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	 Vážení	spoluobčané,	
	 dovolte	mi,	 abych	vás	 sezná-
mil	 s	 tím,	 co	 nás	 v	 nejbližších	
dnech	a	měsících	do	konce	voleb-
ního	období	čeká.	
	 Jednou	 z	 nejdůležitějších	
akcí	 bude	 rekonstrukce	 lávky	
přes	 Kozský	 potok	 na	 silnici	
Dr.	 E.	 Beneše.	 Jedná	 se	 o	 akci	
zhruba	 za	 3	 miliony	 Kč,	 která	
přinese	 jistá	 omezení	 v	 dopra-
vě	 a	 dotkne	 se	 svým	 způsobem	 
i	chodců.	Doprava	přes	most	bude	
řízena	 semafory,	 pro	 bezpečnost	
chodců	bude	na	silnici	vyznačen	
oddělený	 pruh.	 Předpokládáme,	
že	 rekonstrukce	 bude	 zahájena	
v	měsíci	květnu	s	tím,	aby	nejdé-
le	do	pouti	byla	lávka	předána	do	
provozu.	
	 Další	akcí,	o	které	jsem	se	již	
zmínil	 v	 lednovém	 čísle	 Novi-
nek,	je	oprava	chodníku	ve	Šveh-
lově	 ulici	 v	 částce	 cca	 800	 tisíc	

Kč.	Bude	provedena	asi	v	letních	
měsících,	 	 ukončení	 této	 akce	
musí	 být	 nejpozději	 začátkem	
měsíce	září.
Samozřejmě	budeme	pokračovat	
v	 drobných	 opravách	 a	 překlád-
kách	 chodníků	 v	 obou	 částech	
města.	
	 Ten,	 kdo	 chodí	 na	 procházky	
směrem	 ke	 Svitu	 nebo	 na	 Kozí	
hrádek,	si	jistě	všiml	kácení	stro-
mů	 v	 oblasti	 plánované	 dálnice	
D3.	 Jedná	 se	 o	 přípravné	 práce	
v	 této	 lokalitě	 tak,	 aby	 se	moh-
la	 v	 příštím	 roce	 stavba	 zahájit.	
Doufejme,	 že	 to	 tak	 opravdu	
bude.
	 Jednou	 z	 méně	 příjemných	
věcí	je	chování	některých	našich	
spoluobčanů,	 majitelů	 psích	
miláčků,	kteří	obtěžují	své	okolí	
tím,	že	po	svých	psech	neuklízejí	
jejich	exkrementy.	Věřím,	že	toto	
se	 většiny	 majitelů	 netýká,	 pro-

tože	po	svých	psech	uklízejí,	ale	
bohužel	to	pak	vrhá	špatné	světlo	
na	„pejskaře“	všeobecně.	Z	toho	
důvodu	přistoupí	městská	policie	
k	intenzivním	kontrolám.	Budou	
se	 týkat	 i	 kontrol	 psích	 známek	
z	důvodu	zjištění,	zda	je	pes	evi-
dován	a	kontrol	volného	pobíhá-
ní	psů	po	městě.
	 V	 poslední	 době	 dochází	
k	 různým	 krádežím	 i	 v	 bytech	
nejen	 v	Sezimově	Ústí,	 ale	 také	
v	okolních	obcích.	Proto	je	třeba,	
aby	občané	byli	opatrní	a	nikoho	
neznámého	 nepouštěli	 do	 svých	
bytů.	Týká	se	 to	 též	našich	star-
ších	spoluobčanů,	kteří	jsou	čas-
to	 důvěřiví	 a	 pak	 zjistí,	 že	 jim	
nějaká	věc		po	odchodu	návštěvy	
chybí.	 Pokud	 se	 vám	 zdá,	 že	 se	
děje	něco	podezřelého	ve	vašem	
okolí,	 kontaktujte	 Policii	 ČR	
nebo	městskou	policii.
	 Do	 konce	 období	 vegetační-

ho	klidu	bude	provedeno	kácení	
schválených	 dřevin	 na	 základě	
znaleckého	 posudku	 soudního	
znalce.	Některé	dřeviny	 již	byly	
poraženy.	Jedná	se	hlavně	o	káce-
ní	8	ks	lip	v	ulice	Dr.	E.	Beneše.	
Několik	 stromů	 bude	 pokáce-
no	 rovněž	 v	 Sezimově	 Ústí	 II	 
a	v	prostoru	bývalého	koupaliště.	
Vždy	 bude	 provedena	 náhradní	
výsadba.	 V	 loňském	 roce	 	 bylo	
vysazeno	 mimo	 plán	 cca	 80	 ks	
dřevin.
	 Toto	 je	 krátký	 přehled	 toho,	
s	 čím	 jsem	 vás	 chtěl	 seznámit.		
Ve	skutečnosti	však	bude	prová-
děno	mnohem	více	akcí.		Letošní	
rok	je	pro	naše	město	výjimečný	
nejen	množstvím	připravovaných	
rekonstrukcí,	 ale	 také	 tím,	 že	 je	
rokem	volebním.
                                                                                                               

Pavel	Samec
starosta města

Slovo starosty

Hotel MASHusovo náměstí

Kozí hrádek
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 7. března 2007 byla ve 2. ZŠ 
v Sezimově Ústí v rámci projektu  
„Prezident E. Beneš a Sezimovo 
Ústí“  otevřena Pamětní síň I., II. 
a III. odboje.
	 Dovolte	 mi	 malé	 ohlédnutí	 za	
uplynulými	třemi	roky	mé	činnos-
ti.
	 Otevření	 pamětní	 síně	 před-
cházel	 v	 listopadu	 2006	 benefič-
ní	 koncert	 v	 sále	 kina	 Spektrum.	
Jeho	aktéry	byli	žáci	a	pedagogové	 
2.	ZŠ	a	ZUŠ	Sez.	Ústí.	Zúčastnila	
se	široká	veřejnost,	místní	 i	státní	
politici,	vzácní	hosté	z	celé	repub-
liky	 i	 ze	 zahraničí.	 Koncert	 byl	
velmi	 kladně	 přijat,	 na	 podporu	
pamětní	 síně	 byla	 vybrána	 částka	
přes	7.000	Kč.
	 Samotné	 slavnostní	 otevření	
7.3.2007	 se	 konalo	 v	 budově	 II.	
ZŠ,	opět	za	účasti	žáků,	pedagogů,	
veřejnosti	 a	 hostů	 z	Min.	 obrany,	
Voj.	 kanceláře	 prezidenta	 repub-
liky,	 Konfederace	 pol.	 vezňů,	
ČsOL.
	 Během	 tří	 let	 jsem	 uspořádal	
několik	 výstav,	 které	 prošly	 Čes-
kou	republikou	a	byly	instalovány	
i	zde.
	 Putovní	 výstavy	 ke	 155.	 výro-
čí	 narození	 prezidenta	 TGM	 „T.	
G.	Masaryk	a	čsl.	legie“	v	Lánech	
se	 kromě	 vzácných	 hostů	 a	 50ti	
občanů	 Sez.	 Ústí	 zúčastnil	 i	 pre-
zident	 V.	 Klaus.	 Dále	 výstava	
pokračovala	 v	Třeboni,	 Chýnově,	
Praze,Táboře	 a	 Sez.	 Ústí	 a	 byla	
nakonec	umístěna	jako	stálá	expo-
zice	na	zámku	Hluboš,	kde	ovšem	
po	 prodání	 objektu	 skončila	 a	 je	
umístěna	 v	 pamětní	 síni.	 Další	
moje	 putovní	 výstava	 „Osudové	
roky	 naší	 státnosti“	 v	 současnosti	
putuje	republikou.	V	budově	školy	
byly	 instalovány	 výstavy	 „Prezi-
dent	 E.	Beneš“,	 „Vznik	 čs.	 legií“	
a		„Naše	armáda	za	I.	a	II.	odboje“.	
Také	 proběhly	 besedy	 pro	 žáky	
škol,	 např.	 s	 účastníky	 protiko-
munistického	 odboje,	 politickými	
vězni,	 emeritním	 prof.	 Oxfordu	
Zbyňkem	 Zemanem,	 křest	 knihy	
Legionáři	 v	 Československu	 dr.	
Michla.	 Žáci	 školy	 se	 zúčastnili	
výletu	do	Prahy,	kde	měli	možnost	
za	 odměnu	 navštívit	 i	 neveřejné	
prostory	 Pražského	 hradu,	 nav-
štívili	 komunistický	 lágr	 Vojna	 a	
besedovali	s	F.	Zahrádkou,	který	si		
tam	„odseděl“	třináct	a	půl	roku!

	 Co	 bylo	 a	 je	 cílem	 existence	
takovéto	 pamětní	 síně?	 Přede-
vším	dát	široké	veřejnosti	možnost	
nového	pohledu	na	novodobé	ději-
ny,	možnost	na	vlastní	oči	vidět	kus	
historie	 a	 hrdinství	 našich	 předků	 
i	 dosud	 žijících	 současníků,	 pre-
zentace	města	i	školy	nejen	u	nás,	
ale	i	v	cizině.	Hlavně	ale	umožnit	
učitelům	a	žákům	nové	vzdělává-
ní,	bez	lží	a	úprav	historie.
	 Pamětní	síň	jsem	dvakrát	upra-
vil,	přestěhoval	do	jiné,	větší	míst-
nosti	a	v	současnosti	nabízí	mnoho	
exponátů	a	dokumentů.	Rovněž	je	
zde	 umístěna	 studijní	 knihovna,	
vše	 veřejnosti	 k	 nahlédnutí.	 Sou-
částí	 mé	 práce	 je	 i	 dlouhodobá	
digitalizace	 fotografií,	 dokumen-
tů,	brožurek	a	knih	do	digitálního	
archivu	pamětní	síně.
	 O	 vzniku	 a	 poslání	 pamětní	
síně	 bylo	 zveřejněno	 více	 článků	
v	tisku	u	nás	doma,	ale	i	v	zahra-
ničí.	 Vždy	 s	 kladným	 ohlasem.	 
V	září	2009	mi	byl	udělen	Pamětní	
kříž	 ČsOL	 za	 vznik	 pamětní	 síně 
i	angažovanost	v	mé	práci	z	rukou	
gen.	 Sedláčka,	 veterána	 II.	 svět.
války		a	předsedy	vedení	ČsOL.
	 V	 mém	 zájmu,	 ale	 i	 pro	 užší	
pohled	 na	 novodobé	 dějiny,	
jsem	 navštívil	 bojiště,	 popraviště	 
a	pohřebiště	I.	a	II.	světové	války	
ve	 Francii,	 Německu,	 Slovinsku	 
a	Itálii.	Zúčastnil	jsem	se	oslav	90.	
výročí	přísahy	našich	legionářů	ve	
Francii	v	Darney	a	bitvy	na	Doss	
Altu	v	Itálii.	Vše	ze	zájmu	o	novo-
dobou	historii.
	 S	 pomocí	 grantu,	 který	 vypra-
coval	 ředitel	 MěXUS	 pan	 Mgr.
Doležal,	 jsme	 nechali	 vytisknout	
brožurky,	 skládačky	 a	 pohledni-
ce,	nechali	udělat	webové	stránky	
a	začali	dělat	seznamy	knih,	které	
jsou	též	v	síni.	
	 Pamětní	síň,	většinou	v	návaz-
nosti	 na	 pietní	 akty	 manželů	
Benešových,	 navštívilo	 hodně	
známých	 i	 méně	 známých	 osob-
ností	 politického	 i	 kulturního	
života,	 např.	 zástupci	 VK	 PR,	
MO,	 vlády,	 parlamentu	 	 a	 sená-
tu.	 Dále	 se	 zde	 vystřídalo	 zhru-
ba	 1	 500	 občanů	 a	 žáků	 našeho	
města.	 Přijal	 jsem	 i	 několik	 náv-
štěvníků	 z	 ČR	 i	 ciziny,	 kteří	 se	
dozvěděli	 o	 pamětní	 síni	 z	 tisku	 
u	 nás,	 ale	 i	 v	Kanadě	 nebo	Aus-
trálii.

Vznik	 pamětní	 síně	 od	 počát-
ku	 podporovalo	 vedení	 města,	
vedení	2.	ZŠ	a	především	senátor	 
P.	 Eybert,	 který	 mne	 podporuje	 
i	nadále.	Děkuji.	
	 Musím	 však	 s	 určitou	 lítostí	 
i	 zklamáním	 konstatovat,	 že	 náv-
štěvnost,	a	tedy	i	zájem	o	prezento-
vanou	část	historie	z	řad	veřejnos-
ti,	 ale	 i	 učitelů	 a	potažmo	 i	 žáků,	
je	 menší,	 než	 jsem	 předpokládal.	
Je	asi	velmi	těžké	pro	určitou	část	
společnosti	se	vyrovnávat	s	nový-

mi	 fakty	 a	 pravdou.	Ale	 kdy	 než	
teď,	 když	 máme	 možnost	 si	 vše	
potvrdit	 i	 s	 ještě	 žijícími	 lidmi?	
Nebo	možná	právě	proto	ne?	Nebo	
za	 sto	 let?	Až	 pravda	 nebude	 tak	
bolet?	 Zamysleme	 se	 bez	 vášní	 
a	zloby,	beze	strachu	a	odporu.
	 Národ,	 který	 nezná	 svoji	 his-
torii,	 nemá	 budoucnost	 a	 bude	 si	
muset	 historii	 znovu	 zopakovat.	
(TGM)

Miloš	Trnka
správce pamětní síně 

Malé ohlédnutí k 3. výročí založení Pamětní síně I.,II. a III. odboje
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Blokové čištění komunikací 
v Sezimově Ústí 
	 Letošní	 náročná	 zimní	
údržba	 ještě	 neskončila,	 ale	
musíme	 již	 myslet	 na	 blokové	
čištění	 komunikací	 a	 chodníků.	
V	 měsíci	 dubnu	 a	 květnu	 bude	
v	celém	městě	postupně	probíhat	
úklid	 inertního	 materiálu.	
Práce	 budou	 probíhat	 podle	
zpracovaného	 harmonogramu.	
Před	 zahájením	 čištění	 budou	
všechny	 komunikace	 sedm	 dní	
předem	 označeny	 přenosnými	
dopravními	 značkami	 B28 - 
Zákaz zastavení na dobu 7.00 
– 14.00 hod.	 	 Źádáme	 touto	
cestou	všechny	občany,	aby	dbali	
tohoto	dopravního	značení,	a	tím	
zamezili	odtahování	vozů.

