přípravy 
na samotné hraní. Divadélko se 
představilo téměř před dokonče-
ním veřejnosti 20. ledna 2010.   
A i když se v něm ještě nehrá-
lo, více než stovka  rodičů, dětí  
i hostů si přišla prohlédnout místo, 
kam se budou v dalších letech na 
loutkové pohádky těšit především 
naši nejmenší diváci. 
 Zbývá ještě doladit mnohé, 
na první pohled neviditelné, ale 
důležité maličkosti.  Loutkářům 
zůstalo na závěr to, s čím si pora-
dí nejlépe oni - instalace z hotelu 
přestěhované světelné a zvukové 
techniky, úpravy loutek a na vlast-
ní přání také  výtvarné ztvárnění 

Pohádkový svět loutek

Loutkové divadélko v novém

Pokračování na str. 12



hlediště včetně úvodního nápisu: 
Divadélko na schodech. Po více 
než půl století činnosti kroužku  
se přestěhování stalo důvodem 
k pojmenování souboru.  A tak 
se divadélko ve vší kráse a to i s 
pohádkou představí až v březnu.
Nezbývá než poděkovat všem, 
kteří měli s novým divadélkem 
největší práci. V první řadě patří 
dík mé kolegyni  Daně Šafrán-
kové, která byla od začátku až 
do konce tím hlavním hnacím 
motorem všech úprav, stěhování, 
hlavním organizátorem a tím, kdo 
tomu, že to dopadne dobře, bez-
mezně věřil. 
 Dále chci poděkovat i svým 
dalším kolegům (především Karlu 

Vrkočovi), kteří neváhali v zájmu 
dobré věci obětovat kancelář, 
stěhovat nábytek, šanony, řezat 
koberce, stěhovat sklady, regály, 
aparaturu a pracovat spolu s ostat-
ními pracovníky  Měxusu několik 
měsíců v bojových podmíkách.
Další dobrou duší celé akce je 
zastupitel Vavruška, který nám 
byl velmi nápomocen při řešení 
samotného  hlediště, při záležitos-
tech souvisejících s požární bez-
pečností a statikou, děkujeme také 
vedoucímu stavebního oddělení 
města panu Píbílovi za pomoc 
související se stavební a požární 
dokumentací. 
 Velký dík patří také  pracov-
níkům správy města, bez jejichž 

pomoci by bylo těžké  přestěhovat 
to hlavní z Hotelu MAS do Spek-
tra, přestěhovat část skladu ve 
Spektru a  pro loutkáře připravit 
rampu.
 Poděkování patří i firmám, kte-
ré nás při  budování nového diva-
délka podpořili. Velký dík patří 
firmě Pasák z Plané nad Lužnicí, 
firmě Kopos, která zajišťovala 
kompletní přesíťování kanceláří, 
firmě Elektal, která zajišťovala 
vše s elekřinou. Velké poděková-
ní za pomoc patří i firmě Hochtief  
a dále firmě pana Vacka za reali-
zaci hlediště.
 A protože by bylo velkým pře-
pychem využívat nové prostory 
pouze pro divadélko 16x do roka 

při představeních, bude nový 
sálek sloužit občanům města také 
pro besedy, přednášky a  kulturní 
akce komorního rozsahu. 
 Nezbývá než popřát loutká-
řům, aby si nové divadélko ještě 
dozdobili podle svého tak, aby se 
v něm všichni diváci, malí i velcí 
cítili jako doma.
 A ještě malé překvapení na 
závěr, při čekání na loutkové  
pohádky (vstupné zůstává stále 
stejné) městské středisko připra-
vilo v části vestibulu pro diváky 
malý dětský koutek.

