
	 Výročí	 750	 let	 od	 písemné	
zmínky	 o	 Sezimově	 Ústí	 jsme	 
v	Novinkách	 zmiňovali	 již	 něko-
likrát,	 ale	možná	 některým	 z	 vás	
vrtalo	 hlavou,	 jak	 ve	 skutečnos-
ti	 vypadá	 závěť	 sepsaná	 Vokem	 
z	Rožmberka	dne	4.	června	1262,	
tedy	ona	listina,	kde	je	naše	město	
poprvé	v	historii	doslovně	zmíně-
no.	Ve	 spolupráci	 s	 PhDr.	 Zdeň-
kem	Vybíralem	Ph.D.	z	Husitské-
ho	muzea	 v	Táboře,	 jemuž	 tímto	
děkujeme,	 se	 podařilo	 zjistit,	 že	
originál	závěti	je	uložen	v	archivu	
cisterciáckého	kláštera	ve	Vyšším	
Brodě.	Originál	sice	k	nahlédnutí	
není,	ale	naštěstí	je	k	dispozici	di-
gitalizovaná	kopie,	jejíž	čelní	stra-
nu	vám	níže	představujeme.	
	 Kdo	se	s	přiloženým	obrázkem	
nespokojí,	tak	oboustranný	snímek	

listiny	 lze	nalézt	na	www.monas-
terium.net,	do	vyhledávacího	pole	
zadejte	vyšší	brod	a	zobrazí	se	lis-
tiny	seřazené	podle	datace;	závěť	
je	pod	signaturou	1262	VI	04.	Pro	

hloubavé	 s	 bystrým	 zrakem	 a	 tr-
pělivostí	je	tu	malá	nápověda:	Se-
zimovo	Ústí	se	v	dokumentu	zve	
jednoduše	Auczt,	 tedy	Ústí.	 Přeji	
úspěšné	hledání.

Mgr. Ing. Martin Doležal  
starosta	města			

-	 	začíná	 realizace	 investiční	 akce	
Sběrný	dvůr	Zahradní	ul.;

-	 	probíhají	 přípravy	 investičních	
akcí	 Digitalizace	 kina	 Spekt-
rum	 a	 Letního	 kina,	Moderni-
zace	tělocvičny	v	ZŠ	9.	května	
489,	 Rekonstrukce	 kotelny	 
v	ZŠ	Švehlova;

-	 	byl	 proveden	 výběr	 nových	 ná-
jemců	 restaurace	 Spektrum,	 ku-

želny	Hilton	a	bývalého	kina	Oko	
(sportovní	a	lezecké	centrum);	

-	 	ke	konci	se	chýlí	výběrová	říze-
ní	na	místa	ředitelů/-ek	ZŠ	a	MŠ	 
9.	 května	489,	ZŠ	Školní	 nám.	
628	a	MŠ	Kaplického;

-	 	probíhá	výběrové	řízení	na	mís-
to	strážníka	městské	policie.

Mgr. Ing. Martin Doležal 
starosta	města										

	 Máme	 tu	 opět	 léto,	 pro	 děti	
období	 prázdnin	 a	 pro	 většinu	
z	 nás	 čas	 dovolených,	 výletů,	
koupání,	 odpočinku.	 Přeji	 nám	
všem,	abychom	si	z	toho	letošní-

ho	léta	odnesli	co	nejvíc	příjem-
ných	 zážitků	 a	 načerpali	 hodně	
sil	a	energie.

Mgr. Ing. Martin Doležal 
starosta	města										
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Závěť Voka z Rožmberka 

Pietní akt k výročí narození druhého českého prezidenta Československé re-
publiky Edvarda Beneše se uskutečnil v sobotu 26. května u hrobky manželů 
Benešových.
Foto: Martin Gargula

Krátce z radnice

Léto za dveřmi
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	 Vysoká	 podpora	 neziskové-
ho	 sektoru	 ze	 strany	města	Sezi-
movo	Ústí	 je	 dlouhodobě	 známá	 
a	 i	 v	 letošním	 roce	 ji	 potvrzuje	
částka	 vyčleněná	 ve	 schváleném		
rozpočtu	města	v	 r.	2012	na	 tyto	
potřeby.	 Ta	 se	 přes	 klesající	 pří-
jmy	města	 nesnížila	 a	 zůstala	 ve	
výši	900	tis.	Kč.	Mimoto	je	nutné	
zmínit,	 že	 sportovní	 kluby,	 které	
užívají	 sportoviště	 ve	 vlastnictví	
města	 (TJ	 Spartak	 MAS	 a	 FK	
Spartak	 MAS),	 mají	 v	 rozpočtu	
města	 vyčleněno	 prostřednictvím	
příspěvkové	 organizace	 správa	
města	 dalších	 740	 tis.	 Kč	 účelo-
vě	vázaných	na	opravy	a	údržbu	
těchto	sportovišť.	
 V oblasti sportu	 bylo	 v	 rámci	
dotací	z	fondu	sportu	schváleno	na	
základě	 doporučení	 sportovní	 ko-
mise	radou	a	zastupitelstvem	města	
rozdělení	částky	525	 tis.	Kč,	které	
jsou	určeny	na	údržbu	sportovních	
zařízení	 a	 na	 provoz	 jednotlivých	

klubů	 a	 oddílů.	 Dotace	 směřova-
la	zejména	k	TJ	Spartak	MAS,	TJ	
Sokol	a	 	FK	Spartak	MAS	a	dále	
pak	 Letecko-modelářskému	 klubu	
a	nově	i	FC	Míč.	
	 O	 podporu	 v oblasti sociál-
ních služeb	požádalo	15	subjektů,	
které	 poskytují	 služby	 občanům	
našeho	města.	Mezi	tyto	subjekty	
bylo	rozděleno	170	tis.	Kč.	Dotaci	
od	20	tis.	Kč	do	32,5	tis.	Kč	ob-
držely	 stacionář	Klíček	 z	Tábora	
-	 Záluží,	 Rolnička	 ze	 Soběslavi,	
Kaňka	z	Tábora	a	Hospic	sv.	J.	N.	
Neumanna	z	Prachatic.	Částku	10	
tis.	 Kč	 obdržely	 shodně	 oblastní	
středisko	 Sjednocené	 organiza-
ce	 nevidomých	 a	 slabozrakých	 
v	Táboře,	FOKUS	Tábor	(podpora	
lidem	s	duševním	onemocněním)	
a	Farní	charita	Tábor	(projekt	Au-
ritus	–	pro	lidi	ohrožené	drogou).	
Město	 poskytlo	 dále	 dotace	 od	 
3	tis.	Kč	do	7,5	tis.	Kč	na	činnost,	
rekondiční	 pobyty	 a	 kurzy	 pora-

