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Vážení spoluobčané,
 jaro je v plném proudu a tak se 
znovu rozjela sezóna stavebních 
prací. Podle nově upraveného 
rozpočtu města bychom se měli v 
letošním roce dočkat opravených 
chodníků na Koreji, v ulici Če-
chova, Svépomoc a spojovacího 
chodníku mezi ulicemi 9. května 
a Jiráskova. Vedle toho by mělo 
dojít i na opravy vozovek v čás-
tech ulice Nerudova. Město znovu 
podalo žádosti o dotace na kom-
plexní rekonstrukce ulic Tábor-
ská, Prokopa Holého, Klášterní  
a Hromádkova, v případě úspěchu 
by realizace těchto projektů moh-
la začít již v druhé polovině letoš-
ního roku. Zastupitelstvo města 
na svém zasedání dne 7. dubna 
schválilo rozpočtový výhled na 
roky 2012-2015, jehož součástí 
je i zásobník investičních akcí, 
ze kterého město postupně vybírá  
a realizuje jednotlivé akce. Jak vi-
díte z přiloženého seznamu, je zde 

vedle klíčových projektů, jako je 
dům seniorů, resp. dům s pečo-
vatelskou službou, také řada pro-
jektů směřujících ke zlepšení do-
pravní situace ve městě, vyřešení 
MŠ Lipová, vybudování hřiště  
u ZŠ Školní nám. 628, rekon-
strukce tělocvičny ZŠ a MŠ  
9. května 489 a dalších. 
 V této souvislosti si Vás, vá-
žení spoluobčané, dovoluji po-
bídnout k předkládání nápadů či 
návrhů na doplnění tohoto zásob-
níku o další akce a investice, kte-
ré považujete v našem městě za 
potřebné, užitečné nebo byste je 
zde jenom chtěli mít. Své návrhy 
můžete směřovat nejlépe přímo 
mě (písemně, e-mailem), popř. 
dalším zastupitelům města tak, 
aby zastupitelstvo mohlo do října 
letošního roku provést aktualizaci 
tohoto zásobníku.

Mgr. Ing. Martin Doležal
starosta města
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Slovo starosty
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 Pečovatelská služba města Sezimova Ústí je poskytována v domác-
nostech jednotlivých klientů, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situ-
ace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována na jejich 
požádání dle kapacitních možností poskytovatele služby a ve vymeze-
ném čase.
Pečovatelská služba poskytuje zejména tyto služby: 
• pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
• koupel nebo sprchování v domácnosti klienta
• pomoc při úkonech osobní hygieny
• pomoc při základní péči o vlasy a nehty
•  dovoz teplého jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podává-

ní jídla a pití
•  běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu 

domácnosti
•  běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, nákup ošacení a nezbytného 

vybavení domácnosti
•  dohled, doprava klienta, příprava klienta k převozu do nemocnice 

nebo na vyšetření
•  doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce 

poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
•  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí
 Pečovatelská služba je poskytována na území města Sezimova Ústí  
v pracovní dny od 07:00 hodin ráno do 15:00 hodin odpoledne, a to každý 
týden vždy od pondělí do pátku. Pečovatelská služba je v současné době 
poskytována 90 uživatelům. V průběhu roku se tento počet mění např. 
přijetím do ústavního zařízení nebo převzetí péče rodinnými příslušníky 
mimo město Sezimovo Ústí. V r. 2010 bylo přijato 41 nových žádostí  
a lze předpokládat – vzhledem k věkovému rozložení občanů města Sezi-
mova Ústí, že tato situace bude mít stoupající tendenci.
 Hlavní zájem ze strany klientů je o rozvážení obědů. V pracovních 
dnech se dováží hotové obědy ze dvou školních jídelen a akciové spo-
lečnosti KOVOSVIT. Zde pečovatelky převezmou stravu v jídlonosičích 
a rozvezou obědy služebním autem do domácností klientů, výměnou  
z terénu sváží prázdné a čisté jídlonosiče. V případě potřeby pomohou  
s umytím jídlonosiče v domácnosti klienta. Veškeré činnosti k zajiště-
ní rozvážky obědů spadají do doby od cca 10:30 hodin do 14:00 hodin. 
Ostatní pečovatelské úkony, jak je mají klienti nasmlouvané (osobní hy-
giena, pomoc při přípravě jídla, úklid domácnosti, nákupy, drobné po-
chůzky aj.), jsou vykonávány v pracovních dnech v domácnostech klien-
tů buď ráno, nebo odpoledne tak, aby nebyla narušena rozvážka obědů.
 Město Sezimovo Ústí zakoupilo nerezové jídlonosiče a termoporty. 
Každému příjemci pečovatelské služby, který požaduje donášku (dovoz) 
oběda, zapůjčuje bezplatně dvě sady jídlonosičů. V jedné sadě se doveze 
strava a od klienta se převezme prázdný jídlonosič z předchozího dne. 
 Do této doby zajišťovaly pečovatelky rozvoz obědů, poskytování 
dalších služeb a dovážku obědů ze školních jídelen do školek jedním au-
tomobilem zn. FIAT Doblo, který byl pořízen dne 10. 1. 2003. Vzhledem 
k tomu, že tento automobil je používán každý pracovní den, za každého 
počasí a vždy na krátké úseky mezi jednotlivými domy, je jeho technický 
stav již nevyhovující. Co bylo však hlavním problémem, nevešly se do 
jeho přepravního prostoru rozvážené jídlonosiče, které se musely skládat 
na různá místa vedle řidiče apod. namísto toho, aby byly řádně umístěné 
v termoportech v přepravním prostoru automobilu. Z tohoto důvodu se 
rada a následně zastupitelstvo města rozhodly o pořízení nového automo-
bilu. Konkrétně byl ve veřejném výběrovém řízení vybrán užitkový vůz 
(dodávka) zn. Ford Tranzit s dostatečně velkým přepravním prostorem 
pro uložení všech jídlonosičů do termoportů a se zadními i bočními dveř-

