
	 Město	Sezimovo	Ústí	rozhod-
nutím	 rady	 města	 ze	 dne	 24.	 1.	
2011	zřídilo	tyto	fondy:
Fond kultury a zájmové činnos-

ti, Fond sportu a TV, Sociální 
fond a Fond životního prostředí.
 Upozorňujeme na nutnost 
včasného podání žádostí o do-
tace na předepsaném formuláři  
v termínu do 31. 3. 2011. 
Žádosti	 o	 přidělení	 prostředků	 
z	fondů	lze	vyzvednout	na	poklad-
ně	MěÚ	S.	Ústí	nebo	použít	formu-
lář	na	webových	stránkách	města.
	 Bližší	 informace	 o	 fondech	 
k	dispozici	na	webových	stránkách	
města	 nebo	 na	 odboru	 ekonomi-
ky	a	plánování	u	 	 Ing.	Miroslavy	
Svitákové.	Formulář	Fond	Sportu	
a	TV	lze	vyzvednout	na	pokladně	
či	 u	 Bc.	 Jana	 Novotného	 (odbor	
stavebního	úřadu).

Vážení	spoluobčané,
	 je	 to	 již	 více	 než	 tři	 měsíce,	
co	 bylo	 zvoleno	 nové	 zastupitel-
stvo	a	následně	i	vedení	města.	Na	
nějakých	„100	dní	hájení“	nezbyl	
čas,	 úkolů,	 které	 bylo	 a	 je	 nutno	
řešit,	 je	 opravdu	 hodně.	 Jednak	
to	 jsou	 ty	 běžné,	 každodenní,	
spojené	 s	 provozem	 úřadu,	 škol,	
školek,	 správy	 města	 a	 Měxusu,	
jednak	 ty	 dlouhodobější,	 spojené	
s	 investicemi	 a	 dalším	 rozvojem	
města.	U	tohoto	bych	si	dovolil	se	
trochu	pozastavit.

	 Po	předchozí	dohodě	v	zastu-
pitelstvu	města	nebyly	ve	 schvá-
leném	 rozpočtu	 města	 na	 rok	
2011	zahrnuty	žádné	významnější	
investiční	akce	a	opravy.	Ty	 jsou	
v	 současné	 době	 vyhodnocová-
ny	 z	 hlediska	 jejich	 potřebnosti	 
a	finančních	možností	města	a	do	
rozpočtu	 města	 budou	 postupně	
zahrnovány.	 S	 tím	 souvisí	 i	 stá-
le	 ještě	 existující	 možnost	 žádat	
pro	 určité	 projekty	 prostředky	 
z	grantů	a	fondů.	Vedení	města	se	
rozhodlo	znovu	požádat	o	dotace	

z	evropských	fondů,	týkajících	se	
projektů	 rekonstrukce	 místních	
komunikací	 Táborská,	 Prokopa	
Holého,	Klášterní	a	Hromádkova,	
a	 dále	 projektů	 modernizace	 ZŠ	 
a	MŠ	9.	května	489	a	moderniza-
ce	ZŠ	Školní	náměstí	628.	Dále	se	
dokončuje	příprava	žádosti	o	do-
taci	na	projekt	Revitalizace	sídel-
ní	zeleně,	upraveného	na	základě	
podnětů	a	připomínek	občanů.	
	 Stranou	 nezůstala	 ani	 otázka	
domu	 seniorů	 a	 obecně	 poskyto-
vání	 služeb	 pro	 seniory	 v	 našem	

městě.	 V	 součinnosti	 se	 sociální	
komisí	 probíhá	 mapování	 akut-
ních	 potřeb	 a	 posuzování	 mož-
nosti	 zřízení	 denního	 stacionáře.	
Vedle	toho	zvažujeme	v	letošním	
roce	i	pořízení	komunitního	plánu	
města,	 ze	 kterého	 by	 měly	 vy-
plynout	 i	 modifikace	 stávajícího	
projektu	domu	seniorů	či	činností	
pečovatelské	služby	apod.

Mgr. Ing. Martin Doležal,	
starosta	města	

V TOMTO VYDÁNÍ:

• Přehled místních  poplatků na území města Sezimova Ústí v roce 2011 • Sčítání lidu 2011 krok za krokem • Informace 
ze Správy Města Sezimovo Ústí • Informace o vyúčtování služeb spojených s bydlením • Lions klub Tábor
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Proslov starosty města

Další ročník reprezentačního plesu města Sezimova Ústí se konal 22. ledna 
2011 tradičně v Hotelu MAS. Podobně jako v letech minulých program za-
hajovaly sezimoústecké mažoretky, o hudební doprovod se opět starali Hudci  
z Kyjova a táborská kapela Big Papa.
foto - Vladimír Doležal - Měxus

Schválený rozpočet r. 2011  
v základních číslech 
Rozpočet	 (v	tis.	Kč)
Celk.příjmy	po	konsolidaci	 101	013,00
Celk.výdaje	po	konsolidaci	 96	681,60
Výsledek	salda	hospodaření	 4	331,40
Financování	 -4	331,40
z	toho	splátky	úvěrů	a	půjček(	dl.)	 -2	257,00
změna	stavu	prostř.	na	účtech	 -2	074,40

Fondy města Sezimova Ústí
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Přehled místních  poplatků na území 
města Sezimova Ústí v roce 2011

Přehled místních  poplatků na území města Sezimova Ústí v roce	2011 
 
Druh poplatku Poplatník Sazba 

 Kč/kalendářní rok 
 Splatnost Osvobození a 

úlevy 
ze	psa 
- v rodinných domcích 
 

držitel psa 600,-- za prvého psa do	30.	4.	2011 viz čl. 7 
 
obecně závazné 
vyhlášky  
č. 2/2010 

1	000,-- za druhého a každého dalšího psa 

- v ostatních případech 
 

 1	000,-- za prvého psa 

1	500,--  za druhého a každého dalšího psa 

- v odlehlých místech u čp. 112, 114, 228, 687 
 
 

 100,-- za prvého psa 

400,-- za druhého a každého dalšího psa 

- u poživatele invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který 
je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo 
poživatele sirotčího důchodu 

 

 200,-- za prvého psa 

300,-- za druhého a každého dalšího psa 

za lázeňský nebo rekreační pobyt 
 

fyzická osoba 
 
odvádí 
ubytovatel 

10,-- za osobu a každý i započatý den, není-li	
tento dnem příchodu 

čtvrtletně – 
nejpozději vždy do 
10. dne po uplynutí 
kalendářního 
čtvrtletí 

viz čl. 12 
 
obecně závazné 
vyhláška  
č. 2/2010 

za užívání veřejného prostranství uživatel 
prostranství 

viz čl. 17 
 
obecně závazné vyhlášky č. 2/1020 

při oznámení 
užívání 

viz čl. 19 
 
obecně závazné 
vyhláška  
č. 2/2010 

ze vstupného pořadatel akce 5	% u úhrnné částky 
vybraného vstupného u 
jednorázových akcí a u 
všech akcí bez	prodeje	
a	konzumace	
alkoholických nápojů 

do 15 dnů ode dne 
skončení akce 

čl. 24 
 
obecně závazné 
vyhláška  
č. 2/2010 

20	% z úhrnné částky 
vybraného vstupného u 
opakovaných akcí 
s prodejem	a	
konzumací 
alkoholických nápojů 

z ubytovací kapacity ubytovatel 4,-- za každé využité lůžko do 15 dnů po 
uplynutí každého 
kalendářního 
čtvrtletí 

čl. 29 
 
obecně závazné 
vyhláška  
č. 2/2010 

za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné 
technické herní zařízení povolené ministerstvem 
financí 

provozovatel 5	000,-- na tři měsíce za každý provozovaný 
VHP a za každé povolené THZ 

čl. 34 --- 

za provoz systému systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 

fyzická osoba, 
která má v obci	
trvalý pobyt 

500,-- osoba/kalendářní rok do	31.	5.	2011 čl. 6 
 
obecně závazné 
vyhlášky  
č. 3/2010 fyzická osoba, 

která má ve 
vlastnictví stavbu 
určenou nebo 
sloužící 
k individuální 
rekreaci, ve které 
není hlášena 
k trvalému pobytu 
žádná fyzická 
osoba 

500,-- objekt/kalendářní rok 

  
Celá úprava místních poplatků, tedy splnění ohlašovací povinnosti, možná osvobození a úlevy od poplatků, jsou stanoveny obecně závaznou 
vyhláškou č. 2/2010, o místních poplatcích a obecně závaznou vyhláškou č. 3/2010, o místním 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:  Komárková Jana -  budova	B	- 2.	patro	-  č. dveří 308 – tel. č. 381 201 121 
 
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 - tel. č. 381 201 117 
 
Poplatek za užívání veřejného prostranství 
Odpovědný referent:  Beránek Josef - budova	A	- 1.	patro	-  č. dveří 214 - tel. č. 381 201 115 
 
 
 
 

Celá	úprava	místních	poplatků,	tedy	splnění	ohlašovací	povinnosti,	možná	osvobození	a	úlevy	od	poplatků,	jsou	stanoveny	obecně	závaznou	
vyhláškou	č.	2/2010,	o	místních	poplatcích	a	obecně	závaznou	vyhláškou	č.	3/2010,	o	místním	poplatku	za	provoz	systému	shromažďování,	
sběru,	přepravy,	třídění,	využívání	a	odstraňování	komunálních	odpadů.	Obě	vyhlášky	jsou	dostupné	na	internetových	stránkách	města	Sezi-
mova	Ústí:	www.sezimovo-usti.cz
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1) Blíží se první návštěva komi-
saře. 
Každá	 domácnost	 najde	 ve	 své	
schránce	 lísteček,	 kde	 bude	 uve-
deno	 jméno	 sčítacího	 komisaře,	
který	formuláře	přinese,	číslo	jeho	
průkazu	a	termín,	kdy	do	domác-
nosti	přijde.	Čas	návštěvy	budou	
volit	komisaři	nejčastěji	v	pracov-
ní	den	v	podvečer	nebo	o	víkendu,	
aby	zastihli	rodinu	doma.	
2) Jak poznám sčítacího komi-
saře?
Sčítací	komisař	se	bude	při	rozno-
su	 formulářů	prokazovat	 speciál-
ním	průkazem	sčítacího	komisaře,	
který	bude	předkládat	při	návště-
vě	 v	 každé	 domácnosti	 společně	
s	občanským	průkazem.	Zároveň	
bude	mít	přes	rameno	modrou	taš-
ku	s	velkým	žlutým	logem	České	
pošty.	