denskému	 centru	 Svazu	 neslyší-
cích	a	nedoslýchavých	v	Táboře,	
okresní	 organizaci	 Svazu	 tělesně	
postižených	v	Táboře,	oblastnímu	
spolku	ČČK	v	Táboře,	ÚO	Svazu	
diabetiků	Tábor,	Klubu	KARDIO	
Tábor,	 středisku	 Roska	 Písek,	
„IMY“	 Společnost	 pro	 podporu	
lidí	 s	 postižením	 ze	 Soběslavi.	
Částkou	 7,5	 tis.	 Kč	 podpořilo	
město	 nově	 i	 SOANZ	 Tábor,	 
a	to	na	úhradu	zvýšených	nákladů	
spojených	s	přepravou	klientů	ze	
Sezimova	Ústí.	
 V oblasti kultury a zájmové 
činnosti	 se	 na	 město	 se	 žádostí	 
o	dotaci	obrátilo	16	subjektů,	mezi	
které	bylo	rozděleno	140	tis.	Kč.	
Ze	 sféry	 kultury	 obdržely	 dotaci	
na	 činnost	 a	 vybavení	 od	 10	 tis.	
Kč	do	20	tis.	Kč	pěvecké	soubory	
Nokturňáček,	Koťata	a	Nokturno,	
mažoretky,	 loutkové	 Divadýlko	
na	 schodech,	 Divadélko	 Múzika	
a	ZUŠ.	Vedle	toho	město	finančně	

podpořilo	i	festival	MŠ	pořádaný	
MŠ	 Lipová,	 Divadélko	 Bublina,	
Music	 Stars	 Band	 a	 vydání	 fo-
tografické	 publikace	 P.	 Mareše.	 
V	rámci	podpory	zájmové	činnosti	
obdrželo	podporu	místní	skautské	
středisko,	 Ostrov	 správné	 místo	
(Klubíčko),	 Hvězdárna	 Františ-
ka	Pešty	a	komise	žen	místní	ZO	
Českého	 zahrádkářského	 sva-
zu.	 Do	 této	 oblasti	 lze	 zahrnout	 
i	dříve	schválený	příspěvek	měs-
ta	 občanskému	 sdružení	 Polánka	
(značení	zimních	běžeckých	tras)	
a	 dar	KČT	Tábor	 ve	výši	 15	 tis.	
Kč	na	činnosti	spojené	s	obnovou	
rozhledny	Hýlačka.	
 Z fondu životního prostředí 
(15	tis.	Kč)	byli	podpořeni	včelaři	
ze	ZO	Planá	nad	Lužnicí,	Ochrana	
fauny	Votice	a	místní	ZO	Českého	
svazu	chovatelů	a	Českého	svazu	
ochránců	přírody.

Mgr. Ing. Martin Doležal 
starosta	města						

	 Ve	městě	 Sezimovo	Ústí	 ni-
kdy	 nebyl	 lhostejný	 osud	 oby-
vatel	 města	 v	 obtížné	 životní	
situaci,	 zejména	 seniorů,	 kteří	 
v	 převážné	 většině	 mají	 sní-
ženou	 soběstačnost	 z	 důvodu	
věku,	 chronického	 onemocně-
ní	 nebo	 zdravotního	 postižení	 
a	 jejichž	 situace	 vyžaduje	 po-
moc	druhé	osoby.	
	 Zejména	 s	 ohledem	 na	 zvy-
šující	se	počet	seniorů	byla	před	
20	 lety	 u	 nás	 zavedena	 samo-
statná pečovatelská služba.	Ta	
je	 v	 současné	 době	 poskytová-
na	 3	 pracovnicemi	 jako	 terénní	
služba	 v	 domácnostech	 našich	
klientů,	 kteří	 žijí	 osaměle	 nebo	
o	 které	 se	 rodinní	 příslušníci	
nemohou	 postarat.	 Služba	 je	
poskytována	 na	 území	města	 v	
pracovní	 dny	 od	 7,00	 do	 15,00	
hodin	 na	 základě	 uzavřené	
smlouvy,	 jejíž	 součástí	 je	 se-
znam	 úkonů,	 o	 které	má	 klient	
zájem.	V	 současné	době	využí-
vá	 služeb	 pečovatelské	 služby	
92	občanů	našeho	města.	Věko-
vý	průměr	klientů	pečovatelské	
služby	je	81	let,	z	toho	nejmlad-
šímu	25	let	a	nejstaršímu	93	let.	

	 Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 v	 po-
sledních	 letech	 dochází	 k	 ná-
růstu	 žadatelů,	 zejména	 o	 roz-
vážku	 obědů,	 zakoupilo	 město	 
v	 r.	 2011	 druhý	 užitkový	 auto-
mobil	s	dostatečně	velkým	pře-
pravním	prostorem.	
	 Z	 ostatních	 úkonů	 pečova-
telské	služby	jde	zejména	o	po-
moc	při	zvládání	běžných	úkonů	
péče	o	vlastní	osobu,	pomoc	při	
podávání	 jídla	 a	 pití,	 při	 pro-
storové	 orientaci,	 samostatném	
pohybu,	 dále	 pomoc	při	 osobní	
hygieně,	sprchování,	péči	o	neh-
ty	 a	 vlasy,	 pomoc	 při	 zajištění	
chodu	domácnosti,	jako	je	úklid	 
a	 údržba	 domácnosti,	 zajišťo-
vání	 pomoci	 při	 osobní	 hygi-
eně,	 malých	 či	 velký	 nákupů	 
a	 v	 omezené	 míře	 i	 přepravy	
klientů	k	lékaři.	Pracovnice	pe-
čovatelské	služby	také	dohlížejí	
nad	 užíváním	 léků.	U	 akutních	
případů	nemocných	klientů	 do-
hlížejí	 na	 odvoz	 pacientů	 do	
zdravotnického	 zařízení	 a	 kon-
taktují	rodinné	příslušníky.
	 Mimoto	 má	 město	 Sezimo-
vo	Ústí	 uzavřenu	 s	G-centrem 
Tábor	 smlouvu	 na	 zajištění	

