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	 Na	 přelomu	 září	 a	 října	 nás	
poctili	 návštěvou	 naši	 přátelé	
z	partnerského	města	Thierachern	
ze	Švýcarska.
	 Skupina	 vedená	 bývalou	
starostkou	 Thierachernu	 Vreni	
Blesi	 a	 tvořená	 především	
členkami	 tanečního	 souboru	
Trachtengruppe	 přijela	 večer	
29.	 září	 do	 Hotelu	 MAS,	
kde	 ji	 přivítalo	 vedení	 města	
Sezimova	 Ústí.	 Následující	
den	 hned	 po	 snídani	 skupina	
vyrazila	 do	 Novosedel	 u	 Písku,	
kde	 navštívila	 švýcarskou	
rodinu	 Amstutz,	 která	 pochází	
z	 Thierachernu,	 odkud	 se	 před	
16	 lety	 přesídlila	 do	Novosedel,	
kde	provozuje	prasečí	farmu.	Pan	
Markus	Amstutz	dlouze	vyprávěl	 
o	slastech	a	strastech	hospodaření	
v	 Čechách	 a	 jeho	 nelehkých	
začátcích.	 Příjemnou	 atmosféru	
návštěvy	podtrhla	při	překrásném	
slunečném	 počasí	 tradiční	
švýcarská	 hudba,	 kterou	 na	
harmoniky	 vyluzovali	 účastníci	
zájezdu	 -	 členové	 skupiny	
Tanzmusik.	 Odpoledne	 si	 naši	
švýcarští	 přátelé	 prohlédli	 hrad	
Zvíkov	 a	 večer	 si	 s	 opravdovou	
chutí	 zahráli	 bowling	 na	Hotelu	
MAS,	na	který	je	pozvalo	vedení	
města	Sezimova	Ústí.
	 V	 sobotu	 po	 snídani	 se	
skupina,	 za	 účasti	 Mgr.	 Hany	
Hemerkové	 a	 členů	 pěveckého	
souboru	 Nokturno,	 kteří	 ji	
provázeli,	vydala	do	Tábora,	kde	
si	 prohlédla	 podzemní	 chodby	 
a	Kotnov	a	ještě	si	vyhradila	čas	
na	 nákup	 nezbytných	 suvenýrů.	
Po	obědě	si	naši	přátelé	prohlédli	
Sezimovo	 Ústí,	 ve	 kterém	

navštívili	 i	 hrobku	 prezidenta	
E.	 Beneše,	 a	 pak	 se	 již	 chystali	
na	 slavnostní	 večer,	 který	 pro	
ně	 ve	 spolupráci	 s	 Městským	

střediskem	 kultury	 a	 sportu,	
pěveckým	 souborem	 Nokturno	
a	dalšími	účinkujícími	připravilo	
město	 Sezimovo	 Ústí.	 Večer	

začal	na	Hotelu	MAS	slavnostní	
večeří,	 na	 kterou	 již	 dorazil	
starosta	města	Thierachern	Hans	
Jörg	 Kast	 se	 svojí	 manželkou	
a	 pokračoval	 od	 20.00	 hodin	
česko-švýcarským	 večerem,	 na	
který	 se	 přišli	 podívat	 mnozí	
občané	našeho	města,	především	
ti,	 kteří	 již	 měli	 možnost	
navštívit	 naše	 partnerské	 město	
Thierachern.	 Česko-švýcarský	
večer	zahájili	trubači	ze	Základní	
umělecké	 školy	 Sezimovo	 Ústí	
pod	vedením	paní	Kvičínské	a	po	
nich	 se	ve	vystoupeních	střídaly	
mažoretky	ze	Sezimova	Ústí	pod	
vedením	paní	Gausové,	pěvecký	
soubor	 Nokturno	 pod	 vedením	
paní	Hlubinkové,	taneční	soubor	
Trachtengruppe	 z	 Thierachernu	
za	 doprovodu	 hudební	 skupiny	
Tanzmuzik,	 při	 jejichž	
vystoupení	 se	 do	 tance	 zapojili	 
i	diváci,	aby	na	závěr	vystoupila	
skupina	 absolventů	 Základní	
umělecké	 školy	 Sezimovo	 Ústí	
pod	 vedením	 paní	 Zelenkové	
nesoucí	název	Music	stars.	
	 Zatímco	 skupina	 odjela	
v	 neděli	 2.	 října	 ráno,	 starosta	
Hans	 Jörg	 Kast	 se	 svojí	
manželkou	 setrvali	 v	 Sezimově	
Ústí	až	do	pondělí,	kdy	navštívili	
Městský	 úřad	 Sezimovo	 Ústí,	
hrobku	 prezidenta	 E.	 Beneše,	
Vyšší	 odbornou	 školu,	 Střední	
školu	 a	 Centrum	 odborné	
přípravy	v	Sezimově	Ústí,	(neboť	
jsou	 oba	 učitelé)	 a	 nakonec	
historickou	část	Tábora	a	poutní	
kostel	v	Klokotech.
	 Myslím	 si,	 že	 ze	 společně	
prožitých	chvil	si	odnesli	zážitky	

Návštěva z Thierachernu

pokračování na další straně
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nejen	naši	přátelé	z	Thierachernu,	
ale	 i	 všichni	 ti,	 kteří	 je	 s	 nimi	
strávili.	 Chtěl	 bych	 poděkovat	
všem,	 kteří	 se	 na	 přípravách	 
a	průběhu	návštěvy	ze	Švýcarska	
podíleli,	 zejména	 členům	
pěveckého	 souboru	 Nokturno	
a	 její	 vedoucí	 Mgr.	 Jarmile	
Hlubinkové,	dalším	vystupujícím	
na	 česko-švýcarském	 večeru,	
ředitelce	 Městského	 střediska	
kultury	 a	 sportu	 Mgr.	 Romaně	
Krůčkové,	 ředitelce	 Hotelu	
MAS	 paní	 Vladislavě	 Dufkové,	
která	 na	 česko-švýcarský	 večer	
poskytla	 bezplatně	 taneční	 sál	
Hotelu	 MAS,	 tlumočnici	 Mgr.	
Haně	 Hemerkové	 a	 především	
na	dálku	paní	Vreni	Blesi,	 která	
zájezd	zorganizovala.	
	 Partnerství	 měst	 Thierachern	
a	Sezimovo	Ústí	má	již	dlouhou,	
takřka	 dvacetiletou	 tradici.	 
V	 polovině	 roku	 1991	 se	
rozhodl	 Jihočeský	 kraj	 navázat	
vzájemné	 vztahy	 se	 švýcarským	
kantonem	 Bern	 a	 to	 cestou	
výběru	 obcí	 ve	 spolupráci	 
s	 přednosty	 jednotlivých	
okresních	 úřadů.	 Sezimovo	Ústí	
si	 zvolilo	 obec	 Thierachern.	 
V	 listopadu	 roku	 1992	
navštívil	 starosta	 našeho	 města	 
a	 tajemník	 úřadu	 spřátelenou	
obec,	 reciproční	 návštěva	 čtyř	
pracovníků	 obce	 Thierachern	
proběhla	 v	 květnu	 1993	 
v	 Sezimově	 Ústí.	 Chtěl	 bych	
poděkovat	 všem,	 kteří	 stáli	

u	 zrodu	 tohoto	 partnerství,	
především	 tehdejšímu	 starostovi	
města	 Sezimova	 Ústí	 panu	
Jaroslavu	Schneidrovi,	bývalému	
tajemníkovi	 Městského	 úřadu	
Sezimovo	 Ústí	 panu	 Petru	
Podolskému,	 tehdejšímu	
přednostovi	okresního	úřadu	Ing.	
Josefu	 Čápovi	 a	 všem	 dalším,	
kteří	 se	 podíleli	 na	 navázání	 
a	 pokračování	 partnerství	 měst	
za	 českou	 stranu,	 za	 švýcarskou	
stranu	 především	 dlouholeté	
starostce	Thierachernu	paní	Vreni	
Blesi,	 která	 vždy	 byla	 motorem	 
a	 duší	 přátelství	 mezi	 oběma	
městy	a	pro	niž	se	Sezimovo	Ústí	
stalo	druhým	domovem.
	 Partnerství	 měst	 Thierachern	 
a	 Sezimovo	 Ústí	 má	 smysl	 jen	
tehdy,	je-li	naplňováno	konkrétními	
akcemi,	kde	se	mohou	občané	(od	
nejmenších	 po	 nejstarší)	 jednoho	
města	 setkat	 se	 zkušenostmi,	
názory,	 problémy,	 jazykem,	
kulturou	 atd.	 občanů	 druhého	
města	a	mohou	si	tak	vytvořit	obraz	
o	 skutečném	 životě	 lidí	 ve	 státě,	 
o	 němž	měli	 dosud	 jen	 zkreslené	
informace	z	médií.	Nechť	 je	 tedy	
takovýchto	 akcí	 co	 nejvíce.	 Příští	
rok	se	uskuteční	výměnné	pobyty	
žáků	základních	škol	ze	Sezimova	
Ústí	 v	 Thierachernu	 a	 obráceně,	
což	 dává	 naději	 na	 plnohodnotné	
pokračování	partnerství	obou	měst	
do	budoucna.

JUDr. Ing. Miroslav Nosek
tajemník	MěÚ

	 V	souvislosti	s	tím,	že	stavební	
úřad	 v	 Sezimově	 Ústí,	 do	 jehož	
správního	obvodu	patří	katastrál-
ní	 	 území	 	 Sezimovo	 Ústí,	 Pla-
ná	 nad	 Lužnicí,	 Košice,	 Doubí	 
a	 Ústrašice,	 	 zjistil	 	 v	 letošním	
roce	zvýšený	výskyt	černých	sta-
veb,	 považujeme	 za	 nutné	 upo-
zornit	 všechny	 stavebníky,	 kteří	
mají	 v	 úmyslu	 realizovat	 stavbu	
bez	rozhodnutí	nebo	opatření	sta-
vebního	úřadu,	na	důsledky	jejich	
neoprávněné	stavební	činnosti.					
	 Obecně	 lze	 konstatovat,	 že	
u	 každé	 stavby,	 která	 má	 být	
realizována	 musí	 nejdříve	 pro-
běhnout	 územní	 řízení	 (v	 rámci	
kterého	má	být	stavba	umístěna)	
a	 následně	 stavební	 řízení	 (zde	
se	povoluje	 technické	provedení	
stavby).	Tento	postup	je	upraven	
zákonem	č.183/2006	Sb.;	staveb-
ním	 zákonem.	 K	 umístění	 stav-
by	je	ve	většině	případů	potřeba	
vydání	územního	rozhodnutí	po-
dle	 §	 76	 stavebního	 zákona.	Na	
místo	územního	rozhodnutí	může	
stavební	 úřad	vydat	 v	 některých	
případech	 územní	 souhlas	 podle	
§	96	stavebního	zákona,	který	je	
jednodušší	 alternativou	 územ-
ního	 rozhodnutí.	 K	 provedení	
stavby	 je	pak	nutné	vydání	 sou-
hlasu	 s	 ohlášením	 stavby	 podle	
§	104	a	nebo	vydání	 stavebního	
povolení	 dle	 §	 115	 stavebního	
zákona.	Územní	a	stavební	 říze-
ní		lze	v	případech,	kdy	má	obec	
schválený	územní	plán,	spojit	do	