3) Komisaři roznáší formuláře.
Sčítací	 komisaři	 navštíví	 v	 době	
od	 7.	 do	 25.	 března	 každou	 do-
mácnost	v	ČR	a	předají	 jí	dotaz-
níky	pro	všechny	osoby,	které	tam	
žijí.	
Komisař	 přinese	 do	 domácnosti	
celkem	 tři	 formuláře	 s	vysvětliv-
kami:	
•	 Zelený	 sčítací	 list	 osoby	 (ka-
ždý	člověk	v	domácnosti	dostane	
svůj	vlastní)
•	 Žlutý	 bytový	 list	 (každá	 do-
mácnost	dostane	jeden)
•	 Oranžový	 domovní	 list	 (ten	
dostanou	 pouze	 majitelé	 nebo	
správci	domů)
4) Co když se mi navržený ter-
mín návštěvy nehodí a nebudu 
v tu dobu doma?
Pokud	 vás	 sčítací	 komisař	 ne-
zastihne	 v	 avizovaném	 termínu,	

vhodí	vám	do	schránky	Oznámení	
o	 termínu	doručení	 sčítacích	 for-
mulářů,	 kde	 bude	 opět	 uvedeno	
jméno	 komisaře,	 číslo	 průkazu	 
a	termín,	kdy	se	dostaví	podruhé.	
Pokud	 by	 vám	 ani	 druhý	 termín	
nevyhovoval,	 můžete	 zavolat	 na	
bezplatnou	 linku	 a	 domluvit	 si	
jiný	čas	návštěvy.	
Pokud	vás	pak	ani	podruhé	komi-
sař	nezastihne,	najdete	ve	schrán-
ce	Oznámení	o	náhradním	termí-
nu	doručení	sčítacích	formulářů	s	
informací,	že	si	můžete	formuláře	
vyzvednout	na	tzv.	sběrném	místě	
–	na	poště	do	14.	dubna.	
5) Rozhodný okamžik
Tím	je	půlnoc	z	25.	na	26.	března	
2011.	Půlnoc	z	25.	na	26.	března	
je	 tzv.	 rozhodným	 okamžikem	
sčítání.	 Informace	 do	 sčítacích	
formulářů	se	vyplňují	podle	 sku-

tečnosti	 platné	 v	 tento	 rozhodný	
okamžik.	
6) Sběr vyplněných formulářů
1)	On-line	vyplnění	a	odeslání	na	
internetu
2)	 Osobní	 odevzdání	 komisa-
ři	 (pokud	 preferujete	 tuto	 cestu,	
komisař	 si	 s	 vámi	 hned	 domluví	
termín	schůzky,	kdy	přijde	formu-
láře	vyzvednout)
3)	Odeslání	poštovní	obálkou	do	
P.O.Boxu	 ČSÚ	 (pokud	 vyberete	
tuto	možnost,	předá	vám	komisař	
předtištěnou	 obálku	 formátu	A4,	
žádné	 poštovné	 v	 tomto	 případě	
domácnost	neplatí)	
Ať	 zvolíte	 kteroukoliv	 cestu,	 je	
nutné	odeslat	či	odevzdat	formu-
láře	do	14.	dubna	2011.

Ze	stránek	www.scitani.cz	připravil	
JUDr. Ing. Miroslav Nosek

Sčítání lidu 2011 krok za krokem 

Poplatek ze psa
Odpovědný	referent:		Komárková	Jana	-		budova	B	-	2.	patro	-		č.	dveří	308	–	tel.	č.	381	201	121

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	-	tel.	č.	381	201	117

Poplatek za užívání veřejného prostranství
Odpovědný	referent:		Beránek	Josef	-	budova	A	-	1.	patro	-		č.	dveří	214	-	tel.	č.	381	201	115

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Odpovědný	referent:	Koubová	Jana	-	budova	B	-	2.	patro	-	č.	dveří	305	-	tel.	č.	381	201	133

Změny v poplatku za odpady oproti roku 2010 jsou následující:
Pokud	chce	poplatník	uplatnit	osvobození	nebo	úlevu	od	tohoto	poplatku,	tak	již	nežádá	o	prominutí	nebo	snížení,	ale	pouze	je	třeba	doložit	
existenci	skutečností	zakládajících	osvobození	nebo	úlevu	od	poplatkové	povinnosti.

Osvobozeni od poplatku jsou:
-	 poplatníci,	kteří	mají	ve	Městě	Sezimově	Ústí	ve	vlastnictví	stavbu	určenou	nebo	sloužící	k	individuální	rekreaci	a	současně	trvalý	pobyt
-	 rodiny	s	větším	počtem	nezaopatřených	děti,	kdy	je	od	poplatku	osvobozeno	třetí	a	každé	další	nezaopatřené	dítě	–	
-	 	poplatníci	podle	čl.	2	písm.	a/	vyhlášky 

-	 umístěni	v	sociálních	a	zdravotních	ústavech	nebo	v	domovech	důchodců 
-	 dlouhodobě	pobývající	v	zahraničí 
-	 kteří	jsou	držiteli	průkazu	ZTP/P 
-	 kteří	jsou	ve	výkonu	nepodmíněného	trestu	odnětí	svobody 
-	 s	trvalým	pobytem	na	ohlašovně	Městského	úřadu	Dr.	E.	Beneše	21,	Sezimově	Ústí

Úleva od poplatku ve výši – Kč 250,--	se	poskytuje	poplatníkům	podle	čl.	2	písm.	a/	vyhlášky,	kteří
-	 jsou	držiteli	průkazu	ZTP
-	 jsou	jako	studenti	ubytováni	na	internátech	nebo	vysokoškolských	kolejích

Místní	poplatek	je	možno	uhradit	v	úředních	hodinách	na	pokladně	Městského	úřadu	v	Sezimově	Ústí,	poštovní	poukázkou	/tuto	každý	obdrží	
do	poštovní	schránky/,	nebo	bankovním	převodem	na	účet	u	České	spořitelny,	a.s.	pobočka	Sezimovo	Ústí,	č.	účtu	0701426389/0800.	
Platba	za	domácnost	může	být	odvedena	společným	zástupcem,	za	rodinný	nebo	bytový	dům	vlastníkem:	tyto	osoby	jsou	povinny	oznámit	
jména	a	data	narození	osob	/variabilní	symboly/,	za	které	poplatek	odvádějí.	Platbu	na	účet	je	pak	možno	provést	jedním	bankovním	převodem	
s	tím,	že	do	textu	pro	příjemce	je	nutné	uvést	správné	variabilní	symboly	ostatních	členů	rodiny.

Jana Koubová
referentka	místního	poplatku	za	odvoz	odpadu
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Informace ze Správy Města 
Sezimovo Ústí

 
Problematika stavebního odpadu 
Z důvodu neustálých dotazů občanů a nejasností z toho vyplývajících znovu upozorňujeme: 
 S platností od 23.10.2010 (nová vyhláška č. 1/2010) dochází ke snížení limitu stavebního odpadu, který je 

možné uložit do sběrných dvorů, na 100 kg/osoba/rok. Odpad bude možno uložit pouze oproti 
předloženému občanskému průkazu a zároveň je nutná fyzická přítomnost dotyčného občana ve sběrném 
dvoře při odevzdávání odpadu.  

 Stavební odpad není odpadem komunálním a původcem odpadu se stává osoba, jejíž činností vzniká. Není 
proto povinností města tento odpad odebírat.  

 Do sběrných dvorů bude přijat pouze drobný inertní odpad vznikající stavební činností, tzn. stavební suť, 
zbytky stavebních hmot a vytěžená zemina. 

 Množství převyšující stanovený limit bude možno odstranit prostřednictvím správy města na vlastní náklady 
producenta odpadu.  