foto a text
Vladimír Doležal 

ředitel Měxus 

 Zimy, jako ročního období, 
se někdo obává, jiný se na ni 
těší. Nejen na krajinu pokrytou 
sněhem, ale i na to, až si připra-
ví uklizené lyže a vyjede si ke 
sjezdovce nebo na běžkách do 
přírody. Dříve byla asi nejčastěj-
ším cílem lyžařů z našeho města 
Šumava,  i proto, že fungova-
ly podnikové chaty Kovosvitu 
a Silonu a že tam byly každý 
víkend vypravovány autobusy 
za příznivé ceny. V posledních 
letech se situace změnila a při-
bývá  těch, kteří si na běžkách 
yyjedou jen do okolí. To se týká 
i těch, kteří dávají přednost 
upraveným lyžařským stopám. 
Díky Společenství obcí Čerto-

vo břemeno jsou již několik let 
rolbami a skútry protahovány 
desítky kilometrů lyžařských 
stop v oblasti mezi Táborem, 
Střezimíří, Cunkovem, Chyška-
mi a Jistebnicí. Tratě navazují na 
vlakové a autobusové zastávky, 
u Libenic a Cunkova jsou upra-
vena odstavná parkoviště a tratě 
jsou osazeny zvláštními lyžař-
skými značkami.       
 Letošní sněhové podmínky 
v našem okrese jsou naprosto 
srovnatelné s podmínkami na 
horách. Proto jsou i lyžařské 
stopy v oblasti Čertova břemene 
zvláště o víkendech plné běžka-
řů, především z Tábora a Sezi-
mova Ústí. 

 Doufejme, že až tyto řádky 
vyjdou, bude ještě sněhu dosta-
tek, a ti, kdo to ještě nezkusili, 
se budou moci na tratích projet 
a ověřit si, že zvláště za sluneč-
ného počasí platí „kam se hrabe 
Šumava“.
 Podrobnosti o tratích, jejich 
úpravách, možnostech občer-
stvení apod. jsou na stránkách 
www.certovo-bremeno.cz.
 Závěrem je na místě ocenit 
iniciativu obcí, které se na čin-
nosti Společenství obcí Čertovo 
břemeno a tím i úpravě běžec-
kých stop podílejí, ačkoli větši-
na návštěvníků je pro ně  „přes-
polních“.

Josef Doležal

řádková inzerce:

• Prodám řadovou garáž. 
Tábor – Klokoty. Soukromé 
vlastnictví. Elektřina, velmi 
dobrý stav, opravená střecha. 
Cena: 120.000,- (dohoda jis-
tá). Tel. 737 345 050

• Prodám pěkný funkční 
televizor zn. Sony za 600 Kč. 
Hodí se na chalupu, chatu.
Tel. 731244966 od 17.00 
hod.

• Prodám chatu v zahrádkář-
ské. kolonii v Sezimově Ústí 
2. Cena dohodou.
Tel.: 608059969

• Prodám zděnou garáž na 
Koreji v Sezimově Ústí 1. 
Cena dohodou.
Tel. 606542236

BĚŽKOVÁNÍ V OKOLÍ ČERTOVA BŘEMENE
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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:
• Vondruška Vlastimil - Pečeť 
smrti - Historická detektivka.

• Rollins James – Černý řád 
Napínavý dobrodružný román.
• Procházková Lenka – Nazí
Román o dnešní dozrávající 
generaci.
• Shawová Patricia – Údolí 
lagun - Romantické čtení.
• Clarková Mary Higgins – Tvr-
dohlavá sestřička 
Detektivní román.
• Mc Dermott Andy – Herkulo-
va hrobka - Dobrodružný román 
o honbě za bájným pokladem.
• Sheldon Sidney – Hvězdy svítí 

z výšky - Thriller.
• Woodová Barbara – Sedm 
démonů - Napínavý příběh se 
odehrává v Egyptě plném kouzel 
a tajemství.
• Pekárková Iva – Jaxi taksi-
kařím - Fejetony plné humoru  
a pohody.
• Kaiser Daniel – Disident Vác-
lav Havel 1936-1989 - Nejkom-
plexnější politický životopis 
českého dramatika, disidenta  
a prezidenta.