Harmonogram jarního úklidu 
komunikací:
Středa 7. dubna 2010 
- Sezimovo Ústí II
ulice	 Dukelská	 –	 pravá	 strana	
směr	Jitřenka
parkoviště	Spektrum
ulice	 Rudé	 armády	 –	 pouze	
chodníky
ulice	Budějovická
náměstí	Tomáše	Bati		
ulice	9.	května
náměstí	před	ZŠ	9.	května	489
Pátek 9. dubna 2010 
- Sezimovo Ústí I

Husovo	náměstí
ulice	Vaníčkova
ulice	Kláštěrní
ulice	Žižkova
ulice	Prokopa	Holého
ulice	Bydlinského
ulice	Mlýnská
Středa 14. dubna 2010 
- Sezimovo Ústí II
ulice	Průmyslová
ulice	Svépomoc
ulice	Dukelská	–	levá	strana	směr	
Jitřenka	
ulice	K	Hájence
ulice	Krátká
Pátek 16. dubna 2010 
- Sezimovo Ústí I
ulice	Táborská	
ulice	Lužnická		
ulice	Jana	z	Ústí
ulice	Kánišova	–	pouze	chodníky
Středa 21. dubna 2010
- Sezimovo Ústí II
ulice	Nerudova
ulice	Lipová
ulice	Sokolovská
ulice	Táboritů
ulice	Pionýrů
spojovací	Táboritů	–	Pionýrů
Pátek 23. dubna 2010 
- Sezimovo Ústí I
ulice	Hromádkova
ulice	Švehlova	
ulice	Vítkovecká	
ulice	Petra	Velikého
Středa 28. dubna 2010 

- Sezimovo Ústí II
ulice	Wolkerova
ulice	1.	máje
ulice	Švermova
ulice	Pod	Vrbou
ulice	Jiráskova
ulice	Zahradní
šikmý	chodník
Středa 30. dubna 2010 
- Sezimovo Ústí I
ulice	Kaplického
ulice	Erbenova
ulice	Jilemnického
ulice	Karenova
ulice	Alšova	
ulice	Hálkova
ulice	Čapkova
ulice	Šrámkova
ulice	Čechova
ulice	Kollárova
ulice	Vrchlického
Středa 5. května 2010 
- Sezimovo Ústí II
ulice	Okružní
ulice	Ke	Hvězdárně	
ulice	Komenského
Pátek 7. května 2010 
- Sezimovo Ústí I
ulice	Šafaříkova
ulice	Boženy	Němcové
ulice	Jugmannova	
ulice	K.	H.	Borovského
ulice	Palackého
ulice	Nad	Mýtem
ulice	Dr.	E.	Beneše	–	chodníky
Středa 12. května 2010 

- Sezimovo Ústí II
ulice	K	Ozvěně
ulice	Nad	Ovčínem
ulice	Zvonková
ulice	Šípová
ulice	Nad	Včelínem
ulice	Luční
ulice	Na	Tábořišti
ulice	A.	Sedláčka
ulice	K	Oboře
ulice	Chrpová

Karel	Homolka	
vedoucí technických služeb

Velkoobjemové kontejnery
	 Od	 8.	 4.	 2010	 zahajujeme	
v	 Sezimově	 Ústí	 	 přistavování	
velkoobjemových	 kontejnerů	
na	 bioodpad	 (tráva,	 listí,	 větve).	
Přepravníky	jsou	na	stanovištích	
umístěny	od	1500-1800	hod.
Připomínáme	 občanům,	 že	
přepravníky	 slouží	 výhradně	
a	 pouze	 k	 ukládání	 odpadů 
ze zeleně (tzn. tráva, listí, 
větve). Před	 uložením	musí	 být	
odpad	 prostorově	 upraven,	 aby	
zabíral	 co	 nejmenší	 objem,	 a	 to	
tak,	 aby	 žádný	 z	 jeho	 rozměrů	
nepřesahoval	1	m.	Do	přepravníků	
nelze	 ukládat	 pařezy,	 igelitové	
pytle	 s	 bioodpadem	 apod.	 Dále	
žádáme	 občany,	 aby	 důsledně	
dodržovali	 pokynů	 pověřeného	
pracovníka.	

Informace ze Správy Města Sezimovo Ústí

Výtah z usnesení Rady města Městská policie informuje
	 Výtah	 z	 usnesení	Rady	města	
Sezimovo	Ústí	ze	dne	22.	2.	2010
	 Rada	 města	 Sezimovo	 Ústí	
mj.	schválila	
	 •	 finanční	 příspěvek	 na	 orga-
nizaci	 krajského	 kola	 celostát-
ního	 festivalu	 poezie	 „Wolkrův	
Prostějov“	ve	výši	5.000,-	Kč	pro	
Městské	středisko	kultury	a	spor-
tu	Sezimovo	Ústí.	Konat	se	bude	
dne	 24.	 3.	 2010	 v	 kině	 SPEKT-
RUM.
	 •	zpracování	projektu	“Výstav-
by	kompostárny	Sezimovo	Ústí“	
pro	 územní	 souhlas,	 inženýring	
povolovacího	procesu	pro	vydá-
ní	 územního	 souhlasu,	 včetně	
provedení	 analýzy	 potenciálu	
produkce	 odpadů	 a	 předložení	
žádosti	o	dotaci	do	OPŽP	v	prv-
ním	následně	možném	termínu

	 •	 plán	 oprav	 bytového	 fondu	
města	Sezimovo	Ústí	v	roce	2010	
–	I.	část	dle	předloženého	návrhu
	 •	 pronájem	 budovy	 házené,	
tenisu	 a	 sauny	 Tělovýchovné	
jednotě	 Spartak	 MAS	 Sezimo-
vo	Ústí,	Na	Házené	696,	391	02	
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-
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
Ze zápisu pořízeného starostou 
Pavlem Samcem vybral JUDr. Ing. 
Miroslav Nosek, tajemník MěÚ

	 Komplexní	údržba	veřejně	pří-
stupných	ploch	komunikací	a	par-
kovišť	po	zimní	údržbě	 je	 jednou	
z	 osvědčených,	 ale	 i	 nákladných	
forem	 udržování	 čistoty.	 Sleduje	
nejen	úklid,	ale	i	dosažení	co	nej-
větší	spokojenosti	našich	obyvatel	
i	 jejich	 návštěvníků,	 mimo	 jiné	 
i	 ve	 vnímání	 čistoty	 veřejného	
prostranství.	 Jeho	 efektivnost	 je	
do	značné	míry	závislá	na	respek-
tování	určitých	zásad	a	povinností	
obyvatel	 i	 návštěvníků.	 Jednou	 
z	hlavních	povinností	je	dodržová-
ní	dopravního	značení	–	svislá	pře-
nosná	 zákazová	 dopravní	 značka	
B-28	s	dodatkovou	tabulkou	E-12	
s	vyznačením	dne	a	doby	platnosti	
zákazu.	V	 každé	 lokalitě	 se	 však	
vždy	najdou	řidiči,	kteří	 toto	zna-
čení	nerespektují,	čímž	komplikují	

průběh	čistících	prací	a	snižují	tak	
jejich	kvalitu.	Správa	města	Sezi-
movo	Ústí	startuje	 	7.dubna	2010		
v	 7.00	 hodin	 bloková	 čištění	 ulic	
–	 tedy	 komplexní	 strojní	 i	 ruční	
úklid	 vozovek.	 Provádění	 bloko-
vého	čištění	je	zveřejněno	na	úřed-
ní	desce	a	na	webových	stránkách	
města,	sekce	Správa	města.	Parku-
jící	vozidla	budou	ve	dnech	bloko-
vého	čištění	o	d	t	a	ž	e	n	a	na	náklad	
vlastníka	(dle	zákona	o	pozemních	
komunikacích	č.13/1997	Sb.,	§	19,	
odst.	6)	odtahovou	firmou.
	 Žádáme	všechny	řidiče	a	vlast-
níky	 silničních	 vozidel,	 aby	 zna-
čení	věnovali	zvýšenou	pozornost	 
a	respektovali	ho.	

Martina	Machálková
zástupce velitele

Pokračování na str. 4
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Svozový řád velkoobjemových 
kontejnerů	(1.	4.	–	31.	10.	2010):
1.	 Pondělí	 (1x/14	 dní	 v	 sudé	
týdny)	stanoviště	Sezimovo	Ústí	
II	–	u	nádraží	ČD
2.	 Čtvrtek	 (1x/14	 dní	 v	 sudé	
týdny)	stanoviště	Sezimovo	Ústí	
I	–	sídliště	na	Koreji	
3.	 Pátek	(1x/14	dní	v	sudé	týdny)	
stanoviště	 Sezimovo	 Ústí	 II	 –	
ulice	Svépomoc

Upozornění pro občany:
- v	 pondělí	 5.	 dubna	 2010	
(státní	 svátek)	 nebude	 přistaven	
kontejner	na	stanoviště	Sezimovo	
Ústí	 II	–	u	nádraží	 	–	náhradní 
termín 12. dubna 2010

Ing.	Karel	Tůma	
referent technických služeb

Správa a údržba zeleně 
	 Vzhledem	 k	 	 neobvyklému	
množství	sněhu	a	tím	zvýšenému	
úsilí	 v	 oblasti	 zimní	 údržby	 se	
práce	 na	 úseku	 údržby	 zeleně	
omezily	 na	 nutné	 kácení	 dřevin	
z	 pěstebních	 a	 bezpečnostních	
důvodu.	 Během	 února	 došlo	
k	 odstranění	 náletových	 dřevin	
vrůstajících	 do	 průtočného	
profilu	 odvodňovacího	 příkopu	
u	 cesty	 kolem	 Fierlingerovy	
vily.	 V	 příznivějším	 počasí	
postupně	 probíhá	 zmlazovací	
a	 prosvětlovací	 řez	 keřů	 na	
pozemcích	 města.	 V	 průběhu	
jarních	 měsíců	 dubna	 a	 května	
bude	 u	 většiny	 stromů	 ve	
vlastnictví	 města	 proveden	
zdravotní	řez.	Cílem	tohoto	řezu	
je	zabezpečení	vysoké	funkčnosti	
stromu,	 udržení	 vitality	 
a	provozní	bezpečnosti.	

Ing.	Karel	Tůma	
referent technických služeb

Informace o vyúčtování služeb 
spojených s bydlením 
	 V	 současné	 době	 připravuje	
správa	 města	 vyúčtování	 služeb	
spojených	 s	 užíváním	 bytů	 za	
rok	 2009,	 proto	 nám	 dovolte,	
abychom	 Vás	 stručně	 seznámili	
s	 postupem	 provádění	 tohoto	
vyúčtování.		
Podle	vyhlášky	Ministerstva	pro	
místní	rozvoj	č.372/2001	Sb.:
•	 vyúčtování	 služeb	 spojených	
s	 užíváním	 bytu	 na	 jednotlivé	
spotřebitele	 se	 provádí	 jednou	
ročně,	 a	 to	 nejpozději	 do	 
4	 kalendářních	 měsíců	 po	

uplynutí	 zúčtovacího	 období	 (tj.	
nejpozději	do	30.	dubna	2010)	
•	 do	 tohoto	 termínu	 zajistí	
vlastník	 nebo	 správce,	 aby	 
s	 konkrétním	 vyúčtováním	 byl	
písemně	 seznámen	 konečný	
spotřebitel
•	 lhůta	 na	 uplatnění	 reklamace	
proti	 vyúčtování	 spotřebitelem	
nesmí	 být	 kratší	 než	 21	 dnů	 (tj.	
nejpozději	do	21.	května	2010).	
•	 na	žádost	spotřebitele	seznámí	
vlastník	nebo	správce	spotřebitele	
s	podklady,	ze	kterých	vyúčtování	
vycházel,	případně	 se	způsobem	
rozúčtování	jednotlivých	nákladů	
mezi	ostatní	spotřebitele
•	 po	 uplynutí	 lhůty	 pro	
uplatnění	 reklamací	 spotřebitelů	
provede	vlastník	nebo	správce	do	
30	 dnů	 v	 případě	 jím	 uznaných	
reklamací	 opravu	 vyúčtování,	
s	 kterou	 neprodleně	 písemně	
seznámí	 všechny	 spotřebitele	 
v	zúčtovací	jednotce
•	 nedoplatek	 nebo	 přeplatek	
vyplývající	 z	 vyúčtování	 je	
splatný	do	7	kalendářních	měsíců	
po	 uplynutí	 zúčtovacího	 období	
(tj.	 nejpozději	 do	 31.	 července	
2010)
•	 pokud	 byly	 uplatněny	
reklamace,	 které	 vlastník	 nebo	
správce	 uznal,	 je	 nedoplatek	
nebo	 přeplatek	 splatný	 nejdéle	
do	 8	 kalendářních	 měsíců	 po	
uplynutí	 zúčtovacího	 období	 (tj.	
nejpozději	do	31.	srpna	2010)
•	 způsob	finančního	vypořádání	
nedoplatku	 nebo	 přeplatku	 bude	
uveden	v	písemném	vyúčtování,	
které	obdrží	všichni	spotřebitelé

Nyní	 stručně,	 jak	 se	 provádí	
podle	dané	vyhlášky	rozúčtování	
nákladů:

1. Rozúčtování nákladů na 
poskytování teplé užitkové 
vody v zúčtovací jednotce
•	 Náklady	 na	 poskytování	
TUV	 za	 zúčtovací	 období	 tvoří	
náklady	 na	 tepelnou	 energii	
spotřebovanou	na	ohřev	užitkové	
vody	a	náklady	na	spotřebovanou	
vodu.	
•	 Náklady	 na	 tepelnou	 energii	
spotřebovanou	na	ohřev	užitkové	
vody	se	rozdělí	na	složku	základní	
a	spotřební.	Základní	složka	činí	
30	 %	 a	 spotřební	 složka	 70	 %	
nákladů.
•	 Základní	 složka	 se	 rozdělí	

mezi	 spotřebitele	 podle	 poměru	
velikosti	 podlahové	 plochy	 
k	celkové	podlahové	ploše	bytů.
•	 Spotřební	 složka	 se	 rozdělí	
mezi	spotřebitele	poměrně	podle	
náměrů	vodoměrů	instalovaných	
u	spotřebitelů.
•	 Odečty	 instalovaných	
vodoměrů	 se	 provádí	 jednou	
ročně	 ke	 konci	 zúčtovacího	
období.
•	 Neumožní-li	 konečný	
spotřebitel	 instalaci	 vodoměrů,	
nebo	 přes	 opakované	
prokazatelné	 upozornění	
neumožní	 jejich	 odečet,	 nebo	 je	
ovlivní,	činí	v	daném	zúčtovacím	
období	 u	 tohoto	 konečného	
spotřebitele	 spotřební	 složka	
nákladů	 trojnásobek	 průměrné	
hodnoty	spotřební	složky	nákladů	
připadající	 na	 1	 m2	 podlahové	
plochy	zúčtovací	jednotky.	 

2. Rozúčtování nákladů na 
tepelnou energii na vytápění
•	 Náklady	 na	 tepelnou	 energii	
na	 vytápění	 se	 za	 zúčtovací	
období	rozdělí	na	složku	základní	
a	spotřební.	Základní	složka	činí	
40	 %	 a	 zbytek	 nákladů	 tvoří	
spotřební	složku.
•	 Základní	 složka	 se	 rozdělí	
mezi	 spotřebitele	 podle	
poměru	 velikosti	 započitatelné	
podlahové	plochy	bytu	k	celkové	
započitatelné	 podlahové	 ploše	
bytů.
•	 Spotřební	 složka	 se	 rozdělí	
mezi	 spotřebitele	 úměrně	 výši	
náměrů	 měřičů	 tepelné	 energie	
nebo	 indikátorů	 vytápění	 
s	použitím	korekcí	a	výpočtových	
metod,	 které	 zohledňují	 
i	rozdílnou	náročnost	vytápěných	
místností	 na	 dodávku	 tepelné	
energie	danou	jejich	polohou.
•	 V	 bytech,	 kde	 nejsou	
instalovány	 měřiče	 tepelné	
energie	nebo	indikátory	vytápění,	
se	 spotřební	 složka	 rozdělí	mezi	
spotřebitele	obdobným	způsobem	
jako	 složka	 základní,	 tj.	 podle	
poměru	 velikosti	 započitatelné	
podlahové	plochy	bytu	k	celkové	
započitatelné	 podlahové	 ploše	
bytů.
•	 Odečty	 měřičů	 tepelné	
energie	nebo	indikátorů	vytápění	 
u	spotřebitelů	 se	provádí	 jednou	
ročně,	 vždy	 však	 ke	 konci	
zúčtovacího	období.
•	 Neumožní-li	 spotřebitel	

instalaci	 měřičů	 tepelné	 energie	
nebo	 indikátorů	 vytápění,	 nebo	
přes	 opakované	 prokazatelné	
upozornění	 neumožní	 jejich	
odečet,	 nebo	 je	 ovlivní,	 činí	 
v	 daném	 zúčtovacím	 období	 
u	 tohoto	 konečného	 spotřebitele	
spotřební	 složka	 nákladů	
1,6násobku	 průměrné	 hodnoty	
spotřební	 složky	 nákladů	
připadající	na	1	m2	započitatelné	
podlahové	 plochy	 zúčtovací	
jednotky.	