jednoho	probíhajícího	 řízení	po-
dle	podle	§	78	odst.1	stavebního	
zákona,	v	souladu	s	§	140	odst.1	
správního	řádu.	Územní	rozhod-
nutí	a	stavební	povolení	je	možno	
nahradit	veřejnoprávní	smlouvou	
nebo	 certifikátem	 autorizované-
ho	inspektora.
	 Z	výše	uvedeného	vyplývá,	že	
každá	stavba,	tedy	i	stavby	do	25	
m2		(např.	pergola,	rekreační	pří-
střešek,	přístřešek	na	auto,	sklad	
nářadí)	nebo	oplocení		a		terénní	
úpravy	vyžadují	vydání	minimál-
ně	územního	souhlasu.	V	případě	
těchto	 staveb	 dochází	 ze	 strany	
stavebníků	často	k	mylnému	vý-
kladu	stavebního	zákona,	protože	
se	 domnívají,	 že	 pokud	 stavba	
nepodléhá	 stavebnímu	 povolení	
či	 ohlášení	 podle	 §	 103	 staveb-
ního	 zákona,	 mohou	 stavět	 bez	
jakéhokoliv	 opatření	 stavební-
ho	 úřadu.	 Realizace	 uvedených	
staveb	pak	probíhá	většinou	bez	
vědomí	 majitelů	 sousedních	 ne-
movitostí	 a	 dochází	 velmi	 často	
k	 dlouhodobým	 	 sporům,	 	 které	
jsou	 řešeny	 stavebním	 úřadem	 
a	někdy	i	soudy.
	 Pokud	 stavební	 úřad	 zjistí,	
že	stavba	nebo	terénní	úprava	je	
prováděna	 bez	 rozhodnutí	 nebo	
opatření	stavebního	úřadu,	je	po-
vinen	zahájit	 řízení	o	odstranění	
stavby	 podle	 §	 129	 stavebního	
zákona	a	stavebníkovi	lze	za	pře-
stupek	podle	§	178	(pokud	se	ho	
dopustila	 fyzická	 osoba)	 	 uložit	

3. září 2011 se v Sezimově Ústí konalo vzpomínkové setkání u příležitosti  
63. výročí úmrtí prezidenta Dr. E. Beneše.

Černá stavba a sankce 
podle stavebního zákona

pokračování na další straně
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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,	
725	769	850

• František Bednář –	vedou-
cí	bytové	správy	–	381	200	
436,	725	769	860

• Mgr. Romana Krůčková, 
ředitelka	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
spravamesta@sezimovo-usti.cz

podle	 §	 179	 stavebního	 zákona	
pokutu	dle	písm.	a)	do		200	000,-	
Kč,	dle	písm.	b)	do	500	000,-	Kč,	
dle	písm.	c)	 	do	1	000	000	Kč,-	 
a	dle	písm.	d)	do	2	000	000,-	Kč		
(výše	pokut	je	odstupňována	dle	
závažnosti	 přestupku).	 Stejná	
výše	pokuty	se	uloží		podle	§	180	

a	§	181	stavebního	zákona	práv-
nickým	a	podnikajícím	fyzickým	
osobám.
	 Stavební	úřad	bude	v	případě	
zjištěných	 černých	 staveb,	 které	
pak	následně	vyžadují	zdlouhavé	
a	 náročné	 administrativní	 	 pro-
jednávání,		využívat		plně	sankcí	

uvedených	v	§	179	a	§	181	 sta-
vebního	zákona,	protože	ten,	kdo	
porušuje	 zákon	 a	 	 staví	 bez	 po-
volení,	nesmí	být	ve	výhodě	pro-
ti	 tomu,	 kdo	 zákony	 respektuje	 
a	dodržuje.													

Miroslav Píbil 
vedoucí	stavebního	úřadu

	 V	 rámci	 naplnění	 požadav-
ků	 zákona	 č.	 227/2009	 a	 záko-
na	 č.	 424/2010	 Sb.,	 kterými	 se	
mění	 zákon	 č.	 328/1999	 Sb.,	 
o	občanských	průkazech,	ve	zně-
ní	 pozdějších	 předpisů,	 je	 nutné	
zabezpečit	vydávání	nových	typů	
občanských	 průkazů	 se	 strojo-
vě	čitelnými	údaji	a	občanských	
průkazů	 se	 strojově	 čitelnými	
údaji	 a	 s	 kontaktním	 elektronic-
kým	čipem	(dále	jen	„e-OP“)	od	
01.01.2012.
	 Upozorňujeme	 proto	 občany,	

že	v	souvislosti	se	zaváděním	no-
vého	 systému	 vydávání	 e-OP	 se	
budou	stávající	typy	občanských	
průkazů,	 které	 jsou	 v	 současné	
době	vyřizovány	Městským	úřa-
dem	v	Sezimově	Ústí,	touto	for-
mou	nabírat	pouze	do	30.11.2011.	
Nabrání	žádosti	u	úřadu	s	rozšíře-
nou	 působnosti,	 tj.	 v	Tabačce	 je	
možné	do	14.12.2011.
	 Od	ledna	2012	se	budou	vydá-
vat	jen	nové	typy	e-OP	pouze	na	
Městském	úřadě	v	Táboře	–	Ta-
bačce,	stejně	 jako	se	v	současné	

době	vyřizují	 cestovní	pasy.	Ža-
datel	 o	 nový	 občanský	 průkaz	
nepotřebuje	 k	 žádosti	 fotografii,	
bude	 snímán	 přímo	 do	 elektro-
nické	žádosti	.
	 Doporučujeme	 občanům,	 aby	
si	 zkontrolovali	 platnost	 svých	
občanských	 průkazů	 a	 včas	 po-
žádali	 o	 nové,	 což	 je	možné	 již	
2	 měsíce	 před	 skončením	 jejich	
platnosti.

Naděžda Řezáčová
matrikářka

	 Členové	 sboru	 pro	 občanské	
záležitosti	schválení	radou	města	
na	období	2010-2014:
Předsedkyně	sboru:	Mgr.	Hojsá-
ková	Hana,	členové	sboru:	Králík	
Josef,	 Kolibíková	 Božena,	 Ba-
žantová	Věra,	Vondráková	 Lud-
mila,	 Mgr.	 Hlubinková	 Jarmila,	
Máchová	Bohumila,	Veselá	Eva,	
Zyková	Soňa,	Radošová	Monika,	
Válková	 Dagmar,	 Kulhánek	 Ja-
roslav
	 Činnost	 sboru	 je	 mnohotvár-
ná,	pestrá,	časově	náročná.	Spo-
čívá	především	v	setkávání	členů	
sboru	s	občany	města	a	v	organi-
zování	různých	slavnostních	udá-
lostí.
	 Sbor	 uskutečňuje	 osobní	 ná-
vštěvy	 občanů	 při	 významných	

životních	 jubileích	 75,	 80,	 85,	
90ti	let.	Jubilanti	starší	90	let	jsou		
navštěvováni	každý	rok.	Při	těch-
to	 významných	 výročích	 jsou	
jim	 předávány	 dárkové	 balíčky	
v	hodnotě	200,--	Kč,	měsíčně	 je	
provedeno	 v	 průměru	 16	 tako-
výchto	osobních	návštěv.
	 Další	akcí	je	rozesílání	blaho-
přání	občanům	starších	70ti	let	u	
příležitosti	jejich	narozenin.	V	le-
tošním	roce	bude	rozesláno	1270	
těchto	blahopřání.
	 Každoročně	 probíhá	 ve	 dvou	
termínech	slavnostní	vítání	nově	
narozených	 dětí.	 Děti	 dostávají	
pamětní	 list	 s	 hodnotou	 vkladu	
1.000,--	 Kč	 při	 zřízení	 účtu	 u	
České	 spořitelny	 nebo	 Poštovní	
spořitelny.

	 V	 neposlední	 řadě	 SPOZ	 or-
ganizuje:
-	 dvakrát	 ročně	 setkání	 seniorů	
(jubilantů)	s	představiteli	města
-	 zlaté	a	diamantové	svatby,	při		
kterých	 si	 manželé	 slavnostně		
připomínají	 svůj	manželský	 slib	
daný	před	padesáti	(resp.	šedesá-
ti)	lety.
	 Sbor	pro	občanské	záležitosti	
dále	 zajišťuje	 vyvěšování	 smu-
tečních	 oznámení	 na	 náměstí	
Tomáše	 Bati	 v	 Sezimově	 Ústí	
2.	 Oznámení	 je	 potřeba	 donést	
do	 kanceláře	 Základní	 školy	 9.	
května	489	(tzv.	stará	škola)	nebo	
do	schránky	umístěné	na	vratech	
vjezdu	do	jídelny	školy.
  Šimandlová Věra 

tajemnice	SPOZ

	 Členové	 komise	 na	 volební	
období	2010-2014:
Předseda	komise:	
MUDr.Wofek	Ivo.
Členové	 komise:	Dvořák	Miro-
slav,	Krákorová	Adriena,	MUDr.	
Králová	 Jaroslava,	 Pospíšil	 Jo-
sef,		Pikešová	Ivona,	Řežábková	
Helena,	Procházková	Jiřina,	Vít-
ková	Alena.
	 Komise	spolupracuje	s	radou	
města	 a	 plní	 pověřené	 úkoly	 

z	činnosti	vyplývající.
	 Komise	 navrhuje	 radě	města	
organizace,	 které	 si	 požádaly	 o	
poskytnutí	 dotace	 ze	 sociálního	
fondu.
	 Každoročně	 před	 Vánocemi	
členové	 komise	 navštíví	 domo-
vy	důchodců	a	domovy	seniorů,	
kde	žijí	občané	ze	Sezimova	Ústí		 
a	osobně	jim	předají	dárkové	ba-
líčky	a	blahopřání.
	 Členky	 komise	 (paní	 Vítko-

vá	 a	 Procházková)	 měří	 krevní	
tlak	 v	 Klubu	 důchodců	 v	 Sezi-
mově	 Ústí	 II,	 Jiráskova	 ul.	 čp.	
488.	Toto	měření	je	každé	úterý	 
v	době	od		8.00	hod.-	10.00	hod
	 Komise	 navrhuje	 radě	města	
přidělení	sociálních	bytů	v	domě	
na	Husově	náměstí	čp.	75.