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.knihovnasezimovou-
sti.wz.cz/
on line katalog : 
http://85.13.99.19/katalog/

Pozvánka do městských knihoven

Nejžádanější tituly v roce 2009 v oddělení pro dospělé a počet výpůjček:
Sezimovo Ústí I.
Weiner Jennifer Zná ji jako svý boty 23x
Falcones Ildefonso Katedrála moře 22x
Howard Linda Líbej mě, když spím 22x
Ruark Robert  Medojedky 21x
Bin Ládin Carmen Temné království 20x
Formánek Josef Prsatý muž a zloděj 20x
 Plánování zahrady 19x
 Tantra lásky 19x
Antares Zuzana Sedmero věšteckých umění 19x
Doherty Paul C. Smrt Horových služebníků 19x
Hofmann Corinne Shledání v Barsaloi 19x
Jonáš Miloslav Tajenky života II. 19x
Konečná Romana 365 dobrých rad pro jaro 19x
Kubištová-Škochová Zrcadlo okultismu aneb 18x
Weiner Jennifer  „Dobrý“ v posteli 17x
Crais Robert Anděl skázy 15x
Konrath Joe A. Bloody Mary 14x
Robb J.D. Smrtící setkání  14x
Crais Robert Rukojmí 13x
Needham Linda Manželské lože 13x
Biocca Ettore Sama mezi Indiány 12x
Cole Martina Krutost 12x 
Doherty Paul C. Travič z Ptahova chrámu 12x
Jackson Lisa Nezvaný host  12x
Mac Dougal Bonnie Zklamaná důvěra 12x
Poledňáková Marie Jak dostat tatínka do polepšovny 12x
Finder Joseph Vražedný instinkt 11x
Hooper Kay Mrazivé sny 11x
Jaworská Pavla Česko-francouzská 11x
Kačírková Eva Léčky a pasti 11x
King Stephen Čtyři po půlnoci 11x
Koudelková Barbora Návrat do českého pekla 11x

Sezimovo Ústí II.
Váňová Magda Past 21x
Dal Cappelo Doktorka Laura 20x
Astl Jaromír Hovory R 19x
Bittner Jan Deník kastelána 18x
Steven Caroll Pokoj milenců 18x
Lanczová Lenka Vůně deště 17x
 Traktory 16x
Cartland Barbara Jak přichází láska 16x
Dreyser Eileen Neber si to osobně 16x
Dübell Richard Ve stínu kláštěra 16x
Hikl Jozef  Konec krále pytláků 16x
James Peter Muž v černé kukle 16x
Kubátová Taťána S hlavou v písku 16x
Lutz John Exmanželka 16x
Vaňková Ludmila Kdo na kamenný dvůr 16x
Brown Sandra Mrazivý chlad 15x
Clark Mary Higgins Tvrdohlavá sestřička 15x

poděkování:
• Děkuji p. starostovi a sboru pro občanské záležitosti za milé bla-
hopřání k mým narozeninám a paní Bažantové za předání dárku.

Anežka Nováková
• Děkuji panu starostovi a sboru pro občanské záležitosti za gratu-
laci a věcný dar k mým 90. narozeninám.

Augustina Spilková
• Děkuji městskému úřadu a sboru pro občanské záležitosti za hez-
ké blahopřání a dárek k mým narozeninám.

Marie Zyková
• Děkuji panu starostovi a sboru pro občanské záležitosti za dárek  
a blahopřání k mým 93. narozeninám.