 Nebude přijat stavební odpad typu: 
- umělohmotné materiály – např. ochranné folie, obalový materiál 
- izolační materiály – např. vata 
- dřevo – např. okenní rámy 
- ropné výrobky – např. asfaltové směsi, výrobky z dehtu 
- nátěrové hmoty – např. zbytky fasádních barev 
- stavební materiály s obsahem azbestu 
- stavební materiály na bázi sádry 

Ing. Karel Tůma – referent správy města 
 
Zpětný odběr použitých elektrozařízení 
V reakci na časté dotazy občanů uvádíme několik upřesnění týkajících se zpětného odběru použitých 
elektrozařízení: 
 Ke zpětnému odběru jsou přebírána pouze kompletní elektrozařízení 
 Uživatelé zpětného odběru ve sběrných dvorech:  

- spotřebitelé bez ohledu na jejich bydliště 
- poslední prodejci a servisy s kartou účastníka systému bez ohledu na místo podnikání  

  Zařízení, která se nesmí přijímat: 
- EEZ s hmotností vyšší než 50 kg s výjimkou TV – max. 100 kg 
- - tzv. „profi zařízení“, průmyslová zařízení používaná podnikatelskými subjekty 
- jednotlivé díly (např. samostatné obrazovky) 

 
Ing. Karel Tůma – referent správy města 

 
Velkoobjemové kontejnery 
Od 4.4.2011 zahajujeme v Sezimově Ústí přistavování velkoobjemových kontejnerů na bioodpad (tráva, listí, 
větve). Přepravníky jsou na stanovištích umístěny od 15.00 do 18.00 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.  
Svozový řád velkoobjemových kontejnerů (1. 4. – 31. 10. 2011): 
1. Pondělí  (1x/14 dní v sudé týdny)  stanoviště Sezimovo Ústí II – u nádraží ČD 

 Informace ze Správy Města Sezimovo Ústí 
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Měsíc podlah!

89,-
m2

Laminátová plovoucí podlaha se zámkovým systémem
pro pokládku bez lepení, rozměr lamel: 1380 x 193 mm, tl. 6 mm, dekor: javor, stupeň zatížení 31, bal. 3,2 m2

tl. 6 mm

Classico  (buk)

výsledek: velmi dobrá (1)

VÍTĚZ TESTU
Známka: velmi dobrý (1.0)

vydání 12/07
v testu 10 laminátových podlah

tl. 8 mm

Classico

*****
32 15 

let záruka

dub Medoc

Laminátová plovoucí podlaha
nosný materiál HDF, rozměr lamel: 1285 x 192 mm, tl. 8 mm, dekor: dub Medoc, 
záruka 15 let na odolnost proti oděru, bal. 2,22 m2

289,-
m2

*při paletovém odběru

BEZ FORMALDEHYDU

Dřevěná parketová podlaha – lakovaná, třívrstvá
třívrstvá konstrukce s tloušťkou užitkové vrstvy 3,5 mm, pro pokládku i bez lepení, dekor: buk, dub, třešeň, vše parketový vzor, 
vhodná pro podlahové vytápění, výborný poměr kvalita/ cena, rozměr lamel: 1095 x 180 mm, tl. 13,5 mm, bal. 1,58 m2

dekory:  buk   498,-/ m2 dub   539,-/ m2 třešeň   698,-/ m2

498,-
m2 od

130,-
m2 od

tl. 13,5 mm

buk

Univerzální podkladové desky OSB SUPERFINISH® ECO
2500 x 625 mm, tl. 12 – 22 mm, pero/ drážka

*

*při paletovém odběru
NAPŘ. DEKOR 
BUK, OŘECH, 
JAVOR, DUB, 
NOCE COMO

Podlahové lišty
délka 2,4 m, 
široký výběr dekorů

49,- !
2,4 m

*

Řezačka laminátových podlah
rychle, čistě, bezprašně a bezpečně řeže díly 
laminátových podlah do maximální 
síly 10 mm a šířky 200 mm

898,-

www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 3. 3. 2011 

(včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství 
jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

České Budějovice, České Vrbné 2380, směr Plzeň (u Globusu) • tel.: 389 504 711-2
Otevírací doba: Po - Pá 700 - 2100 hod., So - Ne 800 - 2100 hod.

ČESKÉ BUDĚJOVICE

1 1 7,-
m2 od

*

Zpravodaj Sezimovo Usti.indd   1 17.1.11   15:06

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 

Ing. Karel Tůma – referent správy města 
 
Sběr léků 
Upozorňujeme všechny občany, že z důvodů zpřísnění hygienických požadavků došlo v roce 2009 ke zrušení 
kontejnerů na léky rozmístěných na území města. Kontejnery, které byly původně určeny pro sběr léků a baterií, 
v dnešní době slouží pouze ke sběru baterií. Použitá léčiva odevzdávejte pouze do sběrných dvorů nebo do 
lékáren.  

Ing. Karel Tůma – referent správy města 
 
 
Důležité upozornění všem uživatelům odpadových nádob ! 
 
Správa Města Sezimovo Ústí ve spolupráci s OEP MěÚ Sezimovo Ústí provede v měsíci dubnu inventarizaci všech 
sběrných nádob na komunální odpad o objemu 110 l (popelnice) a 1100 l (kontejnery), které jsou majetkem 
města a které se uplatňují v systému nakládání s komunálním odpadem na území města Sezimovo Ústí. S termíny 
provádění inventarizace budou všichni občané, kteří mají pronajaté sběrné nádoby, včas seznámeni na úředních 
deskách města Sezimova Ústí, na webových stránkách Správy Města a písemným upozorněním do poštovních 
schránek.  
Upozorňujeme, že v průběhu inventarizace budou všechny sběrné nádoby označeny. Neoznačené sběrné nádoby 
nebudou po 1. červnu 2011 dodavatelskou firmou, která zajišťuje svoz komunálního odpadu, vyváženy.  
 
                  Jaroslav Kupsa – ředitel správy města 
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	 V	 současné	 době	 připravuje	
správa	 města	 vyúčtování	 služeb	
spojených	s	užíváním	bytů	za	rok	
2010.
	 Dovolte,	abychom	Vás	struč-
ně	 seznámili	 s	 postupem	 pro-
vádění	 tohoto	 vyúčtování	 podle	
vyhlášky	Ministerstva	pro	místní	
rozvoj	č.	372/2001	Sb.:
•	 vyúčtování	 služeb	 spojených	 
s	užíváním	bytu	na	jednotlivé	spo-
třebitele	se	provádí	jednou	ročně,	
a	to	nejpozději	do	4	kalendářních	
měsíců	 po	 uplynutí	 zúčtovacího	

období	(tj.	nejpozději	do	30.	dub-
na	2011)
•	do	tohoto	termínu	zajistí	vlastník	
nebo	 správce,	 aby	 s	 konkrétním	
vyúčtováním	byl	 písemně	 sezná-
men	konečný	spotřebitel
•	 lhůta	 na	 uplatnění	 reklamace	
proti	 vyúčtování	 spotřebitelem	
nesmí	 být	 kratší	 než	 21	 dnů	 (tj.	
nejpozději	do	21.	května	2011)
•	 na	 žádost	 spotřebitele	 seznámí	
vlastník	nebo	správce	spotřebitele	
s	 podklady,	 ze	 kterých	 při	 vyúč-
tování	vycházel,	případně	se	způ-

sobem	 rozúčtování	 jednotlivých	
nákladů	mezi	ostatní	spotřebitele
•	po	uplynutí	 lhůty	pro	uplatnění	
reklamací	 spotřebitelů,	 provede	
vlastník	nebo	 správce	do	30	dnů	
v	 případě	 jím	 uznaných	 rekla-
mací	 opravu	 vyúčtování,	 s	 kte-
rou	 neprodleně	 písemně	 seznámí	
všechny	 spotřebitele	 v	 zúčtovací	
jednotce
•	 nedoplatek	 nebo	 přeplatek	 vy-
plývající	 z	 vyúčtování	 je	 splat-
ný	 do	 7	 kalendářních	měsíců	 po	
uplynutí	 zúčtovacího	 období	 (tj.	

nejpozději	do	31.	července	2011)
•	pokud	byly	uplatněny	reklama-
ce,	 které	 vlastník	 nebo	 správce	
uznal,	je	nedoplatek	nebo	přepla-
tek	splatný	nejdéle	do	8	kalendář-
ních	měsíců	po	uplynutí	zúčtova-
cího	období	(tj.	nejpozději	do	31.	
srpna	2011)
•	 způsob	 finančního	 vypořádání	
nedoplatku	 nebo	 přeplatku	 bude	
uveden	 v	 písemném	 vyúčtování,	
které	obdrží	všichni	spotřebitelé

Jaroslav Kupsa
ředitel	správy	města

Informace o vyúčtování služeb spojených s bydlením

	 Vodárenská	společnost	Tábor-
sko	s.r.o.	(dále	VST)	oznamuje,	že	
ceny	vodného	a	stočného	ve	měs-
tech	 sdružených	 ve	 Vodárenské	
společnosti	Táborsko	 (Tábor,	 Se-
zimovo	 Ústí,	 Planá	 nad	 Lužnicí)	
se	s	účinností	od	1.	1.	2011	mění	
dle	níže	uvedené	tabulky.	
	 V	 září	 roku	 2008	 schválila	
zastupitelstva	všech	tří	měst	Kon-
cesní	 projekt	 pro	 výběr	 provozo-
vatele	 vodohospodářské	 infra-
struktury	VST	s.r.o.	V	souladu	se	
zákonnou	povinností	byl	současně	
s	 Koncesním	 projektem	 zastupi-
telstvy	 všech	 měst	 schválen	 též	
Plán	 financování	 obnovy	 vodo-
vodů	 a	 kanalizací	 na	 dobu	 deseti	
let.	Tento	dokument	stanovuje	jas-
ně	 rámec	finančních	 potřeb	VST,	
nutných	 pro	 udržení	 funkčnosti	
systému	 zásobování	 vodou	 a	 od-
vádění	 a	 čištění	 odpadních	 vod.	
Současný	 stav	 vodohospodář-
ského	majetku,	 stejně	 jako	 téměř	 