 
Jana Beranová,	
tajemnice	KSZ

Zavedení elektronických občanských průkazů

Sbor pro občanské záležitosti při MěÚ v Sezimově Ústí

Činnost komise sociální a zdravotní, která je zřízena 
Radou města Sezimovo Ústí.
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	 V	 průběhu	 měsíce	 července	
byl	 	 zrealizován	 projekt	 AUTO	
NENÍ	TREZOR.	Městská	policie	
dospěla	k	umístění	cedulí	na	zá-
kladě	 rozborů	 páchání	 trestných	
činů	 ve	 městě	 s	 cílem	 přispět	 
k	 informovanosti	 veřejnosti.	
Cedule	 má	 informovat	 občany	
o	 zabezpečení	 svého	 majetku	 
z	 důvodů	 možného	 předcházení	
krádeží.
	 Městská	 policie	 nechala	 vy-
robit	 9	 ks	 cedulí	 „AUTO	NENÍ	

TREZOR“,	které	byly	rozmístně-
ny	 po	 celém	 území	města.	Dále	
bylo	vyrobeno	200	ks	samolepek	
„NEDÁVEJ	ZLODĚJI	ŠANCI“,	
které	 byly	 vylepeny	 na	 vchodo-
vé	 dveře	 panelových	 domů	 po	
celém	 území	 města.	 Tyto	 pre-
ventivní	prvky	byly	financovány	 
z	velké	části	z	dotací	Jihočeského	
kraje.

městská	policie	
Martina Machálková 

zástupce	velitele

a) zpracování projektové doku-
mentace na akci „Revitalizace 
sídelní zeleně ve městě Sezimo-
vo Ústí“
	 Jak	 jsme	 již	 informovali	 o	
projektu	 Revitalizace	 zeleně,	
bylo	 jeho	 zpracování	 podpoře-
no	 Jihočeským	 krajem	 v	 rámci	
grantového	 programu	 Rozvoj	
venkova	 a	 krajiny	 ve	 výši	 88%	
celkových	 uznatelných	 nákladů.		
V	 červenci	 letošního	 roku	 bylo	
požádáno	 o	 poskytnutí	 dotace	
na	 realizaci	 tohoto	 projektu	 ze	
strukturálních	 fondů	 Evropské	
unie	–	Operačního	programu	Ži-
votní	prostředí.	Projekt	se	zabývá	
obnovou	 a	 rekonstrukcí	 zeleně,	
snaží	se	o	regeneraci	urbanizova-
né	krajiny.	Cílem	projektu	 je	 na	
základě	 kompozičních,	 vegetač-
ních	a	provozních	rozborů	navrh-
nout	optimální	 řešení	zeleně	pro	
každou	ze	13	vybraných	 lokalit,	
nacházejících	 se	 v	 zastavěném	
území	 Sezimova	 Ústí.	 Celkově	
by	 realizací	 projektu	 mělo	 do-
jít	 ke	 zlepšení	 stávajícího	 stavu	
zeleně,	 odstranění	 v	 minulosti	
způsobených	sadovnických	chyb	
a	zvýšení	provozní	bezpečnosti	v	
okolí	 stromů	provedenými	arbo-
ristickými	opatřeními.

b) realizace projektu „Auto 
není trezor“ 
	 Jihočeský	kraj	v	rámci	progra-

mu	Prevence	kriminality	finanč-
ně	 podpořil	 realizaci	 projektu	
„Auto	není	trezor“.	Jeho	výstupy	
jste	 již	 pravděpodobně	 zazna-
menali	 	-	9	vybraných	míst	bylo	
vybaveno	 cedulí	 se	 stejnojmen-
ným	 nápisem,	 byly	 vyrobeny	
a	 v	 problematických	 lokalitách	
distribuovány	 informační	 letáky	
a	provedena	informační	kampaň.	
Cílem	 je	 předcházení	 vykrádání	
motorových	 vozidel	 na	 parkovi-
štích	 ovlivněním	 postojů	 jejich	
majitelů	k	vyšší	míře	bezpečného	
chování	ke	svému	majetku.	Mo-
tiv	vloupání	do	motorových	vozi-
del	se	řadí	na	2.	místo	nejčastější	
majetkové	 trestné	 činnosti	 po	
vloupání	do	rekreačních	zařízení.	
Jihočeský	 kraj	 akci	 podpořil	 23	
000,-	Kč,	což	je	cca	78%	celko-
vých	nákladů.	Města	se	podílelo	
částkou	6	400,-	Kč.

c) realizace projektu „Pečova-
telská služba Sezimovo Ústí“ 
	 Jihočeský	kraj	v	rámci	progra-
mu	Podpora	terénních	sociálních	
služeb	finančně	podpořil	realiza-
ci	projektu	„Pečovatelská	služba	
Sezimovo	 Ústí“.	 Jeho	 cílem	 je	
zkvalitnění	 a	 podpora	 dosavad-
ního	systému	poskytované	pečo-
vatelské	 služby	 při	 zvyšující	 se	
poptávce	po	pečovatelské	službě	
a	absenci	domu	s	pečovatelskou	
službou.	Jihočeský	kraj	podpořil	
částkou	90	000,-	Kč	provozní	ná-
klady	pečovatelské	služby.	

Bc. Petr Klíma
oddělení	ŽP

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (dále VST) oznamuje, že 
ceny vodného a stočného ve městech sdružených ve Vodárenské 
společnosti Táborsko ( Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí ) 
se s účinností od 1.10.2011 mění takto:

Ceny bez DPH:

Prevence kriminality

Informace o podpoře projektů 
města Jihočeským krajem

OZNÁMENÍ CEN VODNÉHO  
A STOČNÉHO VE MĚSTECH  

VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI  
TÁBORSKO OD 1.10.2011  

DO 30.9.2012

Ceny s DPH:

	 Nárůst	ceny	je	v	souladu	s	koncesním	projektem,	který	byl	zastu-
pitelstvy	Tábora,	Sezimova	Ústí	a	Plané	nad	Lužnicí	schválen	v	září	
2008	a	tvoří	základní	koncepci	rozvoje	vodohospodářské	infrastruk-
tury	v	aglomeraci	a	způsob	jejího	financování.	Hlavní	podíl	na	růstu	
ceny	má	 jednak	úvěrové	zatížení	VST	na	dotované	 investiční	akce,	
které	 představují	 zásadní	 a	 radikální	 renovaci	 vodohospodářského	
majetku	v	oblasti	čištění	a	odkanalizování	odpadních	vod	a	dále	také	

pokračování na další straně
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Telefonní seznam pracovníků Správy Města Sezimovo Ústí 

 
 
                   
                                     
 
                                
 
 

Kupsa Jaroslav ředitel  SM 777 794 872 381 200 430 j.kupsa@sezimovo-usti.cz 

Homolka Karel vedoucí TS (techn. 
služeb) 725 769 850 381 200 432 k.homolka@sezimovo-usti.cz 

Bednář František vedoucí bytové správy 725 769 860 381 200 436 f.bednar@sezimovo-usti.cz 
Víchová  Štěpánka ekonomka 725 769 851 391 200 433 s.vichova@sezimovo-usti.cz 
Ing. Tůma Karel odpady a veřejná zeleň 725 769 852 381 200 431 k.tuma@sezimovo-usti.cz 

Pernicová Ivana zakázky, objednávky a 
sklad 725 769 853 381 200 439 i.pernicova@sezimovo-usti.cz 

Hlubocká Helena zakázky, objednávky 
oprav a revize 731 677 250 381 200 434 h.hlubocka@sezimovo-usti.cz 

Podroužková Eva evidence nájemného, 
vyúčtování služeb 725 769 857 381 200 437 e.podrouzkova@sezimovo-

usti.cz 
Šantorová Jana správa a účetnictví SVJ 725 769 858 381 200 441 j.santorova@sezimovo-usti.cz 
Chaloupková 
Renata 

mzdová účetní, 
fakturace 725 769 863 381 200 435 r.chaloupkova@sezimovo-

usti.cz 
Černý Miroslav pracovník TS 731 677 252   
Drápal Jiří pracovník TS 737 254 681   
Dušek Josef pracovník TS 725 769 855   
Mareš František pracovník TS 737 254 680   
Rybář Michal pracovník TS 737 254 679   
Seidl Jiří pracovník TS 731 677 251   
Šindelář Ladislav pracovník TS 725 769 254   
Urban Petr pracovník TS 725 769 859   

Velek Pavel pracovník TS 725 769 856   
Žemlička Petr pracovník TS 737 254 682   
Sarvadi Radovan Instalatér 725 769 862   
Velát Radomír elektrikář 725 769 861   

	 V	 jarních	měsících	 jsem	zjis-
til,	že	páka	stojanového	čerpadla	
u	 studny	 u	 hřiště	 v	Krátké	 ulici	
je	zaseknutá.	Nebylo	možné	s	ní	
pohnout	 v	 žádném	 směru.	 Zřej-
mě	 zaseknutý	 píst	 -	 to	 se	 stává.	
Po	objednání	opravy	byla	funkce	
čerpadla	 obnovena	 a	 vodu	 bylo	
možné	znovu	bez	problémů	čer-
pat.	Nejedná	 se	 zde	 o	 klasickou	
kopanou	 studnu,	 ale	 o	 hluboký	
vrt,	 proto	 vytažení	 čerpacího	
potrubí	a	jeho	vybavení	bylo	po-
měrně	 technicky	 náročné,	 bylo	
zapotřebí	použít	speciální	techni-
ku.	Dosluhující	stávající	ocelové	
potrubí	bylo	nahrazeno	za	trvan-
livé	plastové.	Oprava	byla	proto	
i	 poměrně	 drahá.	 Při	 přebírání	 
a	 kontrole	 provedených	 pra-
cí	 jsem	 však	 s	 ruční	 pákou	 na	

studni	opět	nepohnul.	Čím	to	je,	
byla	 oprava	 provedena	 řádně?	
Pracovníci	 Správy	 Města,	 kteří	
studnu	opravili,	mi	ukázali	foto-
grafie	 z	 opravy,	 které	 vysvětlují	
i	opětovnou	nefunkčnost	studny.	
Velká	část	potrubí	včetně	pístu	ve	
studni	byla	zcela	ucpána	pískem,	
drobnými	kamínky,	dráty,	odpad-
ky	a	větvičkami.		
	 Oprava	 tedy	 byla	 provedena	
řádně,	 ale	 nedlouho	 po	 ní	 byl	
pohyb	pístu	a	páky	čerpadla	zno-
vu	 znemožněn	 –	 patrně	 stejným	
způsobem	 –	 pískem	 a	 oblázky,	
pocházejícími	ze	sousedního	dět-
ského	hřiště,	plného	těchto	obláz-
ků	na	dopadových	plochách	her-
ních	prvků.	Nevím,	koho	tak	baví	
vhazovat	 otvorem	 pod	 čepem	
páky	do	studny	písek	a	kameny,	
jestli	 malé	 děti	 nebo	 teenagery.	
Spíše	 bych	 odhadoval,	 že	 by	 to	
bylo	 bližší	 malým	 dětem,	 které	
si	 nemohou	 ještě	 uvědomovat	

následky,	které	to	může	mít.	Ani	
nemohou	vědět,	že	se	 to	nedělá,	
když	jim	to	nikdo	neřekne.	Před-
pokládám	 ale,	 že	 takové	 malé	

děti	 nejsou	 na	 hřišti	 většinou	
sami,	 ale	 v	 doprovodu	 někoho,	
kdo	 by	 měl	 hlídat,	 aby	 nečinili	
nic,	co	by	ohrožovalo	bezpečnost	
jejich	vlastní	 i	druhých	a	způso-
bovalo	škody	na	majetku	někoho	
jiného.	
	 Z	 uvedených	 důvodů	 bylo	

rozhodnuto	studnu	neopravovat.
	 V	 letních	 měsících	 byla	 pro-
vedena	kontrola	technického	sta-
vu	 i	 ostatních	 veřejných	 studní.	
Nefunkční	 a	 porouchané	 byly	
opraveny,	byly	provedeny	drobné	
stavební	 úpravy.	 V	 této	 souvis-

losti	 bych	 chtěl	 požádat,	 pokud	
u	některé	z	nich	zjistíte	poruchu	
nebo	 technickou	 závadu,	 o	 její	
nahlášení	 na	 oddělení	 životního	
prostředí.	Tak	bude	zajištěno,	aby	
byla	opravena	co	nejdříve.