sociálních	 služeb,	 které	 město	
samo	 nezajišťuje.	 Naši	 obča-
né	 tak	 mohou	 využívat	 služby,	
jako	dopravu	a	pobyt	v	Denním	
stacionáři	v	DPS	v	Čekanicích,	
služby	 základní	 hygieny,	 kou-
pele	 a	 sprchování,	 dále	 i	 praní	
prádla	 a	 pedikúru	 v	 Hygienic-
kém	středisku	ve	Vídeňské	ulici	
na	sídl.	Nad	Lužnicí.	V	rozpočtu	
města	 Sezimova	 Ústí	 je	 vyčle-
něna	částka	do	výše	60	 tis.	Kč,	
ze	které	se	náklady	za	skutečně	
poskytnuté	služby	postupně	hra-
dí.	
	 Město	Sezimovo	Ústí	mimo-
to	finančně	podporuje	další	sub-
jekty,	 které	 poskytují	 sociální	
služby	našim	občanům.	V	násle-
dujícím	 přehledu	 uvádíme	 pro	
vaši	informaci	subjekty,	kterým	
naše	 město	 poskytlo	 v	 r.	 2012	
dotaci	ze	sociálního	fondu:
Klíček, denní a týdenní sta-
cionář, se sídlem v Záluží  
u Tábora,	 poskytuje	 sociální	
služby	 pro	 osoby	 se	 zdravot-
ním	 postižením,	 s	 mentálním	 
a	 kombinovaným	 postižením.	
Dotace	 (20.000,-	 Kč)	 bude	 vy-
užita	 na	 dopravu	 klientů	 staci-

onáře	 vlastním	 mikrobusem	 na	
sportovní,	kulturní	a	jiné	akce.
 Diakonie ČCE, středisko 
Rolnička	 ze	 Soběslavi,	 posky-
tuje	 služby	 dětem	 a	 dospělým	
lidem	 s	mentálním	 a	 kombino-
vaným	postižením	v	 pěti	 regis-
trovaných	 sociálních	 službách	
–	 centrum	 denních	 služeb	 pro	
děti	 a	 mladistvé,	 centrum	 den-
ních	služeb	pro	dospělé,	chráně-
né	 bydlení,	 poskytování	 osobní	
asistence	a	sociálně	terapeutické	
dílny.	Sociální	služby	 jsou	pro-
vázány	s	výchovou	a	vzděláním	
klientů.	 Dotace	 (32.000,-	 Kč)	
směřuje	 k	 částečnému	 pokrytí	
nákladů	 spojených	 s	 provozem	
střediska.	
 Hospic sv. Jana N. Neu-
manna Prachatice	 je	 nestátní	
zdravotnické	 zařízení,	 kde	 pe-
čují	o	pacienty	v	terminální	fázi	
jejich	 onemocnění,	 u	 kterých	
medicína	vyčerpala	všechny	své	
možnosti	 vedoucí	 k	 vyléčení.	
Schválená	dotace	(27.500,-	Kč)	
směřuje	na	nákup	zdravotnické-
ho	materiálu.
 ZŠ a MŠ a poskytovatel so-
ciálních služeb, Kaňka o.p.s. 

Dotace města v roce 2012

Sociální služby v Sezimově Ústí
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v	 Táboře	 poskytuje	 péči,	 která	
využívá	 všech	 dostupných	 so-
ciálních,	 léčebných	 a	 pedago-
gických	 prostředků	 ke	 zlepšení	
života	 dětí,	 mládeže	 a	 dospě-
lých	s	postižením	a	k	 jejich	 in-
tegraci	do	společnosti.	Hlavním	
cílem	 je	 prosazovat	 a	 rozvíjet,	
v	 rámci	 integrovaných	 volno-
časových	 aktivit,	 osobnost	 dětí	
od	 nejútlejšího	 věku.	 Z	 dotace	
(20.000,-	 Kč)	 budou	 hrazeny	
režijní	náklady	spojené	s	provo-
zem	centra.
 SONS - Sjednocená orga-
nizace nevidomých a slabo-
zrakých	 v	 Táboře	 poskytuje	
klientům	se	zrakovým	handica-
pem	speciální	poradenství	i	rady	 
a	informace	z	oblasti	občansko-
právní,	 mezilidských	 vztahů,	
bydlení	 atd.,	 jak	 formou	ambu-
lantní,	 tak	 i	 terénní.	 Provozuje	
též	 půjčovnu	 kompenzačních	
pomůcek.	Dotace	(10.000,-	Kč)	
bude	využita	na	činnost	sdruže-
ní.			
 Farní charita Tábor	 je	 ne-
ziskovým	 účelovým	 zařízením	
římskokatolické	 církve.	 Jeho	
posláním	 poskytování	 sociál-
ních	služeb	a	humanitární	pomo-
ci	 lidem	 v	 nouzi.	 Farní	 charita	
realizuje	 řadu	 projektů:	 Auri-
tus	 -	centrum	pro	 lidi	ohrožené	
drogou,	 Humanitární	 pomoc	 
a	Dobrovolnické	centrum	Tábor	
(programy	Senior,	Dobrovolníci	 
v	 Nemocnici	 Tábor,	 Dobrovol-
níci	zdravotně	postižených	spo-
luobčanů,	Našim	dětem	a	Dob-
rovolnictví	 nezaměstnaných).	
Dotace	 (10.000,-	 Kč)	 bude	 po-
užita	 na	 realizaci	 projektu	Au-
ritus.
 FOKUS Tábor	 se	 sídlem	 
v	Mostecké	ulici	v	Táboře	pomá-
há	lidem	s	duševním	onemocně-
ním	v	návratu	a	uplatnění	se	ve	
společnosti	 rozvíjením	 různých	
možností	 pro	 jejich	 pracovní	 
a	sociální	 rehabilitaci.	Za	 tímto	