mi, které umožňují snadný přístup k jídlonosičům. Pečovatelská služba 
může nyní používat oba automobily, což zkracuje čas rozvozu obědů  
a zaručuje, že obědy jsou dováženy teplé.
 Město Sezimovo Ústí dále uzavřelo s G-centrem Tábor novou služ-
bu na zajištění těch pečovatelských služeb, které město Sezimovo Ústí 
dosud nemůže zajistit vlastními silami. Na základě této smlouvy mohou 
občané města Sezimova Ústí využívat tyto služby pečovatelské péče, kte-
ré nabízí G-centrum Tábor:
- denní pobyt v Denním stacionáři v DPS Čekanice 
- praní prádla
- služby základní hygieny
- pedikúra v Hygienickém středisku, Vídeňská 2931, Tábor
- pedikúra na území města Sezimovo Ústí
- dovoz do Denního stacionáře v DPS Čekanice
Část nákladů na tyto služby hradí město Sezimovo Ústí, část nese klient 
dle tohoto sazebníku:
Pedikúra v Hygienickém středisku 
- Platba klienta za obě končetiny 70,- Kč
- Doplatek města Sezimovo Ústí 20,- Kč
Pedikúra v domácnosti klienta 
- Platba klienta za obě končetiny  80,- Kč
- Doplatek města Sezimovo Ústí 20,- Kč
Denní pobyt v Denním stacionáři
- Platba klienta s 1. stupněm závislosti    60,- Kč
- Platba klienta s 2. stupněm závislosti 85,- Kč
- Doplatek města pro 1. stupeň závislosti  50,- Kč
- Doplatek města pro 2. stupeň závislosti 75,- Kč
Doprava do Denního stacionáře 
- Platba klienta 12,-Kč
- Doplatek města Sezimovo Ústí 25,- Kč
Praní prádla
- Cena hrazená klientem 40,- Kč/kg prádla
- Doplatek města Sezimovo Ústí  50,- Kč za 1 pračku
Péče v Hygienickém středisku
- Cena koupele hrazená klientem 20,- Kč/15 min.
- Cena sprchování hrazená klientem 20,- Kč/15 min.
- Doplatek města Sezimovo Ústí 50,- Kč za 1 koupel
- Doplatek města Sezimovo Ústí  40,- Kč za 1 sprchu

 Další možnosti rozvoje sociálních služeb na území města Sezimovo 
Ústí zjišťuje město za pomoci komunitního plánu rozvoje sociálních slu-
žeb, který je zpracováván na úrovni celého Jihočeského kraje a na jehož 
tvorbě se město Sezimovo Ústí ve vztahu ke svému území významně 
podílí. Myslím, že nemusím připomínat, že realizace plánu rozvoje soci-
álních služeb je závislá na ekonomických možnostech města.

JUDr. Ing. Miroslav Nosek
tajemník MěÚ Sezimovo Ústí

Rozšíření možností pečovatelské služby 
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Komise výstavby při MěÚ 
v Sezimově Ústí

Cena tepla pro rok 2011 
v Sezimově Ústí II

 Komise pro tělovýchovu 
a sport při MěÚ v Sezimově Ústí

 Představení členů komise vý-
stavby ustanovené městskou ra-
dou na období 2010-2014:

 Předsedkyně   komise:  Ing. 
arch. Alena Kalinová,   členové 
komise:   Ing. arch. Jan  Franta,

 Dozorčí rada společnosti 
ENERGOINVEST a.s. schválila 
dne 16.3.2011 průměrnou zálo-
hovou cenu tepelné energie pro 
rok 2011 na systému tepelného 
hospodářství v Sezimově Ústí II 
ve výši 675,00 Kč/GJ včetně 10% 
DPH. Z této průměrné zálohové 
ceny vychází i ceny tepelné ener-
gie pro odběratele ve městě  dle 
rozdílné úrovně předání tepelné 
energie na tyto kalkulace:
1.  Pata objektu, domovní stanice 

ve vlastnictví (pronájmu) do-
davatele: cena 685,62 Kč/GJ 
včetně 10% DPH.

2.  Pata objektu, domovní stanice 
ve vlastnictví odběratele: cena  

657,12 Kč/GJ včetně 10% 
DPH.

3.  Pata objektu, domovní stani-
ce ve vlastnictví (pronájmu) 
dodavatele (platí pouze pro 
rodinné domky): cena  669,47 
Kč/GJ (jeden odběratel) nebo 
677,05 Kč/GJ (dva odběrate-
lé) včetně 10% DPH.

 Tyto ceny tepelné energie jsou 
závislé na předpokládaném množ-
ství prodeje ve výši 83 500 GJ/
rok v roce 2011. Při závěrečném 
ročním vyúčtování jsou tyto ceny 
přepočítány na skutečnou dodáv-
ku tepelné energie.

Ing. Jaroslav Kudrna, 
člen představenstva

Ing. František Novotný, Ing. Jiří 
Vavruška, František Štochl, Jiří 
Vlach, Jiří Cibulka a Ondřej Špa-
ček, tajemníkem komise je Miro-
slav Píbil,  tel. 381201118 nebo 
777794873.
 Činnost komise výstavby: 
Projednává  předložené návrhy  
architektonických studií  a pro-
jektů staveb včetně návrhů barev-
nosti fasád před vydáním rozhod-
nutí stavebního úřadu. Jedná se  
o stavby, které mají být realizová-

ny v katastrálním území Sezimo-
vo Ústí. Komise rovněž navrhuje 
a doporučuje provedení případ-
ných změn, aby navrhované stav-
by architektonicky a provozně 
nenarušovaly stávající výstavbu 
ve městě, vyjadřuje se k návrhu 
územního plánu města včetně 
jeho změn  a předkládá  podněty 
k dalšímu využití nezastavěných 
ploch.     