3. Rozúčtování nákladů na 
odběr studené vody
•	 Od	 roku	 2009	 je	 ze	 strany	
dodavatele	 účtována	 dodávka	
studené	 vody	 ve	 dvousložkové	
ceně,	 kterou	 tvoří	 pevná	 složka	 
a	pohyblivá	složka.
•	 Pevná	složka	je	stálá	platba	za	
připojení	(tzn.	i	bez	odběru	vody)	
a	za	„pohotovost“	k	dodávce	vody.	
Cena	pevné	 složky	 je	 stanovena	
podle	 hodnoty	 trvalého	 průtoku	
dle	normové	hodnoty	vodoměru.
•	 Pohyblivá	 složka	 je	 platbou	
podle	odebraného	množství	pitné	
vody.	
•	 Pevná	 složka	 se	 rozdělí	mezi	
spotřebitele	 podílem	 celkové	
ceny	za	pevnou	složku	a	počtem	
připojených	bytů.	
•	 Pohyblivá	 složka	 se	 rozdělí	
mezi	spotřebitele	poměrně	podle	
náměrů	vodoměrů	instalovaných	
u	spotřebitelů.
•	 Odečty	 instalovaných	
vodoměrů	 se	 provádí	 jednou	
ročně	 ke	 konci	 zúčtovacího	
období.
•	 Neumožní-li	 konečný	
spotřebitel	 instalaci	 vodoměrů,	
nebo	přes	opakované	prokazatelné	
upozornění	 neumožní	 jejich	
odečet,	 nebo	 je	 ovlivní,	 činí	 
v	 daném	 zúčtovacím	 období	 
u	 tohoto	 konečného	 spotřebitele	
spotřební	 složka	 nákladů	
trojnásobek	 průměrné	 hodnoty	
spotřební	 složky	 v	 zúčtovací	
jednotce.	 

4. Rozúčtování nákladů na 
tepelnou energii na vytápění 
a nákladů na poskytování 
teplé užitkové vody zvláštním 
způsobem         
•	 Není-li	možné	 určit	 odděleně	
náklady	 na	 tepelnou	 energii	 na	
vytápění	 a	 náklady	 na	 tepelnou	

Pokračování na str. 5
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energii	 spotřebovanou	 na	 ohřev	
užitkové	 vody,	 připadne	 60	 %	
nákladů	 na	 tepelnou	 energii	
na	 vytápění	 a	 40	 %	 nákladů	
na	 tepelnou	 energii	 na	 ohřev	
užitkové	vody.
•	 Na	byty	odpojené	od	vnitřního	
rozvodu	vytápění	se	rozúčtovává	
základní	 složka	nákladů	podle	§	
4	 odst.	 2;	 na	 byty	 odpojené	 od	
vnitřního	rozvodu	teplé	užitkové	
vody	 se	 rozúčtovává	 základní	
složka	nákladů	podle	§	5	odst.	3.
•	 Náklady	 na	 poskytování	
teplé	 užitkové	 vody	 odebrané	
přímo	 jednotlivými	 spotřebiteli	
ve	 společných	 prostorách,	 kde	
jsou	 instalovány	 vodoměry,	 se	
rozúčtují	 náklady	 spotřebitele	
podle	 evidence	 spotřeb;	 pokud	
nejsou	ve	společných	prostorách	
zúčtovací	 jednotky	 instalovány	
vodoměry,	 rozúčtují	 se	 náklady	
těmto	 spotřebitelům	 způsobem,	
který	stanoví	vlastník.

•	 Při	 poruše	 měřiče	 tepelné	
energie,	 indikátoru	 vytápění	
nebo	 instalovaného	 vodoměru	
vlastník	spotřební	složku	za	dobu	
poruchy	 stanoví	 podle	 údajů	
dvou	 z	 klimatického	 hlediska	
srovnatelných	 zúčtovacích	
období.
•	 Dojde-li	ke	změně	konečného	
spotřebitele	 v	 průběhu	
zúčtovacího	 období	 a	 nejsou-li	
známy	odečty	k	 termínu	změny,	
vlastník	rozdělí
a)	 spotřební	 složku	 nákladů	 na	
tepelnou	energii	na	vytápění	podle	
skutečné	 klimatické	 náročnosti	
příslušných	 částí	 zúčtovacího	
období	před	a	po	termínu	změny	
spotřebitele;	 nejsou-li	 tyto	údaje	
známy
b)	 základní	 složku	 nákladů	 na	
tepelnou	 energii	 na	 vytápění	 
v	poměru	počtu	dnů	vytápění	bytu	
nebo	 nebytového	 prostoru	 před	 
a	po	termínu	změny	spotřebitele,

c)	 spotřební	 složku	 nákladů	 na	
tepelnou	 energii	 na	 poskytování	
teplé	 užitkové	 vody	 včetně	
nákladů	 na	 spotřebovanou	 vodu	
podle	 průměrného	 počtu	 osob	 
a	počtu	dnů	zúčtovacího	období,	
v	 případě	 rozúčtování	 podle	
podlahové	plochy	jen	podle	počtu	
dnů	 zúčtovacího	 období,	 které	
připadají	na	původního	a	nového	
spotřebitele,	 nedohodnou-li	 se	
původní	a	nový	spotřebitel	jinak
d)	 základní	 složku	 nákladů	 na	
tepelnou	 energii	 na	 poskytování	
teplé	užitkové	vody	podle	počtu	
dnů	 zúčtovacího	 období,	 které	
připadají	na	původního	a	nového	
spotřebitele.
	 Jaroslav	Kupsa	

ředitel správy města

Zpětný odběr vyřazeného 
elektrozařízení 
	 V	 roce	 2009	 shromáždili	
občané	 do	 sběrných	 dvorů	

celkem	 42.434	 kg	 vyřazených	
elektrických	 a	 elektronických	
zařízení.	Z	tohoto	množství	bylo	
23.790	 kg	 velkých	 domácích	
spotřebičů,	 2.012	 kg	 malých	
domácích	 spotřebičů,	 4.885	 kg	
zařízení	informačních	technologií	
a	 telekomunikačních	 zařízení,	
10.807	 kg	 spotřebitelských	
zařízení,	 210	 kg	 elektrických	 
a	 elektronických	 nástrojů	 
a	 730	 kg	 tvořily	 přístroje	 pro	
monitorování	 a	 kontrolu.	
Průměrem	 5,8	 kg	 odevzdaných	
elektrických	 a	 elektronických	
zařízení	 na	 jednoho	 obyvatele	 
a	 rok	se	zařadilo	Sezimovo	Ústí	
mezi	česká	města,	která	splnila	cíl	
daný	Evropskou	unií,	podle	nějž	
měl	každý	Čech	odevzdat	aspoň	
čtyři	kilogramy	elektroodpadu.		

Ing.	Karel	Tůma	
referent technických služeb
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Ochrana rorýsů a netopýrů v našem městě
	 V	tomto	článku	bychom	chtěli	
podat	informace	o	postupu,	který	
by	měli	 dodržet	 investoři	 zejmé-
na	 při	 zateplování	 panelových	
domů.	
	 V	 Sezimově	 Ústí	 prokazatel-
ně	hnízdí	rorýsi.	Rorýs	obecný	je	
pták	dosahující	velikosti	vlaštov-
ky,	 s	 níž	 bývá	 často	 zaměňován.	
Je	štíhlejší,	s	užšími	a	delšími	kří-
dly.	 Patří	 do	 řádu	 svišťounů,	 do	
kterého	patří	např.	i	exotičtí	koli-
bříci.	Je	 to	pták,	který	 je	v	práv-
ním	řádu	označen	 jako	ohrožený	
druh	 a	 jako	 zvláště	 chráněný	
požívá	 přísnou	 ochranu	 podle	

zákona	na	ochranu	přírody	a	kra-
jiny.	Většinu	roku	tráví	v	tropech	
a	k	nám	přilétá,	aby	zde	vyhníz-
dil.	Hnízdní	období	trvá	zpravidla	
od	20.	dubna	do	10.	srpna.	Tam,	
kde	 se	 jednou	 úspěšně	 vyhnízdí,	
se	po	zbytek	života	vrací.	Napro-
stá	většina	 rorýsů	hledá	a	nalézá	
vhodná	 hnízdiště	 v	 lidských	 síd-
lech	 –	 lákají	 je	 výškové	 budovy	
jako	panelové	domy,	kde	obývají	
především	 ventilační	 průduchy,	
dutiny	v	podstřeší	výškových	sta-
veb.	 Zákon	 chrání	 jak	 samotné	
ptáky,	 tak	 i	 jimi	 využívaná	 sídla	 
(i	umělá)	a	jejich	biotop.	Do	jejich	

přirozeného	 vývoje	 je	 zakázáno	
škodlivě	 zasahovat.	 Provádě-
ní	 rekonstrukcí	 budov	 (zejména	
zateplování)	 v	 hnízdním	 období	
rorýse	je	nebo	může	být	takovým	
zásahem	 do	 přirozeného	 vývoje.	
Je	 potřeba	 proto	 výše	 uvedené	
okolnosti	 mít	 na	 paměti	 při	 plá-
nování	 rekonstrukce	 a	 dodržet	
správný	postup.
	 Rekonstrukce	 domu	 je	 typem	
stavby,	 kterou	musí	 schválit	 sta-
vební	 úřad	MěÚ	Sezimovo	Ústí.	
Ten	bude	dbát	na	to,	aby	byly	spl-
něny	podmínky	pro	ochranu	rorý-
sů	a	mohlo	být	povolení	vydáno.	

První	 podmínkou	 je	 kompletní	
realizace	 stavby	 v	 mimohnízdní	
době	 (11.	 8.	 –	 19.	 4.)	 a	 druhou	
nezaslepování	 větracích	 otvorů.	
Tyto	skutečnosti	musí	vyplývat	již	
z	projektové	dokumentace.	Pokud	
nebudou	 tyto	 podmínky	 splněny,	
je	 potřeba,	 aby	 investor	 stavby	
požádal	Krajský	úřad	Jihočeského	
kraje	o	vydání	výjimky	ze	záko-
nem	 stanovených	 ochranných	
podmínek	 a	 tu	 přiložil	 k	 žádosti	 
o	vydání	stavebního	povolení.

Petr	Klíma
referent oddělení 

životního prostředí

Vychází v rámci projektu Jihočes-
kého kraje a autorizované obalo-
vé společnosti EKO-KOM, a.s.
Vážení	čtenáři,
	 v	minulém	 díle	 jsme	 si	 nastí-
nili	 proces	 recyklace	 skla	 ve	
sklárnách.	 Základní	 podmínkou	
pro	recyklaci	skla	je	jeho	správné	
třídění	již	v	domácnosti,	následné	
dotřiďování	v	úpravnách	je	velmi	
nákladné.	 I	 proto	 se	 znovu	 obje-
vují	na	ulicích	kontejnery	na	bílé	
sklo,	do	kterých	je	možné	odklá-
dat	 jen	 bílé,	 čiré	 sklo.	 V	 praxi	
to	 jsou	 jen	 sklenice	 od	 potravin	 
a	lahve	od	nápojů,	tabulové	sklo,	

i	když	je	na	první	pohled	čiré,	se	
chemicky	 blíží	 sklu	 barevnému	 
a	do	kontejnerů	na	bílé	sklo	nepat-
ří.	Podobné	to	je	i	s	některými	jiný-
mi	druhy	skla,	drátosklo	nebo	skla	
z	aut	nepatří	do	kontejnerů	na	sklo	
vůbec.	Jejich	recyklace	je	odlišná	
a	je	výhodnější,	sbírají-li	se	např.	
přes	 autoservisy.	 Důvodem	 pro	
oddělený	 sběr	 bílého	 a	 barevné-
ho	skla	je	zejména	skutečnost,	že	
ze	směsi	bílého	a	barevného	skla	
lze	vyrobit	 jen	sklo	barevné,	bílé	
nikoliv.	A	 protože	 bílého	 skla	 se	
vyrábí	 skoro	 stejně	 jako	 barev-
ného,	je	potřeba	sbírat	 i	podobné	

množství	 bílého	 skla.	 Recyklací	
skla	 se	 v	 České	 republice	 zabý-
vají	 sklárny	 v	Dubí	 a	 v	Kyjově,	
přičemž	 obě	 vyrábějí	 zejména	
obalové	 sklo.	 Opětovná	 výroba	
skla	však	není	 jedinou	možností,	
jak	odpadní	vytříděné	sklo	využít.	
V	Krupce	u	Teplic	byla	otevřena	
nová	továrna	na	výrobu	tepelných	
izolací	 ze	 skleněných	 vláken,	
skleněný	prach	se	používá	 i	 jako	
plnidlo	 do	 obkladaček,	 dlažby	
nebo	 při	 výrobě	 umělého	 kame-
ne.	V	některých	případech	mohou	
obroušené	skleněné	střepy	sloužit	
jako	 drenážní	 materiál	 místo	

štěrku.	Možnost	použití	odpadní-
ho	 skla	 je	 tedy	 velmi	 rozmanitá	 
a	 široká.	 Základní	 podmínkou	
jeho	dalšího	využití	 je	 však	 jeho	
třídění	v	domácnostech.	O	tom,	že	
se	 tak	 opravdu	 děje,	 svědčí	 stále	
větší	množství	sebraného	skla.
	 Průměrný	 občan	 Jihočeského	
kraje	 vytřídí	 ročně	 7,5	 kg	 skla!	
Více	než	4,5	tisíce	tun	skla	tak	ne-
skončí	 na	 skládkách	 odpadů,	 ale	
je	 předáno	 ke	 zpětnému	 využití.	
To	 potvrzuje,	 že	 třídění	 odpadů	
má	smysl!

      …příště Recyklace papíru

Třídíme odpad – 10. díl – Zpracování tříděného skla
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    Počátky Sezimova Ústí musí-
me hledat v době nepříliš vzdá-
lené založení Hradiště. Vždyť to 
byli právě Vítkovci, zakladatelé  
města, kteří se ujali Hradiště po 
Vítkovi z Klokot, jistě již před 
rokem 1261, kdy je kladen počá-
tek jeho nového sídla – Třeboně. 
Před zánikem Hradiště bylo Ústí 
malým neopevněným sídlištěm, 
jeho rozkvět se předpokládá v sou-
vislosti s objevem stříbrné rudy  
v okolí, jak o tom vypráví  stře-
dověké skládání o králi Pře-
myslu Otakarovi a Závišovi,  
a teprve po převedení obyva-
telů z Hradiště bylo ohrazeno  
a dostalo také výstavnější  
podobu.