Bc. Petr Klíma
oddělení	ŽP

Nefunkční studna u hřiště 
s herními prvky v Krátké ulici

neustále	klesající	objem	vody	odpadní	fakturované.	Tyto	skutečnosti	
jsou	 základním	 důvodem	 nejen	 samotného	 zvyšování	 cen,	 ale	 také	
toho,	že	cena	pro	stočné	se	navyšuje	výrazněji,	než	cena	pro	vodné.
	 Termín	změny	cen	vodného	a	stočného	vychází	z	termínu	zahájení	
provozování	dle	nové	desetileté	koncesní	smlouvy	mezi	VST	a	společ-
ností	ČEVAK	a.s.,	 jako	vítězem	koncesního	 řízení.	Koncesní	 smlou-
va	 byla	 podepsána	 30.6.2011	 s	 tím,	 že	 den	 zahájení	 provozování	 je	
1.10.2011,	den	skončení	provozování	je	30.9.2021.	Cena	bude	po	celou	
dobu	trvání	koncesní	smlouvy	vyhlašována	na	období	od	1.10.	-	30.9.

V	Táboře	dne	7.9.2011
Ing. Milan Míka, ředitel VST s.r.o.

	 Jistě	 se	 k	Vám	 již	 někdy	do-
staly	 informace,	 ať	 už	 v	 tisku,	
rozhlase	či	televizi,	proč	je	dobré	
stará	 vysloužilá	 elektrozařízení	
odnést	do	sběrného	dvora.	Mys-
lím	 si	 však,	 že	 uváděné	 důvody	
byly	 víceméně	 obecné.	 Neobsa-
hovaly	 konkrétní	 údaje	 o	 tom,	
jaké	 množství	 čeho	 se	 ušetří	 či	
uspoří	 recyklací	 jedné	 staré	 te-
levize.	Nedávno	se	mi	do	 rukou	
dostal	zajímavý	materiál	 společ-
nosti	ASEKOL,	zajišťující	v	Se-
zimově	 Ústí	 zpětný	 odběr	 elek-
trozařízení,	který	 tyto	 informace	
přináší.	Přišly	mi	zajímavé,	tak	si	
dovoluji	je	zde	uvést.

Recyklací jednoho televizoru 
dojde k:
•	 	úspoře	pitné	vody	o	0,74	m3.	

Stejné	množství	vody	 je	 spo-
třebováno	 při	 10	 sprchová-
ních.

•	 	snížení	 produkce	 skleníkové-
ho	plynu	CO2	o	44	kg.	Stejné	

množství	 CO2	 vyprodukuje	
vlak,	který	42x	ujede	vzdále-
nost	Praha	–	Paříž.

•	 	úspoře	surové	 ropy	v	objemu	
3	l.	Stejné	množství	ropy	spo-
třebuje	běžný	automobil	k	uje-
tí	22	km.

•	 	snížení	 produkce	 nebezpeč-
ných	 odpadů	 o	 0,15	 t.	 Stejné	
množství	jako	vyprodukuje	36	
domácností	za	celý	rok.

•	 	úspoře	 elektrické	 energie	 ve	
výši	0,16	MWh.	Stejné	množ-
ství	 energie	 spotřebuje	 60W	
žárovka	za	dobu	4	měsíců.

	 Obyvatelé	 Sezimova	 Ústí	 za	
rok	 2010	 celkovým	 množstvím	
vytříděného	 odpadu	 (papír,	 sklo	
bílé	 a	 barevné,	 plasty,	 kovy,	 ná-
pojové	kartony)	přispěli	ke	zlep-
šení	 životního	prostředí	 úsporou	
402,168	 t	 emisí	 CO2	 a	 10	 179	
553	MJ	energie.	

Bc. Petr Klíma
oddělení	ŽP

Proč je dobré staré televize neházet do 
lesa, ale odnést do sběrného dvora



	 Téměř	 před	 rokem	 jsme	Vás	
informovali,	že	na	10	místech	ve	
městě	byly	nainstalovány	stojany	
se	zásobníky	sáčků	pro	sběr	psích	
exkrementů.	Po	vyhodnocení	do-
savadního	provozu	bylo	 rozhod-
nuto	v	dohledné	době	rozšířit	tato	
místa	o	7	nových.	
Těší	nás,	že	jste	zavedení	stojanů	
se	sáčky	v	uplynulém	roce	uvítali	
a	že	je	využíváte.	

Přehled 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

nová stanoviště:
8.	 	u	 křižovatky	 ulic	 Svépomoc	 

a	9.	května
9.	 	v	Zahradní	ulici
10.		u	 křižovatky	ulic	K	Hájence	 

a	Nad	Nechybou

Sezimovo Ústí I 
1.	 na	Husově	náměstí
2.	 před	lávkou	přes	Lužnici
3.	 	ve	 Šrámkově	 ulici	 vedle	ma-

teřské	školy

nová stanoviště:
4.	 	u	 dětského	 hřiště	 v	 Lužnické	

ulici
5.	 	před	 veterinární	 ordinací	 ve	

Švehlově	ulici
6.	 v	parku	v	ulici	B.	Němcové
7.	 	u	 křižovatky	 ulic	 Palackého	 

a	Dr.	E.	Beneše	(začátek	cesty	
k	řece)

	 Dovolte	 nám	 připomenout,	
že	 podle	 platných	 předpisů	 je	
za	 znečištění	 prostranství	 odpo-
vědný	majitel	 zvířete	 nebo	 jeho	
průvodce,	který	je	povinen	úklid	
provést.	Je	to	důležité	zejména	v	
nastávajícím	zimním	období,	kdy	
exkrementy	na	sněhové	pokrývce	
jsou	nejvíce	patrné.	Nové	stojany	
se	sáčky	mají	úklid	ulehčit	a	zá-
roveň	k	němu	motivovat.	

Bc. Petr Klíma 
odd.	životního	prostředí
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Stojany se sáčky na psí exkrementy 
na dalších místech města

	 S	účinností	od	1.	1.	2011	platí	
nové	 nařízení	 vlády	 č.	 91/2010	
Sb.,	 o	 podmínkách	 požární	 bez-
pečnosti	 při	 provozu	 komínů,	
kouřovodů	a	spotřebičů	paliv.	To	
stanoví	následující	 lhůty	kontrol	
a	čištění	spalinové	cesty,	vybírá-
ní	 pevných	 znečišťujících	 částí	 
a	kondenzátu	a	čištění	spotřebiče	
paliv	za	období	jednoho	roku:	

	 Kontrolu	spalinové	cesty	pro-
vádí	 odborně	 způsobilá	 osoba,	
kterou	 je	 držitel	 živnostenského	
oprávnění	 v	 oboru	 kominictví.	
Čištění	 spalinové	 cesty	 provádí	
také	tato	osoba,	čištění	spalinové	
cesty,	 sloužící	 pro	 odtah	 spalin	
od	 spotřebiče	 na	 pevná	 paliva	 
o	 výkonu	 do	 50	 kW	 je	 možné	
provádět	svépomocí.
	 Za	 sezónní	 provoz	 se	 pova-
žuje	 provoz	 spalinové	 cesty	 pro	
spotřebič	paliv	po	dobu	nepřesa-
hující	v	součtu	6	měsíců	v	kalen-
dářním	roce.

	 Ve	stavbě	pro	rodinnou	rekre-
aci	se	kontrola	a	čištění	spalinové	
cesty	provádí	nejméně	 jedenkrát	
za	rok.
 Seznam nám známých ko-
miníků, které se uvedenými 
činnostmi zabývají:
Jan Sarauer
Bydlinského	238/26,	391	01	Se-
zimovo	Ústí	I	(tel:	381	261	686)

Josef Bažant 
Sofijská	 2796/1,	 390	 05	 Tábor	
(tel:	381	264	698,	603	872	327)

Václav Havel 
Náchodská	 2675,	 390	 03	 Tábor	
(tel:	603	268	370)

Kominický podnik Šich 
Komenského	 1865/13,	 390	 02	
Tábor	(tel:	381	256	388,	604	588	
993)	

Bc. Petr Klíma
oddělení	životního	prostředí

 1 

Jak často se musí čistit komín? 
 
S účinností od 1. 1. 2011 platí nové nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při 
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. To stanoví následující lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, 
vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku: 
 

Výkon spotřebiče Činnost Druh	paliva 
PEVNÉ KAPALNÉ PLYNNÉ 

Celoroční 
provoz 

Sezónní 
provoz 

Do 50 kW včetně Čištění spalinové 
cesty 

3x 2x 3x 1x 

Kontrola spalinové 
cesty 

1x 1x 1x 

Výběr pevných 
znečišťujících částí a 
kondenzátu 

1x 1x 1x 

 
Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění 
v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty provádí také tato osoba, čištění spalinové cesty, sloužící pro odtah 
spalin od spotřebiče na pevná paliva o výkonu do 50 kW je možné provádět svépomocí. 
Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 
měsíců v kalendářním roce. 
Ve	stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok. 
 
Seznam nám známých kominíků, které se uvedenými činnostmi zabývají: 
 
Jan	Sarauer 
Bydlinského 238/26, 391 01 Sezimovo Ústí I (tel: 381 261 686) 
 
Josef Bažant  
Sofijská 2796/1, 390 05 Tábor (tel: 381 264 698,	603	872 327) 
 
Václav Havel  
Náchodská 2675, 390 03 Tábor (tel: 603 268 370) 
 
Kominický podnik Šich  
Komenského 1865/13, 390 02 Tábor (tel: 381 256 388,	604 588	993)	 
 
 
 
Bc. Petr Klíma 
oddělení životního prostředí 
 
 

Jak často se musí čistit komín?

Využijte dlouhodobého trendu
rùstu vzácných kovù

kupujte kovy u provìøeného partnera

nakup .czzlato
chytrá investice

Naše poboèky v regionu:

Vítkovecká 809
391 01 Sezimovo Ústí I
tel.: 605 882 328 Pøijmeme nové OZ v tomto regionu

Teplárnu v Plané 
čekají velké 

změny 

	 AES	 Bohemia	 provozující	
teplárnu	 v	 Plané	 nad	 Lužnicí	
má	nového	vlastníka.
	 Společnost	 C-Energy,	 která	
se	 zabývá	 instalacemi	 nových	
efektivních	technologií	a	řešení	
v	energetice,	připravuje	výstav-
bu	 nového	 zdroje	 bez	 dopadů	
na	 provoz	 stávajícího	 zařízení.	
Nová	 teplárna	 by	 měla	 zajistit	
dlouhodobě	 stabilní	 dodávky	
tepla	 všem	 svým	 odběratelům	
a	 snížit	 dopad	 na	 životní	 pro-
středí.	 Dlouhodobým	 záměrem	
je	 také	 umožnit	 připojování	
nových	 odběratelů	 do	 systému	
CZT	díky	příznivým	cenám.
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poděkování:
•		Děkuji	panu	starostovi	a	
sboru	pro	občanské	záležitos-
ti	za	přání	k	mému	životnímu	
jubileu	a	obzvlášť	paní	Věrce	
Bažantové	za	velmi	milé	
popovídání	a	předání	dárku.