Anežka Musilová
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STŘEDA 3. 3. od 16.30 hod., sál SPEKTRUM
OTESÁNEK
Dětské divadélko ZVONEČEK České Budějovice.
Vstupné: děti 30,- Kč, dospělí 40,- Kč

PÁTEK 12. 3. od 19.00 hod., sál SPEKTRUM
MILENKY PANA BRUMLÍKA
Divadelní komedie o třech jednáních v podání divadelního spolku 
FIKAR NADĚJKOV.
Vstupné: 70,- Kč

PÁTEK 19.  3. od 19.00 hod., vestibul SPEKTRUM
JOSEFOVSKÝ SENIOR KLUB
K tanci a poslechu hraje  A - PLUS pana Strnada s hostem Danem 
Nekonečným. 
Vstupné: 80,- Kč

STŘEDA 24. 3. 9.00 -16.00 hod., sál SPEKTRUM
WOLKRŮV  PROSTĚJOV
Krajské kolo 53. ročníku celostátní soutěže v uměleckém přednesu.

STŘEDA 24. a 31. 3. 16.30 hodin, loutkové divadlo - SPEKT-
RUM – boční vchod od COP
O HEŘMÁNKOVÉ VÍLE
Loutkoherecký soubor ze Sezimova Ústí, vstupné: 20,- Kč.
Kapacita 50 diváků, v případě většího počtu diváků se představení 
opakuje v 17 hodin.

STŘEDA 24. 3. sál SPEKTRUM od 19 hod.
MARTIN VAJGL
BUBENICKÝ SEMINÁŘ
Po úspěšném semináři Klaudy Kryšpína v roce 2009 zveme všech-
ny muzikanty, především bubeníky, opět do Spektra, tentokrát  na  
Bubenický seminář Martina Vajgla známého z působení ve skupinách 
VLTAVA, 123 MINUT, WANASTOWI VJECI, ČECHOMORU. Pro-
bírat se bude praktické použití práce s timingem, stavba doprovodů, 
breaků a bubnových sól, stylovost hry a rozvíjení improvizačních 
schopností hráče na bicí. Více na www.martinvajgl.cz
Vstupné: 70,- Kč

ČTVRTEK  25. 3. od 19.00, sál SPEKTRUM
FESTIVAL PĚVECKÝCH SBORŮ
Pronájem.

PÁTEK 26. 3. od 9 do 12.00 hod., park před poštou Sez. Ústí II
VESELÉ VELIKONOCE
Zdobení jarních stromků, hudba, obchůdky s jarní tematikou …

ŠKOLNÍ POŘADY:

PÁTEK 26. 3. od 8.30 hod. a 10.00 hod., sál SPEKTRUM
JARO S KAMARÁDY

VÝSTAVY:
 
Velikonoce v knihovně (K Hájence 666 S. Ústí II)
Tradiční  výstava (od 4. 3. do 8. 4. 2010)
Vernisáž - čtvrtek  4. 3. v 9 hodin

Rybaříme  
knihovna (Městský úřad, S. Ústí I)
Z materiálů J. Benedika a V. Doležala.

Jihočeská lidová architektura (fotografie Mgr. Petra LUNIACZKA)
vestibul Spektrum
Přístupno do 31.3.2010 v době filmových a divadelních představení. 

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:

PUDL A MAGNOLIE
ČTVRTEK 8. 4.2010 od 19.00 hod. 
V hlavní roli IVA JANŽUROVÁ, přední členka Národního divadla
Dále hrají: Stanislav Remunda, Theodora a Sabina Remundovy
Vstupné: 250,- Kč (vyprodáno)

Koncert WALTERA FISCHBACHERA
NEDĚLE 11. 4. od 19.00 hod., sál SPEKTRUM
Trio newyorského klavíristy Waltera Fischbachera, u nás známé-
ho z vystupování se souborem Celula New York Laca Decziho, je 
založen na originálních kompozicích s důrazem na klavírní improvi-
zace. Jejich hudba je plná úžasných „grooves“ a nespoutané energie.
Účinkují: Walter Fischbacher – klávesy, Nathan Peck – baskytara,
Yutaka Uchida – bicí.