						Město	Ústí	založili	krátce	před	
polovinou	 13.	 století	 Vítkovci,	
nejspíše	páni	z	Hradce.	Zaklada-
telé	 zvolili	 pro	 jeho	 areál	mírný	
svah	 na	 pravém	 břehu	 Lužnice	
u	 soutoku	 s	 Kozským	 potokem.	
Dominantami	 města	 zřejmě	 od	
počátku	byly	dvě	 rodící	 se	stav-
by,	 farní	 kostel	 a	 dominikánský	
klášter.	První	z	obou	staveb,	jejíž	
zasvěcení	není	známo,	byla	situ-
ována	u	okraje	vyvýšené	plošiny	
nad	klesající	údolní	terasou,	kláš-

ter	naopak	v	údolní	nivě	na	břehu	
řeky	pod	soutokem.	Poloha	obou	
objektů	prozrazuje,	že	 již	ve	13.	
století	jádro	města	v	podstatě	za-
ujalo	plochu,	jejíž	obvod	se	s	vý-
jimkou	severozápadního	prostoru	
později	 nerozrůstal.	 Pravidelný	
půdorys	byl	totiž	vytyčen	přede-
vším	ve	východní	polovině,	kde	
osnova	 vycházela	 z	 obdélníku,	
jehož	jižní	strana	se	vychylovala	
k	 potoku	 a	 sledovala	 jeho	 břeh.	
K	severozápadu	se	městský	are-
ál	 zužoval	 do	 trojúhelníkového	
výběžku,	který	kontrastuje	s	pra-
videlností	půdorysu	na	protilehlé	
straně,	 a	 který	 tak	mohl	 být	 do-
datečně	 připojen	 při	 rozšiřování	
města.

		 	 	Na	základě	kusých	poznatků,	
jež	na	zastavěném	území	lze	jen	
výjimečně	 doplnit	 archeologic-
kými	 sondami,	 není	možné	 jed-
noznačně	 odpovědět	 na	 otázku,	
zda	a	jak	bylo	Ústí	od	svého	za-
ložení	opevněno	anebo	jak	dlou-
ho	trvalo,	než	se	měšťané	mohli	
cítit	 bezpečnější	 za	 hradbami,	
které	 navíc	 byly	 jednou	 z	 prvo-
řadých	 výsad	 městské	 obce.	 Na	
nejstarších	mapách	je	po	východ-
ní	 straně	 města	 patrný	 příkop	

široký	deset,	místy	 i	více	metrů,	
jenž	se	v	severovýchodním	náro-
ží	pravoúhle	 stáčí	k	 severozápa-
du	a	vyúsťuje	u	silnice	na	Tábor.	
V	 určité	 vzdálenosti	 od	 nároží	
k	 jihu	 byl	 vyhlouben	 souběžně	
se	severovýchodním	křídlem	pří-
kop	 jiný,	 méně	 široký	 a	 patrně	
též	mělčí,	který	vytyčoval	hlavní	
linii	opevnění	a	sledoval	jeho	ob-
vod	v	celém	průběhu,	pokud	jeho	
úlohu	 nepřevzalo	 řečiště	 potoka	
a	 řeky.	 Jestliže	 zbytky	 prvního	
příkopu	 bylo	 možné	 donedávna	
vidět	v	terénu,	o	druhém	se	doví-
dáme	jen	z	prací	starších	badate-
lů.	Sondy	v	předpokládaném	se-
verovýchodním	 nároží	 zachytily	
základy	nejspíše	válcové	nárožní	

věže	(vnější	průměr	kolem	8	me-
trů,	 síla	 zdi	 2,5	 m,	 založené	 do	
hloubky	 půl	 metru).	 Východně	
od	 věže	 se	 nalézal	 ochoz	 –	 par-
kán	široký	kolem	 tří	metrů,	kte-
rý	snad	původně	byl	napojen	na	
příkop	 s	plotem	nebo	palisádou.	
Podle	 poznatků	 o	 vývoji	 měst-
ského	 opevnění	 v	 Čechách	 lze	
stavbu	 hlavní	 městské	 hradební	
zdi	(nejspíše	již	se	dvěma	brana-
mi,	jednou	na	sever	a	druhou	na	
jih)	zařadit	do	druhé	poloviny	13.	

a	na	počátek	14.	století.	Městské	
hradby	by	tak	patřily	k	nejstarším	
ústeckým	 stavebním	 podnikům,	
třebaže	 se	 nedá	 vyloučit,	 že	 po	
určitou	 dobu	 chránily	město	 jen	
příkopy	a	dřevěné	palisády.
				Městský	farní	kostel	se	poda-
řilo	lokalizovat	již	starším	bada-
telům	 s	 pomocí	 místní	 tradice	 
a	 vzpomínek	 pamětníků	 z	 doby	
před	 polovinou	 19.	 století,	 kdy	
se	 ještě	 nad	 úroveň	 terénu	 mís-
ty	 	 tyčily	 zbytky	 zdí.	 Ačkoli	
části	 kostelních	 základů	 byly	
obnaženy	 naposled	 krátce	 po	
druhé	světové	válce,	nezachovala	
se	 natolik	 spolehlivá	 dokumen-
tace,	která	by	dovolila	charakte-
rizovat	 jeho	 půdorys	 a	 rozměry,	
dobu	 výstavby,	 přestaveb	 apod.	
Zbytek	severovýchodního	nároží	
by	dovoloval	s	určitou	opatrnos-
tí	 uvažovat	 o	 trojlodí	 s	 patrně	
polygonálním	 kněžištěm.	 Něk-
teré	 kamenné	 články,	 které	 lze	
ke	 kostelu	 vztáhnout,	 pocházejí	
z	druhé	poloviny	13.	století,	kdy	
je	možné	předpokládat	i	počáteč-
ní	etapu	stavby.
	 	 	 	 Jen	 o	 něco	 málo	 více	 víme	 
o	 dominikánském	 klášteře.	
Destrukce	 klášterních	 budov	
poskytovaly	 po	 dlouhou	 dobu	
zdroj	 stavebního	 materiálu	 
a	 byly	 vydatně	 překopávány	 
a	 odváženy.	 Odhalená	 torza	
základů,	jak	to	vypovídalo	úrovni	
archeologických	 výzkumů	 před	
více	než	sto	lety,	byla	zakreslena	
jen	 na	 schematických	 náčrtcích.	
Podle	nich	a	podle	slovních	popi-
sů	lze	soudit,	že	se	výkopy	dotkly	
klášterního	kostela	sv.	Dominika.	
Více	než	půdorysné	znaky	 tomu	
nasvědčují	dříve	již	v	těchto	mís-
tech	 nalezené	 vyzděné	 hrobky,	
náhrobní	kameny,	kostry,	kamen-
ná	 křtitelnice,	 fragmenty	 otesa-
ných	 kamenných	 článků	 apod.	
Celkový	půdorys	není	znám	a	jen	
s	 velkou	 opatrností	 lze	 vidět	 ve	
vykopaných	 zbytcích	 část	 kos-
telní	 lodi	 s	 presbytářem,	 podle	
všeho	polygonálně	zakončeným.	
Celková	 dispozice	 kláštera	 byla	
zřejmě	 orientována	 kolmo	 na	
městské	opevnění.	Vodítkem	pro	
dataci	 je	 pouze	 náhodný	 nález	
dlaždice	z	klášteřiště,	vylisované	

Z historie: Ústí ve středověku

Mapa Sezimova Ústí před zánikem roku 1420 – plán města a jeho dominant podle výzkumu J. Švehly: B-brány, 
F-fara, K-kostel Kl-klášter, M-most, P-pec, S-studna, Z-zahrada.

Pokračování na str. 9
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nejspíše	 ze	 stejné	 matrice	 jako	
jeden	 z	 typů	 známých	 dlaždic	
z	 kaple	na	Zvíkově.	První	 etapa	
kamenné	 výstavby	 ústeckého	
kláštera	 by	 tedy	 pocházela	 ze	
šedesátých	 a	 sedmdesátých	 let	
13.	století,	přičemž	není	vylouče-
na	 ani	 účast	 nebo	 bezprostřední	
vliv	 stavební	 hutě	 písecko-zví-
kovské,	 zasahující	 v	 této	 době	
široké	okolí	středního	Povltaví.
				Při	úvahách	o	topografii	středo-
věkého	Ústí	by	nás	zajímalo,	kde	
bylo	 náměstí	 s	 tržištěm	 a	 cent-
rum	města,	kolem	něhož	bychom	
mohli	 podle	 analogií	 odjinud	
předpokládat	 výstavnější	 domy	
zámožných	 měšťanů.	 Stejně	 tak	
nejistá	je	poloha	sídla	ústeckých	
Vítkovců	 a	 pánů	 z	 Ústí,	 ať	 již	
v	podobě	pevnějšího	dvorce	ane-
bo,	což	je	méně	pravděpodobné,	
vyčleněného	 opevněného	 mís-
ta	 typu	 městského	 hradu.	 Podle	
celkové	 urbanistické	 dispozice	
by	 bylo	možné	 náměstí	 předpo-
kládat	v	severním	prostoru	dneš-
ního	náměstí,	či	severně	od	něho	
pod	vyvýšeninou	s	kostelem.	Pro	
výstavné	 feudální	 sídlo	 by	 po-

tom	zbylo	místo,	 opět	 jen	podle	
obdobných	situací	v	 jiných	pod-
danských	městech,	v	nároží	hra-
deb	 východně	 od	 kostela,	 nebo	
případně	i	v	okolí	brány	na	cestě	
směřující	k	severu.	
	 	 	 	Překvapivě	velkému	 rozsahu	
středověké	 výstavby	 Ústí	 nad	
Lužnicí	 již	 ve	 13.	 století	 nesta-
čilo	 původní	 městiště	 o	 rozlo-
ze	 cca	 10	 ha,	 protože	 jižně	 od	
města,	 za	 potokem,	 stejně	 jako	
severně	od	města,	na	ploše	mezi	
oběma	 příkopy,	 vznikla	 menší	
předměstská	 sídliště,	 největší	
však	 bylo	 založeno	 na	 západní	
straně	 od	 města	 na	 levém	 bře-
hu	 Lužnice	 v	 druhé	 polovině	
13.	 století,	 jak	 prokázal	 arche-
ologický	 výzkum.	 Toto	 rozsáh-
lé	 předměstí	 zv.	 Nové	 Město	
mělo	plochu	téměř	3	ha,	s	Ústím	
bylo	 spojené	 dlouhým	 mostem	 
a	na	 jeho	městišti	byly	nalezeny	
zbytky	 domů	 a	 hospodářských	
stavení	 s	 kamennými	 podezdív-
kami	 i	 jiné	 doklady,	 svědčící	 
o	živé	řemeslné	výrobě.	Výzkum	
tam	 zjistil	 převážně	 usedlosti	
a	 pracoviště	 řemeslníků.	 Vedle	

několika	hrnčíren,	kováře,	řezní-
ka	 a	 patrně	 i	 koželužen	 byly	 na	
okraji	 předměstí	 umístěny	 také	
dvě	 cihelny.	 Prapůvodní	 středis-
ko	 osídlení,	 jež	 svými	 počátky	
sahalo	 do	 doby	 před	 založením	
města,	 musíme	 hledat	 nejspíše	
při	tomto	přechodu	přes	Lužnici,	
na	jejím	pravém	břehu	v	místech,	
které	 zaujal	 ve	 druhé	 polovině	
13.	 století	 dominikánský	 klášter	
a	 kde	 patrně	 také	 stávalo	menší	
feudální	 sídlo,	 později	 panský	
dům,	 když	 páni	 z	Ústí	měli	 své	
hlavní	sídlo	na	Hradišti.	
				Během	14.	století	získalo	Ústí	
podobu	 typického	 středověkého	
poddanského	města	řemeslnicko-
zemědělského	 charakteru.	 Snad	
sem	 osadníky	 přilákal	 i	 výskyt	
drahých	kovů,	jejichž	těžbu	však	
dosavadní	 poznání	 s	 jistotou	
neprokázalo.	 Město	 přitom	 zís-
kalo	na	 svém	politickém	význa-
mu,	neboť	v	kraji	převzalo	něk-
teré	 správní	 funkce,	 které	 dříve	
náležely	Chýnovu.	Na	konci	14.	
století	 byl	 nejspíše	 na	 předměs-
tí	 zřízen	 špitál,	 který	 je	 spolu	
s	dominikánským	klášterem,	farou	 

s	 farním	 kostelem	 	 a	 mlýnem	
jmenován	 v	 písemných	 prame-
nech.	 Ve	 druhé	 polovině	 14.	
století	 se	 stabilizovala	 zástavba	
levobřežního	 předměstí.	 Zázemí	
města	 tvořilo	 nevelké	 panství,	
rozpadající	se	stejně	jako	ve	měs-
tě	na	několik	podílů	jednotlivých	
rodových	větví	pánů	z	Ústí.	Snad	
již	 od	 konce	 13.	 století	 ovládli	
ústečtí	 opět	 hrad	 Hradiště,	 tře-
baže	 zcela	 bezpečně	 dokládá	
jejich	 držbu	 až	 pramen	 z	 roku	
1370.	Život	Ústí	ukončil	až	požár	
30.	 března	 1420	 a	 obyvatelstvo	
pokud	neopustilo	město	již	dříve	
samo,	 pak	 v	 reformním	 husit-
ském	 kvasu	 přešlo	 nebo	 bylo	
převedeno	do	Tábora.	

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,	sva-
zek	č.7,	Historický	ústav	Akade-
mie	věd	ČR	Praha,	1999

řádková inzerce:
•	Pronajmu	dlouhodobě	byt	1+1	
s	 balkónem	v	Sezimově	Ústí	 2.	
Mobil	606	842	365

•	Prodám	garáž	u	Hiltonu.	Mobil	
605	157	276

•	Vloni	o	 sobotní	pouti	 jsme	 se	
seznámili	u	stánku	s	klobásami.	
Zapili	jsme	to	medovinou.
Ozvi	se	mi.	Tel.	603573188

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

•	Pronajmu	dlouhodobě	byt	3+1	
na	Kopečku.	
Mobil		606	842	365.

•	Pronajmu	dlouhodobě	byt	4+1	
na	sídlišti	n.	Luž.	
Mobil	605	157	276

poděkování:
•	Děkuji	panu	starostovi	a	sboru	
pro	občanské	záležitosti	za	milé	
přání	 a	 dárek	 k	 mým	 naroze-
ninám.	 V	 Sezimově	 Ústí	 jsem	
prožila	 více	 než	 půl	 století	 a	
těší	mě,	že	je	naše	město	pěkné,	
čisté,	plné	zeleně.	 Jsem	 tu	 ráda	 
a	byl	by	potěšen	i	můj	otec	Cyril	
Nohel,	 na	 kterého	 vzpomínám.	
Byl	předsedou	sboru	pro	občan-
ské	záležitosti	a	v	roce	1956	bylo	
první	 vítání	 dětí,	 kterými	 byla	
dvojčátka	Šárka	a	Jindřiška.	Za	
jeho	desetileté	činnosti	ve	sboru	
bylo	 přivítáno	 500	 dětí.	 Loučil	
se	se	zesnulými	a	také	sezdával.	
Návštěvu	starších	občanů	vyko-
návaly	členky	sboru,	tak	jako	je	
tomu	dodnes.	Je	 to	milá	pozor-
nost.	 Vážím	 si	 toho,	 že	 naše	
rodina	žije	právě	zde.

Marie Sedláčková

•	 Děkuji	 vedení	 města	 a	 sbo-
ru	 pro	 občanské	 záležitosti	 za	

dárek	a	přání	k	mým	96.	naro-
zeninám.

Pavla Pecháčková

•	 Děkujeme	 městskému	 úřadu	 
a	sboru	pro	občanské	záležitosti	
za	blahopřání	k	našim	narozeni-
nám.	Paní	Veselé	za	předání	dár-
ků	a	příjemné	posezení.

manželé 
Růžena a Ladislav Táborských

•	 Děkuji	 vedení	 města	 a	 sboru	
pro	občanské	záležitosti	za	bla-
hopřání	a	dárek	k	mým	naroze-
ninám.

Karel Řezáč

•	 Děkuji	 pečovatelkám	 měst-
ského	 úřadu	 	 za	 milý	 přístup	 
a	vzorné	předávání	obědů.	Jejich		
úsměv	 a	 popřání	 dobré	 chuti	
každého	potěší	a	my	staří	máme	
pocit,	 že	 o	 nás	 ještě	 někdo	 ví	 
a	necítíme	se	tak	sami.	Ještě	jed-
nou	srdečný	dík.