Josef Bouška

•		Manželé	Anna a Karel Ha-
vlíkovi	děkují	panu	starostovi	
a	 sboru	 pro	 občanské	 zále-
žitosti	 za	 blahopřání	 k	 jejich	
životnímu	jubileu.

•		Děkuji	panu	starostovi	za	bla-
hopřání	k	mým	narozeninám.

Miroslav Kopal

•		Děkuji	 městskému	 úřadu	 a	
panu	starostovi	za	přání	a	dá-
rek	 u	 příležitosti	 mých	 naro-
zenin.										František Haloun

•		Děkuji	panu	starostovi	a	sbo-
ru	pro	občanské	záležitosti	za	
blahopřání	 k	 mým	 narozeni-
nám.													 Vanda Kolářová

•		Děkuji	 panu	 starostovi	 Mgr.	
Ing.	 Doležalovi	 a	 sboru	 pro	
občanské	 záležitosti	 za	 přání	
k	mým	narozeninám.

Libuše Křemenová

•		Děkuji	panu	starostovi	a	sbo-
ru	pro	občanské	záležitosti	za	

pěkný	dárek	a	milá	blahopřání	
k	našim	narozeninám.

Stanislav Suk a Jana Butalová

•		Děkuji	 městskému	 úřadu	 za	
blahopřání	 a	 dárek	 k	 naroze-
ninám.

Vlasta Semerádová

•		Děkuji	panu	starostovi	a	sbo-
ru	pro	občanské	záležitosti	za	
blahopřání	 k	 mým	 narozeni-
nám	a	paní	Vondrákové	za	mi-
lou	návštěvu	a	předání	dárku.

Růžena Svatošová

•		Děkuji	srdečně	panu	starosto-
vi	a	Sboru	pro	občanské	zále-
žitosti	 za	 blahopřání	 k	 mým	
narozeninám	a	paní	Kolibíko-
vé	za	předání	dárku.		

Hana Dolejší
 
•		Děkuji	srdečně	panu	starosto-
vi	a	Sboru	pro	občanské	zále-
žitosti	 za	 blahopřání	 k	 mým	
85.	narozeninám.			

Božena Vichtová
 
•		Srděčně	děkuji	panu	starosto-
vi	za	hezké	blahopřání	k	mým	
narozeninám.	Miroslav Štuk

 
•		Děkuji	panu	starostovi	a	Sbo-
ru	 pro	 občanské	 záležitosti	
za	blahopřání	a	dárek	k	mým	
narozeninám	 a	milé	 posezení	
s	paní	Evou	Veselou.	

Marie Studničková

poděkování:
	 Vážený	pane	starosto	a	před-
stavitelé	našeho	města!
	 Již	mnoho	let	dostáváme	od	
Vás	 blahopřání	 k	 narozeninám	
a	 vždy	 po	 pěti	 letech	 věcné	
dary.
	 Teď	se	patří	za	Vaši	pozornost,	
za	všechna	ta	léta	poděkovat.
Někdy	jsme	sami	zapomněli,	že	
už	je	tu	ten	den	„D“,	a	tak	nás	
Vaše	milé	pracovnice	nezastih-
ly	doma,	ale	přišly	znovu,	aby	
nám	předaly	dar	a	popřály	nám	
zdraví,	štěstí	a	radost	ze	života.	

Vždy	 to	 byl	 svátek,	 proto	 dík,	
co	nejsrdečnější	dík	Vám	všem.
Líbí	 se	 nám,	 jak	 zvelebujete	
naše	město	 a	 náš	 „rink“	 zdobí	
sluneční	hodiny.
Je	hezké,	že	na	nás	myslíte,	jen	
ten	 domov	 pro	 důchodce	 nám	
tu	 chybí.	 Starý	 člověk	v	 cizím	
městě	 si	 nezvykne	 a	 v	 krátké	
době	 odchází	 z	 tohoto	 světa	
steskem	po	domově.
	 Přejeme	 Vám,	 aby	 se	 Vám	
dařilo	v	práci	i	v	soukromí.
Mnoho	štěstí	a	zdraví,	ještě	jed-
nou	děkujeme.

Libuše a Karel Pěknicovi

řádková inzerce:
•		Prodám	byt	 v	Bechyni,	 2+kk	
po	rekonstrukci.	Krásná	loka-
lita.	Tel.	603764335

•		Prodám	 garáž	 u	 hvězdárny	 v	
Sezimově	Ústí	2.	Zn.	podskle-
pená.	Tel.	607880499

•		Pronajmu	 garáž	 u	 Hilto-
nu	 v	 Sezimově	 Ústí	 2.	 Tel.	
774152366

•		Prodám	 velmi	 zachovalé	 ča-
louněné	 rozkládací	 křeslo	 za	
300,-	 Kč	 a	 vyvýšený	 skleně-
ný	 stolek	 pod	 televizi	 kou-
řové	 barvy	 za	 200,-	 Kč.	 Tel.	
732642493

•		Prodám	 zánovní	 litinové	 ra-

diátory	 na	 ústřední	 topení,	 4	
nová	 keramická	 umyvadla	
světle	 zelené	 barvy.	 Cena	
dohodou.	 Tel.	 606336767,	
721183678

 
•		Koupím	byt	 2+1	v	Sezimově	
Ústí	 II.,	 klidné	 prostředí,	 do	
60m2,	výtah,	v	osobním	vlast-
nictví	 nebo	 družstevní.	 Tel.:	
773	626	167

•		Pronajmu	dlouhodobě	byt	1+1	
s	balkónem	v	S.	Ústí	2,	ul.	K	
Hájence.mobil	725	808	108	

•		Prodám	 	byt	3+1	s	balkónem	
v	Sezimově	Ústí	1.	mobil:	606	
842	365.

•		Prodám	 byt	 2+1	 v	 Táboře.	
mobil:	605	157	276

Společenská kronika:
Zemřelí od 2.8. do 4.10.2011
Bílek	Josef
Bíšková	Jarmila
Kolář	Vladimír
Marek	Vladimír
Pecháčková	Pavla
Řeháček	Antonín
Slavíková	Marie
Sušková	Zdeňka
Šafr	Miloslav
Tročil	Jan
Vaňásková	Libuše

Narození od 27.7. do 
19.9.2011
Kakos	Adam
Ciperová	Eliška
Rižák	Adam
Pelcová	Denisa
Dvořák	Matěj
Bláha	Matěj
Kulczycká	Veronika
Krejčí	Josef
Novotný	Matěj

SAUNA  
v Sezimově Ústí II. 

 
provozovatel: TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí 

 
 provoz	od	 4. října  2011 

 

DEN OTEVŘENO POZNÁMKA 

ÚÚTTEERRÝÝ  17.00 – 21.00 MUŽI  

SSTTŘŘEEDDAA  17.00 – 21.00 ŽENY 

ČČTTVVRRTTEEKK  17.00 – 21.00 SPOLEČNÁ 
 

Nabízíme možnost individuálního pronájmu sauny a klubovny 
pro sportovní a pracovní kolektivy: 

 381 275 760 (kancelář TJ) 
Individuální služby – v době saunování k dispozici masérka. 

 
 
 
 
 
 

Spirální stabilizace páteøe

v Centru bojových umìní

tel.. 777 566 440

Svìtlogorská 2771,
sídlištì Nad Lužnicí, 390 05 Tábor

( bývalá 8.ZŠ, 

3. nadzemní podlaží,

Novì 
od záøí

SMíšek systém
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Kronika představuje - Jiří Hárovník, Otto Wágner

Sauna – součást zdravého životního stylu

	 Na	to,	abych	se	dozvěděla	něco	
o	začátcích	skautingu	v	Sezimově	
Ústí,	 jsem	 si	 domluvila	 schůzku	 
s	panem	Hárovníkem.	Ten	si	však	
na	 toto	 „pamětnické	 povídání“	
přizval	 kolegu	 pana	 Otto	 Wág-
nera	 a	 aby	 povídání	 bylo	 úplné,	
zapůjčil	si	dva	díly	kroniky	psané	
panem	Pekárkem	a	malířsky	obo-
hacené	panem	Pelikánem.	
	 O	 jejich	 soukromém	 životě	
jsem	 se	 dozvěděla	 velmi	 málo.	
Snad	 jen	 to,	 že	 pan	Hárovník	 se	
narodil	ve	Staré	Boleslavi,	kde	po	
válce	 působil	 u	 vodních	 skautů.	
Do	Sezimova	Ústí	se	přestěhoval	
v	 roce	 1960.	 Pracoval	 ve	 firmě	
Kovosvit	 v	 oddělení	 zásobování.	
Pan	 Wágner,	 jako	 zaměstnanec	
Vodních	staveb	Planá	nad	Lužnicí	
se	do	našeho	města	nastěhoval	na	
podzim	roku	1959.	A	oba	zde	žijí	
do	dnešních	dnů.	
	 Naše	 povídání	 se	 točilo	 hlav-
ně	 kolem	 skautingu.	 Dozvěděla	
jsem	 se,	 že	 zakladatelem	 Junáka	
v	 Čechách	 byl	 Antonín	 Benja-
min	Svojsík	a	to	již	v	roce	1912.	

Vytvořil	 knihu,	 která	 obsahovala	
všechno	 to,	co	má	správný	skaut	
znát,	 jak	se	má	chovat,	pracovat,	
žít.	 V	 březnu	 roku	 1968	 pozval	
pan	Matoušek,	což	byl	okresní	ve-
doucí	Junáka,	pana	Hárovníka	do	

Tábora	a	pověřil	ho	úkolem	zalo-
žit	skautské	středisko	v	Sezimově	
Ústí.	
	 Jak	začít?	Sám	člověk	není	nic,	
a	tak	se	6.5.1968	utvořil	přípravný	
výbor,	 ve	 kterém	byli	 –	 profesor	
Boček,	 Ing.	 Zámostný,	 O.	Wág-
ner,	 M.	 Hlavnička,	 J,	 Hárovník,	

Ing.	Vaváček,	I.	Zámostná,	MUDr.	
Mlezivová.	Časem	se	přidali	další	
zájemci	o	práci	v	Junáku	–	sestry	
Adamová,	Bartůšková,	Karlíčko-
vá,	 Pelikánová,	 Polčáková,	 které	
zajišťovaly	funkci	dívčího	kmene.	