účelem	poskytuje	sociální	služ-
by	–	sociálně	terapeutickou	díl-
nu	a	sociální	rehabilitaci	a	dále	
je	 provozovatelem	 chráněných	
dílen	 a	 Centra	 podporovaného	
zaměstnávání.	 Poskytnutá	 do-
tace	(10.000,-	Kč)	bude	využita	 
k	 úhradě	 nákladů	 spojených	 
s	provozem	centra.
 SOANZ Tábor,	 občanské	
sdružení	 pro	 osobní	 asistenci	 
a	 nezávislý	 život	 zdravotně	
postižených,	 poskytuje	 služby	
zdravotně	postiženým	občanům,	
seniorům	a	všem	osobám,	které	
nemohou	 využívat	 prostředků	
hromadné	 dopravy	 k	 přepravě	 
k	lékaři,	do	nemocnice,	lázní,	na	
úřady,	do	obchodů,	ale	i	divadel.	
V	současné	době	má	k	dispozici	
4	vozy,	z	toho	jeden	je	upraven	
na	 převoz	 osob	 na	 invalidním	
vozíku.	 Dále	 zajišťuje	 pravi-
delně	 převoz	 dětí	 do	 Rolničky	
v	Soběslavi.	Poskytnutý	příspě-
vek	(7.500,-	Kč)	bude	využit	na	
úhradu	zvýšených	nákladů	spo-
jených	 s	 přepravou	 klientů	 ze	
Sezimova	Ústí.
 Poradenské centrum SNN 
– Svazu neslyšících a nedoslý-
chavých v Táboře,	je	zaměřeno	
na	odborné	sociální	poradenství	
pro	 osoby	 se	 sluchovým	 posti-
žením,	 a	 to	 bez	 omezení	 věku.	
Pro	 své	 členy	 pořádají	 kur-
zy	 znakového	 jazyka,	 zájezdy	 
a	 rekondiční	 pobyty	 s	 kurzem	
odezírání.	Poradenskému	centru	
byly	 schváleny	 dotace	 na	 pro-
vozní	 náklady	 centra	 (5.000,-	
Kč)	a	na	kurz	znakového	jazyka	
(2.500,-	Kč).
 Občanské sdružení Roska 
Písek	pomáhá	nemocným	s	roz-
troušenou	sklerózou	mozkomíš-
ní.	 Pravidelná	 cvičení	 klientů	
vedené	vyškolenou	cvičitelkou,	
rekondiční	 pobyty	 s	 cvičením,	
masáže,	reflexní	masáže,	odbor-
né	 lékařské	 přednášky,	 psycho-
terapie	patří	mezi	hlavní	aktivi-

ty	 sdružení.	 Poskytnutá	 dotace	
(5.000,-	 Kč)	 bude	 využita	 na	
rekondiční	 pobyty,	 masáže,	 re-
habilitační	cvičení	a	úhradu	ná-
jemného.
	 Hlavní	 náplní	 činnosti	 ob-
lastního spolku Českého 
červeného kříže v Táboře	 je	
provoz	 Ošacovacího	 a	 huma-
nitárního	 střediska	 na	 pomoc	
sociálně	potřebným,	výuka	prv-
ní	 pomoci,	 propagace,	 nábor	 
a	 oceňování	 bezplatných	 dár-
ců	 krve,	 pořádání	 rekondičních	
a	 ozdravných	 pobytů	 pro	 děti,	
mládež,	 dospělé	 i	 seniory,	 jed-
nodenní	 výlety	 s	 programem	 
a	s	tématikou	první	pomoci,	ak-
tivní	 zapojení	 v	 aktivu	 BESIP.	
Dotace	 (3.000,-	 Kč)	 bude	 vyu-
žita	na	provoz	a	nákup	materiálu	
pro	ošacovací	středisko,	studijní	
pobyt	dětí	ZŠ.
 Svaz tělesně postižených v 
ČR, o.s., okr. organizace Tá-
bor,	 sdružuje	 7	 místních	 orga-
nizací,	 se	 kterými	 úzce	 spolu-
pracuje,	pomáhá	jim	v	činnosti,	
zajišťuje	 a	 pořádá	 rekondiční	
pobyty	 pro	 tělesně	 postižené,	
poskytuje	 sociální	 poradenství,	
provozuje	půjčovnu	rehabilitač-
ních	 a	 kompenzačních	 pomů-
cek.	 Dotace	 (4.000,-	 Kč)	 bude	
využita	na	činnost	organizace.
 Svaz diabetiků České re-
publiky, ÚO Tábor	uskutečňu-
je	 řadu	 odborných	 zdravotních	
přednášek	 nejen	 pro	 své	 členy	
ale	i	veřejnost,	organizuje	pohy-
bové	aktivity,	které	jsou	nezbyt-
nou	 součástí	 prevence	 diabetu,	
jakou	jsou	rehabilitační	cvičení,	
kondiční	plavání,	 turistické	vy-
cházky,	 rekondiční	 pobyty.	 Po-
skytnutá	 dotace	 (4.000,-	Kč)	 je	
určena	na	činnost	sdružení.
 Klub KARDIO Tábor	 na-
bízí	 svým	 členům	 pravidelné	
rekondiční	 plavání,	 rehabilitač-
ní	 tělocvik,	 speciální	 cvičení	 
s	tělesnou	výchovou	pro	hyper-

toniky,	 cykloturistické	 výlety,	
zimní	 rekondiční	 pobyty.	 Část	
dotace	(2.000,-	Kč)	bude	použi-
ta	na	úhradu	nájemného	tělocvi-
čen	a	plaveckého	bazénu	a	část	
(2.000,-	Kč)	na	úhradu	nákladů	
rekondičního	pobytu.	
 „IMY“ Společnost pro pod-
poru lidí s postižením ze	Sobě-
slavi	 poskytuje	 terénní	 služby	
rané	péče	rodinám	dětí	s	mentál-
ním,	tělesným	a	kombinovaným	
postižením	 nebo	 opožděným	
vývojem	 od	 narození	 do	 7	 let.	
Rodinám	 poskytují	 konzultace,	
půjčovnu	 pomůcek	 a	 hraček	 
a	 knihovnu,	 pomoc	 a	 podporu	
v	 oblasti	 psychomotorického	
vývoje	 dítěte,	 pedagogické,	
sociálně	 právní	 poradenství	 
a	 kontakty	 na	 odborníky,	 or-
ganizují	 i	 pobyty	 pro	 rodiny	
klientů	 ve	 Středisku	 rané	 péče.	
Poskytnutá	 dotace	 (5.000,-	Kč)	
půjde	 na	 úhradu	 poskytované	
terénní	služby.
		 Město	 Sezimovo	 Ústí	 nemá	
dosud	 k	 dispozici	 účelové	 po-
bytové	zařízení	pro	seniory,	nic-
méně	 nabízí	 a	 zabezpečuje	 pro	
své	 seniory	 celou	 škálu	 sociál-
ních	 a	 pečovatelských	 služeb,	
vedle	 toho	 pak	 finančně	 pod-
poruje	subjekty,	které	poskytují	
specializované	služby	i	ostatním	
potřebným	občanům	města.	Na-
šim	přáním	je,	aby	každý	občan	
Sezimova	Ústí,	 který	 potřebuje	
nějakou	 sociální	 službu,	 ať	 už	 
z	důvodu	jeho	zdravotního	han-
dicapu,	 věku,	 složité	 sociální	
situace	apod.	měl	takovou	služ-
bu	k	dispozici	nejlépe	přímo	ve	
městě	či	jeho	okolí.
	 V	 případě	 potřeby	 či	 zájmu	 
o	 informaci	 v	 této	 oblasti	 se	
můžete	 obrátit	 na	 pí	 Helenu	
Řežábkovou,	 referentku	 soci-
ální	 péče	MěÚ	 Sezimovo	Ústí,	 
tel.	381	201	114.