Miroslav Píbil
tajemník komise výstavby

Rada města ustanovila na nové vo-
lební období 2010-2014 tyto členy 
sportovní komise:
 Předseda komise: Ladislav 
Dostál, tajemník komise: Bc. Jan 
Novotný, tel. 381201140.
Členové komise: Mgr. Petr Havel, 
Jan Svatoň, Jiří Brabec, Ing. arch. 
Alena Kalinová, Mgr. Karel Cho-
tovinský, Milan Veselý, Ladislav 
Šebek.
 Stanovení cílů komise na rok 
2011-2012
 Rozdělení dotací z fondu 
sportu pro rok 2011 bude probí-
hat ještě dle současně platných 
nastavených grantových pravi-
del schválených v závěru roku 
2010 s ohledem na přidělené fi-
nanční prostředky, tzn. hlavním 
podkladem budou materiály OV 
ČSTV v Táboře (členská základna  
k 31.3.2011, existující kluby a od-
díly) a vnitřní doklady sportovní 
komise. Vlastní rozdělení finanční 

dotace města bude provedeno na 
základě žádostí jednotlivých spor-
tovních subjektů. 
 Grantová politika. Vlastní 
dotace je složena ze dvou částí. 
Dotace na činnost – bude přihléd-
nuto k členské základně a úrovni 
soutěží. Dotace na údržbu - tato 
dotace bude určena pouze těm sub-
jektům, které vlastní a provozují 
sportovní zařízení ve městě (fot-
balové hřiště, sauna, házená a hala, 
tenis, volejbal, loděnice). Metodi-
ka dělení této dotace – hlavním 
kritériem finanční výše vlastního 
majetku, dalším pak aktuální stav 
– rekonstrukce a opravy.
 Pro rok 2012 komise zhod-
notí nastavení současně platných 
grantových pravidel a předloží  
v závěru roku radě města uprave-
nou verzi.

tajemník komise pro  
tělovýchovu a sport 

Bc. Jan Novotný

NOVÁ BARVA V TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

ČERVENÁ

Nesete do kontejnerů tříděný odpad?
Máte jednu ruku volnou?
Přiberte s sebou i vaše

drobné elektro a baterie
Červené kontejnery už i v ulicích vašeho města

www.cervenykontejner.cz

Usnadníme Vám odevzdávání drobných, 
vysloužilých elektrospotřebičů. 

stacionární kontejnery
na elektro a baterie

Stacionární kontejnery usnadní lidem odevzdávání vysloužilých spotřebičů 
blíže místu jejich bydliště. S drobnými elektrospotřebiči tak obyvatelé našeho 
města nemusí na sběrný dvůr, ale mohou je kdykoliv a pohodlně odevzdat do 
připravených kontejnerů. Kontejnery jsou umístěny většinou 
u separačních stání na tříděný odpad.

Patří:
baterie a drobná elektrozařízení jako 
jsou např. kalkulačky, rádia, drobné 
počítačové vybavení, discmany, 
telefony, elektronické hračky 
a podobně

Nepatří:
televizory, počítačové monitory, 
zářivky, úsporné žárovky,
velké a malé domácí spotřebiče
(jako např. ledničky, pračky, 
mikrovlnky, chladničky, vysavače 
a podobně)

Do stacionárních kontejnerů

 Blansko
 Bor u Tachova
 Brtnice
 České Budějovice
 Dolní Bojanovice
 Frenštát pod Radhoštěm
 Horní Slavkov
 Hrádek nad Nisou

 Cheb
 Jablonec nad Nisou
 Jičín
 Karlovy Vary
 Kladno
 Kralupy nad Vltavou
 Kraslice
 Liberec

 Loket
 Milevsko
 Nejdek
 Nové Město na Moravě
 Nový Bydžov
 Olomouc
 Ostrava
 Pečky

 Písek
 Plzeň
 Prachatice
 Přerov
 Přibyslav
 Ratíškovice
 Roudnice nad Labem
 Strakonice

 Šenov
 Vlašim
 Žatec
 Praha

Červené stacionární kontejnery jsou v současné době rozmístěny v těchto městech:

www.cervenykontejner.cz
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Jedno neobyčejné 
česko-německé setkání

 „Společenství měst s husit-
skou minulostí a tradicí“ organi-
zuje od 5. do 10.7.2011 putování 
v česko-bavorské hraniční oblas-
ti. Jeho účastníci urazí část cesty, 
kterou šel český reformátor Jan 
Hus v říjnu 1414.  Cílem putová-
ní je přivést dohromady  obyva-
tele českých a německých měst, 
a tím přispět k dorozumění mezi 
národy. Vedle zdolání stokilomet-
rové trasy, během níž si přijdou na 
své i milovníci přírody, obsahuje 
program putování řadu zajíma-
vých exkurzí do středověké čes-
ko-německé historie. K hlavním 
tématům bude patřit jak odkaz 

duševního bohatství Jana Husa, 
tak kostnický koncil (1414-1418) 
a jeho blížící se jubileum.
Více: www.husitskamesta.net
 Zatímco účastníci putování 
prozkoumají sami první etapu 
Husovy cesty, bude její celá trasa 
reprodukována v rámci zvláštní 
výstavy. Tu organizuje Husovo 
muzeum v Kostnici ve spolupráci 
m.j. s muzei a archivy husitských 
měst a měst, kterými Hus projíž-
děl. Dvojjazyčná zvláštní výsta-
va „Husova cesta do Kostnice“ 
bude k vidění v Kostnici (1.4.- 
30.11.2011) a na webových strán-
kách husitských měst.
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13:00 - 15:00 
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poděkování:
•  Chtěl bych touto cestou  

poděkovat správě města  
a hlavně technickým službám 
za dokonalé zvládnutí čištění 
chodníků v zimním období. 
Muselo to stát hodně sil  
i mnoho finančních prostřed-
ků. Má-li někdo přesto vý-
hrady, ať si zajede do jiných 
měst, určitě změní názor.