Jaroslava Laszáková

Narození za období 
15.11.2009 - 16.02.2010 
Němec	Daniel	
Bílek	Marek	
Peterková	Nela	
Bláhová	Bára	
Helmová	Sofie	
Choulíková	Šárka	
Samek	Lukáš	
Červová	Jana	
Šmejkalová	Viola	
Oplatalová	Viktorie	
Kleinpeterová	Nella	
Šimek	Dominik	
Jůzlová	Natálie	
Sachr	Vojtěch	
Sarauerová	Helena	
Frank	Daniel	
Ošlejšek	Martin	
Klásová	Kira	
Krákorová	Kateřina

Zemřelí za období 
04.11.2009 - 10.03.2010 
Čítková	Marie	
Drábková	Milada	
Farová	Marie	
Friesenhengstová	Zdeňka	
Harmáčková	Marie	
Hořejš	Jan	
Kabíček	Václav	
Kadaňka	Petr	
Líkařová	Božena	
Matějka	Luboš	
Mizera	Miloslav	
Sochůrek	Zdeněk	
Vacková	Drahomíra	
Vichta	František	
Živčic	Milan

Společenská kronika

Tel.: 381 251 310
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Reklamní servis
Helsinská  2760, Tábor
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	 Rok	 2010	 je	 pro	 Sezimovo	
Ústí	 rokem	 významným,	 rokem	
jubilejním.	Podnik,	který	se	sice	
nachází	 na	 katastrálním	 území	
Plané	nad	Lužnicí,	ale	je	vlastně	
v	Sezimově	Ústí,	i	když	na	samé	
hranici,	se	jmenuje	Silon.	A	prá-
vě	tato	firma	letos	slaví	60	let	od	
svého	vzniku.	Zajímala	jsem	se	o	
historii	 tohoto	podniku.	Byly	mi	
zapůjčeny	 knihy,	 ale	mě	 se	 zdá,	
že	není	nad	mluvené	slovo,	a	tak	
jsem	 našla	 jednoho	 z	 „pionýrů“	
této	firmy	–	pana	Aloise	Daňka.
A	s	tím,	co	jsem	se	dozvěděla,	se	
ráda	 podělím	 i	 se	 čtenáři	 Novi-
nek.
	 Pan	 Alois	 Daněk	 pochá-
zí	 z	 Valašska.	 V	 roce	 1938	 se	
v	 Baťových	 závodech	 ve	 Zlíně	
vyučil	 v	 oboru	 lučebník.	Absol-
voval	nižší	a	vyšší	průmyslovou	
školu	 chemickou,	 kterou	 v	 roce	
1946	 zakončil	 maturitní	 zkouš-
kou.
Zpočátku,	 po	 dobu	 učení	 u	 fir-
my	 Baťa	 pracoval	 jako	 sklář,	
vyráběli	 reklamní	 neony.	Němci	
tuto	 výrobu	 však	 zavřeli,	 a	 tak	
byl	 přeložen	 do	 tzv.	 jednotek.	
To	byl	zvláštní	útvar,	který	se	už	
v	minulosti	zabýval	vším	tím,	co	
Baťa	vyvážel	do	zahraničí.	Byla	
to	budova	č.	13	pětietážová,	kde	
pracovalo	300	mladých	lidí,	kteří	
se	připravovali	jako	základ	Baťo-
vých	továren	v	cizině.
	 Při	 absolvování	 vyšší	 prů-
myslovky	 pracoval	 pan	 Daněk	
jako	laborant,	odkud	byl	později	
přeložen	 do	 centrálního	 Baťo-
va	 výzkumu.	 Zde	 se	 vytvářely	
podmínky	pro	nejlepší	a	nejeko-
nomičtější	 výrobu	 chemických	

látek	 v	 gumárnách	 a	 koželuž-
nách.	 Baťa	 nakupoval	 potřebné	
výrobky	v	chemických	podnicích	
v	Čechách,	ale	pokud	se	mu	zdály	
drahé,	zavedl	výzkum	a	potažmo	
i	 výrobu	 ve	 svých	
provozech.
	 A	 odtud	 pak	
přecházely	do	séri-
ové	výroby,	tak	tře-
ba	vznikly	podniky	
v	 Otrokovicích	
či	 Napajedlech.	
V	 čele	 Baťova	

výzkumného	ústavu	stál	profesor	
Landa,	uznávaný	prvorepubliko-
vý	odborník	na	paliva.	Ve	výzku-
mu	 pracovalo	 na	 50	 inženýrů,	
doktorů,	 profesorů,	 rozdělených	
podle	 odbornosti.	 Tak	 zde	 např.	
pracovala	 skupina	 na	 výzkum	
léčiv,	 skupina	 s	 názvem	Winop,	
což	znamenalo	Wichterle,	Novot-
ný-Procházka,	 která	 se	 zabývala	
výrobou	látek,	které	byly	schop-
ny	polymerovat,	jednoduše	řeče-
no	zkoumali	surovinu	pro	výrobu	

silonu	kaprolaktan.	Na	západě	to	
již	bylo	známé,	tady	se	s	tím	začí-
nalo.	Výroba	začala	až	po	válce	
v	 Žilině.	 Další	 skupina	 vedená	
Ing.	Moravcem,	který	byl	velice	

šikovný,	 jak	 říká	
pan	 Daněk,	 měl	
„technický	 čuch“	
zkoušela	chemické	
reakce	 zvlákňová-
ní,	prostě	už	se	zde	
objevoval	silon.	
	 V	 roce	 1946	
ukončil	pan	Daněk	

školní	 roky	ve	Zlíně	a	nastoupil	
dvouletou	 základní	 vojenskou	
službu.	Po	návratu	z	vojny	se	ve	
Zlíně	 začal	 formovat	 útvar	 lidí,	
který	 by	 byl	 schopen	 výzkum	
ze	Zlína	přenést	do	praxe.	První	
výrobek	byly	silonové	punčochy.	
Generální	 ředitel	Zlína	Dr.	Holý	
byl	jedním	z	těch,	co	rozhodl	pře-
vést	výrobu	do	Kovosvitu	v	Sezi-
mově	 Ústí.	 Bylo	 to	 prozíravé,	
Kovosvit	 zaměstnával	 převážně	
muže	a	u	nové	výroby	se	předpo-

kládala	práce	pro	ženy.	Koncem	
roku	1949	přijíždí	ze	Zlína	skupi-
na	75	lidí,	a	tak	se	v	zadním	traktu	
Kovosvitu,	 vlastně	 na	 pozemku,	
který	patřil	MNV	Planá	nad	Luž-
nicí,	začala	stavět	první	halovka,	
kam	 se	měl	 převést	 poloprovoz.	
Pozemek	 byl	 bez	 kanalizace,	
všude	spousta	bláta,	bez	holínek	
to	 nešlo.	 Chodilo	 se	 přes	 bránu	
Kovosvitu,	chodník	nebyl,	neby-
li	 ani	odborníci,	 tak	 je	„vytáhli“	
z	 	Kovosvitu.	Někteří	 zlíňáci	 se	
vrátili,	ale	většina	zapustila	koře-
ny	v	Sezimově	Ústí.
1.1.1950	 byl	 nově	 vznikající	
závod	 vyčleněn	 z	 Kovosvitu	 
a	 dán	 pod	 generální	 ředitelství	
chemie	s	názvem	Silon.	
	 I	 náš	 pamětník	 zde	 zůstal,	
našel	 si	 svoji	 životní	 družku.	
Sehnat	byt	zprvu	na	 svobodárně	
a	 později	 v	 bytě	 patřícímu	Silo-
nu	 nebyl	 problém.	 I	 podmínky	
v	Silonu	se	časem	zlepšily,	pod-
nik	rostl,	a	tak	nyní,	když	se	sejde	
zbylých	13	zlíňáků	v	restauraci	U	
lípy,	mají	na	co	vzpomínat.
	 Pan	Daněk	zůstal	Silonu	věr-
ný	 až	 do	 odchodu	 do	 důchodu.	
Pracoval	 v	 různých	 postaveních	
-	 vedoucí	 laboratoře,	 vedou-
cí	 technické	 kontroly,	 výrobní	
náměstek.	Zůstal	věrný	i	Sezimo-
vu	Ústí,	 a	 tak	 po	 odchodu	 synů	
do	samostatného	života	prožívají	
s	 manželkou	 léta	 zaslouženého	
odpočinku	ve	svépomocně	posta-
veném	 družstevním	 bytě	 v	 ulici	
Svépomoc.	
	 A	co	 jim	přát	 závěrem?	Ještě	
mnoho	 pohodových	 let,	 pevné	
zdraví	a	hodně	radosti.

za	MěXUS	Karel Vrkoč

Kulturně historická komise představuje
Alois Daněk

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
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V	pátek	12.	2.	před	jarními	prázd-
ninami	se	uskutečnilo	finále	miss	
1.	 stupně.	 Nápad	 pořádat	 miss	
se	 zrodil	 na	 kroužku	 mediální	
výchovy	 již	v	prosinci,	kdy	 také	
proběhlo	první	kolo	-	žáci	1.	stup-
ně	zvolili	z	každé	třídy	tu	nejkrás-
nější	 a	 nejsympatičtější	 dívku.	
Těchto	7	finalistek	si	potom	při-
pravovalo	 zpěv,	 recitaci	 a	 tanec	
pro	volnou	disciplínu	a	trénovaly	
„hola	hop“	 (točení	obručí	kolem	
pasu).	V	pátek	12.	února	se	koneč-
ně	dočkaly	své	velké	chvíle.
	 Soutěž	 zahájily	 v	 10	 hodin	
dopoledne	 mažoretky	 ze	 7.	 roč-
níku	 pod	 vedením	 paní	 vycho-
vatelky	Marcely	Gausové.	 První	
disciplínou	 byla	 promenáda.	 Jak	
správně	 chodí	modelka	 po	molu	
ukázala	finalistkám	nejprve	Tereza	
Budková,	1.	vicemiss	České	Miss	
2009,	modelka	a	zároveň	bývalá	
žákyně	naší	školy.	V	průběhu	pro-

menády	byly	jednotlivé	finalistky	
postupně	představovány	publiku,	
tj.	svým	spolužákům	z	1.	stupně.	
Dozvěděli	jsme	se	kolik	jim	je	let,	
jaká	 je	 jejich	
oblíbená	 bar-
va	 a	 předmět	
ve	škole,	dále	
jejich	zájmy	a	
dovednosti.
	 Ve	 volné	
disciplíně	nás	
dívky	 pře-
kvapily	 svou	
originalitou	a	schopnostmi.	Fina-
listka	s	číslem	1,	Natálka	Pečen-
ková	předvedla,	jak	se	tancuje	hip	
hop,	dívka	 s	 č.	 2,	Míša	Kincová	
také	tancovala,	Natálka	Kučerová	
s	číslem	3	zpívala,	Míša	Hofma-
nová	s	číslem	4	nám	ukázala,	že	
je	 výborná	 mažoretka,	 „pětka“	
Anetka	 Čančurová	 recitovala,	
Deniska	 Suková,	 číslo	 6,	 nád-

herně	 a	 velmi	 dojemně	 zazpíva-
la	 a	Nikolka	Kubištová	 s	 číslem	 
7	recitovala.
	 Ve	 třetí	 disciplíně	 si	 dívky	

vy losova ly	
otázku	a	Tere-
za	 Budková	
ji	 přečetla	
nahlas.	Odpo-
vědět	 nebylo	
jednoduché.	
P o s u ď t e	
sami:	„Narodí	
se	 černoušek,	

má	 černé	 tělíčko,	 černé	 ručičky,	
černé	 nožičky,	 jaké	 má	 zuby?“	
(žádné)	 nebo	 „Před	 cílem	 před-
běhneš	druhého,	kolikátý	budeš?“	
(druhý).
	 Úkolem	čtvrté	disciplíny	bylo	
za	 2	 minuty	 navléci	 co	 nejvíce	
korálků.	Poslední	disciplína	byla	
jako	stvořená	pro	Denisku	Suko-
vou,	která	bez	problémů	vydržela	

točit	obručí	celé	2	minuty.
	 Při	víru	hůlek	našich	krásných	
mažoretek	 a	 následné	 autogra-
miádě	 Terezy	 Budkové	 se	 sčí-
taly	 hlasovací	 lístečky.	 Nastal	
rozhodující	 okamžik	 -	 vyhláše-
ní	 výsledků.	 Na	 třetím	 místě	 se	
umístila	 Nikolka	 Kubištová	 ze	 
3.	B	s	12	hlasy,	druhé	místo	obsa-
dila	 Natálka	 Pečenková	 ze	 4.	 B	
s	41	hlasy	a	miss	1.	stupně	se	stala	
Deniska	Suková	z	1.	A	s	48	hlasy,	
která	 nejenže	 přijala	 od	 Terezy	
Budkové	 korunku	 a	 šerpu	 stej-
ně	jako	1.	a	2.	vicemiss,	ale	také	
mohla	usednout	na	 trůn	„králov-
ny	krásy“.
	 Nutno	dodat,	že	celou	soutěží	
nás	 provázel	 moderátor	 David	
Hubáček	z	8.	A,	zorganizovaly	ji	
paní	učitelky	H.	Dolejší,	J.	Dvo-
řáková	a	Z.	Krejčová	a	přihlížela	
reportérka	Táborských	listů.

Z. Krejčová

	 Od	 1.	 do	 5.	 března	 probíhal	
na	naší	ZŠ	a	MŠ	Sezimovo	Ústí,	
9.	 května	 489	 projekt	 s	 názvem	
„Týden	zdraví“,	a	 to	 jako	součást	
státního	 projektu	 „Ovoce	 do	
škol“,	 do	 kterého	 jsme	 se	 spolu	
se	 stovkami	 jiných	 škol	 zapojili.	
Ve	 snaze	 podílet	 se	 na	 utváření	
správných	 stravovacích	 návyků	
našich	dětí	 a	bojovat	 s	narůstající	
obezitou	 	 by	 měli	 žáci	 	 1.	 –	 5.	
ročníků	 dostávat	 několikrát	
měsíčně	 ovocno	 –	 zeleninovou	
svačinku	zdarma.
	 V	 našem	 „Týdnu	 zdraví“	
děti	 poznávaly	 rozdíly	 mezi	
ovocem	 a	 zeleninou	 a	 hlavně	
jejich	významem	pro	naše	zdraví.	
Ty	 starší	 se	 dozvěděly	 již	 něco	 
o	 vitamínech	 a	 vláknině.	 Každý	
den	 od	 pondělí	 do	 pátku	 přinesl	
dětem	 nějaký	 nový	 poznatek	 o	
stravování	a	správné	výživě	vůbec.	
Třeťáci	 a	 čtvrťáci	 připravovali	
zeleninové	 a	 ovocné	 saláty,	 psali	
recepty	 a	 přinášeli	 z	 domova	
ukázky	„zdravých“	jídel.
	 Jiní	 se	 svými	 učitelkami	
„stavěli“	pyramidu	zdravé	výživy,	
tvořili	 svůj	 správný	 denní	 režim	
tak,	 aby	 práci	 ve	 škole	 vystřídal	 
i	 dostatek	 pohybu	 v	 odpoledních	
hodinách.
	 Bez	pohybu	bychom	si	ostatně	
“Týden	 zdraví“	 nedokázali	 vůbec	
představit.	 Kromě	 relaxačních	

chvilek	jsme	si	vyzkoušeli,	jaké	to	
je	 trávit	 přestávky	 venku.	 Nápad	
se	u	dětí	setkal	s	velkým	ohlasem.	
Proto	 bychom	 rádi	 s	 pobytem	
na	 čerstvém	 vzduchu	 o	 velké	
přestávce	 pokračovali	 i	 v	 dalších	
týdnech.
	 Pozadu	 nezůstaly	 ani	
vychovatelky	 školní	 družiny,	
které	 v	 rámci	 svých	 zájmových	
kroužků	 zdravovědy,	 vaření	 
a	 dovedných	 rukou	 podpořily	
projekt	v	odpoledních	hodinách.
	 Všechny	 aktivity	 se	 dětem	
podařilo	 dobře	 zdokumentovat	 
a	vznikly	tak	zajímavé	prezentace,	
které	jsou	vystaveny	v	hale	školy.	
To	jistě	přivítají	především	rodiče,	
kteří	 mají	 možnost	 prohlédnout	
si	 aktivity	 svých	 dětí.	 Několik	
příspěvků	 je	 i	 na	 venkovní	
vývěsce.		
	 Jsem	 velmi	 ráda,	 že	 se	
projektový	 „Týden	 zdraví“	 líbil	
jak	 dětem,	 tak	 i	 učitelkám.	 	Těm	
bych	chtěla	poděkovat	 za	ochotu,	
se	 kterou	 se	 do	projektu	 zapojily.	
Přestože	 to	 byl	 týden	 mnohem	
náročnější	 než	 jiný,	 odcházely	
děti	spokojené	a	doufám	i	bohatší	 
o	nové	poznatky,	které	snad	později	
dokáží	 za	 pomoci	 svých	 rodičů	
využít	ve	svůj	prospěch.