H. Řežábková 
a Mgr. Ing. Martin Doležal 

	 „Do	 konce	 roku	 bychom	 už	
pomalu	 neměli	 co	 hrát.	 Vět-
šina	 nových	 filmů	 už	 se	 ani	 na	
35mm	 kopiích	 nedělá,“	 stěžuje	
si	 programový	 manažer	 Martin	
Gargula.	 Už	 může	 být	 klidný.	
A	všichni,	kterým	není	osud	se-
zimáckých	 kin	 lhostejný,	 také.	

Ano,	 je	 to	 tak,	budeme	digitali-
zovat.	Městu	 se	 podařilo	 získat	
grant	z	Fondu	kinematografie	ve	
výši	 550	 tisíc	 korun	 a	 zastupi-
telé	 záměr	 zmodernizovat	 kino	
Spektrum	a	Letní	kino	Sezimo-
vo	 Ústí	 na	 posledním	 zasedání	
odhlasovali.	 A	 co	 to	 znamená	

pro	vás,	pro	diváky?	Lepší	kva-
litu	 obrazu	 a	 především	 zvuku,	
ale	 hlavně	 promítání	 novinek	
krátce	po	premiéře.	A	jak	je	pa-
trno	 z	 úvodu	 článku,	 také	dale-
ko	 větší	 nabídku.	 V	 tuto	 chvíli	
se	 pracuje	 na	 vypsání	 soutěže	
na	zhotovitele	a	po	prázdninách		

by	se	už	mělo	začít	se	samotnou	
realizací.	Tak	 se	 na	 vás	 těšíme,	
milí	 diváci,	 protože	 bez	 vás	 by	
ani	 digitalizace	 žádný	 biograf	
nespasila.

Kateřina Nimrichtrová 
Měxus

Obě kina v Sezimově Ústí jsou zachráněna. Budeme digitalizovat!
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	 V	 jarním	 období	 letošního	
roku	byly	vysazeny	nové	dřeviny:
-	 červenolistý	 javor	 jako	 náhra-
da	 za	 poražený	 dožívající	 javor	
mléč	před	Hotelem	MAS
-	2	ks	jeřábu	duryňského	před	čp.	
646	v	Dukelské	ulici	jako	náhra-
du	za	2	jedince	ve	stromořadí
-	 keřové	 výsadby	 před	 vchody	
domů	 čp.	 677	 v	 ul.	 Svépomoc,	
domu	čp.	653	v	ulici	K	Hájence,	
domu	čp.	627	na	Školním	náměstí	
a	na	rohu	parku	v	Kollárově	ulici

-	 živý	 plot	 podél	 chodníku	 
v	Krátké	ulici	pro	oddělení	pro-
storu	 vzniklého	 po	 uvolněných	
zahrádkách
-	2	lípy	vedle	Fierlingerovy	vily
	 Nové,	zejména	keřové	výsad-
by	 svým	barevným	účinkem	es-
teticky	oživí	veřejná	prostranství	
města.	Během	podzimní	výsadby	
bude	vysazeno	kolem	20	nových	
stromů.

Bc. Petr Klíma 
oddělení	životního	prostředí

Nová výsadba dřevin

	 Zastupitelstvo	 města	 3.5.	
2012	schválilo	4	obecně	závazné	
vyhlášky	v	oblasti	ochrany	život-
ního	prostředí.	
- Vyhláška č. 2/2012, kterou se 
mění obecně závazná vyhláška 
č. 3/2011 o systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, včetně 
systému nakládání se staveb-
ním odpadem.	 Podnětem	 pro	
změnu	 stávajícího	 znění	 vyhláš-
ky	 byla	 potřeba	 řešit	 problémy,	
které	ukázala	praxe	a	legislativní	
změny.
- Vyhláška č. 3/2012 o stanove-
ní systému komunitního kom-

postování a způsobu využití 
zeleného kompostu k údržbě  
a obnově veřejné zeleně na 
území města	 stanoví	 systém	
sběru	 a	 shromažďování	 rost-
linných	 zbytků	 z	 údržby	 zeleně	 
a	zahrad	ve	městě.	Stanoví	místa,	
kam	 se	 ukládají.	 Shromážděný	
materiál	je	určen	k	výrobě	kom-
postu	 a	 jeho	 využití	 při	 údržbě	
veřejné	 zeleně.	 Občané	 ukládají	
bioodpad	 stejně	 jako	 dosud	 do	
sběrných	dvorů	a	přepravníků	na	
bioodpad.
- Vyhláška č. 4/2012 o pravi-
dlech pro pohyb psů na veřej-
ném prostranství a o vymezení 
prostor pro volné pobíhání psů 

aktualizuje	 dosavadní	 vyhlášku,	
upravuje	hranici,	vymezující	 za-
stavěné	 území	 města	 v	 lokalitě	
Na	Nechybě,	kde	se	přizpůsobuje	
nově	 vzniklým	 domům	 a	 rozši-
řuje	 seznam	 veřejných	 prostran-
ství,	sloužících	jako	dětská	hřiště	
a	 sportoviště,	 na	 které	 je	 zákaz	
vstupu	 se	 psem.	 Podstatou	 vy-
hlášky	je,	že	umožňuje	volné	po-
bíhání	psů	až	za	hranicemi	měs-
ta.	Uvnitř	města	je	možné	venčit	
psy	pouze	na	vodítku.	Na	dětská	
hřiště	 a	 sportoviště	 je	 vstup	 psů	
zakázán	(i	na	vodítku!).
- Vyhláška č. 5/2012 o ochraně 
veřejné zeleně na území města 
Sezimovo Ústí	 zakazuje	 vstupo-

vat	na	travnaté	plochy	mezi	VOŠ,	
SŠ,	COP	a	kinem	Spektrum.	Tato	
vyhláška	 reaguje	 na	 stálé	 po-
škozování	 trávníku	 žáky	 školy	 
a	umožní	městské	policii	ukládat	
za	porušení	vyhlášky	blokové	po-
kuty.	Zároveň	se	zamýšlí	v	tomto	
problémovém	 místě	 zřídit	 zpev-
něný	 prostor	 pro	 mladé	 kuřáky	 
a	další	opatření	k	ochraně	zeleně.
	 Vyhlášky	jsou	pro	bližší	sezná-
mení	včetně	svých	příloh	k	dispo-
zici	 na	MěÚ	 nebo	 na	 webových	
stránkách	 města	 www.sezimovo-
-usti.cz,	záložka	Vyhlášky	a	naří-
zení.