Z. Šesták, občan SÚ II 

•  Děkuji všem přátelům, 
známým a bývalým spolupra-
covníkům za velkou účast při 
posledním rozloučení s mým 
zesnulým manželem panem 
Františkem Douchou.

manželka s rodinou

•  Děkuji panu starostovi  
a sboru pro občanské 
záležitosti za dárek a přání 
k mým 97. narozeninám.

Pavla Pecháčková

•  Děkuji panu starostovi  
a sboru pro občanské 
záležitosti za blahopřání 
k mým narozeninám a paní 
Věře Bažantové za předání 
dárku a milou návštěvu.

Lubomír Malina

•  Děkuji panu starostovi 
za blahopřání k mým 
narozeninám a paní Máchové 
za dárek a milou návštěvu.

Jiřina Hanušová

•  Děkuji panu starostovi  
a sboru pro občanské 
záležitosti za blahopřání. Paní 
Evě Veselé za milou návštěvu 
a předání dárku k mým 75. 
narozeninám.

Ladislav Voráček

•  Děkuji panu starostovi  
a sboru pro občanské 
záležitosti za přání a dárek  
k mému životnímu jubileu.

Stanislav Průcha

•  Děkuji panu starostovi  
a sboru pro občanské 
záležitosti za blahopřání 
k našim narozeninám a paní 
Dáše Válkové za předání 
dárku a milou návštěvu.

manželé Marie a Franta 
Uhlířovi

•  Děkuji panu starostovi za 
přání k mým narozeninám.

Jaroslava Pršalová

•  Děkuji panu starostovi 
za přání a paní Vlčkové 
za předání dárku k mým 
narozeninám.

Jiří Štrobl

•  Děkuji panu starostovi  
a sboru pro občanské 
záležitosti za milé blahopřání 
k mému životnímu jubileu.

JUDr. Jan Kejval

•  Manželé Miloslava  
a Eduard Pelikánovi děkují 
panu starostovi a sboru 
pro občanské záležitosti za 
blahopřání k narozeninám 
a paní Bažantové za milé 
posezení a předání dárků.

•  Děkuji panu starostovi 
za gratulaci k mým 
narozeninám.

Jaroslav Boháč

•  Děkuji panu starostovi 
a zastupitelům města 
za blahopřání k mým 
narozeninám.

Jan Talkner

•  Děkujeme panu starostovi 
Mgr. Ing. Doležalovi a sboru 
pro občanské záležitosti 
za blahopřání k našim 
narozeninám.
Vlastimil a Marie Ševčíkovi

•  Děkuji panu starostovi za 
blahopřání a pí Evě Veselé za 
předání dárku u příležitosti 
mého životního výročí.

Eva Tročilová

•  Děkuji panu starostovi a sboru 
pro občanské záležitosti za 
blahopřání a dárek k mým 80. 
narozeninám.

František Šimák

•  Děkuji panu starostovi  
a sboru pro občanské 
záležitosti za milé blahopřání 
k mým narozeninám.

Prof. Ing. Rostislav Ledvina, CSc.

•  Děkuji panu starostovi za 
krásné blahopřání k mým 
narozeninám.

Marie Křížová
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Medaile Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy

Medaile Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy pro Ing. 
Františka Kamlacha

 Ministr školství, mláde-
že a tělovýchovy Josef Dobeš  
u příležitosti Dne učitelů udělil dne 
28. března 2011 třiceti osmi oce-
něným Medaile Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy 1. a 2. 
stupně za vynikající pedagogickou 
činnost. Mezi oceněnými byl i Ing. 
František Kamlach, ředitel zdejší 
Vyšší odborné školy, Střední školy  
a Centra odborné přípravy, který 
obdržel za dlouhodobě vynikají-
cí pedagogickou činnost medaili  
1. stupně.

 Medaile MŠMT je oceněním 
významné pedagogické, výchovné, 
vědecké nebo umělecké práce, dlou-

hodobého a vynikajícího působení  
v resortu školství nebo mimořád-
ně záslužného činu při zajišťování  
a zlepšování podmínek pro výcho-
vu a vzdělávání v České republice. 

 Medaile se uděluje ve dvou 
stupních – 1. a 2. stupně a je-
jich udělování se řídí Statutem 
Medaile Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy. Medai-
le uděluje ministr školství, mlá-
deže a tělovýchovy každoročně  
u příležitosti Dne učitelů 28. břez-
na. Medaile je nejvyšším resort-
ním oceněním a uděluje se od roku 
1997. 

 Redakce Novinek se připojuje 
k blahopřání.

Redakce Novinek

řádková inzerce:
•  Pronajmu hospodářské sta-

vení v centru obce Želeč, 
obytné prostory 3 + 1, k dis-
pozici velký dvůr a zahrada. 
Tel.: 608 53 55 55.

•  Prodám levně auto Škoda 
105L garážované, najeto 80 
tis. km, osvobozeno od eko-
logického poplatku tel.: 737 
082 761

•  Koupím garáž u Hvězdárny 
v Sezimově Ústí II. Tel.: 
737 082 761

•  Koupím garáž na Koreji. 
tel.: 603 253 595

•  Koupím byt 2+1 v Sezimo-
vě Ústí II + výtah, klidné 
prostředí OV nebo družstev-
ní, Tel.: 773 626 167

•  Vyměním měst. byt 3+1 
(SNL) za menší byt v SÚ 
nebo v Táboře, Tel.:  721 
862 781

•  Městský úřad v Sezimově 
Ústí hledá zedníka, 
obkladače na drobné práce 
pro městský úřad. Tel.: 
777794870 - Beránek

•  Prodám garáž s montážní 
jámou a sklípkem v lokalitě 
u Hiltonu v Sezimově  
Ústí 2 Cena dohodou. Tel. : 
606519291, 739164970

•  Pronajmu garáž v Sezimově 
Ústí 2 u Hiltonu. Více 
informací na tel.: 02452280

•  Koupím garáž na Koreji 
v Sezimově Ústí 1. Tel.: 
603253595

•  Prodám garáž na Koreji. 
Tel.: 602470029

•  Prodám finský BTV 
SALORA bezporuch., úhl. 
55, ostrý obraz, za 1.000,-- 
Kč. Nutný settopbox.  Tel.: 
722926692