v	celé	České	republice,	 je	pozna-
menaný	 nízkými	 investicemi	 do	
jeho	obnovy	v	předchozích	dese-
tiletích.	 V	 nadcházejících	 letech	
musí	VST	realizovat	velké	inves-
tice.	 Prvním,	 který	 je	 již	 z	 velké	
části	 hotov,	 je	 projekt	 „Náprava	
stavu	 kanalizační	 soustavy	 aglo-
merace	Táborsko“,	 na	který	VST	
obdržela	dotaci	z	EU	ve	výši	přes	
7	mil.	Eur.	Přesto	musí	většinu	ná-
kladů	financovat	VST	z	vlastních	
zdrojů.	 V	 roce	 2009	 byla	 VST	
schválena	 žádost	 o	 poskytnutí	 fi-
nančních	 prostředků	 na	 intenzifi-
kaci	 areálové	 čistírny	 odpadních	
vod	 Na	Mělké,	 aby	 čistírna	 byla	
schopna	 i	 nadále	 splňovat	 poža-
davky	 stále	 se	 zpřísňující	 legis-
lativy.	 Dotace	 bude	 poskytnuta	 
z	 operačního	 programu	 Životní	
prostředí	a	jedná	se	rovněž	o	zdro-
je	z	Evropské	unie.	VST	má	též	na	
Ministerstvu	 zemědělství	 ČR	 po-
dánu	žádost	o	dotaci	na	výstavbu	

vodovodu	a	kanalizace	v	příměst-
ské	 části	 Zárybničná	 Lhota.	 Na	
tyto	 tři	 výše	 uvedené	 investiční	
akce	 má	VST	 poskytnut	 úvěr	 ve	
výši	 970	 mil.	 Kč	 od	 Raiffeisen-
bank	a.s.,	který	splácí	z	nájemné-
ho	 od	 provozovatele,	 společnosti	
ČEVAK	 a.s.	 Je	 nutné	 zdůraznit,	
že	veškeré	navýšení	ceny	vodného	 
a	 stočného	 plyne	 do	 zvýšení	 ná-
jemného,	ze	kterého	VST	financu-
je	obnovu	majetku	a	 jeho	 rozvoj.	
I	 když	 stále	 ještě	 není	 ukončeno	
z	 důvodu	 námitek	 podaných	 na	
UOHS	koncesní	řízení,	cena	vod-
ného	 a	 stočného	 vychází	 nadále	
z	 podaných	 nabídek	 v	 tomto	 vý-
běrovém	 řízení	 na	 provozovatele	
vodohospodářské	 infrastruktury	
VST.	

ing. Milan Míka
ředitel	VST	s.r.o.	

Oznámení cen vodného a stočného ve městech 
Vodárenské společnosti Táborsko pro rok 2011

Kapacita 
vodoměru 
(m3/hod) 

Cena 2011 

Pohyblivá složka (Kč/m3) Pevná (Kč/vodoměr/rok) 

celkem vodné stočné celkem vodné stočné 

2,5 

69,72 38,29 31,47 

1.980,-  880,- 1.100,- 

6 7.226,- 2.710,- 4.516,- 

10 15.717,- 5.298,- 10.419,- 

15 29.327,- 9.047,- 20.280,- 

větší 15 135.108,- 33.209,- 101.898,- 
Cena stočného pro odpadní vody vypouštěné z jiných zdrojů (srážkové vody, studna) 33,66 Kč/m3 
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Úřední hodiny 
městského úřadu 
Sezimovo Ústí
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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Telefony
měst. úřadu

 ústředna – 381 201 111
fax:  381 263 179

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

• Pavel Samec, místostarosta	-	
381	201	136,	602	431	940

• 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

•	Bc. Petr Klíma,	životní	pro-
středí,	-	381	201	143
 
•	Ing. Miroslava Svitáková, 
ved.	odb.	ekonomiky	a	pláno-
vání - 381	201	134

• Jana Koubová, poplatky	
popelné - 381	201	129						

• Jana Komárková, 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

	 Městský	 úřad	 podporuje	 za-
chování	 živých	 plotů	 lemujících	
ulice	na	sídlišti	baťovských	domů	
a	ulici	Sokolovská	v	lokalitě	„Ně-
mecko“.	 Živé	 ploty	 jsou	 desítky	
let	významným	charakteristickým	
znakem	 architektonického	 uspo-
řádání	 obou	 lokalit.	 Za	 účelem	
zachování	 tohoto	 prvku	 městský	

úřad	 poskytne	 tomu,	 kdo	 hodlá	
provést	obnovu	živého	plotu	(vý-
měnu	 dosavadního	 ve	 špatném	
stavu	 za	 nový),	 zdarma	 sazenice	
na	jeho	vysazení.	K	tomu	je	potře-
ba	podat	jednoduchou	žádost.	Na	
základě	 ní	 bude	 vydán	 souhlas,	
ve	kterém	budou	stanoveny	pod-
mínky	 pro	 obnovu.	 Poskytovány	

budou	 sazenice	 druhu	 ptačí	 zob	
obecný.	 Formulář	 žádosti	 si	mů-
žete	stáhnout	na	webových	strán-
kách	 města	 www.sezimovo-usti.
cz,	 rubrika	 Žádosti	 a	 formuláře	
nebo	Vám	jej	zašleme	obratem	–	
tel.:	381	201	143.							

Bc. Petr Klíma,	
oddělení	životního	prostředí

SAZENICE NA OBNOVU ŽIVÝCH PLOTŮ ZDARMA

	 V	 nejbližších	 dnech	 bude	
na	 vybraná	 stanoviště	 ve	 městě	
nainstalováno	 10	 ks	 stojanů	 se	
zásobníky	 sáčků	 pro	 sběr	 psích	
exkrementů.	 Jsou	 vybrána	 místa	 
u	stávajících	odpadkových	košů	na	
nejvíce	 problematických	 místech	
tak,	aby	co	nejlépe	pokrývala	celé	
území	obou	částí	Sezimova	Ústí.
	 Zatím	se	jedná	o	pilotní,	zku-
šební	 provoz.	 Pokud	 se	 osvědčí,	
budeme	 pokračovat	 v	 instalaci	
stojanů	 i	 na	 další	 místa	 ve	 měs-
tě.	 Inspirovali	 jsme	 se	 některými	
městy,	 která	 stojany	 úspěšně	 za-
vedla.
Stížnosti	 na	 psí	 exkrementy	 jsou	
stálým	 tématem.	 Lidé	 si	 stěžují,	
že	chovatelé	psů	na	sídlištích,	ale	
i	v	parcích	a	na	hlavních	cestách	
ve	 směru	 z	města	 do	 přírody,	 po	
svých	 zvířatech	 neuklízejí.	 Ti	 se	
pak	 zase	 často	 vymlouvají	 na	 to,	
že	platí	poplatky	a	exkrementy	by	
mělo	uklízet	město.	
	 Podle	 platných	 předpisů	 je	
za	 znečištění	 prostranství	 odpo-
vědný	 majitel	 zvířete	 nebo	 jeho	
průvodce,	 který	 je	 povinen	 úklid	
provést.	 Je	 to	 důležité	 zejména	v	
současném	 zimním	 období,	 kdy	
exkrementy	na	sněhové	pokrývce	
jsou	 nejvíce	 patrné,	 ale	 situace	
není	příznivější	ani	po	roztátí	sně-
hu.	Domníváme	se,	že	úklid	patří	

ke	 známkám	 slušného	 a	 ohledu-
plného	 chování.	 Nové	 stojany	 se	
sáčky	mají	úklid	ulehčit	a	zároveň	 
k	němu	motivovat.	
	 Věříme,	 že	 je	 ve	 městě	 uví-
táte,	 ale	 hlavně	 budete	 využívat,	
když	 vám	 třeba	 při	 venčení	 vaše	
sáčky	dojdou.	Množství	sáčků	na	
stojanech	je	omezené,	nespoléhej-
te	prosím	na	to,	že	musí	být	vždy	 
k	dispozici,	mějte	připraveny	jako	
dosud	vlastní.	Děkujeme.

Umístění stojanů:
Sezimovo Ústí II 
1.	 v	parku	u	nádraží
2.	 v	parku	před	poštou
3.	 v	Lipové	ulici	před	čp.	492
4.	 	v	Nerudově	ulici	u	křižovatky	

s	ulicí	Krátká
5.	 	v	Průmyslové	ulici	u	křižovat-

ky	s	ulicí	Dukelská
6.	 	u	 křižovatky	 ulic	 Svépomoc	 

a	K	Hájence
7.	 	u	 vchodu	 do	 areálu	 Letního	

kina

Sezimovo Ústí I 
8.	 na	Husově	náměstí
9.	 před	lávkou	přes	Lužnici
10.		ve	 Šrámkově	 ulici	 vedle	ma-

teřské	školy.
	 Zákres	 umístění	 stojanů	 do	
mapy	 je	 ve	 vývěsních	 skříních	
města	 a	 na	www.sezimovo-usti.cz 

–	rubrika	Životní	prostředí.
	 Na	 zřízení	 stojanů	 naváže	
propagační	 akce	 Základní	 školy	 
a	Mateřské	školy	Sezimovo	Ústí,	
9.	května	489.	Na	jarní	měsíc	du-
ben	 chystáme	projektový	 „Týden	
ekologie“.	V	tomto	týdnu	se	chce-
me,	ve	 spolupráci	 s	dalšími	 slož-
kami	města	(Správa	města,	odbor	
životního	 prostředí,	 městská	 po-
licie,	…),	zaměřit	na	životní	pro-
středí	ve	městě	a	okolí.	Děti	si	bu-
dou	moci	v	praxi	vyzkoušet	různé	
aktivity	spojené	s	ekologií	(čištění	
části	lesa	či	potoka,	úklid	ve	měs-
tě,	 vyhledávání	 černých	 skládek,	
sběr	 drobných	 spotřebičů,	 třídění	
odpadu,	…).	Děti	 se	 zaměří	 i	 na	
dopravu	ve	městě	(počty	aut,	hluč-
nost,	…).
	 Jednou	 z	 aktivit	 bude	 i	 pro-
pagace	 výše	 popsaných	 stojanů	
se	 sáčky	 na	 psí	 exkrementy.	 Děti	
budou	např.	rozdávat	lidem	letáky	
s	 informací	 o	 stojanech,	 provádět	
ankety,	 atd.	 Jsme	 přesvědčeni,	 že	
aktivním	 zapojením	 dětí	 do	 pro-
blematiky	 životního	 prostředí	 při-
spějeme	 k	 tomu,	 že	 se	 v	 budouc-
nu	 budou	 ke	 svému	 okolí	 chovat	 
s	respektem	a	odpovědněji	než	my.	