Bc. Petr Klíma
oddělení	životního	prostředí

Nové obecně závazné vyhlášky 

	 Dovoluji	 si	 Vás	 informo-
vat,	že	dozorčí	 rada	společnosti	
ENERGOINVEST	 s.r.o.	 schvá-
lila	v	pátek	4.	května	t.r.	kalku-
laci	 cen	 tepla	 v	 Sezimově	 Ústí	
pro	rok	2012	ve	výši	592,92	Kč/
GJ	bez	DPH	(675,93	Kč/GJ	vč.	
DPH).	Jedná	se	o	kalkulaci	prů-
měrné	 ceny,	 která	 se	 u	 jednot-
livých	 skupin	 odběratelů	 může	
lišit	 s	 ohledem	 na	 konkrétní	
podmínky	distribuce	(vlastnictví	
DPS	apod.).
	 V	 roce	2011	byla	kalkulova-
ná	 průměrná	 cena	 tepla	 614,19	
Kč/GJ	bez	DPH	 (675,61	Kč/GJ	
vč.	 DPH),	 skutečně	 účtovaná	
průměrná	 cena	 byla	 však	 na-
konec	 632,70	 Kč/GJ	 bez	 DPH	
(695,97	 Kč/GJ	 vč.	 DPH).	 Dů-
vodem	nárůstu	byl	zejména	vý-

razný	 propad	 odebraného	 tepla	
(oproti	 předpokládanému	 odbě-
ru	 83.500	 GJ	 odebráno	 pouze	
74.343	 GJ)	 a	 částečně	 i	 nárůst	
nákladů	 na	 opravy	 a	 údržbu.	
Zejména	 s	 ohledem	 na	 nárůst	
některých	 položek	 stálých	 ná-
kladů	 (mzdy	 a	 odvody,	 výrobní	
a	 správní	 režie)	 ale	 rada	 města	
s	 konečnou	 vyúčtovanou	 cenou	
tepla	za	r.	2011	nesouhlasila.	
	 Návrh	 ENERGOINVESTu	
předložený	 městu	 kalkuloval	
pro	 r.	 2012	 s	 průměrnou	 cenou	
tepla	ve	výši	599,59	Kč/GJ	bez	
DPH	 (683,61	 Kč/GJ	 vč.	 DPH)	
při	 plánovaném	 odběru	 76.500	
GJ.	 S	 uvedeným	 návrhem	 rada	
města	 nesouhlasila	 a	 požado-
vala	 některé	 položky	 rozpočtu	
snížit,	zejména	mzdové	náklady,	

položky	výrobní	a	správní	režie	 
a	 položky	 na	 opravy	 a	 údrž-
bu.	 Na	 základě	 jednání	 byly	
ze	 strany	 ENERGOINVESTu	
připomínky	 města	 nakonec	 ak-
ceptovány	a	dozorčí	 radou	byla	
kalkulovaná	 cena	 schválena	 vč.	
plánované	 výše	 odběru.	 Opro-
ti	 vyúčtované	 ceně	 v	 r.	 2011	 je	
tak	 průměrná	 kalkulovaná	 cena	
tepla	 pro	 r.	 2012	 nižší	 o	 39,78	
Kč	(bez	DPH,	pokles	o	6,29%),	
resp.	o	20,04	Kč	(s	DPH,	pokles	
o	2,88%).	
	 Proč	 není	 cena	 tepla	 ještě	
nižší?	 Na	 jedné	 straně	 sice	 do-
šlo	meziročně	ke	snížení	někte-
rých	nákladových	položek,	např.	
u	 leasingu	 o	 6,15	mil.	 Kč	 (v	 r.	
2012	je	do	ceny	tepla	nutno	za-
počítat	 ještě	 poslední	 čtvrtletní	

splátku	 2,05	mil.	Kč)	 a	 odpisů,	
na	 druhé	 straně	 došlo	 ke	 zvý-
šení	 ceny	 tepla	 od	 dodavatele	 
o	 cca	 9%,	 k	 částečnému	 navý-
šení	nákladů	na	opravy	a	přede-
vším	pak	ke	zvýšení	sazby	DPH	
o	4	%.		
	 Odběratele	 tepla	 v	 Sezimo-
vě	 Ústí	 mohu	 ubezpečit,	 že	
prioritou	 vedení	 města	 zůstá-
vá	 zabezpečit	 stabilní	 dodávky	
tepla	 do	 domácností	 za	 co	 nej-
nižší	možnou	cenu,	a	to	zejména	 
s	ohledem	na	zachování	systému	
centrálního	 zásobování	 teplem.	
Možnosti	města	při	dojednávání	
cen	tepla	jsou	však	dle	platných	
právních	předpisů	i	stávající	ná-
jemní	smlouvy	velice	omezené.

Mgr. Ing. Martin Doležal  
starosta	města

Cena tepla pro rok 2012
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	 Na	 konci	měsíce	 května	 byla	
u	 jírovce	 v	 parku	 před	Hotelem	
MAS	zjištěna	několik	milimetrů	
široká	 podélná	 trhlina	 od	 roz-
větvení	 dvou	 hlavních	 kmenů	 
k	 jejich	 patě.	 Ta	 vznikla	 prav-
děpodobně	 důsledkem	 torzního	
namáhání	 koruny	 působením	
větru.	 Podrobnou	 prohlídkou	
bylo	 zjištěno,	 že	 pod	 trhlinou	 
a	ve	kmenech	 je	velká	část	nos-
ného	profilu	dřeva	vyhnilá.	Dře-
vokazná	 houba	 stabilitu	 jírovce	
a	 nosnost	 dřeva	 značně	 snižuje,	
zvláště	 pokud	 se	 defekt	 nachází	
v	 namáhaném	 místě	 rozvětvení.	
Prasklina	 obvodové	 skořepiny	

narušeného	 kmene	 nosnost	 ješ-
tě	 více	 snížila.	 U	 stromu	 neby-
lo	 možné	 zaručit	 odpovídající	
stabilitu,	 hrozilo	 zlomení	 nebo	
vylomení	 jednoho	 z	 kmenů.		 
S	 ohledem	 na	 silnou	 frekvenci	
provozu	 a	 možná	 akutní	 rizika	
bylo	 optimálním	 řešením	 ne-
bezpečný	 strom	 jako	 havarijní	
bezodkladně	 preventivně	 poká-
cet.	Samovolný	rozpad	řezaného	
kmene	 během	 kácení	 potvrdil	
oprávněnost	 uvedeného	 hodno-
cení.	Na	místo	po	stromu	bude	na	
podzim	vysazena	náhrada.