Pavla	Lenzová
ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 

9. května 489

Na „nové“ škole si žáci 1. stupně zvolili svou miss

Týden zdraví

Ateliérové 
fotografování 

více referencí:
www.

rodinne-portrety.cz
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	 Letos	 opět	 mohli	 obyvatelé	
Sezimova	 Ústí	 potkat	
v	únorových	dnech	v	ulicích	města	
průvod	masek.	 Již	 čtyři	 roky	 se	
snažíme	 udržovat	 obnovenou	
tradici	 masopustních	 průvodů.	
Na	 přípravě	 celé	 akce	 jsme	
v	tomto	roce	úzce	spolupracovali	
s	 městským	 střediskem	 kultury	

a	 sportu,	 a	 proto	 byl	 letošní	
ročník	trochu	jiný	než	v	minulém	
roce.	 Na	 náměstí	 se	 objevily	
stánky	 s	 tradičním	masopustním	
občerstvením	 (jitrnice,	 jelita	 
a	 další	 masné	 výrobky),	 lidé	 se	
mohli	 zahřát	 punčem	 nebo	 si	
koupit	tradiční	koblihy.	
	 Každá	 třída	 už	 dlouho	 před	

masopustem	 nacvičovala	 svůj	
program	 a	 vyráběla	 masopustní	
kostýmy.	 Jsem	 velmi	 rád,	 že	
naše	pozvání	do	průvodu	přijaly	
i	 některé	 další	 školy	 a	 školky	
z	okolí.	Velkou	radost	nám	svou	
přítomností	 udělali	 kamarádi	
z	 Klíčku	 ze	 Záluží,	 s	 kterými	
spolupracujeme	 na	 některých	
akcích.	Již	tradičně	s	námi	chodí	
v	 masopustním	 průvodu	 děti	
z	MŠ	 Lipová	 a	 vždy	 se	 přijede	
podívat	 alespoň	 jedna	 třída	 ze	
ZŠ	 Švehlova	 či	 z	MŠ	Zahrádka	
ze	 Sezimova	 Ústí	 I.	 I	 letos	 nás	
doprovázela	 živá	 hudba	 pod	
vedením	 pana	 Strnada.	 Na	
náměstí	 každá	 třída	 předvedla	
veřejnosti	 svůj	 krátký	 program.	
Postupně	 jsme	 tak	 mohli	
vidět	 myšky,	 zajíčky,	 kuchaře,	
sněhuláky,	 strašidla,	 sportovce	
a	 jejich	 roztleskávačky,	 světové	
celebrity,	 hopery	 a	 mafiány,	
mimina,	kuřata,	trpaslíky,	zombie	
či	 indiány.	 Letos	 se	 vydařilo	 
i	počasí,	byla	totiž	pravá	únorová	
zima.	Myslím	si,	že	se	celá	akce	

vydařila	 a	 každý	 už	 přemýšlí,	
jakou	 masku	 zvolí	 v	 příštím	
roce.	
	 Masopust	by	se	jistě	neobešel	
bez	celé	řady	organizačních	věcí,	
a	 proto	mi	 dovolte,	 abych	 všem	
účinkujícím	 a	 organizátorům	
poděkoval.	 Především	 děkuji	
všem	 dětem	 a	 učitelům,	 kteří	
se	 oblékli	 do	masek	 a	 předvedli	
krásný	 program,	 dále	 děkuji	
městskému	 středisku	 kultury	 
a	sportu,	které	zajistilo	ozvučení	
náměstí	 a	 doprovodné	 stánky	
s	 občerstvením.	 Velký	 dík	 si	
zaslouží	 zaměstnanci	 správy	
města,	kterým	se	i	přes	sněhovou	
kalamitu	 podařilo	 krásně	 uklidit	
náměstí	 od	 sněhu.	 Děkuji	 
i	 strážníkům	 městské	 policie,	
kteří	 nám	 zajistili	 bezpečný	
pohyb	po	silnicích.	
	 A	 závěrem	 snad	 už	 jen	
NASHLEDANOU	 PŘÍŠTÍ	
ROK.

Petr	Peroutka
ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 

9. května 489

	 V	 současné	 době	 se	 naplno	
rozbíhá	 projekt	 s	 názvem	
„Vzděláváme	a	rozvíjíme	nadané	
žáky“.	 Předkladatelem	 projektu	
je	 ZŠ	 Planá	 nad	 Lužnicí	 a	 naše	
škola,	 tj.	 ZŠ	 a	 MŠ	 Sezimovo	
Ústí,	9.	května	489,	je	partnerem	
projektu.	V	praxi	to	znamená,	že	
všechny	aktivity	projektu	budou	
probíhat	na	obou	školách.	Projekt	
je	 financován	 z	 prostředků	 ESF	 
a	 jeho	 cílem	 je	 zkvalitnění	
vzdělání	 a	 maximální	 rozvoj	
potenciálu	nadaných	žáků.	
	 Stejně	jako	tzv.	problémovým	
žákům	 je	 třeba	 věnovat	
pozornost	 i	 dětem	 nadaným,	 na	
jejichž	 výběru	 spolupracujeme	
s	 Pedagogicko	 psychologickou	
poradnou	 v	 Táboře.	 Je	 nutné	
vytvořit	 nadaným	 dětem	 takové	
podmínky	 a	 nabídnout	 takové	
činnosti,	 při	 kterých	 by	 mohly	

své	možnosti	rozvíjet.	Dosavadní	
systém	 vzdělávání	 totiž	 velmi	
často	 jejich	 sice	 nadprůměrné,	
ale	 jednostranné	 nadání	
nepodporoval.	 Podle	 našich	
informací	 se	 problematikou	
nadaných	 dětí	 žádná	 běžná	
základní	škola	v	Jihočeském	kraji	
nezabývá.
	 Ještě	před	zahájením	projektu	
absolvovali	 všichni	 pedagogové	
naší	 školy	 odborné	 školení	 na	
téma	„Nadané	děti“.	V	současné	
době	 probíhá	 a	 bude	 probíhat	
odborné	 diagnostikování	
nadaných	 dětí	 ve	 spolupráci	
s	rodiči	a	PPP	Tábor.	
	 V	 následujících	 měsících	
budou	 probíhat	 dvě	 základní	
aktivity	 projektu.	 Po	 celou	
dobu	 trvání	 projektu	 (2010	 –	
2012)	 si	budou	učitelé	průběžně	
zvyšovat	 kvalifikaci,	 účastnit	

se	 seminářů,	 školení	 a	 kurzů,	
spolupracovat	 s	 PPP	 v	 Táboře	
i	 s	 pedagogy	 ZŠ	 Planá	 nad	
Lužnicí.	 Dále	 budou	 vytvářet	
metodické	materiály,	připravovat	
obsahové	 a	 organizační	 změny	
ve	 výuce,	 naučí	 se	 identifikovat	
nadané	 žáky	 a	 zpracují	 pro	 ně	
individuální	vzdělávací	plány.
	 Od	 příštího	 školního	 roku	
budou	 vytvořené	 materiály	
využívány	 pro	 přímou	 práci	
s	 nově	 identifikovanými	 žáky	
tak,	 aby	 byly	 maximálně	
respektovány	 jejich	 individuální	
a	 často	 velmi	 odlišné	 potřeby.	
Nedílnou	součástí	projektu	bude	
také	 práce	 s	 rodiči	 nadaných	
žáků,	pro	které	budou	připraveny	
informační	 materiály	 a	 odborné	
konzultace.
Zapojením	 do	 tohoto	 projektu	
chceme	 přispět	 k	 tomu,	 aby	 se	
s	 lidským	 nadáním	 nakládalo	
jako	 s	 významným	 prostředkem	
k	 zajištění	 sociálního	 
a	 ekonomického	 rozvoje	 celé	
společnosti.

Podle	 tiskové	 zprávy	 k	 zahájení	
projektu	zpracoval

Petr	Peroutka,
ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 

9. května 489

Maškary opět ovládly město

Zahájení projektu „Nadaní žáci“

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
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Klubíčkový karneval
Dne	31.1.	2010	uspořádal	v	aule	
1.	ZŠ	klub	maminek	dětský	karne-
val.	Ač	bylo	venku	pěkné	počasí,	
účast	 byla	 v	 uspokojivém	 počtu.	
Taneční	 diskotéka	 pod	 vedením	
J.	Šindelářové	 se	 střídala	 se	 sou-
těžemi,	do	kterých	se	se	zájmem	
zapojili	i	ti	nejmladší	s	rodiči.	Na	
každého	 čekalo	 na	 začátku	malé	
překvapení	a	v	průběhu	karneva-
lu	 	 spousta	 sladkých	 odměn.	 Na	
dětských	 tvářičkách	 byla	 vidět	
upřímná	 spokojenost,	 se	 kterou	
souhlasili	přítomní	rodiče	i	praro-
diče.	Aula	byla	naplněna	veselými	
maskami,	které	pocházely	převáž-
ně	z	domácích	dílniček.
Vedení	 1.	 ZŠ	 Sezimovo	 Ústí	 II.	
nám	 vyšlo	 vstříc	 a	 pro	 tuto	 akci	
s	 ochotou	 zapůjčila	 prostor	 auly,	
čímž	 jim	 tímto	 klub	 maminek	
upřímně	děkuje.

Věra	Bažantová
iniciátorka činnosti

klubu maminek Klubíčko

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/

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/

Knižní novinky:

• J. Malý:	Mlýny	větrné...	a	jiné:	
Knížka	současné	poezie. 
• A. Wyler:	Nepatrná	šance:	
Román	z	lékařského	prostředí.	
Neurochirurg	začíná	zoufalý	
zápas	o	život	svého	dítěte. 
• J. Deaver:	Kříže	u	cesty:	
Román	plný	napětí	s	nečekaným	
koncem. 
• J. Šmíd:	Z	Paříže:	Poutavé	
vyprávění	zahraničního	zpravo-
daje	o	Paříži	tak,	jak	ji	neznáte. 
• L. Kessler:	Vlčí	smečka:	

Váleční	román,	vyprávění	 
o	námořních	bitvách	roku	1944. 
• K. Hooper: Mrazivé	hříchy:	
Detektivní	román.	V	řece	se	začí-
nají	objevovat	mrtvoly,	detektiv	
Bishop	tuší	kdo	za	nimi	stojí,	ale	
nemá	důkazy. 
• J. Deveraux:	Levandulové	
ráno:	Román	plný	lásky,	roman-
tiky,	intrik.
• M. Clarková: Vražda	v	bílém:	
Psychopatický	lékař	se	zbavu-
je	svých	pacientek,	aby	získal	
jejich	majetek. 
• E. Haich:	Zasvěceni:	Kniha,	
ve	které	se	prolíná	mystické	uče-
ní,	napětí,	záhady,	zasvěcení. 
• B. Kid: Prokletí	modrého	dra-
hokamu:	Honba	za	posvátným	
kamenem.	Touha	po	nesmrtel-
nosti.	Pomsta.

Pozvánka do městských knihoven

Klub maminek 
(v	budově	městské	knihovny	Sezimovo	Ústí	II.)

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

PRAVIDELNÝ PROGRAM

PO	 14.00	-	16.00	 S	FLÉTNIČKOU	ZA	PÍSNIČKOU	(pro	děti	od	4	let)	
ÚT	 		8.30	-	09.15	 CVIČENÍ	S	DĚTMI	(lichý	týden,	děti	1	-	3	roky)
	 		9.30	-	10.15	 CVIČENÍ	S	DĚTMI	(lichý	týden,	děti	1	-	3	roky)
	 15.30	-	16.15		 VÝTVARNÁ	DÍLNIČKA	(pro	děti	od	4	do	5	let)
	 16.30	-	17.15		 VÝTVARNÁ	DÍLNIČKA	(pro	děti	od	5	do	6	let)
ST		 		9.30	-	11.30	 HERNA	PRO	RODIČE	A	DĚTI	 	
	 15.30	-	16.15	 CVIČENÍ	S	DĚTMI	(sudý	týden,	děti	3,5	-	5	let)
ČT	 		9.30	-	10.15	 VÝTVARNÁ	DÍLNIČKA	(pro	děti	od	1,5	do	3	let)	 	
	 15.30	-	17.30	 HERNA	PRO	RODIČE	A	DĚTI	
PÁ	 		9.00	-	11.00	 	PŘEDPORODNÍ	SETKÁVÁNÍ	S	DULOU 

Interaktivní	příprava	na	porod	a	mateřství,	možno	ve	
kterékoli	fázi	těhotenství;	vede	certifikovaná	Dula	
a	lektorka	předporodní	přípravy	Květa	Cermanová.	
Kontakt:	728	769	097,	cermanova@centrum.cz	(www.
kvetadula.estranky.cz)

	 16.00	-	16.30	 BŘIŠNÍ	TANEČKY	
	 16.30	-	17.00	 Základy	orientálního	tance	pro	holčičky	od	4	do	7	let