Z	těchto	lidí	se	utvořila	středisko-
vá	rada.	Vedoucím	byl	ustanoven	
pan	 Hárovník	 a	 jeho	 zástupcem	
pan	Ing.	Vaváček.	
	 Profesor	Boček	oslovil	 v	prů-
myslové	 škole,	 kde	 pracoval,	
bývalé	 skauty,	 aby	 se	 přihlásili	
k	 činnosti.	Nábor	 byl	 i	 ve	městě	

pomocí	 lístečků	 ve	 schránkách,	
které	 měly	 oslovit	 děti	 a	 rodi-
če.	 Podařilo	 se	 získat	 téměř	 170	
dětí.	 Vznikla	 Vlčata,	 Světlušky	 
a	 dva	 oddíly	 skautů.	 Děti	 byly,	
ale	co	však	nebylo	byla	klubovna,	
kde	by	 se	mohli	všichni	 scházet.	
Provizorně	 jim	 byla	 zapůjčena	
stavební	buňka	v	Nerudově	ulici,	
ale	ta	po	čase	přišla	pryč.	Hledalo	
se	místo,	 kde	 si	 klubovnu	 vybu-
dovat.	Nejlépe	vyhovovala	 louka	
u	Kozského	potoka	za	tratí.	Bylo	
to	 blízko	města	 a	 byla	 zde	mož-
nost	 připojení	 do	 elektrické	 sítě.	
Město	v	čele	s	předsedou	panem	
Beranem	finančně	pomohlo	a	ob-
jednala	se	chata	zn.	ROZSUTEC.	
Upravil	se	a	hlavně	navýšil	terén,	
kvůli	případnému	zvýšenému	sta-
vu	vody	v	Kozském	potoce.	Chata	
stavěná	v	akci	Z	během	tří	měsíců	
stála.	To	 se	 psal	 rok	 1969	 a	 pan	
Hárovník	předal	vedení	střediska	
panu	Wágnerovi.	Sám	si	ponechal	
funkci	hospodáře.	
	 Nejen	dospělí,	ale	i	děti	se	po-

	 V	 úterý	 4.	 října	 2011	 začne	
další	 sezóna	v	 sauně	TJ	Spartak	
MAS	 Sezimovo	 Ústí.	 Provoz	
bude	zajištěn	podobně	jako	v	mi-
nulých	 letech.	 Cena	 vstupného	
bude	po	8	letech	zvýšena	o	10%	
v	 důsledku	 zvýšení	 cen	 všech	
vstupů	 –	 elektřiny,	 tepla,	 vody.	
Výraznou	 novinkou,	 která	 při-
spěje	ke	zkvalitnění	saunovacího	
procesu,	je	rekonstrukce	potírny.	
Ta	byla	provedena	v	srpnu	Sprá-
vou	Města	Sezimovo	Ústí.	Kva-
litní	regenerace	a	relaxace	(právě	
saunování	 je	 vhodnou	 formou)	
jsou	vedle	pohybu	a	stravovacích	
návyků	jeho	důležité	pilíře	zdra-
vého	životního	stylu.
	 Vlastní	 saunovací	 proces	 má	
pozitivní	 vliv	 na	 tělesné	orgány,	
pravidelné	saunování	vede	k	psy-
chické	a	tělesné	relaxaci,	pomáhá	
při	zvýšení	odolnosti	organismu.	
Pobyt	v	prohřívárně	(potírně)	vy-
volává	rychlé	zvýšení	kožní	tep-
loty	–	to	vede	k	odstraňování	zro-
hovatělé	 vrstvy	 pokožky,	 stejně	
jako	ulpívajících	nečistot	a	bakte-
rií.	Pobyt	v	sauně	zlepšuje	vzhled	

pokožky,	 díky	 jejímu	 prokrvení	
se	 pokožka	 lépe	 obnovuje.	 Vy-
datné	pocení	se	projevuje	snižo-
váním	tělesné	hmotnosti.	Rovněž	
na	 činnost	 kardiovaskulárního	
systému	má	pravidelné	saunová-
ní	 kladný	vliv	 –	 pro	 práci	 srdce	
je	 výhodné	 rozšíření	 periferního	
krevního	řečiště	a	zrychlení	krev-
ního	 oběhu,	 spojené	 s	 poklesem	
krevního	 tlaku.	 Účinek	 sauno-
vé	 lázně	 na	 dýchací	 systém	 má	
regenerační,	 preventivní	 a	 také	
terapeutický	efekt.	Silný	tepelný	
podnět	 a	 prokrvení	 dýchacích	
cest	 vede	 k	 větší	 sekreci	 hleno-
vých	 žlázek	 a	 zvlhčení	 sliznice,	
dochází	 k	 rychlejšímu	 odstraňo-
vání	hlenu	s	nabalenými	mikroby	
a	ke	zvýšení	tvorby	protilátek	ve	
sliznici.	Teplo	 rovněž	 působí	 na	
uvolnění	dýchacího	a	mezižeber-
ního	 svalstva,	 a	 tím	 dochází	 ke	
zlepšení	 dýchání,	 	 ke	 snižování	
nadváhy,	 ale	 rovněž	 přispívá	 ke	
zlepšení	 duševní	 pohody.	 Vli-
vem	 zvýšení	 teploty	 dochází	 ke	
změnám	 v	 hormonálních	 řídí-
cích	 okruzích	 (vnitřní	 sekrece).	

Důležitý	 je	 vliv	 saunování	 na	
tepelné	a	minerální	hospodářství	
lidského	 těla	 –	 pocením	 dochá-
zí	 k	 úbytky	 vody,	 lze	 pozorovat	
rovněž	 zhoustnutí	 krve,	 v	 potu	
odcházejí	 také	 některé	 minerály	
(sodík,	 draslík),	 kyselina	 mo-
čová	 a	 některé	 zplodiny	 látkové	
výměny.	Důležité	je	doplnění	te-
kutin	a	minerálů	(hlavně	draslík)	
po	 saunování.	 Neurovegetativní	
systém	 příznivě	 reaguje	 na	 sau-
nování	-Právě	nastávající	podzim	
a	 příchod	 chladného	 počasí	 je	
důvodem,	 proč	 bychom	 si	 měli	
najít	čas	na	návštěvu	sauny.	Sau-
nování	 je	nejlepší	prevencí	proti	
řadě	 nemocí,	 zároveň	 dochází	
k	 posílení	 imunitního	 systému	
lidského	těla.	Pocením	a	vylučo-
váním	látek	dochází	k	detoxikaci	
organismu,	střídáním	potní	lázně	
a	následného	chlazení	se	zlepšu-
je	činnost	dýchacího,	oběhového	 
a	 kožního	 systému	 –	 finské	 pří-
sloví	 praví,	 že	 po	 sauně	 je	 kůže	
stejně	 jemná	 jako	 kůže	 malého	
dítěte.	 Prohřívání	 v	 potní	 míst-
nosti	 tlumí	 bolestivá	 místa,	 po-

máhá	regeneraci	svalů	a	kloubů.	
Velice	důležité	je	pravidelné	sau-
nování	 –	 doporučuje	 se	 1	 –	 3x/	
týdně.	Je	třeba	znát	svůj	zdravot-
ní	 stav	 -	 vlastní	 proces	 v	 sauně	
vždy	přizpůsobit	svému	aktuální-
mu	stavu	a	svým	pocitům.
	 Sauna	 v	 Sezimově	 Ústí	 na-
bízí	 celý	 komplex	 saunovacích	
služeb,	 určitě	 doporučujeme	 její	
návštěvu.	 Vstupenka	 není	 ome-
zena	hodinami,	ale	platí	vždy	pro	
celý	 jednotlivý	 vstup	 –	 ideální	
doba	pro	pobyt	v	 sauně	 je	1,5	–	
2,5	 hod.	Cena	 je	 100,-	Kč/vstup	
pro	 dospělé,	 80,-	 Kč/vstup	 pro	
důchodce	a	děti.	Předplatné	lístky	
–	900,-	Kč/10	vstupů	pro	dospělé,	
700,-	Kč	pro	děti	a	důchodce.	Pro	
pojištěnce	VZP	a	OZP	se	snažíme	
opět	připravit	slevové	akce	pro	le-
tošní	 sezónu.	Všichni	 pracovníci	
sauny	TJ	Spartak	MAS	se	těší	na	
Vaši	 návštěvu	 a	 věří,	 že	 sauno-
vání	přispěje	ke	zlepšení	Vašeho	
zdraví	a	psychické	pohody.

Mgr. Petr Havel
prezident	TJ	Spartak	MAS

pokračování na další straně
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dílely	na	finanční	 situaci	 Junáka.	
Pomohl	 jim	 sběr	 starého	 papíru,	
který	sbíraly	po	domech,	lisovaly	
a	poté	prodávaly	sběrným	surovi-
nám.	To	vše	byla	materiální	strán-
ka	věci.	Současně	však	probíhala	
výchova	skautů	a	příprava	na	prv-
ní	skautský	slib,	který	se	uskuteč-
nil	v	dubnu	1969	na	Pracově.	
	 A	co	by	to	bylo	za	skauty	bez	
letního	 tábora?	Vybrala	 se	 louka	
v	 Jižné	 u	Dírné.	 Firma	Kovosvit	
poskytla	starší	stany,	které	sedlář	
z	Plané	opravil.	Dřevo	na	podsady	
získali	od	lesáků	za	výpomoc	při	

sázení	 stromků	 a	 každý	 účastník	
dostal	 za	 úkol	 donést	 z	 domova	
„štrozok“,	 který	 si	musel	 naplnit	
slámou.	Žádná	nafukovačka	či	ka-
rimatka.	Společnými	silami	se	vy-
kopal	„sklep“	na	uložení	potravin,	
vybudovala	se	polní	kuchyně	z	ci-
hel	a	plátů	z	Kovosvitu	a	nakonec	
důležité	vybudování	polního	WC.	
A	 tak	 se	 mohlo	 téměř	 100	 dětí	 
a	 činovníků	 zúčastnit	 celostře-
diskového	tábora.	První	táborový	
rozkaz	byl	vydán	13.7.1969.	Pan	
Wágner	vzpomíná	třeba	na	to,	že	
nebylo	 jednoduché	 pro	 tolik	 dětí	

uvařit	„blbouny“,	aby	se	nesrazi-
ly.	Při	jednom	„velkokapacitním“	
smažení	 řízků	 se	 přihnala	 průtrž	
mračen,	takže	zbylé	řízky	se	více	
méně	dovařily	než	dosmažily.	Tá-
bor	 trval	 21	 dní,	 během	 kterých	
děti	 skládaly	 zkoušky	 a	 k	 tomu	
jim	byla	nápomocná	kniha	Junác-
ká	 stezka.	 Podle	 ní	 se	 dělily	 na	
rádce,	 činovníka,	 vůdce	 oddílu,	
lesní	 školu	 a	 na	 instruktorskou	
lesní	školu.	
	 Všechen	 ten	 elán	 a	 nadšení	
uhaslo	 v	 září	 1970.	 Přišla	 doba	
normalizace,	 byl	 zrušen	 Junák	 

i	skaut	a	vše,	co	si	nahospodařili	
včetně	 klubovny	 přešlo	 pod	 pio-
nýry.	Do	 rukou	 skautů	 se	 objekt	 
u	Kozského	potoka	vrátil	až	v	roce	
1989	 po	 Sametové	 revoluci,	 kde	
žije,	 pracuje	 a	 vychovává	 mládí	
ve	skautském	duchu	do	dnešních	
dnů.	Takže	práce	pana	Hárovníka,	
Wágnera	a	dalších	činovníků	ne-
byla	zbytečná	a	my	 jim	můžeme	
poděkovat	za	jejich	práci	a	popřát	
pevné	zdraví	a	spokojené	roky.	