Bc. Petr Klíma, 
ref.	životního	prostředí

Mgr. Petr Peroutka, 
zástupce	ředitele	školy

Nové stojany se sáčky na psí exkrementy

	 V	 rámci	 zlepšování	 svých	 slu-
žeb	Česká	daňová	správa	připravila	
pro	letošní	rok	opět	celou	řadu	opat-
ření,	která	vycházejí	vstříc	poplatní-
kům	daně	z	příjmů	fyzických	osob.	
Přiznání	k	této	dani	budou	vybírána	
nejen	na	finančních	úřadech,	ale	i	na	
všech	obcích	s	pověřeným	obecním	
úřadem	(tzv.	dvojkových	obcích).

	 Na	 uvedených	 obcích	 přitom	
nepůjde	 o	 prostý	 výběr	 přiznání	 
k	dani	z	příjmů	fyzických	osob,	ale	
budou	zde	poskytovány	i	relevantní	
informace	potřebné	pro	jejich	vypl-
nění.
	 V	 malé	 zasedací	 místnosti	
Městského	úřadu	v	Sezimově	Ústí	
budou	 pracovníci	 Finančního	 úřa-

du	v	Táboře		poskytovat	informace	
k	 uvedené	 problematice	 ve	 dnech	
16.	března	2011	(středa)	a	23.	břez-
na	2011	(středa)	vždy	od	14.00	do	
16.00	hodin.		Připomínáme,	že	zde	
nebude	 možné	 daň	 zaplatit	 v	 ho-
tovosti,	 ale	 platbu	 lze	 provést	 pro-
střednictvím	 poštovní	 poukázky	

Pracovníci finančních úřadů budou pomáhat 
daňovým poplatníkům

Pokračování na str. 8
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na	 pobočkách	 České	 pošty	 nebo	
bezhotovostně	prostřednictvím	ban-
kovního	příkazu	z	bankovního	účtu,	
případně	formou	internetového	ban-
kovnictví.
	 Od	17.	února	2011	jsou	na	Měst-
ském	úřadu	v	Sezimově	Ústí	k	dis-

pozici	 tiskopisy	 přiznání	 k	 daním	
z	 příjmů	 a	 také	 informační	 letáky	 
s	důležitými	upozorněními	a	změna-
mi	vyplývajícími	z	daňového	řádu.	
	 Pro	 úplnost	 připomínáme,	 že	
podání	 daňového	 přiznání	 (včetně	
jeho	 příloh)	 lze	 učinit	 též	 elektro-

nicky	 formou	 datové	 zprávy	 opat-
řené	 nebo	 neopatřené	 zaručeným	
elektronickým	podpisem	nebo	pro-
střednictvím	 datové	 schránky,	 a	 to	
ve	tvaru	a	struktuře	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	inter-
netových	 stránkách	 České	 daňové	
správy	(http://cds.mfcr.cz). 

První občánek

poděkování:
•		Děkuji	 panu	 starostovi	 a	 sboru	
pro	občanské	záležitosti	za	bla-
hopřání	k	mým	narozeninám,	za	
předání	 dárku,	 který	 mě	 velmi	
potěšil	a	za	milou	návštěvu.

Miroslav Růžička

•		Děkuji	panu	Pavlu	Samcovi	za	
krásné	blahopřání	k	mým	naro-
zeninám.

Pavel Zeman

•		Děkuji	panu	starostovi,	zastupi-
telům	města	a	sboru	pro	občan-
ské	 záležitosti	 za	 blahopřání	 k	
mým	narozeninám.

Vladimíra Kopalová

•		Srdečně	 děkuji	 panu	 starostovi	
a	sboru	pro	občanské	záležitosti	
za	blahopřání	k	mým	narozeni-
nám.

Marie Fürbachová

•		Děkuji	 panu	 starostovi	 a	 sboru	
pro	občanské	záležitosti	za	bla-
hopřání	 k	mým	narozeninám	a	
paní	Věře	Bažantové	za	předání	
dárku	a	milé	popovídání.

Marie Boušková

•		Děkujeme	 s	 manželkou	 panu	
starostovi	Mgr.	 Ing.	Doležalovi	
a	sboru	pro	občanské	záležitosti	
za	blahopřání	k	našim	narozeni-
nám.	Zároveň	děkuji	paní	Věře	
Bažantové	za	předání	dárku	a	za	
příjemné	posezení	a	popovídání.
Antonín Vejmelka s manželkou

•		Děkuji	 panu	 starostovi	 a	 sboru	
pro	občanské	záležitosti	za	bla-
hopřání	a	dárek	k	mým	naroze-
ninám,	paní	Máchové	za	milou	
návštěvu.

Václav Buček

•		Děkuji	panu	starostovi	za	přání	
k	životnímu	jubileu.

Jiří Pondělík

•		Děkuji	 panu	 starostovi	 a	 sboru	
pro	občanské	záležitosti	za	přání	
a	dárek	k	mým	90.	narozeninám.

Jan Bronec

•		Děkuji	 panu	 starostovi	 a	 sboru	
pro	občanské	záležitosti	za	přá-
ní	a	dárek	k	mým	80.	narozeni-
nám.

Irena Permedlová

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

Zdeněk Vobinuška

•		Děkujeme	 všem	přítomným	 za	
účast	 při	 posledním	 rozloučení	
s	Emanuelem	Mašankou,	i	těm,	
kteří	mu	věnovali	 tichou	vzpo-
mínku.

rodina Mašankova

	 Prvním	občánkem	roku	2011	 
v	 Sezimově	 Ústí	 je	Vítek	 Kvas-
nička	ze	Sezimova	Ústí	2,	který	se	
narodil	 3.	 ledna	 2011.	Maminka	

Vítka	 převzala	 koncem	 ledna	 od	
starosty	města	Mgr.	 Ing.	Martina	
Doležala	 a	 místostarosty	 města	
Pavla	 Samce	 zlatý	 dukát,	 který	

město	Sezimovo	Ústí	 uděluje	 již	
patnáctý	 rok	 vždy	 prvnímu	 ob-
čánkovi,	který	se	v	novém	roce	v	
Sezimově	Ústí	narodí.

řádková inzerce:

•		Pronajmu	 garáž	 se	 skle-
pem	 –	 montážní	 jámou	 
u	Hiltonu	v	Sezimově	Ústí	2.	 
Tel.:	381	275	489

•		Prodám	 zděný	 byt	 3+kk	 se	
zahrádkou	 a	 garáží	 v	 Se-
zimově	 Ústí	 II.	 Po	 kom-
pletní	 rekonstrukci,	 nad-
standardně	 vybavený.	
Cena	 dohodou	 -	 spěchá.	 
Tel.:	603	702	659

•		Pronajmu	garáž	u	hvězdárny	
v	Sezimově	Ústí	2.

			Tel.:	603	187	482	

•		Mladá	rodina	hledá	ke	koupi	
byt	3+1	v	Sezimově	Ústí	2.	
Tel.:	777	163	155

•		Pronajmu	byt	3+1	v	Sezimo-
vě	Ústí	2.Tel.:	737	578	186

•		Vyměním	byt	1+1	v	osobním	
vlastnictví	v	1.	patře	v	Sezi-
mově	 Ústí	 II.	 za	 větší	 byt,	
nebo	1/2	domek	(+doplatek).	 
Tel.:	776	343	967

•		Koupím	 	 byt	 2+1	 v	 osob-
ním	 vlastnictví,	 družstev-
ní,	 v	 klidném	 prostředí	 +	
výtah	 v	 Sezimově	 Ústí	 II.	 
Tel.:	773	626	167

 
•		Pronajmu	 2+1	 ,	 ulice	 Své-
pomoc	 Sezimovo	 Ústí	 II.	 
5.	patro.	Tel.:	724	374	616

•		Prodám	 zděný	 byt	 3+1	 
s	balkónem	v	osobním	vlast-
nictví	v	S.Ústí	2	v	pěkné	lo-
kalitě.	RK	prosím	nevolejte.	
Kontakt:	725	808	108

•		Prodám	 rodinný	 dům	v	Tá-
boře	 v	 klidném	 prostředí.	
Cena	dohodou.	