Petr Klíma 
oddělení	životního	prostředí

	 Město	 Sezimovo	 Ústí	 zadalo	
provedení	 odborného	 dendro-
logického	 posouzení	 provozní	
bezpečnosti	 a	 zdravotního	 stavu	
lipového	 stromořadí	 podél	 ulice	
Dr.	 E.	 Beneše	 v	 Sezimově	 Ústí	 
a	lip	na	Husově	náměstí.	
	 Lípy	podél	ulice	Dr.	E.	Bene-
še	 trpí	 pravidelným	 zimním	 so-
lením	silnice	v	 jejich	 těsné	blíz-

kosti,	 automobilovým	provozem	
a	 poškozením	 kořenové	 části	 
v	 minulosti	 provedenými	 výko-
py	inženýrských	sítí.	Následkem	
toho	na	 tomto	stanovišti	postup-
ně	zasychají,	nezřídka	celé	koru-
ny	a	jsou	náchylnější	k	napadení	
dřevokaznými	 houbami	 a	 škůd-
ci.	 Podle	 zmíněného	 posouzení	
je	většina	 stromů	podél	ulice	ve	

zhoršeném	stavu.	
	 Lípy	na	Husově	náměstí	 jsou	
dle	 posudku	 stále	 dlouhodobě	
perspektivní,	 ale	 u	 některých	
byla	 zjištěna	 rizika	 ohrožující	
provozní	bezpečnost.
	 Odborné	 hodnocení	 doporu-
čuje	provést	na	stromech	v	obou	
lokalitách	taková	opatření,	který-
mi	 by	 byla	 zajištěna	 bezpečnost	

provozu	v	 jejich	okolí.	 Jedná	 se	
např.	o	bezpečnostní	vazby	nebo	
redukce	korun,	po	nichž	lze	oče-
kávat	mírné	zlepšení	zdravotního	
stavu.	 Tato	 ošetření	 bude	 na	 44	
stromech	provádět	odborná	firma	
v	průběhu	léta.	

Bc. Petr Klíma
oddělení	životního	prostředí

	 Nápojové	 kartony	 jsou	
obaly	od	nápojů	 jako	mléčné	
výrobky,	 džusy,	 vína	 apod.	
Obaly	 těmto	výrobkům	zaru-
čují	 delší	 trvanlivost.	 Připo-
mínáme,	že	jsou	využitelným	
odpadem	 a	 sbírají	 se	 společ-
ně	 s	 plasty	 do	 kontejnerů	 na	

plasty.	 K	 tomu	 vybízí	 také	
samolepka	na	kovových	kon-
tejnerech.	 Novější	 plastové	
kontejnery	 samolepku	 	 z	 dů-
vodu	nerovných	 stěn	nemají,	
ale	 také	 slouží	 k	 ukládání	
nápojových	kartonů.	Před	je-
jich	vhozením	je	vypláchněte	

prosím	 trochou	 vody,	 roz-
ložte	 rohy	 a	 stlačte,	 abyste	
zmenšili	jejich	objem.	

Bc. Petr Klíma
oddělení	životního	prostředí

Havarijní kácení jírovce před hotelem

Bezpečnostní úpravy dřevin

Sběr nápojových kartonů
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	 Vysloužilé	 spotřebiče	 patří	 na	
místa	zpětného	odběru.	To	obyva-
telé	České	republiky	nijak	nezpo-
chybňují	 a	 naučili	 se	 podle	 této	
zásady	 také	 ve	 většině	 případů	
chovat.	 Čím	menší	 ale	 spotřebič	
je,	 tím	 méně	 ekologický	 přístup	
zpravidla	projevujeme.
	 Navzdory	 veškeré	 snaze	 ko-
lektivních	 systémů	 zajišťujících	
sběr	 a	 recyklaci	 starých	 elektro-
zařízení	 dosud	 u	 některých	 lidí	
přežívá	krátkozraký	přístup:	co	se	
vejde	 do	 běžné	 popelnice,	 to	 do	
sběrného	dvora	nepovezu!
Spotřebiče v komunálním odpa-
du vyjdou draho
	 Ti,	 kdo	 takto	 uvažují,	 si	 ale	
opravdu	 nevidí	 na	 špičku	 nosu.	
Nejen	 že	 přispívají	 k	 devastaci	
životního	 prostředí,	 protože	 ne-

umožní,	 aby	 byly	 v	 maximální	
míře	 využity	 druhotné	 suroviny:	
zároveň	 prodražují	 sobě	 i	 svým	
sousedům	 nakládání	 s	 komu-
nálním	 odpadem.	 Zatímco	 totiž	
systém	 zpětného	 odběru	 starých	
spotřebičů	financují	výrobci	a	do-
vozci	 nových	 elektrozařízení,	 za	
komunální	 odpad	 platí	 prostřed-
nictvím	veřejných	rozpočtů	každý	
z	nás.
	 Odborníci	v	největším	kolektiv-
ním	systému	působícím	v	České	re-
publice,	akciové	společnosti	ELEK-
TROWIN,	 vymysleli	 způsob,	 jak	
proti	 tomuto	 krátkozrakému	 způ-
sobu	 myšlení	 bojovat	 osvědčený-
mi	prostředky.	Projekt,	 který	 takto	
vznikl,	 se	 jmenuje	 „Malý	 kontej-
ner“	a	je	určen	právě	pro	odkládání	
tzv.	malých	spotřebičů.

	 Praxe	neustále	ukazuje,	že	nej-
důležitější	 podmínkou	 efektivní-
ho	 fungování	 systému	 zpětného	
odběru	je	maximální	komfort	pro	
jeho	uživatele.	Jinými	slovy	–	lidé	
jsou	sice	ochotni	chovat	se	ekolo-
gicky	a	odevzdávat	staré	spotřebi-
če	tam,	kam	patří,	nesmí	to	ale	pro	
ně	znamenat	zvýšenou	námahu.		
 ELEKTROWIN vychází 
vstříc občanům
ELEKTROWIN	 už	 v	 minulosti	
vyšel	vstříc	občanům	a	jejich	po-
žadavkům	na	ekologické	pohodlí	
a	 komfort	 například	 projektem	
„Putujícího	 kontejneru“.	 Svazky	
měst	 a	 obcí	 tak	 dostaly	možnost	
nechat	přistavit	mobilní	alternati-
vu	 sběrného	 dvora	 každému	 do-
slova	„pod	nos“.	
	 A	 osvědčilo	 se	 to.	 Jen	 za	 rok	

2011	 putující	 kontejnery	 proces-
tovaly	 37	 mikroregionů,	 navští-
vily	více	než	560	obcí	a	odvezly	
přes	230	tun	vysloužilého	elektro-
zařízení.
	 Malé	 kontejnery	 mají	 podob-
nou	ambici:	pomoci	vysbírat	ma-
ximum	spotřebičů,	které	by	jinak	
skončily	mimo	síť	sběrných	míst.
Do	těchto	kontejnerů	patří	drobný	
elektroodpad,	jako	jsou	vysoušeče	
vlasů,	mixéry,	kávovary,	žehličky	
na	 vlasy	 či	 třeba	 vrtačky.	 Tyto	
kontejnery	 se	 nejčastěji	 umisťují	
tam,	 kam	 si	 již	 lidé	 zvykli	 nosit	
ostatní	odpad	určený	k	recyklaci,	
tedy	zejména	plasty,	sklo	a	papír.	