Anna Slunečková
kronikářka

	 Velevážené	publikum,	přistup-
te	 blíže!	 Tedy	 ne	 hned	 teď,	 ale	
rozhodně	si	udělejte	volno	posled-
ní	listopadový	víkend	a	vydejte	se	
do	Spektra.	Věhlasní	a	 světozná-
mí	 loutkáři,	včetně	 těch	místních	
z	 Divadýlka	 Na	 schodech,	 potě-
ší	 vaše	 oko	 i	 mysl	 v	 sobotu	 26.	 
a	 v	 neděli	 27.	 listopadu	vždy	od		
14,	 15	 a	 16	 hodin.	Nadešel	 totiž	
čas	 sezimoústeckého	 loutkového	
festivalu.	Hrát	si	začneme		vlastně	
už	ve	čtvrtek,		kdy	si	děti	z	míst-

ních		základních	škol		budou	moci	 
v	rámci	výtvarných	dílen	pod	pa-
tronací	 chráněné	 dílny	 soběslav-
ské	Rolničky,	divadla	Karromato	 
a	jeho	evropského	projektu	Vaga-
bondages	a	žáků	Střední	umělec-
koprůmyslové	 školy	 	 v	 Bechyni	
zhotovit	 vlastní	 loutku	 z	 papíru,	
molitanu	 či	 keramiky.	 Pro	 veřej-
nost	jsou	pak	na	víkend	připravena	
vystoupení	 jindřichohradeckého	
Divadla	 Koňmo,	 soběslavského	
Divadélka	 Kašpárek,	 Divadélka	

Na	nitce	z	Plané	nad	Lužnicí,	Ho-
sínského	Divadla	Studna	či	Téměř	
divadelní	 společnosti	 	 z	Českých	
Budějovic.	Ani	 mezi	 pohádkami	
se	nebudete	nudit.	S	keramickými	
postavičkami,	 s	 obrázky,	 jak	 se	
malují	 loutky,	 	se	na	doprovodné	
výstavě	 pochlubí	 studenti	 z	 be-
chyňské	 	 „umprumky“.	K	vidění	
budou	 také	 různé	 druhy	 loutek	 
a	postupy,		jak	se	vůbec	loutka	vy-
rábí.	Za	kulantní	vstupné	ve	výši	
120	 korun	 na	 celý	 festival	 či	 30	

korun	 na	 jednotlivá	 představení	
si	 vy	 i	 vaše	 děti	 užijete	 spoustu	
zábavy.		Pimprlata	všeho	druhu	tu		
budou	jen	a	jen	pro	vás!
Kateřina Nimrichtrová,	Měxus

Přesné tvárnice 
a příčkovky
hladké, š 500 nebo 625 mm,
v 250 mm, tl. 50 – 365 mm

Tato nabídka platí do vyprodání zásob, 
nejdéle však do 31. 10. 2011 (včetně). 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí 
pro obvyklé množství jedné domácnosti. 
Chyby a změny jsou vyhrazeny.

ČESKÉ BUDĚJOVICE
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY !

1. Vjet dovnitř
Vjedete dovnitř se svým osobním automobilem 
včetně přívěsného vozíku nebo malou dodávkou 
do zastřešené haly.

2. Naložit
Nakupujete přímo do vozu. S výběrem a nakládáním 
– také pomocí vysokozdvižného vozíku vám rádi 
pomůžeme. Odpadá tím vícenásobná manipulace.

3. Odjet
U výjezdu namarkuje pokladní nákup přímo 
z vašeho automobilu a vy můžete pohodlně odjet.

2. Naložit 3. Odjet

Stavební míchačka 230 V

135 l od 

50,-
3.950,-

1. Vjet dovnitř

Značkové suché maltové 
směsi
balení 25 kg,
široký výběr

od 

22,-
PŘI ODBĚRU 
CELÉ PALETY 

1 BALENÍ 
ZDÍCÍ MALTY 

ZDARMA !

Univerzální podkladové desky 
OSB SUPERFINISH® ECO
2500 x 625 mm, tl. 12 až 22 mm, 
perodrážka, k odběru po kusech

*při paletovém 
  odběru

BEZ FORMALDEHYDU

m2 od 

117,-*
České Budějovice, České Vrbné 2380, směr Plzeň (u Globusu) • tel.: 389 504 711-2 • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100 • www.bauhaus.cz

SezimovoUsti 190x138,5 BW.indd   1 15.9.11   15:15

Předposlední listopadový víkend bude ve znamení pimprlat



„Koukej,	 víla,	 já	 za	 ní	 chci	 jít“,	
ozvalo	 se	 z	 davu	 dětí,	 které	 se	 
v	 poslední	 zářijový	 den	 vydaly	
uzamknout	 společně	 s	 Paní	 Dne	 
a	Paní	Noci	Kozí	hrádek.	Ale	ne-
byla	 to	víla,	nýbrž	Bílá	paní,	kdo	
se	procházel	po	hradbách	zříceniny	
a	 vábil	malé	 i	 velké	 návštěvníky.	 
A	 nebyla	 sama,	 společnost	 jí	 dě-
lal	 hejkal,	 ohnivý	 muž	 a	 spousta	
dalších	strašidýlek,	která	se	dětem	 
v	 páteční	 podvečer	 na	 poslední	
letošní	akci	na	Kozím	hrádku	uká-
zala	 v	 plné	 své	 kráse.	 Nepředbí-
hejme	 však.	Všechno	 to	 začalo	 u	
hospůdky.	 „Došly	masky,	 to	 zna-
mená,	že	už	sem	přišlo	více	než	sto	
dětí,“	mumlá	si	pro	sebe	ředitelka	
Měxusu	Romana	Krůčková	a	po-
bíhá	sem	a	tam,	aby	se	na	všechny	
dostalo.	A	nikdo	opravdu	nepřišel	

zkrátka.	Děti	si	u	vstupu	převzaly	
lampiónky,	 poté	 si	 vybraly	 papí-
rovou	masku,	vyfasovaly	pastelky	 
a	vybarvily	si	ji	podle	svého	vku-
su.	Nedočkavce	zabavili	loutkáři	z	

Divadélka	Na	schodech	pohádkou	
a	už	se	jen	čekalo,	než	se	aspoň	tro-
chu	 setmí.	 Vybaveni	 lucerničkou	 
a	škraboškou	se	pak	všichni	vydali	
na	hrad,	kde	už	nadvládu	převza-

la	Paní	Noci	 a	 její	 pomocníci,	 ze	
kterých	 šel	 někdy	 možná	 trochu	
strach.	Bylo	 to	ale	hezké	stracho-
vání.	 „Je	 to	 moc	 pěkná	 akce.	 Je	
venku,	vyšlo	počasí,	strašidla	jsou	
pro	děti	 atraktivní,	 ale	přitom	ne-
jsou	 tak	 děsivá,	 aby	 se	 jich	 děti	
bály.	Moc	se	nám	tu	líbilo“,	podě-
lila	se	o	své	dojmy	maminka		šes-
tiletých	dvojčat	Blanka	Vlasáková.	
Když	se	strašidla	i	děti	vydovádě-
ly,	 přišlo	 na	 řadu	 to,	 kvůli	 čemu	
sem	 všichni	 přišli.	 „Nyní	 zhas-
něte	svoje	 lampiónky	a	v	poklidu	
opusťte	náš	hrad,“	vyzvala	všech-
ny	přítomné	Paní	Noci.	 	A	potom	
uzamkla	 	 hrad	 velkým	 železným	
klíčem.	Tak	dobrou,	Kozí	hrádku,	
a	zase	na	jaře!

Kateřina Nimrichtrová
Měxus
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	 Co	si	představíte,	když	se	řekne	
podzim?	 Spadané	 listí,	 pestroba-
revnou	krajinu,	ranní	mlhy,	deštivá	
odpoledne,	 draky...	 a	 také	 jablka.	
Jak	skvělá	chuť,	jak	oku	lahodivé	
tvary,	které	inspirovaly	tolik	uměl-
ců.	Měxus	 se	 proto	 12.	 listopadu	
od	14	hodin	rozhodl	ve	spoluprá-
ci	 se	 zahrádkářkami	ze	Sezimova	
Ústí	 II	 uspořádat	 ryze	 podzimní	
klání,	 ve	 kterém	 se	 zapojí	 hned	
několik	 smyslů	 najednou	 –	 zrak,	
chuť,	 čich,	 hmat	 a	 nakonec	 ani	
sluch	nebude	zahálet,	neboť	ke	vší	
té	slávě	budou	pilně	vyhrávat	he-

ligonkáři.	O	jablkách	poutavě	pro-
mluví	 pomolog	 Jan	 Novotný,	 od	
Ladislava	Novotného	(shoda	jmen	
je	 čistě	 náhodná)	 se	 dozvíte	 něco	
zajímavého	 o	 pěstitelském	 pálení	
a	 s	 krátkou	 řečí	 přijde	 i	 předseda	
místní	 zahrádkářské	 organizace	
Jiří	Šedivý.	Ve	hře	o	jablko	nepů-
jde	o	nic	jiného	než	o	nejkrásnější	
plod	z	vaší	zahrádky.	Neváhejte	se	
proto	přihlásit	a	pochlubte	se	s	tím,	
co	jste	letos	vypěstovali.	Zapojit	se	
ale	 mohou	 i	 všichni	 ostatní.	 Sta-
čí,	 když	do	 soutěže	přinesete	dvě	
nohy	 vašeho	 domácího	 štrůdlu.	

Trumfněte	 všechny	 ostatní	 svým	
receptem	 po	 prababičce	 a	 ukaž-
te,	 kdo	 peče	 nejlepší	 sezimácký	
štrůdl.	 Hlásit	 do	 soutěže	 se	 mů-
žete	 až	 do	 9.	 listopadu,	 a	 to	 buď	
na	 telefonním	 čísle	 381276710,	
737254683	 nebo	 ještě	 lépe	 mai-
lem	 na	 adrese	 r.kruckova@se-
zimovo-usti.cz.	 Nezapomeňte	
uvést	své	jméno,	telefonní	spojení	 
a	to,	zda	se	budete	účastnit	soutěže	 
o	 nejhezčí	 jablko,	 či	 o	 nejlepší	
štrůdl.	Pochopitelně	můžete	oboje.	
A	co	by	to	bylo	za	soutěž,	kdyby	
se	 nebojovalo	 o	 ceny.	Ti	 nejlepší	

si	 mohou	 odnést	 pravou	 	 jableč-
nou	 pálenku.	 O	 vítězi	 rozhodne	
odborná	 porota,	 ve	 které	 zasedne	
například	i	autorka	více	než	třiceti	
knih	s	kuchařskou	tématikou	Kari-
na	Havlů.	O	svém	favoritovi	však	
budou	rozhodovat	také	diváci	a	i	z	
nich	se	bude	losovat	výherce,	který	
neodejde	 s	 prázdnou.	Ale	 pozor!	
Vše	se	nakonec	zvrhne	ve	velikou	
„žranici“,	protože	co	by	se	dělalo	
s	tolika	štrůdly?	Přeci	je	nevyhodí-
me!		Kávu	a	čaj	podáváme	zdarma.	
Akce	se	koná	ve	vestibulu	Spektra.
Kateřina Nimrichtrová,	Měxus

Hra o jablko a nejlepší sezimácký štrůdl

Děti společně s Paní Noci uzamkly Kozí hrádek

	 Házenkářské	 družstvo	 mlad-
ších	žáků	TJ	Spartak	MAS	Sezi-
movo	Ústí	 se	 na	 sklonku	 letních	
prázdnin	ve	dnech	26.-28.8.	2011	
zúčastnilo	 kvalitně	 obsazeného	
mezinárodního	 turnaje	 v	 Novém	
Veselí	na	Moravě.
	 V	 rámci	 tohoto	 turnaje	 se	 ve	
své	 kategorii	 utkalo	 s	 dalšími	 
7	celky	z	ČR,	Slovenska	a	Polska,	
z	toho	4x	vítězně	(TJ	Sokol	Nové	
Veselí,	UMKS	PMOS	SRP	Libi-
až,	MKS	 Zaglebie	 Lubin	 a	 ŠKP	
Bratislava)	 a	 3x	 odešli	 od	 svých	
soupeřů	poraženi	(HK	Dukla	Pra-
ha,	HBC	Strakonice	1921	a	Sokol	
Telnice).	V	celkovém	hodnocení,	

do	 posledního	 zápasu	 napína-
vého	 turnaje,	 obsadili	 nakonec	 
3.	místo,	což	je	dalším	výrazným	
úspěchem	 tohoto	 mládežnického	
házenkářského	kolektivu.	
 