•  Pronajmu garáž u 
Hvězdárny – volná. Tel.: 
603117530

•  Prodám okružní pilu 
s hoblovkou, tovární 
výroba. Cena 2.500,-- Kč. 
Tel.: 607881374

•  Pronajmu garáž u Hiltonu. 
Vhodná i pro motocykly. 
Volejte na: 602 452 280

•  Nově otevřená prodejna 
Maso - uzeniny (hotel MAS, 
vedle vinotéky) Vás zve  
k nákupu. Nabízíme maso 
výsekové, široký sortiment 
uzenin, možnost masa na 
objednávku

Společenská kronika:
Narození 
od 30.9.2010 do 27.3.2011
Hrubý Zachary
Voborníková Klára
Štrobach Josef
Sládek Jakub
Brom Adam
Šmídová Eliška
Zeman Jakub
Zemanová Tereza
Cimpová Michaela
Tušil Jindřich
Sivák Dominik
Vyšichlo Ondřej
Kvasnička Vít
Hochová Lilien
Nebeská Dominika
Kukrálová Barbora
Fara Lukáš
Doležal Jakub
Cásek Luboš
Števík Martin
Račan Alex
Komínová Vanessa
Krejčí Štěpánka
Zemřelí 
od 28.11.2010 do 23.3.2011
Amchová Zuzana
Babický Josef
Benešová Karolina
Červený Václav
Doucha František
Fallada Miroslav
Fauová Marta
Feik Jiří
Formánek Ladislav
Gruberová Anna
Horová Jiřina
Hroníková Jiřina
Chládek Josef
Chovančíková Zdeňka
Chrt Josef
Janovský Jiří
Jůza Jiří
Kleknerová Eva
Krůček Jaroslav
Kříž Václav
Láněk František
Lemberková Helena
Mašanka Emanuel
Mašek Josef
Nováková Růžena
Novotný František
Novotný Jan
Ošťádal Radoslav
Petrán Václav
Pospíchalová Marie
Přenosilová Božena
Salajková Jaroslava
Soukupová Jarmila
Šimková Emilie
Šmíd Ladislav
Špitálníková Blažena
Valášková Božena
Veverková Jana
Vlková Marie

Chcete útulný a pøíjemný byt, kanceláø, restauraci, penzion èi hotel?

Navštivte novì otevøenou prodejnu
v hotelu MAS v Sezimovì Ústí

otevøeno Po - Pá 9.00 - 17.00 hod.
               So - 8.30 - 11.30 hod.Nabízíme:

Provádíme:

• široký sortiment  vèetnì provedení
   a poradenská èinnost zdarma, malby, nátìry 
• bylinnou kosmetiku z konopí ( lupénka, atop. ekzém )
• dárky, èaje, masti, originální kvìtinové dekorace na zakázku
• kované výrobky k prodeji a na zakázku

exkluzivních interiérových tapet

• veškerou stavební èinnost, stavební dozor 
   a stabvy na klíè

Vše 
za dobré ceny
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Kamarádství Festival sborového zpěvu 2011

Pozvánka
Tip na výlet

 Ráda bych se zmínila o akcích 
našich dětí s kamarády z Klíčku. 
V letošním roce byli přátelé  
z Klíčku na školní akademii  
v kině Spektrum. Účastnili se Živé-
ho Betléma, kde měli svůj stánek  
a mohli nabídnout lidem své vý-
robky. V březnu s námi prožili 
Masopust, který se za slunečného 
dne skutečně vydařil.
 Naopak zážitkem pro naše 
děvčata a chlapce z kroužku va-
ření bylo tvořivé odpoledne u ka-
marádů v Klíčku. Zde nás přivítal 
pan ředitel Mgr. Petr Brázda. So-
ciální pracovnice Lenka Márová  
a Lenka Kohoutová si děti rozdělily 
do skupin a odvedly do tvořivých 
dílen, kde na ně čekali kamarádi. 
Děti si zde vyzkoušely linoryt, vy-
ráběly náušnice a pletly košíčky  

z pediku. Výrobky si odvezly domů  
a vystavily je v naší škole.
 Přestože jsme tvořili s lidmi, 
se kterými se děti v běžném živo-
tě často nepotkávají, tak si k nim 
za velmi krátkou chvíli vytvořily 
úžasný vztah. Pro nás všechny bylo 
toto odpoledne hezkým pracovním 
zážitkem, který si nadlouho ucho-
váme ve svých srdcích.
 V dubnu jsme se byli podívat 
na jejich divadelní představení do 
Spektra.
 Konec školního roku společně 
strávíme na Kozím hrádku, kde si 
zazpíváme a zbaštíme opečené buř-
tíky. „Kamarádi z Klíčku, těšíme se 
na Vás!“

Eva Veselá
ZŠ a MŠ 9. května 489, 

Sezimovo Ústí

 Také to tak máte, že když při-
jde jaro, je Vám veseleji, je Vám 
do zpěvu?
 A do zpěvu bylo všem účast-
níkům jarního festivalu sborového 
zpěvu. Tentokrát pořádající Nok-
turno pozvalo především sousedy 
z nejbližšího okolí. Základní škola 
ze Sezimova Ústí 1 velice příjem-
ně překvapila sborem Paprsek pod 
vedením sbormistryně a klavírist-
ky v jedné osobě Jany Pětivlaso-
vé. Z druhé části města byly sbory 
Koťata, což jsou ti nejmenší začí-
nající zpěváčci, o to víc roztomi-
lí, a letos jubilující Nokturňáček. 
Oba pod vedením sbormistryně 
Jarmily Hlubinkové. A ještě jeden 
sbor se představil, a to téměř pa-
desátičlenný dětský sbor Fere An-
geli. Ten to měl dál, přijel se svojí 
sbormistryní Janou Míkovou až ze 
Strakonic. Však také po Strakonic-