Více informací  na  http://www.sezimovo-usti.
cz/_kultura/program.php

Předprodej a rezervace vstupenek na divadla, 
koncerty v kanceláři MěXus – budova Spektrum 
1. patro, vchod od parkoviště.
PO a ST:  9-11 , 13-16 hod. 
tel.: 381/276707  
mail:  MeXus@sezimovo-usti.cz

MĚSTSKÉ STŘEDISKO KULTURY A SPORTU - BŘEZEN

více informací: http://www.kulturamexus.cz
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Pondělí 1. března od 19.30 hodin - Komedie
Na velikosti záleží (Sipur Gadol)
Izr./Něm.,přístupno, titulky, 90 minut
Proč se otravovat s hubnutím, když se můžete dát na zápasení? Pozná-
ní, k němuž dojde čtveřice kamarádů, otevírá mnoho komediálních 
situací, ale upozorňuje i na společenský tlak vyvíjený na lidi s nad-
váhou. Sumo jako prostředek uznání i revolty v hubeností posedlé 
společnosti, sport coby cesta k vyrovnání se s osobními problémy. 
Režie: Erez Tadmor, Sharon Maymo • Hrají: I. Cohen, I. Kaplan                                                                                      
Vstupné: 70 Kč • Uvádí: Cinemart

Úterý  2. března od 19.30 hodin - Komedie
Trable v ráji (Couples Retreat)
USA, do 12 let nevhodné, titulky, 113 minut
Pobyt na nádherném exotickém ostrově jako lék na manželskou 
krizi? Proč ne. Jenže když se vám vztah hroutí, může se i ráj pro-
měnit v peklo. Písečné pláže, míchané nápoje, masáže a vod-
ní radovánky zdarma, romantické procházky při západu slun-
ce – to by  bylo, aby se všechno nespravilo. Jenže má to háček... 
Režie: Peter Billingsley • Hrají: V. Vaughn, J. Favreau
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Bontonfilm

Pondělí 8. března od 17 hodin - Rodinná komedie
Alvin a Chipmunkové 2 (Alvin and the Chipmunks: The 
Squeak) - USA, mládeži přístupno, dabing, 88 minut
Jsou zpět a nejsou sami. Pokračování úspěšného celovečerní-
ho filmu o hudebním skladateli Daveovi  Sevillemu a zpíva-
jících Chipmuncích. Tentokrát Alvin, Simon a Teodor potka-
jí nové kamarády, vlastně kamarádky, ze kterých se možná 
stane i něco víc – můžete se těšit na dívčí trio Chipettky.  
Režie: Betty Thomas • Hrají: D. Cross, J. Lee
Vstupné: 70 Kč • Uvádí: Bontonfilm

Pondělí 8. března od 19.30 hodin - Dobrodružný
Imaginárium dr. Parnasse (Imaginarium of Doctor Par-
nassus) - Fr., přístupno, titulky, 122 minut
Dr. Parnassus kdysi vyhrál nesmrtelnost v sázce s ďáblem panem Nic-
kem. O mnoho století později našel pravou lásku a s ďáblem podepsal 
novou smlouvu. V ní stálo, že se vzdává své nesmrtelnosti výměnou za 
mládí, ale jeho prvorozené dítě se v den svých šestnáctých narozenin 
stane majetkem pana Nicka. Po jisté době se čas jeho dcery naplnil... 
Režie: Terry Gilliam • Hrají: H. Ledger, J. Depp
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Hollywood CE

Úterý 9. března od 19.30 hodin - Dobrodružný
Sherlock Holmes (Sherlock Holmes)
USA, do 12 let nevhodné, titulky, 128 minut
Nové dynamické zpracování nejznámějšího díla Sira Arthura Cona-
na Doyla přináší Holmesovi a jeho věrnému partnerovi Watsonovi 
poslední výzvu. Ukáže se, že Holmesovy bojové schopnosti jsou stej-
ně tak smrtící jako jeho pověstný intelekt. Obojího bude zapotřebí při 
odhalování smrtelného spiknutí, které by mohlo zničit celou zemi.
Režie: Guy Ritchie • Hrají: R.Downey jr., J. Law                                                                                                                              
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Warner Bros