 Oddíl házené TJ Spartak 
MAS Sezimovo Ústí  pořá-
dá stálý nábor nových hrá-
čů ročníků 1997, 1998, 1999, 
2000 i mladších, vždy v době 
konání tréninků mládeže: 
PO a ČT (15.30 – 17.00 hod.),                                                                                                               
ST (17.30 – 19.00 hod.)
	 Kdo	 máte	 zájem	 se	 házenou	
naučit	 nebo	 házenou	 pravidelně	
hrát,	neváhejte	a	přijďte	mezi	nás	.

Foto z mezinárodního turnaje v Novém Veselí - dolní řada z leva: Kubeš 
Josef ml., Kortan Miloš, Kulhavý Vilém a Zůbek Zbyšek
v horní řadě z leva : Ťupa Martin, Petr Martin, Žáček Vojtěch, Kubeš Josef 
(trenér), Matějko Milan, Malovaný Patrik, Žáček Jan (ved.družstva),     
                                 Vávrovský Dan a Mařinec Ondřej

Turnaj v Novém Veselí
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SLENDER  YOU stoly a ROLLETIC

  � cvièení zpevní a vytvaruje postavu
� zlepší hybnost pohybového aparátu
�

 
pro všechny vìkové kategorie

�minimální zátìž, bez námahy a potu
�odbourává celulitidu a tukové polštáøe
�

 
povzbuzuje látkovou výmìnu

   

SEZIMOVO ÚSTÍ II.,

budova Hochtief, a.s.

TEL.: 
777 930 611

        606 706 454

FIT KLUB JANY RICHTEROVÉ

PILATES balantes
•

Aby záda nebolela a pro štíhlý pas

Støeda: 
18.45 - 19.45 hod.
cvièíme v tìlocviènì v Sezimovì Ústí II.
na staré škole (u tenisu, 
vchod ze strany školy)
S sebou: podložku, malý míè, pití, ruèník

KONTAKT: 
Mgr. J.RICHTEROVÁ - 605 957 383
E-mail: 
RichterovaJana7@seznam.cz

POTISK PLASTOVÝCH KARET

Fügnerova 859,Tábor
Tel./fax: 381 251 116

VSTUPOVÉ, IDENTIFIKAÈNÍ, SLEVOVÉ, 
                           KLUBOVÉ A VIP KARTY

Tel.: 
381 251 310

Reklamní servis
Helsinská  2760, Tábor

tamponový 
tisk

potisk textilu
vizitky
letáky 

výšivky

reklamní  a dárkové 
pøedmìty

381 261 595
www.abaktiskarna.cz

Chceš být videt na dálku, vyšijou ti logo v ABAKU

Karate pro život
cvièení pro každého

• protahovat a uvolòovat svaly
• posilovat oslabující svalové skupiny
• zlepšit funkèní zdatnost páteøe
• správné dýchání
• naèerpat novou sílu a energii
• základy sebeobrany

Pøijïte, zaènìte a Vaše zlepšení pøijde rychle ...

(od 18 let)

Tato skupina je vhodná zejména
pro ty, kteøí chtìjí udìlat nìco

pro své zdraví.

www.karate-tabor.cz

Ve cvièebních lekcích se nauèíte:

v Centru bojových umìní

tel.. 777 566 440

Svìtlogorská 2771,
sídlištì Nad Lužnicí, 390 05 Tábor

( bývalá 8.ZŠ, 

3. nadzemní podlaží,
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	 Děti	ze	třídy	Včelky	Mateřské	
školy	Lipová	v	Sezimově	Ústí	2	
se	zúčastnily	již	druhého	ročníku	
festivalu	„Klubíčko	písniček“.	
	 Tento	festival	vznikl	z	 inicia-
tivy	 ředitelky	 Bc.	 Jitky	 Čápové	 
z	Mateřské	školy	Pohádka	v	Pla-
né	 nad	 Lužnicí,	 kde	 se	 také	 na	
jaře	 roku	 2010	 konal	 první	 roč-
ník.	Letošní	 ročník	 si	 vzala	 pod	
záštitu	 ředitelka	Mateřské	 školy	
Sokolovská	 v	 Táboře	 PeadDr.	
Lenka	Spálenková.	
	 Festival	 byl	 pro	 malé	 děti	
nejen	 zážitkem	 z	 návštěvy	 jiné	
mateřské	 školy,	 ale	 také	 mož-
ností	 ukázat	 svým	 vrstevníkům,	
co	 umí,	 a	 společně	 prožít	 hezké	
dopoledne	s	písničkami.	

	 Děti	se	sešly	poslední	zářijový	
čtvrtek	na	školní	zahradě	Mateř-
ské	 školy	 Sokolovská	 v	Táboře,	
kde	pro	ně	bylo	připraveno	pódi-

um	 na	 školním	 hřišti,	 aparatura	
a	 vše	 sledující	 kamera.	 Počasí	
nám	přálo,	svítilo	sluníčko	a	bylo	
teplo.	Jakmile	se	rozezněly	první	

tóny	dětských	písniček,	začali	se	
kolemjdoucí	lidé	i	občané	z	okol-
ních	domů	zajímat,	co	se	to	děje.	
Někteří	se	i	zastavili	a	nasloucha-
li	 dětským	 hláskům.	 Zúčastnilo	
se	 pět	mateřských	 škol.	 Festival	
pak	ukončily	děti	společnou	pís-
ní	a	dostaly	sladkou	odměnu,	me-
daile	a	pamětní	list.
	 Akce	 se	 líbila	 nejen	 dětem,	
ale	i	nám	učitelkám,	a	proto	jsme	
přislíbily,	že	další	ročník	festiva-
lu	 „Klubíčko	 písniček“	 zorgani-
zujeme	 u	 nás	 v	 Sezimově	 Ústí.	
Už	 se	 těšíme	 na	 další	 setkání	 
s	písničkami	a	kamarády	z	mateř-
ských	škol	našeho	regionu.

Lenka Vocílková
učitelka	MŠ	Lipová

	 Program	s	tímto	názvem	jsme	
od	října	připravili	pro	předškolá-
ky	z	Mateřské	školy	Zahrádka	v	
Sezimově	Ústí	I.	Každé	pondělní	
dopoledne	zavítají	děti	na	hodin-
ku	do	naší	školy,	aby	si	pozvolna	
začaly	 zvykat	 na	 činnosti,	 které	
je	 od	 příštího	 září,	 už	 jako	 ško-
láky,	 čekají.	 Pod	 vedením	 na-
šich	 paní	 učitelek	 si	 budou	 hrát	
s	písmenky	a	číslicemi,	naučí	se	
nové	 básničky,	 budou	 si	 zpívat,	
kreslit,	 ale	 i	 soutěžit,	 luštit	nebo	
hrát	hry.	Kromě	toho	také	pozna-
jí,	 jak	 to	chodí	ve	„velké“	škole	
–	 uslyší	 školní	 zvonění,	 posadí	
se	 do	 školních	 lavic,	 zacvičí	 si	 

v	tělocvičně,	potkají	se	s	dospěláky	 
a	dětmi,	které	neznají,	a	prohléd-
nou	si	budovu	školy.	Možná	se	u	
nás	 potkají	 se	 svými	 kamarády,	
kteří	už	mateřskou	školu	opusti-
li	a	jsou	teď	žáky	první	třídy.	Ti	
jim	určitě	 rádi	 předvedou,	 co	 se	
za	krátkou	chvíli	ve	škole	naučili.
	 Věříme,	že	se	u	nás	bude	dě-
tem	 líbit,	 že	 jim	 pomůžeme	bez	
problémů	 zvládnout	 přechod	 ze	
školky	 do	 školy	 a	 že	 jim	 doká-
žeme,	že	učení	není	vždycky	jen	
práce,	ale	také	zábava.

Mgr. Radka Panská
učitelka	ZŠ	Švehlova	

	 Dne	24.	září	2011	se	v	Sezi-
mově	Ústí	 uskutečnil	 Podzimní	
ptačí	festival.	Akci,	která	je	zají-
mavou	procházkou	a	exkurzí	do	
života	ptactva,	uspořádali	a	vedli	
Ing.	Josef	Jahelka	a	Ing.	Franti-
šek	Vališ	ze	Základní	organizace	
Českého	 svazu	 ochrany	 přírody	
Sezimovo	 Ústí.	 Zejména	 děti,	
ale	 i	 dospělí,	 se	 rádi	 dozvěděli	
něco	nového	o	ptácích	žijících	v	
údolí	Kozského	potoka.	Do	3	sítí	
celkové	metráže	32	m	bylo	chy-
ceno:	3	pěnice	černohlavé,	1	kos	
černý,	2	sýkory	koňadry,	4	sýko-
ry	modřinky,	4	červenky	obecné	
a	5	budníčků	menších.	Ptáci	byli	
zaevidováni	 a	 okroužkováni,	

aby	 mohli	 přinést	 ornitologům	
nové	 poznatky	 z	 jejich	 života.	
Na	 konci	 dopolední	 vycházky	
byly	účastníkům	nabídnuty	růz-
né	 informační	 publikace	 a	 také	
materiál	na	výrobu	ptačí	budky.
	 Ačkoliv	v	 tomto	období	vět-
šina	 stěhovavých	 ptáků	 již	 od-
letěla,	 odchyt	 byl	 až	 nebývale	
úspěšný.	Na	 jaře,	kdy	proběhne	
další	Ptačí	festival,	se	v	přírodě	
bude	vyskytovat	již	větší	druho-
vá	pestrost,	 tak	pokud	máte	 zá-
jem,	nenechte	si	jej	ujít.

Bc. Petr Klíma
oddělení	životního	prostředí

Festival „Klubíčko písniček“ pro děti mateřských škol

Poznáváme školu

Informace z ptačího festivalu