ku zpívali, ale i dupali. Samozřej-
mě pěkně do rytmu.
 Dospěláků tentokrát bylo 
méně. Kromě Nokturna, pod vede-
ním Jarmily Hlubinkové, své umě-
ní předvedly nově vzniklé sbory  
z Plané nad Lužnicí, a to Harmo-
nie pod vedením manželů Dohna-
lových a mužský sbor Strýctet pod 
vedením Zdeňka Žaluda. A prý 
se jim u nás líbilo. I tréma z nich 
spadla. A rádi přijedou znovu. 
 Na závěrečné písně Pod du-
bem za dubem a Pletla v kytku 
rozmarýnu zpívané společně vše-
mi sbory jsme se na jeviště sotva 
vešli, ale vešli, a ta síla zpěvu mu-
sela to jaro probudit.
 Myslím, že se to téměř soused-
ské zpívání podařilo, a že se líbilo.

Za Nokturno: 
Anna Slunečková

 V letošním roce slaví dětský 
pěvecký sbor Nokturňáček již 
dvacátý rok od svého založení. 
Abychom toto výročí důstojně 
oslavili, připravujeme na jaře ně-
kolik akcí. Vyvrcholením by měl 
být slavnostní koncert 28.5.2011 
ve Spektru. Ale již před tím vy-
stoupí na společném koncertě  
s dětským sborem z Chotovin na 
školní zahradě II. ZŠ Sezimovo 
Ústí a v červnu potom s mužským 
pěveckým sborem ze slovinského 
Medvode (mnozí si ještě vzpome-

nou na jejich společné vystoupení 
před pěti lety).
A nyní pozor!
 V souvislosti se slavnostním 
koncertem zvu všechny bývalé 
členy Nokturňáčku nejen k posle-
chu koncertu, ale i ke společnému 
vystoupení. Hlavní zkouška bý-
valých členů bude v sobotu ráno 
od 9.00 hodin 28.5.2011. Ostatní 
zkoušky po domluvě.
(Tel.: 381274345, mobil 
605405498). Ozvěte se!

Mgr. Hlubinková Jarmila

Tak už je to zase tady!?
 No přece jaro! Budeme cho-
dit na výlety. Dám Vám jeden tip. 
Jděte na Kozí hrádek. 
 No ta nám toho poradila, my-
slíte si. Jenže já jsem navštívila 
pracovnici Měxusu paní Danu 
Šafránkovou a ta mi nechala „na-
kouknout“, jak je tato naše národ-
ní kulturní památka připravena na 
návštěvníky. Odmykat se bude na 
prvního máje ve 14 hodin. Když se 
„zadaří“, bude zde stát i nová pěk-
ná pokladna.
 Průvodcovské listy, které do-
stává návštěvník do ruky jsou kro-
mě češtiny i v angličtině, němčině, 
ruštině a nově i v holandštině. Už 
samostatná vstupenka je doce-
la pěkná a je na ní pamatováno  
s místem na pamětní kulaté razítko.  
K mání je i mnoho druhů pohled-
nic nejen Kozího hrádku, ale i na-
šeho města a dalších turisticky za-
jímavých míst. Ani mapy nechybí. 
Mince zlaté, mince stříbrné – ty 

se budou určitě také líbit. Pro děti 
jsou připraveny klíčenky, korálky, 
placky, cínové figurky husitských 
bojovníků, svíčky, magnetky, no 
prostě je z čeho vybírat.
 A ten, kdo si myslí, že zpět už 
nedojde, může si koupit hezkou 
dřevěnou hůl, nechat si ji ozdobit 
plíškem – a zdrávi došli!
 A komu se na „Kozinu“ ne-
chce a nějakou tu „památkovou 
drobnost“ by chtěl mít, může na-
vštívit paní Šafránkovou v Mě-
xusu, ta si jich pár nechá u sebe  
a ráda Vám je nabídne.
 A ještě něco na závěr. Tam  
u toho Kozího hrádku je dob-
ře vidět, jak se dálnice přiblížila  
k našemu městu. Tak se koukně-
te, nenadávejte, pokrok být musí 
a musíme se naučit s dálnicí žít. 
Už kvůli sousedním „Plaňákům“ 
nebo se nám v těch zácpách udusí.

Anna Slunečková, 
kronikářka



 Velice příjemný čas vyplněný 
vyprávěním jsem prožila ve vilce 
manželů Staňkových v Sezimově 
Ústí 1. Oslovila jsem především 
pana Staňka, aby zavzpomínal na 
dobu, kdy spojil svůj život s měs-
tem Sezimovo Ústí. Ale ono pana 
Staňka není zase tak nutno moc 
představovat, protože hudbymi-
lovní spoluobčané ho jistě velmi 
dobře znají. Ale pěkně po pořád-
ku.
 Pan Josef Staněk se narodil  
v roce 1932 v Řevnově, což je 
nyní součást Chotovin. Ve třech 
letech se přestěhoval s rodiči do 
Sezimova Ústí, kteří zde začali 
provozovat pohostinství. Hosti-
nec u Staňků byl v místech, kde je 
dnes firma Banner a byl prý oblí-
bený a hojně využívaný. Na jídlo 
tam prý chodili i „hraďáci“, což 
byla zřejmě ochranka z Benešovy 
vily a později, když začala výstav-
ba na Kovosvitu, tak i baťováci. 
Hotel ještě nebyl.
 Základní školu pan Staněk 
vychodil v Sezimově Ústí 1, měš-
ťanku dokončil na starém městě  
v Táboře a jednoroční učební kurz 