Sobota 10. dubna 2010, 
9:00 - 10:30 hodin
BURZA KOJENECKÉHO 
OBLEČENÍ, SPORTOVNÍCH 
POTŘEB, KOČÁRKŮ, 
HRAČEK A POTŘEB PRO 
DĚTI
V	jídelně		Základní	školy	Sezimo-
vo	Ústí,	9.	května	489	(I.	ZŠ)
Věci	 si	 prodává	 každý	 sám,	 pro	
prodávající	 je	 škola	 otevřena	
v	 pátek	 (9.	 dubna	 2010)	 od	 17	
hod.	do	18	hod.	a	v	sosobotu	(10.	
dubna)	od	8	hod.	Poplatek	za	lavi-
ci	je	25,-	Kč.	Nezapomeňte	si	vzít	
drobné	na	vrácení	peněz	a	viditel-
ně	ocenit	věci	na	prodej.	
Kontakt		na	tel.:	606	881	212,	
e-mail:	klubicko@gmail.com
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	 O	historii	stěhování	 	 loutkářů	
do	 nového	 prostoru	 psal	
v	minulých	Novinkách	pan	ředitel	
MěXUSu.	 Dnes	 bych	 chtěla	
vylíčit,	 jak	všechno	pokračovalo	
po	 vybudování	 vodící	 lávky	 
a	sálu	se	sedačkami.
	 Vše	 začalo	 v	 lednu	 po	
odstěhování	 velkých	 skříní	
z	 Hotelu	 MAS.	 Hned	 první	
víkend	 se	 sešli	 všichni	 loutkáři	
s	 rodinnými	 příslušníky	 s	 auty	 
a	 začali	 přenášet	 a	 převážet	
loutky,	 kulisy,	 rekvizity.	 Pak	 se	
musely	 natřít	 skříně	 pro	 loutky,	
neboť	jsou	–	na	rozdíl	od	Hotelu	
MAS	–	všechny	na	očích.	Musel	
se	vyrobit	velký	regál	pod	schody	
na	 drobné	 rekvizity	 a	 roztřídit	 
a	 uložit	 loutky.	 Dále	 bylo	
potřebné	 sehnat	 do	 sálu	 tmavší	
závěsy	(ještě	že	existuje	internet),	
objednat,	rozměřit,	ušít	a	pověsit.	
Stávající	 opona	 a	 vykrývací	

závěsy	na	lávce	se	musely	znovu	
přešít,	 protože	 prostor	 jeviště	 je	
oproti	 hotelu	 menší.	 Pak	 ještě	
vymyslet	 umístění	 propadla,	
zadních	opon	atd.	
							Byly	to	desítky	a	desítky	hodin,	
soboty	 a	 neděle,	 které	 loutkáři	
trávili	 touto	 smysluplnou	 prací.	
Největší	práci	měl	náš	zvukař	se	
zapojením	 zvukové	 a	 světelné	
sítě	na	lávce.	Jen	pro	informaci	–	
kabelu	je	zde	zabudováno	90	m.	 
A	k	tomu		ještě	s	dalším	technikem	
vymysleli	 různá	 vylepšení,	 jako	
schůdky	 na	 lávku	 pro	 zlepšení	
bezpečnosti,	bezpečné	zakončení	
lávky,	 parapet.	 Drobnosti,	 bez	
kterých	 by	 se	 hrálo	 špatně.	Teď	
bylo	potřeba	sehnat	malíře,	který	
by	 nám	 vyzdobil	 holou	 stěnu	
hlediště,	 sehnat	 bílý	 Tiros	 na	
nápis	nad	vchod	atd.
	 Bylo	 toho	 dost.	 A	 tohle		
všechno	 proto,	 aby	 „Divadýlko	

na	 schodech“	 bylo	 důstojným	
kulturním		stánkem.
	 Za	 to	 všechno	 patří	 všem	
loutkářům	 i	 jejich	 přátelům	
velký,	opravdu	velký	dík.	
V	 současné	 době	 se	 postupně	
zkracují	nitě	u	loutek	(110	loutek	
po	9	nitích)	a	zakracují	se	kulisy.	
Mezitím	 se	 musela	 nazkoušet	
a	 připravit	 nová	 pohádka	 pro	
únorové	 vystoupení	 v	 kině	
Spektrum.
	 Takže	teď,	v	březnu,	zkoušíme	
a	 pak	 předvedeme	 úplně	 novou	
pohádku	v	úplně	novém	prostředí.	
Věříme	všichni,	že	se	bude	dětem	
v	novém	„Divadýlku“	líbit	a	nám	
loutkářům	dobře	hrát.	
	 Ale	 abychom	 všechno	
nechválili,	 má	 naše	 divadlo	 dvě	
vady	na	kráse.	
Ta	 první	 je	 chybějící	 zázemí	
pro	 loutkáře.	 Nemáme	 kde	 se	
posadit	na	první	čtenou	zkoušku,	

rozpracované	kulisy	též	nemáme	
kde	 nechat,	 posadit	 se	 třeba	 ke	
kávě	není	kde	a	pozvat	hosty	také	
není	 kam.	 Celý	 prostor	 je	 totiž	
průchozí	(kvůli	bezpečnosti).	
A	 další	 vada,	 to	 jsou	 kuřácké	
dýchánky	 mladých	 z	 COP	
na	 schodech	 při	 vstupu	 do	
loutkového	 divadla.	 Po	 jejich	
odchodu	 zůstává	 nevábné	
smetiště,	 na	 domluvy	 většinou	
nereagují,	mnozí	i	nepublikovaně	
odpoví.		Prý	to	nelze	změnit.
	 A	 na	 závěr	 ještě	 vysvětlení.	
Proč	 jsme	 náš	 loutkářský	
soubor	 nazvali	 „Divadýlko	 na	
schodech“?	 Jednak	 máme	 své	
zákulisí	 rozloženo	 pod	 schody	
a	na	schodech	a	pak	–	až	k	nám	
půjdete,	 schválně	 si	 spočítejte	
schody	–	je	jich	47.

Za	loutkáře	
z	„Divadýlka	na	schodech“	

Marcela Hofbauerová

	 Někde	jsem	četl,	že	pohádkové	
království	 není	 stejná	 země	 jako	
ty	 ostatní.	Na	mapě	 ji	 nenajdete,	
vlaky	 tam	 nejezdí,	 lodě	 tam	
neplují.	 Do	 tohoto	 království	 se	
létá	na	křídlech	fantazie.	Ta	křídla	
prý	má	 každý,	 ale	 někteří	 o	 tom	
nevědí.
	 V	 měsíci	 dubnu	 bychom	
vás	 chtěli	 pozvat	 na	 celou	 řadu	
pohádkových	 příběhů,	 kterými	
chceme	 potěšit	 jak	 děti,	 tak	
dospěláky,	 kteří	 ještě	 dovedou	
být	 dětmi	 a	 pro	 samý	 shon	 se	
nezapomněli	radovat	a	smát.
Ve středu 7. 4. od 16:30 to bude 
Vodnická pohádka.	 Jedná	 se	 
o	 autorské	 představení	 v	 podání	
divadélka	Čekánek	při	ZŠ	Tábor	
-	 Čekanice.	 Jak	 název	 napovídá,	
v	pohádce	se	 to	vodní	havětí	 jen	
hemží.	Uvidíme	malé	hastrmanské	
cácorky	 a	 vodníka,	 se	 kterým	
se	 ponoříme	 až	 na	 dno	 rybníka	 
a	zjistíme,	co	ukrývá	stará	truhla.	
Jak	už	to	v	pohádkách	bývá,	ani	v	té	
Vodnické	nechybí	dobro	v	podobě	
hodné	a	pracovité	Bětušky,	a	také	
zlo,	 které	 představuje	 chamtivá	
mlynářka	s	dcerou.	Ty	se	sobecky	
nastěhovaly	 do	 mlýna	 a	 nebojí	
se	 k	 jeho	 získání	 použít	 ta	
nejmocnější	kouzla.	Ale	pozor	na	
malého	prohnaného	čerta,	kterého	

jejich	 čáry	 přivolaly!	 A	 jak	 to	
všechno	dopadne?	Kdo	ví,	ale	jak	
dobře	víme,	voda	oheň	uhasí.
	 Další	 nadpřirozenou	 bytost,	
Hejkala,	 pak	 můžete	 vidět	 ve 
středu 21. a 28. 4. od 16:30, 
v Divadélku na schůdkách. 
Pohádku O HEJKALOVI 
uvádí	 loutkoherecký	 soubor	 ze	
Sezimova	Ústí.
	 V	pátek	30.	4.	nás	navštíví	další	
pohádková	 bytost,	 čarodějnice.	
O	 půlnoci	 před	 sv.	 Filipem	 
a	 Jakubem	 mají	 prý	 kouzelné	
síly	 větší	 moc	 než	 jindy.	 Tuto	
noc	 nazýváme	 Noc	 čarodějnic.	
A	 jak	 čarodějnice	 vypadá?	 Její	
postava	 připomíná	 obyčejnou	
stařenu.	Ze	zvláštních	znamení	lze	
připomenout	 velký	 nos,	 výrazně	
čnějící	 zuby	 a	 rozcuchané,	 šedé	
vlasy.	Čarodějnice	ale	nelétají,	jak	
si	pánové	myslí,	za	každého	počasí	
a	v	každé	denní	době.	Nejčastěji	
je	 možné	 je	 vidět	 30. dubna	 za	
úplňku.	A	právě	na	tento	den	jsme	
pro	 vás	 připravili	Čarodějnický 
senior klub.
Dámy	 a	 pánové!	 Košťata	 jsou	
připravena,	 letový	 řád	 také.	
Startujeme	 v	 19:00	 hod.	 ve	
vestibulu	 SPEKTRA.	 K	 tanci	 
a	 poslechu	 nám	 tentokrát	 hraje	 
J.	Dafčík.

	 Jan	Werich	 říkával,	 že	 jediný	
majetek	 národa	 je	 řeč.	 A	 ta	 řeč	
žije,	 roste	 či	 hyne.	 Dnes	 se	 lidé	
učí	 německy,	 anglicky,	 posíláme	
si	 zkratky,	 zprávy,	 SMS.	 A	 teď	
si	 představte,	 že	 z	 jeviště	 zazní	
krásná	Jiráskova	původní	čeština,	
bohatá	na	takové	výrazy,	které	se	
už	dnes	ani	nepoužívají	a	málokdo	
z	nás	 je	 zná.	Na 1. května	 jsme	
pro	 vás	 připravili	 perlu	 české	
dramatické	 klasiky,	 Jiráskovu 
LUCERNU.	 Hru	 překvapivě	
živou	 a	 nadčasovou,	 která	
promlouvá	 k	 divákům	 v	 každém	
okamžiku	našich	dějin.	Ať	už	jde	 
o	symboly,	národní	identitu,	hrdost,	
malost	 či	 maloměšťáctví.	 Příběh	 
o	kouzelném	stromě,	starodávném	
právu,	 hrdém	 mlynáři,	 jeho	
schovance	 Haničce	 a	 krásné	
kněžně	 uvidíte	 v	 nastudování	
divadelního	 souboru	 z	 Bystřice	
u	Benešova,	 pod	 vedením	Marie	
Neradové.	 Protože	 je	 příběh	
zasazen	 do	 pohádkového	 rámce,	
kde	 mezi	 smrtelníky	 přichází	
bytosti	 jako	vodník,	nebo	hejkal,	
vybrali	jsme	pro	něj	i	pohádkové	
prostředí.	Hrát se bude tentokrát 
venku, v parku na náměstí 
Tomáše Bati. Představení 
začíná ve 21:00 a vstupné je 
dobrovolné. 

A	 ještě	 je	 tu	 jeden	 pohádkový	
příběh.	Začal	v	LŠU	v	Sezimově	
Ústí,	kde	 se	pod	vedením	Radka	
Dvořáka	 rodí	 talenty	 ve	 hře	 na	
kytaru.	 Radek	 Dvořák	 spolu	
s	Pavlem	Kvičinským,	který	se	stal	
od	roku	2009	duší	party	mladých	
sympatických	muzikantů,	založili	
kapelu ROOF.	 	 Hrají	 normální	
pohodovou	 muziku	 pro	 lidi	 bez	
rozdílu	 věku	 a	 přináší	 stále	 něco	
nového.	O	tom,	že	jejich	písničky	
mají	 své	 nadšené	 posluchače,	
přinesla	 nezvratný	 důkaz	 akce	
z	minulého	 roku,	HILTONFEST,	
kde	 skupina	 obsadila	 ve	 velké	
konkurenci	1.	místo.	Představí se 
vám v pátek 23. 4. v 19:00,	v	sále	
SPEKTRUM,	se	svým	speciálním	
hostem,	 českobudějovickou	
kapelou	 BLACK	 VELVET	
SOUICID	 (dřívější	 THE	
PILOTS)
Věřím,	 že	 vás	 jejich	 písničky	
nezklamou.
Na	 závěr	 bych	 vám	 chtěl	 popřát	
krásné	 chvíle	 s	 pohádkami,	
písničkami,	kamarády	a	přáteli	 u	
nás	v	městském	středisku	kultury	
a	sportu.			
                                                                                                                   

Vrkoč Karel

Divadýlko na schodech

Pojďte s námi do pohádky
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Kultura

8. - 14.3. Týden čtení 
–	celostátní	akce	na	podporu	čtení	a	čtenářství	

12. 3. - Koncert vokální skupiny „X-TET“ 
z	Jindřichova	Hradce	–	černošské	spirituály,	tradicionály,	gospely,	19	
hodin,	obřadní	síň	radnice,	vstupné	50,-		Kč,	vstupenky	v	prodeji	od	
1.	3.	2010	v	sekretariátu	starosty.

19. 3.  - „Čerti z Tojflštejna“ 
pohádka	pro	děti	s	písničkami,	hraje	Divadlo	Nahoď	z	Prahy,	15.30	
hodin,	obřadní	síň	radnice,	vstupné	30,-	Kč,	vstupenky	v	prodeji	od	
1.	3.	2010	v	sekretariátu	starosty.

19. 3. -  „Ubu paroháčem“ 
–	divadelní	představení	pro	dospělé,	hraje	Divadlo	Nahoď	z	Prahy,	
19	hodin,	obřadní	síň	radnice,	vstupné	50,-	Kč,	vstupenky	v	prodeji		
od	1.	3.	2010	v	sekretariátu	starosty

19. 3. - Sportovní ples v restauraci Maxim, 
od	20	hodin,	hraje	Klasik	trio,	vstupné	100,-	Kč	

24. 3. – Klub Plánských Dam 
–	zdobení	velikonočních	perníčků	s	Marií	Starou

26. – 27. 3.  - Noc s Andersenem 
–	dětské	oddělení	MěK

28. 3. – Pohádka o veliké řepě 
v	podání	nově	založeného	plánského	divadelního	spolku	–	od	15	
hodin,	v	obřadní	síni	radnice.	Vstupné	dobrovolné.	

30. 3. – MC Kopretina – „Jarní probouzení“ 
–	od	16	hodin	v	DPS	Baobab	–	háčkování	velikonočních	kuřátek	a	
vajíček	s	„Dílničkou	pod	Dubem“
 
7. 4.	–	Podvečer nejen pro seniory 
v	restauraci	Maxim	–	JO-LI	band	–	Josef	Lidral,	Janka	a	Alča	–	od	
16	hodin,	vstupné	20,-	Kč	

7. 4. Velikonoční koncert žáků ZUŠ Sezimovovo Ústí 
–	obřadní	síň	radnice	–	od	18	hodin

10. 4.  Klub Plánských Dam 
pořádá	výlet	do	termálních	lázní	Bad	Füssing

14. 4.	–	5. setkání Klubu Plánských Dam 
s	Jarkou	Vomáčkovou	a	Petrem	Pospíšilem		od	18	hodin	v	obřadní	síni

16. 4. -  „Za Sluncem“ a „Ve Dvou“ 
koncert	folkových	skupin	-	obřadní	síň	řadnice,	18	hodin

18. 4.	–	„O Hejkalovi“ 
–	loutková	pohádka	pro	děti	v	podání	Loutkářů	ze	Sezimova	Ústí,	
obřadní	síň	radnice,	od	15	hodin

20. 4.	–	„Ozdobné drátkování“ 
MC	Kopretina	pořádá	v	MŠ	Pohádka	–	od	15	hodin

21. 4. –	Klub Plánských Dam 
–	beseda	s	Pavlem	Talichem	o	pěstování	fuchsií,	doplněná	videopro-
jekcí	–	18	hodin,	obřadní	síň	radnice

30. 4. –	stavění májky	před	DPS	Baobab

30. 4.	–	zahájení sezóny v  „Kiosku Na pláži“	–	
skupina	Happy	Band	Jirky	Maříka

30. 4.	–	Čarodějnice Na Pískách	–	pořádají	místní	hasiči,	
k	poslechu	i	tanci	hraje	skupina	Allegro	Band	Standy	Petrů

1. 5. –	Westernové odpoledne u Hálů na „Ranči 
Na Samotách“ –	svod	koní,	country	kapela,	lasování,	práce	
s	bičem,	překážky,	soutěže,	country	tance	a	mnoho	dalšího
              

Výstavy

Obřadní síň radnice
Výstava	prací	žáků	ZUŠ	Sezimovo	Ústí,	vernisáž	v	pátek	2.	dubna,	
od	17	hodin,	o	kulturní	program	se	postarají	žáci	a	učitelé	ZUŠ	
Sezimovo	Ústí

Galerie G2 
Od		2.	dubna	do	14.	července	–	Stanislav	Klváček		„Co	se	děje	na	
parketě“	–	černobílá
fotografie	–	vernisáž	pátek	2.dubna,	od	19	hodin

Městská knihovna Planá nad Lužnicí
Výstava	–	„O	pejscích	a	kočičkách“	–	keramika	dětí	ze	zájmového	
kroužku	ZŠ	k	připomenutí	65.	výročí	úmrtí	Josefa	Čapka

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.