Pondělí 15. března od 17 hodin - Animovaný
Princezna a žabák (The Princess and the Fog)
USA, přístupno, dabing, 91 minut
Všichni známe pohádku, ve které spanilá princezna políbí nevzhled-
ného žabáka, ten se promění v krásného prince, s princeznou se ožení  
a pak spolu žijí šťastně až do smrti. Ve filmu Princezna a žabák k polibku 
mezi princeznou a žabákem dojde také, ale výsledek je dosti odlišný...
Režie: Ron Clements, John Musker• Vstupné: 70 Kč • Uvádí: Falcon

Pondělí 15. a úterý 16. března od 19.30 hodin - Drama
Kawasakiho růže

ČR, přístupno, 99 minut
Drama Jana Hřebejka podle scénáře Petra Jarchovského. Středobod 
příběhu tvoří postava renomovaného psychiatra, morální autority, který 
má u příležitosti výročí založení republiky získat významné státní oce-
nění. Právě připravovaný slavnostní akt se stane katalyzátorem událos-
tí, které na povrch vyplaví hříchy minulosti, jež mu můžou zlomit vaz.  
Režie: Jan Hřebejk • Hrají: M. Huba, D. Kolářová 
Vstupné: 80 Kč • Uvádí: Bontonfilm

Pondělí 22. března od 17 hodin - Animovaný
Planeta 51 (Planet 51)
VB, přístupno, dabing, 97 minut
Zelení obyvatelé Planety 51 žijí spokojeným životem v útulných dom-
cích, vychovávají děti, venčí psíky. Idylku ruší jen strach z mimozemské 
invaze. Jejich obavy se jednoho dne naplní. Astronaut NASA, kapitán 
Charles „Chuck“ Baker, přistane s vesmírnou lodí uprostřed zahrady 
zrovna v době, kdy mají zelení starousedlíci grilovací párty... 
Režie: Jorge Blanco, Marcos Mart • V českém znění: V. Kotek,  
L. Hlavica • Vstupné: 70 Kč • Uvádí: Intersonic 

Pondělí 22. března od 19.30 hodin - Drama
Bílá stuha (Das weisse Band)
Rak./Něm., do 12 let nevhodný, titulky, 144 minut
Nedlouho před I. svět. válkou dochází v jedné německé ves-
nici k podivným událostem. Série násilných činů, jejichž obě-
tí jsou doktor, baronův syn, ale i mentálně postižený chlapec, 
zůstávají neobjasněny. Baron, učitel  ani uznávaný pastor  nedo-
vedou vesničany uklidnit a zbavit je narůstajícího strachu... 
Režie: Michael Haneke • Hrají: Ch. Friedel, L. Benesch
Vstupné: 70 Kč • Uvádí: Artcam • http://www.artcam.cz/kino/

Úterý  23. března od 19.30 hodin - Romantická komedie
Nějak se to komplikuje (It´s Complicated)
USA, do 12 let nevhodné, titulky, 120 minut
Představte si, že se rozvedete, po deseti letech si uvědomíte, že jste 
definitivně odstřihli bývalého partnera, pak ho zničeho nic potkáte  
a bác ho… Najednou pochopíte, že stará láska nerezaví, a také zjistíte, 
že se to nějak komplikuje. 
Režie: Nancy Meyers • Hrají: M. Streep, A. Baldwin
Vstupné: 75 Kč • Uvádí: Bontonfilm