			Tel.:	739	457	117



	 Ve	týdnu	od	21.	do	27.	břez-
na	2011	pořádá	Mgr.	Helena	Ja-
rešová	 v	Sezimově	Ústí	 II	 a	 na		
sídlišti	 Nad	 Lužnicí	 v	 Táboře	
charitativní	 akci	 plnou	 aerobní-
ho	fitness	 cvičení,	 jejíž	výtěžek	
bude	 předán	 Dennímu	 a	 týden-
nímu	stacionáři	Klíček.
	 Program	 bude	 rozprostřen	
do	 celého	 týdne	 a	 každý,	 kdo	
chce	pomoci,	se	může	zúčastnit	
hodinové	Zumby,	Stepaerobiku,	
Trampolínek	 nebo	 Problémo-
vých	 partií.	 Děti	 mohou	 navíc	
navštívit	 Dětský	 aerobik	 a	 ta-
nečky.	V	hale	Základní	školy	9.	
května	 v	 Sezimově	Ústí	 II	 pro-
běhne	devět	„lekcí“	v	tělocvičně	

na	 sídlišti	Nad	Lužnicí	 tři.	 Jed-
notlivá	 cvičení	 povedou	 mimo	
pořadatelky	 celé	 akce	 také	Ma-
rika	Zrůstová	a	Petra	Nováková.
Na	 každém	 cvičení	 bude	 při-
pravena	 průhledná	 zapečetěná	
kasička	s	logem	Klíčku.	Ta	bude	
otevřena	 ředitelem	 stacionáře	
panem	Mgr.	 Petrem	 Brázdou	 v	
pondělí	 28.	 března	 2011	 v	 18	
hodin	v	tělocvičně	bývalé	8.	zá-
kladní	 školy	 v	 Táboře	 na	 sídli-
šti	Nad	Lužnicí,	 kde	 po	 hodině	
Zumby	 bude	 výtěžek	 z	 celého	
týdne	 oficiálně	 předán	 vybrané	
organizaci.	 Jarešová	 doplňuje:	
„Předání	 bude	 veřejné,	 lidé	 si	
můžou	přijít	zdarma	zacvičit	ne-

jen	 Zumbu,	 možná	 se	 zúčastní	 
i	někteří	klienti	Klíčku.	Po	skon-
čení	 již	budou	peníze	spočítány	
a	všichni	společně	předáme	cel-
kovou	částku	Klíčku.“
	 Příspěvkovou	 organizaci	 ze	
Záluží	 u	 Tábora,	 která	 je	 týden-
ním	a	denním	stacionářem	posky-
tujícím	sociální	služby	uživatelům	
s	mentálním	a	kombinovaným	po-
stižením,	 si	 pořadatelka	 vybrala	 
z	důvodu	spolupráce	Klíčku	s	je-
jím	zaměstnavatelem	ZŠ	9.	květ-
na	v	Sezimově	Ústí	II.
	 Klíček	 v	 současné	 době	 na-
vštěvuje	 42	 klientů	 ve	 věku	 od	 
5	do	64	let,	15	z	nich	využívá	ce-
lotýdenní	pobyt.	

Bližší	 informace	 o	 akci,	 rozpis	
jednotlivých	 cvičení,	 zaměře-
ní,	 začátek,	 jméno	 instruktorky	 
a	místo	budou	na	plakátech,	které	
budou	umístěny	na	ZŠ	9.	května	
v	SÚ	II	a	bývalé	8.	ZŠ	na	sídlišti	
Nad	 Lužnicí	 v	 Táboře,	 dále	 pak	
budou	 tyto	údaje	uvedeny	na	 in-
ternetových	 stránkách	 stacionáře	
Klíček,	 na	 Facebooku	 „Zumba	
Tábor	 Trampolínky	 Sepaerobik	
Problémové	partie“	 a	 také	přímo	
u	slečny	Jarešové	na	tel.	čísle	777	
043	228	nebo	na	e-mailu	helena-
jaresova@email.cz.
   

David Havel
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	 Pečlivý	 čtenář	 Novinek	 si	
povšimne,	že	stále	ještě	s	pamět-
nickými	 vyprávěními	 zůstávám	 
v	 Sezimově	 Ústí	 I.	 Tentokrát	
jsem	si	vybrala	obor	ne	tak	moc	
známý,	 alespoň	podle	mě,	 a	 tím	
je	zápas.
	 Navštívila	 jsem	pana	Milana	
Pudila,	který	se	v	Sezimově	Ústí	
I	v	 roce	1945	narodil,	 který	zde	
chodil	 do	 školy,	 v	Kovosvitu	 se	
učil	 slévačem	 a	 který	 pracoval	
v	 místních	 firmách	 Masokom-
binát	 a	 Kovosvit.	 Rodný	 dům	
si	 po	 založení	 rodiny	 přestavěl	 
a	přistavěl	a	žijí	v	něm	vlastně	do	
dnešních	dnů.
	 Ale	 zpět	 k	 jeho	 sportovním	
začátkům.	 Jako	 13	 letý	 žák	 to	
zkusil	 s	 boxem	ve	 Spartaku	 Se-

zimovo	Ústí.	Jelikož	tyto	katego-
rie	nebyly	více	zastoupeny,	začal	
se	 zajímat	 o	 jiný	 druh	 sportu.	
Na	řadu	přišla	atletika.	Ale	stále	
to	 nebylo	 ono.	 Jednoho	 dne	 po-
tkal	 pana	 Vladimíra	 Javorského	
a	 ten	mu	nabídl	vstup	do	oddílu	
Vodní	 stavby	Tábor	mezi	zápas-
níky.	Tehdy	to	byl	oddíl	asi	o	30	
mužích.	 Ještě	 před	 názvem	 VS	
Tábor	 se	 oddíl	 jmenoval	 Žižka	
Tábor,	který	zde	měl	 zavedenou	
tradici.	Tento	druh	sportu	se	mla-
dému	 Milanovi	 zalíbil	 a	 zůstal	 
u	 něj	 až	 do	 odchodu	 na	 vojnu.	
Tady	 získal	 v	 roce	 1962	 první	
stříbrnou	medaili.	 Podle	 výsled-
ků	narukoval	do	vojenské	tělový-
chovné	 jednoty	 Dukla	 Holýšov,	
kde	 zápasil	 v	 prvé	 a	 druhé	 lize.	
Po	skončení	vojny	se	opět	vrátil	
do	 VS	 Tábor.	 Provozoval	 oba	
druhy	 zápasu	 jak	 řecko-římský,	
tak	 i	 volný	 styl.	Občas	 už	 začal	
působit	jako	rozhodčí	a	po	ukon-
čení	aktivní	činnosti	v	roce	1975	
přešel	 do	 Bohemians	 ČKD	 Pra-
ha,	kde	setrval	jeden	rok,	a	odtud	
do	Rudé	hvězdy	Praha,	kde	půso-
bil	 od	 roku	 1977	 do	 roku	 1990.	
Trenérská	 práce	 i	 práce	 rozhod-
čího	ho	bavila.	Potíž	dělalo	snad	
jen	to	dojíždění	do	Prahy.
	 Pan	Pudil	má	o	své	sportovní	
činnosti	 vytvořenou	medailovou	

a	 fotografickou	 kroniku	 doplně-
nou	o	výstřižky	z	novin.
	 Hodně	 cestoval,	 má	 zazna-
menáno	 devět	 mezinárodních	
startů,	čtyřikrát	se	zúčastnil	mist-
rovství	světa,	pětkrát	mistrovství	
Evropy.	Statistika	říká,	že	ze	175	
utkání	bylo	91	vítězných,	59	po-
rážek	 a	 dvacetpětkrát	 nerozhod-
ně.	V	roce	1896,	kdy	vznikly	no-
vodobé	 olympijské	 hry,	 vznikla	
i	 světová	 federace	 zápasu	 a	 pan	
Pudil	je	osmým	Čechoslovákem,	
který	získal	do	roku	1980	licenci	
mezinárodního	 rozhodčího	 Fila	
ve	 světové	 federaci	 zápasu.	 Na	
zkouškách	 získal	 kategorii	 E	 –	

výběr.	V	roce	1986	získal	pan	Pu-
dil	titul	mistr	sportu	a	titul	vzorný	
rozhodčí.
	 Těch	 údajů	 o	 výsledcích	 by	
bylo	mnoho,	 ale	 ty	 už	 necháme	
uložené	 v	 soukromém	 archivu	 
a	 my	 popřejeme	 panu	 Milanu	
Pudilovi	 hodně	 elánu	 -	 toho	má	
zatím	na	 rozdávání,	hodně	zdra-
ví,	to	potřebuje,	i	když	ani	endo-
protézy	ho	„nerozhodily“,	jasnou	
mysl,	 hodně	 zakázek	 v	 soukro-
mém	 podnikání	 a	 pohodový	 ži-
vot.

Anna Slunečková
	kronikářka

Kronika představuje - Milan Pudil

Podpořte Klíček cvičením
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vás srdečně zvou  
na tradiční 

 
 

 
 

 
 
 
 

v úterý 8.3.2011 
 

PROGRAM 
 

9.30 –  na náměstí T. Bati stánky s tradičním  
masopustním občerstvením (koblihy, 
jitrnice, jelita, teplé nápoje), hudba 
 

10.00 –  od budovy ZŠ a MŠ 9. května odchází  
  průvod masek v doprovodu živé muziky 

 

10.20 –  masopustní program jednotlivých masek  
na náměstí 

 

Zveme do průvodu všechny školy, školky,  
všechna kulturní i jiná sdružení  
ze Sezimova Ústí i širokou veřejnost. 
 