Plánujeme

MC	Kopretina	–	24. 4. „Hravé odpoledne pro děti“ 
–	od	14	do	17	hodin	v	tělocvičně	ZŠ.	Program	bude	upřesněn	na	
plakátkách.

22. května	–	oslava 10 let města Planá nad Lužnicí
-	dopoledne	BAMBI		2010	-	přehlídka	všech	dětských	zájmových	
skupin,	které	v	Plané	nad	Lužnicí	pracují	
odpoledne	vlastní	oslavy	jmenování	městem,	hostem	odpoledne	
Martin	Maxa

Plán akcí na duben 2010 v Plané nad Lužnicí
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Úterý 6. dubna od 17 hodin
Dešťová víla
ČR,	přístupno,	96	minut
Klasická	 romantická	 pohádka	 o	 dobru	 a	 zlu.	 Dešťová	 víla	 jde	
krajem	převlečená	za	chudou	ženu.	Pozná,	že	 lidé	začali	myslet	
hlavně	na	peníze	a	vytrácí	se	mezi	nimi	dobro	a	láska.	Rozhodne	
se	proto,	že	jim	vezme	vodu...	Ale	nebojte,	jak	už	to	v	pohádkách	
bývá,	nakonec	dobro	a	láska	zvítězí.
Režie:	Milan	Cieslar	•	Hrají:	V.	Kerekes,	J.	Gottwald																																																																																															
Cena	vstupenky:	75	Kč	•	Uvádí:	Bioscop

Úterý 6. dubna od 19.30 hodin
Pouta
ČR,	do	12	let	nevhodné,	145	minut
Antonína,	příslušníka	tajné	policie,	všechno	kolem	-	práce	i	rodin-
ný	život	-	ubíjí	a	nudí.	Upne	se	na	Kláru,	nedosažitelnou	dívku,	
neví,	co	od	ní	chce,	ale	chce	to	strašně.	Není	v	tom	láska	ani	jiný	
druh	vášně	-	pouze	spalující	touha		po	iluzi	útěku	z	klece	nudného	
života	beze	smyslu.	Snaha	získat	ji	ho	obrací	i	proti	vlastním	lidem	
a	systému.
Režie:	Radim	Špaček	•	Hrají:	O.	Malý,	K.	Farkašová
Cena	vstupenky:	75	Kč	•	Uvádí:	Bontonfilm

Středa 7. dubna od 19.30 hodin
Nebe, Peklo... Zem (Nebe,	Peklo...	Zem)
SR,	do	15	let	nepřístupno,	95	minut
Mladá	 baletka	 má	 před	 sebou	 úspěšnou	 kariéru.	 Seznámí	 se	 ale	 
s	charismatickým	lékařem	a	tento	vášnivý	a	zároveň	bolestný	vztah	
jí	umožní	poznat	dvě	hraniční	polohy	lásky	-	nebe	i	peklo,	aby	našla	
i	zem...	
Režie:	Laura	Siváková	•	Hrají:	Z.	Kanócz,	B.	Wroclawski
Cena	vstupenky:	75	Kč	•	Uvádí:	Bioscop

Úterý 13. dubna od 19.30 hodin
Mamut	(Mammoth)
Švé.,	do	12	let	nevhodné,	titulky,	121	minut
Leo	je	tvůrcem	vzkvétajících	webových	stránek	a	vkročil	do	světa	
peněz	a	velkých	rozhodnutí.	Ellen	je	oddanou	lékařkou	na	pohoto-
vostní	chirurgii	a	obětovala	své	dlouhé	pracovní	směny	zachraňo-
vání	životů.	Během	pracovní	cesty	do	Thajska	Leo	bezděčně	spus-
tí	řetězec	událostí,	které	budou	mít	dramatický	dopad	na	všechny.
Režie:	Lukas	Moodysson	•	Hrají:	G.	G.	Bernal,	M.	Williams
Cena	vstupenky:		75	Kč	•	Uvádí:	Cinemart

Středa 14. dubna od 19.30 hodin
Doktor od Jezera hrochů
ČR,	přístupno,	102	minut
Mladý	lékař,	internista	v	pražské	nemocnici,	žije	se	svou	manžel-
kou	a	její	matkou.	Tchyně	si	pro	dceru	vždy	přála	prvotřídní	partii,	
nejlépe	lékaře,	zámožného,	úspěšného	a	váženého,	dnes	je	ovšem	
zcela	pohoršena	jeho	nedostatečnou	ctižádostivostí,	přílišnou	dob-
rotou	a	hlavně	neschopností	vydělat	dostatek	peněz	na	drahé	auto	
a	vilu.
Režie:	Zdeněk	Troška	•	Hrají:	J.	Šmíd,	E.	Holubová,	J.	Langmajer
Cena	vstupenky:	75	Kč	•	Uvádí:	Falcon

Úterý 20. dubna od 19.30 hodin
Prokletý ostrov (Shutter	Island)
USA,	do	15	let	nepřístupno,	titulky,	137	minut
Izolovaný	 ostrov,	 na	 něm	 přísně	 střežená	 psychiatrická	 léčebna	
pro	nejtěžší	případy.	Detektiva	a	jeho	kolegu	sem	přivedlo	pátrání	
po	 šílené	vražedkyni,	 která	 zmizela.	 Jsou	přesvědčeni,	 že	 zdejší	
léčebné	metody	nejsou	zcela	v	pořádku.	Otázkou	je	ale	i	detekti-
vova	příčetnosti	vystavovaná	minulým	traumatům	i	novým	otře-
sům…
Režie:	Martin	Scorsese	•	Hrají:	L.	DiCaprio,	M.	Ruffalo
Cena	vstupenky:	75	Kč	•	Uvádí:	Bontonfilm

Středa 21. dubna od 19.30 hodin
Percy Jackson: Zloděj blesku (Percy	 Jackson	&	 the	
Olympians:	The	Lightning	Thief)
USA,	přístupno,	dabing,	118	minut
Sice	 je	 právě	 začátek	 21.	 století,	 ale	 zdá	 se,	 že	 antičtí	 bohové	 
z	bájného	Olympu	se	rozhodli	sestoupit	z	trůnů	a	tím	i	vstoupit	do	
Percyho	života.	Percy	se	totiž	dozvídá,	že	jeho	skutečným	otcem	
je	Poseidon,	bůh	moří	a	vodního	živlu.	A	to	znamená,	že	Percy	je	
napůl	člověk,	napůl	bůh.	Teď	se	ukáže,	jestli	je	také	hrdina...
Režie:	Chris	Columbus	•	Hrají:	L.	Lerman,	U.	Thurman,	P.	Brosnan
Cena	vstupenky:	75	Kč	•	Uvádí:	Bontonfilm

Úterý 27. dubna od 19.30 hodin
Vlkodlak (The	Wolfman)
VB,	do	15	let	nepřístupno,	titulky,	102	minut
Od	chvíle,	kdy	ve	filmové	klasice	studia	Universal	zoufalý	vlko-
dlak	poprvé	zavyl	na	Měsíc,	uplynulo	už	skoro	70	let,	přesto	posta-
va	spořádaného	člověka,	který	se	pod	vlivem	úplňku	mění	v	krve-
lačnou	bestii,	nepřestává	diváky	fascinovat.	Nejnovější	zpracování	
legendy	teď	dostanete	v	luxusním	balení	s	oscarovými	herci.
Režie:	Joe	Johnson	•	Hrají:	B.	Del	Toro,	E.	Blunt
Cena	vstupenky:	75	Kč	•	Uvádí:	Bontonfilm

Středa 28. dubna od 19.30 hodin
Květ pouště	(Desert	Flower)
VB,	přístupno,	titulky,	124	minut
Skutečný	 příběh,	 v	 němž	bývalá	modelka	 popisuje	 svou	 neuvě-
řitelnou	cestu	od	kočovného	života	v	somálské	poušti	na	nejzná-
mější	světová	přehlídková	mola.	Byl	to	sen	a	noční	můra	zároveň.	 
V	New	Yorku,	na	vrcholu	své	kariéry,	poprvé	v	rozhovoru	otevře-
ně	promluvila	o	problému	ženské	obřízky,	kterou	sama	vytrpěla,	
když	jí	bylo	5	let.	
Režie:	Sherry	Hormann	•	Hrají:	L.	Kebede,	S.	Hawkins
Cena	vstupenky:	75	Kč	•	Uvádí:	Cinemart

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

PROGRAM KINO SPEKTRUM - DUBEN



téma: mobilní internet

Jak šetří chytří

SPRÁVNOU ODPOVĚĎ VÁM DÁ JEDINĚ U:FON.
S 3G MOBILNÍM INTERNETEM ZA 390 KČ MĚSÍČNĚ 
TOTIŽ NYNÍ ZÍSKÁVÁTE JEŠTĚ VYŠŠÍ VÝKON ZA NIŽŠÍ CENY.
• připojení, kdekoliv si přejete; internet je totiž 

mobilní v rámci celé republiky

• běžná rychlost internetu 400–700 kb/s 
(umožňuje pohodlné surfování po internetu, 
stahování souborů, používání oblíbených 
služeb ICQ, Facebook, posílání e-mailů...), 
v ideálních podmínkách až 3,1 Mb/s

• chytrý USB modem, který 
si jednoduše nainstaluje 
úplně každý, 
jeho cena je navíc 
bezkonkurenční

PŘIPOJTE SE I VY
NA NEJVÝHODNĚJŠÍ MOBILNÍ INTERNET.

OBJEDNÁVEJTE NA 811 811 811 NEBO NA WWW.UFON.CZ

přejete; internet je totiž 
republiky

netu 400–700 kb/s 
 surfování po internetu, 

používání oblíbených 
ok, posílání e-mailů...), 
ách až 3,1 Mb/s

který 
aluje 

 VY
DNĚJŠÍ MOBILNÍ INTERNET.

KTERÉ MOBILNÍ PŘIPOJENÍ JE NEJLEVNĚJŠÍ?

za 390 KčA

za 600 KčB

za 650 KčC

za 831 KčD

Inz_184x271_3GmobInt_Sezimovo_Usti.indd   1 25.2.10   10:16
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
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ČTVRTEK 8. 4.  2010 od 19.00, sál SPEKTRUM
PUDL A MAGNOLIE  
V	hlavní	roli	IVA	JANŽUROVÁ	-	vyprodáno

NEDĚLE 11. 4.  od 19.00, sál SPEKTRUM
Koncert WALTERA FISCHBACHERA
Trio	newyorského	klavíristy	Waltera	Fischbachera,		známého	 
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.
Vstupné:	100,-	Kč

PONDĚLÍ 12. 4. od 19.00, sál SPEKTRUM
ZDENĚK IZER „Ze dvou se to lépe táhne“
Pořad	známého	baviče	s	hostem.
Rezervace	v	předprodeji:	240,-	Kč
Zcela	nový	zábavný	pořad,	ve	kterém	se	diváci	budou	moci	opět	
setkat	s	jedinečným	a	nezaměnitelným	humorem	Zdeňka	Izera	...
Jako	vždy	přijdou	na	řadu	oblíbené	parodie	televizních	pořadů,	
zábavných	soutěží	a	imitování	celé	řady	populárních	českých	 
i	zahraničních	zpěváků	a	zpěvaček	-	vystoupení	je	opět	obohacené	
nejrůznějšími	zábavnými	kostýmy	a	převleky.	Partnerkou	Zdeňka	
Izera	v	novém	programu	bude	tentokrát	skvělá	zpěvačka	Luďka	
Kuralová.	

STŘEDA 7. 4. od 16.30, sál SPEKTRUM
VODNICKÁ POHÁDKA
Autorská	pohádka	s	veselými	písničkami	v	podání	divadélka	Čeká-
nek	při	ZŠ	Tábor	Čekanice.
Vstupné:	30,-	Kč																																																																																																																																					

STŘEDA 21. a 28. 4. od 16.30, 
O HEJKALOVI
Divadýlko	na	schůdkách,	Spektrum
Loutkoherecký	soubor	ze	S.	Ústí.	V	případě	většího	počtu	diváků	se	
představení	po	30	min.	opakuje.
Vstupné:	20,-	Kč
 
PÁTEK 23. 4. od 19.00, sál SPEKTRUM
Koncert skupiny ROOF
	–	Planá	nad	Lužnicí	(vítěz	Hiltonfestu	2009)
a		BLACK VELVET SUICIDE	(dříve	THE	PILOTS)	
České	Budějovice.
http://bandzone.cz/thepilots,	Vstupné:	50,-	Kč

PÁTEK 30. 4. od 19.00, vestibul SPEKTRUM
ČARODĚJNICKÝ SENIOR KLUB
Košťata	jsou	připravena,	letový	řád	také,	takže	stačí	jen	vystartovat.	
Slosovatelné	vstupenky,	předtančení	a	pohádka	pro	dospělé.	K	tanci	
a	poslechu	hraje	D.	J.	BAND	–	Jan	Dafčík.	Nutno	rezervovat.
Vstupné:		80,-	Kč

KURZY:

ČTVRTEK 22. 4. od 17.00, klubovna SPEKTRUM
VÝROBKY ZE VČELÍHO VOSKU

Obsahem	kurzu	je	základní	seznámení	se	včelami,	včelím	voskem	 
a	následně	pak	výrobou	svíček.
Výroba	svíček	z	plástve,	výroba	formy.	Nutno		objednat	předem.
Vstupné:	60,-	Kč

ŠKOLNÍ POŘADY:

ČTVRTEK 15. 4. od 10.00, sál SPEKTRUM
VODNICKÁ POHÁDKA

ÚTERÝ 20. 4. od 8.30 a 10.00, sál SPEKTRUM
DROGY A AIDS

VÝSTAVY:
Velikonoce v  knihovně (K	Hájence	666,	S.	Ústí	II)
Tradiční		výstava	(do	8.	4.	2010)

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

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

Výtvarné práce ze soutěže ke Dni Země	-	vestibul	Spektrum	ve	
spolupráci	s	5.	ZO	ČSOP	Tábor
od	12.	4.	do	7.	5.	2010
 

PŘIPRAVUJEME:
SOBOTA 1. 5. od 21.00, park před poštou
LUCERNA
Divadelní	představení	v	podání	divadelního	souboru		z	Bystřice	u	
Benešova,	Vstupné	dobrovolné.

Sobota 1. 5. 2010  290,-	Kč	info	viz	předprodej
Výlet Bavorský les, obory, výstup na Luzný

Předprodej  vstupenek Spektrum vchod od parkoviště.
PO a ST: 9-11 , 13-16 hod., tel.: 381/276707,
mail: MeXus@sezimovo-usti.cz , více http://www.kulturamexus.cz

MĚSTSKÉ STŘEDISKO KULTURY A SPORTU - DUBEN

Dešťová víla Ožeň se Ivane – úspěšná premiéra 
Divadélka Múzika se ve Spektru konala 
25. února

Doktor od jezera hrochů