– JUK na škole, která byla v prů-
myslovce v Sezimově Ústí 2. Pro-
tože už chodil do houslí, rozhodli 
rodiče, že se půjde učit do Kraslic 
hudebním nástrojářem. Spojí tak 
příjemné s užitečným – muzikant-
ský talent s talentem práce rukou.
 Po skončení tam rok praco-
val, ale chtěl ještě dál studovat. 
A tak v roce 1951 začal šestiletá 
studia na konzervatoři v Praze, 
obor klarinet. Absolventský kon-
cert v roce 1957 byl slavnostní  
v malém sále pražského Rudol-
fina. To už měl děvče, které si  
v roce 1956 vzal, a tak během 
studia si musel přivydělávat  
v orchestru Vinohradského diva-
dla Praha. Ač konzervatoř je šes-
tiletá, nebyla vedena jako vysoká 
škola, a tak musel v roce 1957 na 
dva roky na vojnu, kterou prožil 
ve VUS – vojenském uměleckém 
souboru, s kterým se zúčastnil 
mnohých akcí po Čechách i za-
hraničních zájezdů. Pak Staněk si 
vzpomněl na zájezd na Ukrajinu. 
Ale to už byl na světě syn a poz-
ději i dcera. Pan Staněk požádal  
o umístění na učitele hudby do 
hudební školy v Táboře a později  
i v Sezimově Ústí. Pracoval na půl 
úvazku v jedné i v druhé škole. 
Bydleli u rodičů. Paní Staňková 
vystudovala pedagogickou fakul-
tu, obor český a ruský jazyk a uči-
la na průmyslovce pro pracující  
v Sezimově Ústí, později přešla 
na Gymnázium v Táboře. Nutnost 
vlastního bydlení si později vyře-
šili stavbou domku v Šafaříkově 
ulici.
 Po smrti ředitele hudební ško-
ly Hřebíka se pan Staněk přihlásil 
na konkurz na ředitele a od roku 
1970 až do roku 1992 na tomto po-

stu ředitele setrval, aby jej potom 
předal následníkovi panu Jandovi. 
Učit žáky jako učitel však nepře-
stal. S tím prý skončil nedávno –  
v roce 2008. V začátcích podmín-
ky výuky nebyly růžové. Učilo se 
ve třídách obou škol v Sezimově 
Ústí 2. Dopoledne zde probíha-
lo běžné vyučování, odpoledne 
hudební. Někdy to nevycházelo. 
Zlepšení nastalo až umístěním hu-
debky do prostoru ZŠ, kde  byla 
družina. Ta se přestěhovala. On 
existuje i projekt na výstavbu nové 
hudební školy, ale ten se neusku-

tečnil. Přednost dostala mateřská 
škola Zahrádka, protože v té době 
byl tzv. baby boom. Ale hudebka 
se lepších časů dočkala nyní, kdy 
po „odstěhování“ hotelové školy 
z bývalých jeslí Kovosvitu získala 
prostory pro výuku nejen hudeb-
ní, ale i taneční či výtvarnou.
 Při svém ředitelování i učite-
lování si pan Staněk našel čas i na 
muzicírování s místními kapela-
mi, Lužničance i šéfoval.
 Mnoho žáků prošlo rukama 
učitele dřevěných dechových 
nástrojů pana Josefa Staňka,  

o mnohých mi vyprávěl, a tak 
uvedu dva: Jiří Mráz, který cho-
dil k panu Staňkovi na klarinet 
se později „předělal“ a je z něho 
světově uznávaný jazzový kontra-
basista, který žije v USA.
 Jan Vacík studoval hoboj, 
nyní zpívá v Praze v Národ-
ním divadle, dlouhá léta působil  
v mnichovské opeře v Německu.
 Mnozí žáci pana Staňka se 
vrátili do Sezimova Ústí či dalších 
měst a učí na hudebních školách 
nebo pracují jako muzikanti z po-
volání.

 Pan Staněk nemá ruce v klíně. 
Já jsem o něm slyšela, že ochotně 
a hlavně bezplatně opraví žáčkům 
jejich nástroj, když se porouchá  
a přidá i dobrou radu.
 A protože je i myslivec, tak 
do radenínských lesů chodí krmit 
zvířátka. Oni myslivci mají práce 
také dost.
 A čím končit pamětnické vy-
právění nežli přáním pevného 
zdraví a spokojeného života v na-
šem městě.

Anna Slunečková,
 kronikářka
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Kronika představuje - Josef Staněk

Žeň medailí pro mladé kuželká-
ře z TJ Silon Sezimovo Ústí

Sportovní gymnastika

 V měsíci únoru proběhly na 
kuželnách Táborska okresní pře-
bory jednotlivců. V mládežnic-
kých kategoriích jasně dominovali 
mladí kuželkáři z TJ Sokol, kteří 
získali celkem 3 zlaté, 1 stříbrnou 
a 1 bronzovou medaili.
 Přebornicí okresu se stala  
v soutěži starších žákyň Š. Ond-
řejová, 258 bodů.

 V kategorii mladších žákyň 
zlatou medaili získala S. Černuš-
ková, 267 bodů.
 Další medaile vybojovali v ka-
tegorii dorostu: 1. M. Klimeš, 2. L. 
Černuška
 V kategorii dorostenek bron-
zovou medaili získala B. Švarcová.

Petr Marek
Předseda TJ Silon SÚ

 V sobotu 9. dubna se v Pelhři-
mově uskutečnil 3. ročník Memo-
riálu Zuzany Hartlové – trojboje 
ve sportovní gymnastice žen. Zá-
vodu se zúčastnilo na 160 závod-
nic v šesti kategoriích ze šestnácti 
oddílů z Čech i Moravy. Spartak 
Sezimovo Ústí reprezentovalo pět 
děvčat. V kategorii starších žákyň 
skončila Barbora Růžičková na 

jedenáctém místě. Mezi žákyněmi 
B obsadila Tereza Lapková devá-
tou příčku, dvacátá osmá skon-
čila Anna Rychtecká. O největší 
úspěch se postarala Kristýna Bla-
fková, která zvítězila v kategorii 
juniorek, třetí příčku vybojovala 
Aneta Matyšová.