Základní škola a Mateřská škola 
Sezimovo Ústí, 9. května 489 

Městské středisko kultury a sportu 
Sezimovo Ústí Centrum pro děti a rodiče KLUBÍČKO  SEZIMOVO  ÚSTÍ 

pořádá

DĚTSKÝ   BAZÁREK
v sobotu dne 26.3.2011 od 9.00 hod. do 11.00 hodin,

v prostorách jídelny  I. ZŠ,	Sezimovo	Ústí		II
(9.	května	489,	naproti	obchodu	Flosman)

Koupit	nebo	prodat	můžete	dětské	oblečení,	boty,	autosedačky,	

kočárky	a	potřeby	pro	děti.	Věci	si	prodává	každý	sám.	

Poplatek	za	místo	je	25	Kč.	Nezapomeňte	si	vzít	drobné	 

na	vrácení	peněz	a	viditelně	ocenit	věci.

25.3.11	17.00	-18.00	hod.		PŘÍJEM	VĚCÍ	DO	PRODEJE

26.3.11			8.00	-		9.00	hod.		PŘÍJEM	VĚCÍ	DO	PRODEJE

INFO	–	bez	rezervací	stolů

Kontakt na tel.: 606881212, 
e-mail: renatap@post.cz, tajtl@kabelta.cz

	 Lions	 klub	 Tábor,	 jehož	 hes-
lem	je	„We	serve“	–	sloužíme,		po-
máhá	předškolním	dětem
	 Cílem	Lions	klubu	Tábor,	jed-
noho	z	šestačtyřiceti	tisíc	klubů	ce-
losvětové	 humanitární	 organizace	
sdružené	v	Lions	Clubs	Internatio-
nal,	je	pomoc	zrakově	postiženým	
osobám.					
	 Tentokrát	 klub	 přistoupil	 
k	pomoci	 z	opačného	konce.	Ne-
dopustit,	 aby	 řada	 předškolních	
dětí	mezi	osoby	postižené	na	zraku	
v	budoucnu	patřila.	Zapojil	 se	do	

nově	formovaného	projektu	klubů	
v	celé	České	a	Slovenské	republice	
pod	 označením	 „Lions	 Eye“-	 lví	
oko.	 (Zastřešující	 organizace	 pro	
kluby	v	České	a	Slovenské	repub-
lice	se	nazývá	distrikt	a	v	celosvě-
tové	 struktuře	má	 číslo	 122).	 Pro	
táborský	region	byl	projekt		nazván	
„Lions	Eye	–	preventivní	vyšetření	
zraku	 předškolních	 dětí	 v	Táboře	 
a	okolí	2010/2011“.	Více	na	www.
lionsclubtabor.cz.	 	 Rovnocenným	
partnerem	v	tomto	projektu	je	Op-
tika	D+P	Tábor	a	Soběslav	www.

optikadp.cz.	Záštitu	nad	projektem	
převzal	senátor	Mgr.	Pavel	Eybert.
	 Vyšetření	 je	 prováděno	 pro	
všechny	 předškolní	 děti	 zdarma.	
Zdravotní	 pojišťovny	 tento	 pre-
ventivní	výkon	nehradí.	Komerčně	
je	za	něj	oftalmology	účtováno	od	
150,-	do	250,-	Kč.	Dětští	pediatři	
nemají	k	preventivním	prohlídkám	
zraku	 dostatečné	 technické	 pro-
středky.	Lions	klub	využívá	k	po-
krytí	 nákladů	 peníze,	 které	 získal	
od	veřejnosti	při	svých	prodejních	
a	 jiných	aktivitách	a	do	vyšetření	

vkládá	pracovní	 úsilí	 členů	klubu	
a	 optometristky,	 provozovatelky	
Optiky	D+P,	 která	 k	 projektu	 za-
půjčuje	od	počátku	roku	2011	Plu-
soptix	A09.	
	 Pediatrický	 autorefraktor	 Plu-
soptix	A09,	přístroj	v	hodnotě	čtvrt	
milionu	korun,	 je	určen	k	plošné-
mu	 vyhledávání	 refrakčních	 vad	
zraku	u	dětí	předškolního	věku.	

Za	projekt	„Lions	Eye“		
Ing. Miroslav Kotěšovec

Lions klub Tábor



	 „Paní	učitelka	Ditta	Prášková	
byla	naší	třídní	učitelkou	do	4.	tří-
dy.	 I	přes	 to,	že	 letos	odešla	učit	
prvňáčky,	je	ve	škole	stále	naším	
sluníčkem.	 Je	 stále	 usměvavá,	
hodná,	milá,	 kamarádská	 a	 spra-
vedlivá.	 Nezkazí	 žádnou	 legraci.	
Je	sportovně	založená	a	je	hodně	
aktivní.	 Vymýšlí	 spoustu	 super	
soutěží,	 a	 proto	 jsou	 její	 hodiny	
tak	 zábavné.	Krásné	 je	 i	 zpívání	 
s	kytarou,	výlety	na	kolech,	školy	
v	přírodě	nebo	společné	prodlou-
žené	víkendy.	Naučila	nás	pomá-
hat	 jeden	druhému	a	nemračit	 se	
na	 sebe.	Věříme,	 že	 se	 do	 školy	
těší	prvňáčci,	tak	jako	my,	protože	
hodiny	s	naší	paní	učitelkou	jsou	
plné	 her,	 pohody,	 povídání	 a	 tak	 
i	příjemného	učení.	A	proto,	jestli	
má	 být	 vyhlášen	 Zlatý	Ámos,	 je	
jím	pro	nás	naše	paní	učitelka.“
	 Tímto	dopisem	jsme	přihlásili	
paní	učitelku	Práškovou	do	soutě-

že	Zlatý	Ámos.	V	pátek	28.	1.	se	
ve	Valdštejnském	 paláci	 v	 Praze	
konalo	regionální	kolo	této	soutě-
že.	Paní	učitelku	obhajovali	tři	zá-
stupci	naší	třídy	(Helča	Mašátová,	
Verča	Kejvalová	a	Lucka	Haupto-
vá).	V	deset	hodin	proběhlo	slav-
nostní	 uvítání	 a	mezi	 jedenáctou	
a	 jednou	 hodinou	 byl	 čas	 na	 pě-
timinutové	 pohovory	 s	 p.	 učiteli	 
a	 učitelkami	 a	 také	 obhajoby	 je-
jich	zástupců,	které	trvaly	přibliž-
ně	 stejnou	 dobu.	 Lucka	 pronesla	
na	úvod	několik	slov,	pak	se	dívky	
střídaly	v	přednášení	jednotlivých	
jedenácti	 slok	 básničky	 Óda	 na	
paní	učitelku,	kterou	samy	složily.	
Nakonec	 zazněla	 i	 třídní	 hymna	
Vadí	nevadí	od	Zd.	Svěráka.
	 Po	obhajobě	si	všichni	zúčast-
nění	mohli	prohlédnout	celé	kříd-
lo	Valdštejnského	 paláce	 i	 jednu	
zasedací	 místnost	 Senátu	 ČR.	
Poté	 jsme	 již	 napjatě	 očekávali	

slavnostní	 vyhlášení.	 Souboj	 byl	
napínavý.	Ačkoli	jsme	získali	po-
chvalu	 poroty,	 postup	 do	 dalšího	
kola	nám	nakonec	přece	jen	utekl.	
Ale	bylo	to	„o	prsa“.
	 Na	 závěr	 by	 sama	 paní	 uči-
telka	 Prášková	 ráda	 poděkovala	
trojici	 děvčat,	 která	 ji	 tak	 pěkně	

a	 originálně	 obhajovala,	 a	 také	
svým	 kolegům	 a	 kolegyním	 za	
psychickou	podporu	a	hezký	pří-
stup	k	účasti	v	soutěži,	protože	ne	
ve	všech	školách	tomu	tak	bylo.

žáci 5. B a p. uč. Krejčová
ZŠ	Školní	náměstí	628
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	 Házenkářské	 družstvo	 mlad-
ších	žáků	TJ	Spartak	MAS	Sezi-
movo	Ústí	 se	 již	 druhým	 rokem	
úspěšně	účastní	 sportovních	 sou-
těží	pořádaných	Jihočeským	sva-
zem	házené.
	 V	 rámci	 Jihočeského	 přebo-
ru	 kategorie	 mladších	 žáků	 se	 
v	podzimní	části	této	soutěže	utka-
lo	 celkem	 	 se	 4	 dalšími	 soupeři,	 
z	toho	3x	vítězně	(s	HC	Milevsko,	
s	TJ	Jiskrou	Třeboň	a	s	Loko	Čes-
ké	Budějovice),	pouze	1x	odešlo	
poraženo	 (s	ČZ	HBC	Strakonice	
1921)	a	v	celkové	tabulce	soutěže	

jim	v	polovině	soutěže	patří	zatím	
právem	2.	místo.
	 Zimní	 přestávku	 mezi	 pod-
zimní	 a	 jarní	 částí	 vždy	vyplňují	
různé	 turnaje,	 kterých	 se	 i	 naše	
družstvo	mladších	žáků	zúčastňu-
je.	 Jedním	z	 těch	větších	a	dlou-
hodobějších	 je	 JZP	 (Jihozápadní	
pohár),	 který	 je	 ve	 spolupráci	 se	
Západočeským	 svazem	 házené	
pořádán	jako	série	4	turnajů	a	je-
hož	se	účastní	vždy	první	3	druž-
stva	 z	 Jihočeského	 i	 Západočes-
kého	přeboru.	Máme	za	sebou	již	 
2	 turnaje	z	 této	série,	v	 tom	prv-