Pondělí 29. března od 19.30 hodin - Romantická komedie
Na sv. Valentýna (Valentineďs Day)
USA, přístupné, titulky, 90 minut
Film „Na sv.Valentýna“ přináší příběhy skupiny lidí z Los Angeles, 
jejichž osudy se protnou právě na den svatého Valentýna, kdy se kaž-
dý z nich snaží najít lásku, nebo řeší milostné problémy.
Režie: Garry Marshall • Hrají: J. Roberts, A. Hathaway, J. Alba
Vstupné: 70 Kč • Uvádí: Warner Bros
                                                                                                                            
Středa 31. března od 19.30 hodin - Časosběrný dokument
Katka
ČR, do 12 let nevhodné, 90 minut
Film mapuje 14 let v životě mladé narkomanky a jejího marného zápa-
su se závislostí. Ukazuje její sestup níž a níž na spirále krádeží, prosti-
tuce, fyzického i psychického chátrání. Její touha s drogou skoncovat 
je upřímná, droga ale nakonec vždy vítězí. Podaří se Katce najít sílu ve 
chvíli, kdy otěhotní a budoucí mateřství jí nabídne životní motivaci? 
Režie: Helena Třeštíková • Vstupné: 70 Kč    
Uvádí: Aerofilms • http://www.aerofilms.cz/filmy/139-Katka/

Na duben připravujeme: Dešťová víla, Pouta, Nebe, peklo, zem, Ma-
mut, Doktor od jezera hrochů, Prokletý ostrov, Percy Jackson: Zloděj 
blesku, Vlkodlak, Květ pouště a další
Zájemci o pravidelné zasílání programu (týdenní + měsíční) elektronickou poš-
tou mohou svůj požadavek zaslat na adresu m.gargula@sezimovo-usti.cz

PROGRAM KINO SPEKTRUM - BŘEZEN
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 Kniha prvá: Sezimovo Ústí:  
Zánik ●  vznik ● Urbanistické 
proměny města
 
 Sezimovo Ústí za přispění 
firmy Kovosvit MAS a.s. vydalo  
v roce 2006 publikaci o Sezimově 
Ústí. Její autoři jsou Otakar Jan-
kovec a Eva Žáčková. Publikace 
se dělí na několik tematických 
částí - základní údaje o městě, 
jeho proměnách a urbanistickém 
vývoji. Dále se autoři zabývají 
výstavbou Sezimova Ústí 2 a his-
torií strojírenského závodu Kovo-
svit MAS. V neposlední řadě je 
pozornost věnována školám, kul-
turním, zdravotnickým, sportov-
ním zařízením, technické infra-
struktuře, dopravě a například  
i zeleni. Text knihy doprovázejí 
historické i současné fotografie, 
mapy a výkresy. Autoři čerpají 
informace z místních a podniko-
vých archivů nejen v Sezimově 
Ústí a ve Zlíně, ale i v Táboře  
a Českých Budějovicích. Velkým 

přínosem jsou rovněž vzpomín-
ky pamětníků. Na vytvoření díla 
dále spolupracovala Marcela 
Drdová (přepis rukopisu), Bc. Iva 
Knotková (autorské zpracování  
o zeleni města) a Vlasta Petružál-
ková (výtvarný návrh obálky  
a přebal).
 Publikace je k dostání v obou 
městských knihovnách a to  za 
cenu 150,- Kč (původně 343,-
Kč).

 Kniha druhá:  novější kni-
hou, která byla pokřtěna 23. 
ledna 2010 na plese města je 
“Sezimovo Ústí – město, které 
se zrodilo dvakrát”
 
Dárková publikace je vydavatel-
ský počin z nakladatelství Růže, 
které tuto publikaci vydalo pro 
město Sezimovo Ústí v roce 2009 
v nákladu 2000 kusů za podpory 
Jihočeského kraje. I tato kni-
ha bude k dostání v městských 
knihovnách, a to od března 2010.

Knihy o Sezimově Ústí

Pozvánka na chystané akce

Fischbacher trio

Martin Vajgl - bubenický seminář

Milenky pana Brumlíka
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