Jiří Prokop
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www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 14. 4. 2011 (včetně). Ceny jsou uvedeny 
včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

31 cm

Elektrický provzdušňovač 
+ vertikutátor
Gardol GLV 1200 - 31, 1200 W, šířka záběru 
31 cm, pro travní plochy do 500 m2, 
záchytný koš 28 l, 
hmotnost 11 kg

Souprava zahradního nábytku Dalia
zpracování dřeva, „Formwood“, ergonomicky tvarovaná křesla, ve smont. stavu
stohovatelné křeslo polohovatelné křeslo roztahovací stůl

1.690,- 5 poloh nastavení 160 – 220 x 95 cm, až pro 8 osob

 1.990,- 7.990,-

6,80 !
ks od

59,- !

Substrát 
pro pelargonie 
a balkonové 
květiny
balení 40 l

Plynový gril Sydney
3 nerez hořáky, celkový výkon 10,35 kW/ hod., celková 
grilovací plocha 2598 cm², boční vařič, rozměry: 
127 x 60 x 112 cm

Muškáty převislé
Pelargonium peltatum 
široký výběr, mix barev, 
košík 10 ks

67,- !

Plastové truhlíky
široký výběr barev 
a rozměrů

Mulčovací 
kůra
70 l

1.990,- !

6.790,- ! od

1.690,-

od

20,-

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Sezimovo Usti 190x138,5 BW.indd   1 16.3.11   14:29

Studio Vizáž

dámské,
pánské,
dìtské

Ivana Vorlová

tel.: 723 066 490

Magdaléna Vesecká

dle telefonické objednávky 
kadeønické práce i v sobotu

       tel.: 777 938 921

Kadeønictví

(poliklinika Sídl. nad Lužnicí)
1. patro, è. dveøí 104

Novinka

prodlužování 

vlasù
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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

 Sportovní areál Soukeník 
dostal nový kabát v podobě pří-
jezdové cesty. Další krok v mo-
dernizaci tohoto tradičního spor-
tovního areálu v Sezimově Ústí 
udělal fotbalový klub společně  
s městem Sezimovo Ústí, neboť 
se na financování tohoto staveb-
ního díla spolupodílely. Celý 
projekt byl původně naceněn na 
850 tis., nicméně po několika jed-
náních s firmou STRABAG, byla 
cena snížena na konečných 430 

tis. Kč. Ve snaze podpořit fotba-
lový klub společností STRABAG 
je tato cena nadstandardní. Další, 
kdo má velkou zásluhu na reali-
zaci tohoto projektu, je společnost 
JANEV, která provedla závěrečný 
nástřik parkovacích míst v rámci 
sponzorství klubu.

FAKTA: 
Původní cena cca 850 tis. + DPH
Konečná cena: 433 tis. + DPH
Město přispělo: 200 tis. Kč z roz-

počtových rezerv roku 2010, klub 
přispěl: 233 tis. + DPH z celé částky. 
Nástřik parkovacích míst: JA-
NEV Tábor v rámci sponzorství 
zdarma. 
 
 Akce probíhala od 5. října 
2010. V listopadu těsně před po-
kládkou asfaltu přerušilo čin-
nost na stavbě špatné počasí. Až 
11.4.2011 se vše dokončilo, bě-
hem jednoho dne byla daná finální 
podoba příjezdové cestě. 

Příjezdová cesta v areálu Soukeník

V dubnu vybudovala Správa Města Sezimova Ústí ve spolupráci se Správou lesů města Tábora pro turisty a cyklisty 
novou lávku přes Kozský potok pod Kozím hrádkem.
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Akce skautů z Bílého Měsíce
 Skautský oddíl Bílý Měsíc 
připravil na sobotu 9. dubna další 
hru ve městě, tentokrát pod ná-
zvem Mafie. Akce byla určena pro 
všechny děti, kteří mají chuť si 
opět zahrát skutečnou hru s pátrá-
ním a  honičkami. Všichni se ocitli 
v New Yorku v éře 30. let, kdy tu 
vládla prohibice a mafiánské gan-
gy provozovaly černé palírny. Na 
třicet hráčů se dvě hodiny pokou-
šeli s mapou v ruce najít a získat 19 
palíren whisky (městských studní) 
tím, že je označí symbolem svého 
gangu (razítkem). Gangsterům v 
patách však byla metropolitní po-
licie. 
 I když bylo během hry nene-
chavci odcizeno 5 palíren (3 se 
stihly nahradit), o nejlepších gan-
zích nebylo při vyhlášení výsledků 
pochyb. Vítězkami se staly Sabri-
na a Žužu, druhé byly Domča a 

Zuzka a třetí Klokan a Myšpulín. 
Další místa už mohla být částečně 
ovlivněna i ztrátou některých palí-
ren, ale o pořadí přece vlastně vů-
bec nešlo. Smyslem bylo si dobře 
zahrát, a to se, myslím, během této 
napínavé hry podařilo. 
 A co bude příště? Nejbližší 
akcí, kterou nejen pro děti připra-
vují skauti z Bílého Měsíce, jsou 
tradiční Májové hrátky. Všechny 
vás proto zveme v neděli 1. květ-
na od 9 hod. ke Spektru, kde bude 
opět síť, lanové aktivity a spoustu 
her a soutěží.
 Bližší informace o skautském 
oddílu Bílý Měsíc najdete na 
www.bilymesic.cz či na nástěn-
kách na Husově nám. či v průcho-
du u prodejny Flosman na školním 
nám.       

Martin Doležal, 
vedoucí oddílu

Koncem listopadu bylo dokončeno zateplení domu č.p. 662 v celkové částce 
12 000 000 Kč. Stavbu prováděla k úplné spokojenosti vlastníků bytových 
jednotek firma Kavas, a.s. Věříme, že kromě úspory energií rekonstrukce 
přispěje k harmonii barevného vnímání města.

Nové stojany se sáčky na psí exkrementy jsou rozmístěny na deseti místech 
ve městě. Děkujeme všem občanům, kteří je využívají.

Pracovníci Správy Města Sezimovo Ústí provádějí výstavbu nového chodníku 
v ulici Svépomoc v Sezimově Ústí 2.