ním,	 uskutečněném	 dne	 13.11.	
2010	v	Plzni,	skončilo	naše	druž-
stvo	 na	 2.	 místě,	 když	 postupně	
porazilo	 celky	 ČZ	 HBC	 Strako-
nice	 1921,	 SSK	Talent	 90	 Plzeň	
B,	HC	Milevsko	i	Sokol	Šťáhlavy	 
a	 nestačilo	 pouze	 na	 družstvo	
SSK	Talent	90	Plzeň	A.
	 Druhý	 turnaj	 tohoto	 JZP	 byl	
pořádán	 ve	 Strakonicích	 dne	
28.11.	 2010	 a	 naši	 házenkáři	 
v	 něm	 zaznamenali	 výrazný	
úspěch	 v	 podobě	 1.	místa	 v	 tur-
naji.	Nestačili	sice	na	domácí	tým	
ČZ	HBC	Strakonice	1921,	ale	ví-
tězství	nad	celky	Sokol	Šťáhlavy,	
SSK	Talent	90	Plzeň	B,	HC	Mi-
levsko	 i	 SSK	Talent	 90	 Plzeň	A	
jim	nakonec	v	součtu	bodů	přines-
lo	celkové	vítězství	nejen	v	tomto	
turnaji,	ale	i	vedení	v	průběžném	
pořadí	celého	JZP.	
	 Za	 těmito	 všemi	 aktuálními	
úspěchy	 mládežnického	 druž-
stva	házené	v	Sezimově	Ústí	sto-
jí	 hlavně	 obětavá	 práce	 trenérů	
mládeže	 (Hladký	 Karel,	 Nekola	
Zdeněk,	 Ťupa	 Miloš,	 Kubeš	 Jo-
sef	a	Sechovec	Jiří)	a	také	oproti	
době	 nedávno	 minulé	 i	 zlepšení	 
v	oblasti	zázemí	pro	tento	tradiční	
sport	na	„Sezimáku“	a	tím	je	již	
4	 roky	 fungující	 sportovní	 hala,	
zrekonstruované	šatny,	…	.
	 I	 přes	 tento	 pozitivní	 pohled	

na	 naši	 současnou	mládežnickou	
házenou	je	třeba	ještě	zvýšit	sna-
hu	o	zapojení	více	dětí		i	nových	
členů	k	tomuto	sportu,	aby	se	há-
zená	mohla	u	nás	i	nadále	rozvíjet	 
a	zviditelňovat	se	stejně	tak,	jako	
je	 tomu	u	ostatních	sportů	 (např.	
fotbalu,	 hokeje,	 florbalu,	 basket-
balu,	…	a	dalších)	v	rámci	tábor-
ském	regionu	i	mimo	něj.
	 Oddíl	házené	TJ	Spartak	MAS	
Sezimovo	Ústí		proto	pořádá	stálý	
nábor	nových	hráčů	ročníků	1997,	
1998,	 1999	 a	 mladších,	 vždy	 
v	době	tréninků	mládeže	:	
PO	 a	 ČT	 (15.30	 –	 17.00	 hod.)	 
a	ST	(17.30	–	19.00	hod.).
 Kdo máte zájem se házenou 
naučit nebo házenou pravidelně 
hrát, neváhejte a přijďte mezi 
nás … 

Házená - mladší žáci

K vysokoškolskému titulu ještě titul nejoblíbenější učitelka

Foto z vítězného turnaje JZP ve Strakonicích - dolní řada z leva: Ťupa Martin, 
Mařinec Ondřej, Kubeš Josef, Kulhavý Vilém a Šimek Martin, 
v horní řadě z leva : trenér Nekola Zdeněk, Vávrovský Dan, Přibyl Martin, Ma-
tějko Milan, Žáček Vojtěch, Malovaný Patrik, Petr Martin a trenér Hladký Karel 

Foto z letošního srpnového soustře-
dění mladších žáků – hala v Sezimo-
vě Ústí
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V	Sezimově	Ústí	dne	6.	2.	2011

Vážení	spoluobčané!
	 Bude	tomu	rok	a	půl	co	moji	
přátelé	 z	 Občanského	 sdružení	
Trpaslík	předali	zrekonstruované	
Hodiny,	 které	 tvoří	 více	 než	 50	
let	dominantu	tohoto	města,	Vám	
občanům.	Přes	půl	 roku	zápasili	 
s	úředním	šimlem,	sháněli	spon-
zory	a	mnoho	dní	a	nocí	pracova-
li.	Dík	zlatým	ševcům	mi	už	ne-
čouhají	palce	z	bot.	Hodiny,	které	
konečně	 jdou	 přesně,	 mají	 ori-
ginální	 sluncový	 ciferník,	 který	
září	ryzím	zlatem,	a	protože	mám	
svaly	z	hliníku,	věřím,	že	s	Vámi	
vydržím	 ještě	 mnoho	 čtyřletých	
období.	 Dokonce	 i	 můj	 červený	
a	fádní	sloup	zmizel	a	já	se	nyní	
vznáším	 nad	 rozkvetlou	 loukou	

se	zvířátky,	broučky	 	 a	beruška-
mi.	Romane	Franto,	děkuju!
	 Tímto	 bych	 rád	 všem	 níže	
uvedeným	touto	cestou	vesmírně	
poděkoval,	bez	nich	by	tato	reali-
zace	byla	nepředstavitelná.	
 Hotel MAS,	generální	spon-
zor:	20.000Kč;	Ak. mal. Roman 
Franta,	 návrh	 a	 malba	 sloupu	
hodin:	 85.000Kč;	 František 
Hlásek - Sklenářství,	 materiál	
a	 práce:	 15.000Kč;	 ELTODO 
Citelum,	 pro	OS	T.	 do	majetku	
města,	 vnitřní	 zařízení	 rádiem	
řízených	 hodin:	 18.000Kč;	 Ve-
řejná sbírka občanů na průvo-
du:	 12.079Kč; AES Bohemia,	
sponzorský	 dar:	 10.000Kč;	 Jiří 
Bezemek,	 materiál	 a	 slévač-
ské	 práce:	 9.000Kč;	 Vladimír 
Marek & Jr., zámečnictví:	
9.000Kč;	 Linde GAS a.s. Tá-
bor,	 půjčky	 redukčního	 venti-

lu	 a	 dar	 helia:	 5.000Kč;	 Pavel 
Kappler hodinář,	 sponzorský	
dar:	 5.000Kč;	 Pavel Křížov-
ský,	 digitální	 grafika:	 4.000Kč;	
SC METAL,	 materiál	 a	 řezání:	
4.000Kč;	 Marek Vichta, RE-
VERSE STUDIO,	 materiál	 
a	 grafika:	 3.800Kč;	 Jan Nevší-
mal, JANEV,	značky	a	sponzor-
ský	dar:	3.500Kč;	Petr Houska,	
zvukový	 aparát:	 3.000Kč;	p.Ne-
jedlý KN Dřevostavby,	 spon-
zorský	 dar:	 3.000Kč;	 Bohemia 
color,	barvy:	2.293Kč;	Petr „To-
ník“ Novotný, Vitrae,	model	tr-
paslíka	 a	vitráž	 lampičky:	2.000	
Kč; J+K železářství,	 sponzor-
ský	 dar:	 2.000	 Kč;	 ing. Šedivý 
a studenti COP,	 elektronika:	
1.000Kč;	 Restaurace U Lípy,	
sponzorský	 dar:	 2.500Kč;	 Kvě-
tinářství Zelený domov,	květiny	 
a	 výzdoba:	 2.500Kč;	 Petr Ka-

van, Billiard club Cassablanca,	
květiny:	 2.000Kč;	 ABC tiskár-
na,	tisk:	1.000Kč;	Prima zmrzli-
na,	nanuky:	2.000Kč;	Šelmberští 
dvořané,	vystoupení	a	kostýmy:	
4.000Kč;	 fa Habich,	 kolotoče	 
a	 další	 atrakce:	 4.000Kč;	Aero-
klub,	 průlet	 Letecké	 formace:	
1.000	 Kč; Kofola a.s.,	 nápoje:	
1.000Kč;	 Hotel Palcát,	 zapůj-
čení	 červeného	koberce:	 500Kč;	
anonymní	 dárci	 Honza, Mar-
tin	 a	 další,	 mažoretky	 vedené	
Marcelou Gausovou;	p.Kolibík  
a jeho koně;	 místní	 hasiči  
a městská policie,	 Občanské 
sdružení Trpaslík:	 70.505Kč,	
celkem 317 384,00 Kč, včetně 
slavnostního průvodu. 

S	nadhledem	Štěsťa 

P.S.:	 Více	 najdete	 na	 stránkách			
www.trpasliksu.netstranky.cz

V měsíci září byla jednotka sboru dobrovolných hasi-
čů Sezimovo Ústí vybavena novou přenosnou moto-
rovou stříkačkou a dvěma čerpadly. Na těchto inves-
ticích, které jistě v budoucnu přispějí k lepšímu využití 
jednotky při požárech a lokálních záplavách, se podí-
lel z grantového programu na podporu jednotek SDH 
obcí Jihočeský kraj částkou 180 tis. Kč.

V minulém roce byla dovybavena Pamětní síň I., II.  
a III. odboje v Sezimově Ústí, přičemž na financování 
se podílel z grantového programu „Podpora muzeí  
a galerií“ Jihočeský kraj. 

Slovo Štěsti