(Zdroj:	propagační	materiál	kolek-
tivního	systému	Elektrowin	a.s.)

Ekologii a pohodlí spojuje „Malý kontejner“

	 V	 roce	 2008	 zastupitelstvo	
města	schválilo	obecně	závaznou	
vyhlášku	 č.	 5/2008	 o	 ochraně	
nočního	 klidu	 a	 regulaci	 hluč-
ných	 činností.	 Protože	 tato	 vy-
hláška	 není	 až	 tak	 v	 povědomí	

občanů	 známá,	 dovolujeme	 si	
zveřejnit	to	nejdůležitější	z	jejího	
obsahu:
-		Každý	je	povinen	zdržet	se	na	
území	 města	 o	 nedělích	 a	 stá-
tem	uznaných	dnech	pracovního	

klidu	v	době	do	10,00	hod.	a	po	
18,00	 hod.	 veškerých	 činností	
spojených	 s	 užíváním	 zařízení	 
a	přístrojů	způsobujících	hluk,
-	Každý	je	povinen	zachovat	klid	
a	 omezit	 hlučné	 projevy	 v	 době	

nočního	 klidu,	 tj.	 od	 22.00	 hod.	
do	6.00	hodin.	

Kontrolu	 dodržování	 vyhlášky	
provádí	Městská	policie	Sezimo-
vo	Ústí.	

Regulace hlučných činností na území města

První	 červencovou	 sobotu	 si	
rozhodně	 nenechte	 ujít	 dobo-
vé	 slavnosti	 na	 Kozím	 hrádku.	
Ukázky	dobových	řemesel,	břiš-
ní	 tanečnice,	 šermíři,	 kejklíři,	
proces	 s	 čarodějnicí	 i	 samotní	
démoni,	 skvělá	 kuchyně	 paní	
Marušky	 a	 její	 tradiční	 čertík	
v	 lokši,	 to	všechno	na	vás	čeká	
7.	července	od	14	hodin	na	naší	
slavné	zřícenině.	Čas	 si	 najděte	
až	 do	 večera,	 protože	 slavnosti	

zakončí	velkolepá	ohňová	show.	
Další	 dobrou	 zprávou	 jistě	 je,	
že	 autem	 se	 už	 na	Kozí	 hrádek	
dostanete	 zase	 normálně	 -	 přes	
Měšice.	 Více	 informací	 o	 Do-
bových	 slavnostech	 najdete	 
v	 programu.	 Pobavit	 vás	 tento-
krát	přijedou	věhlasní	Berounští	
měšťané.

Kateřina Nimrichtrová, 
Měxus

	 Od	 září	 do	 dubna,	 dvakrát	
do	 měsíce,	 někdy	 i	 dvě	 před-
stavení	za	sebou.	Každý	měsíc	
jiná	pohádka	a	pořád	plno.	A	to	
nemluvím	 o	 hraní	 navíc,	 jako	
je	 představení	 na	 pohádko-
vém	království	 či	 na	Dni	 dětí.	
Jak	 jste	 jistě	 poznali,	 řeč	 je	 
o	 Divadýlku	 na	 schodech	 pod	
vedením	 Marcely	 Hofbauero-
vé	a	 za	 celé	městské	 středisko	
jim	 chci	 touto	 cestou	 poděko-

vat.	Za	práci,	 kterou	děláte	ve	
svém	 volném	 čase	 a	 pro	 ra-
dost	 našich	 nejmenších,	 vám	
patří	 vřelé	 díky.	 Doufám,	 že	
přes	 léto	 načerpáte	 nové	 síly	 
a	v	září	se	do	toho	pustíte	zase	
s	chutí	naplno.	Protože	bez	vás	
by	to	nebylo	ono!

Mgr. Romana Krůčková 
ředitelka	MSKS

	 Vlksice	září	2012.	To	 je	ná-
zev	divadelní	 přehlídky	 spolku	
Kašpar,	která	se	koná	nedaleko	
Milevska.	 Na	 všechna	 před-
stavení	 festivalu	 vám	 můžeme	
nabídnout	 lístky	v	našem	před-
prodeji	 ve	 Spektru	 a	 na	 velké	
finále,	 tedy	 v	 sobotu	 15.	 září	
dokonce	 vypravíme	 autobus.	

V	 tento	 den	 se	 můžete	 těšit	
na	 	 Příběhy	 ze	 života	 malého	
Mikuláše	 a	 jeho	 povedených	
kamarádů	 ve	 světové	 premiéře	
v	 podání	 Matouše	 Rula,	 Petra	
Lněničky,	 Lukáše	 Jůzy,	Václa-
va	 Jakoubka,	 Zdeňka	Charváta	
či	 Mileny	 Steinmasslové.	 Ná-
sledovat	 bude	 Rozmarný	 kon-

cert.	 „Půjde	o	večer,	kdy	zazní	
písně	 z	 inscenací	 Rozmarné	
léto	 a	 také	 Rozmarný	 bonus	 v	
úpravě	 pro	 „úplně	malý	 orche-
str“	pod	starostlivým	dohledem	
Petra	Maláska,“	 láká	do	Vlksic	
produkční	spolku	Kašpar	Blan-
ka	 Štrayblová.	Nenechte	 si	 tak	
ujít	 zpívajícího	 Jana	 Potměšila	

či	 Jakuba	Špalka.	Celý	 sobotní	
program	 včetně	 dopravy	 vás	
vyjde	na	490	korun.	Kompletní	
nabídku	 představení	 přehlídky	
Vlksice	2012	najdete	v	progra-
mu	MSKS.

Kateřina Nimrichtrová 
Měxus

Dobové slavnosti zakončí 
ohňová show

Loutkáři „ze schodů“, 
díky!

V září vypravíme autobus do Vlksic. Na skvělé divadlo a muziku.
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	 Ve	 středu	 23.	 5.	 2012	 probě-
hl	na	ZŠ	9.	května	Den	ekologie.	
Zúčastnili	 se	 ho	 žáci	 II.	 stupně	 
(6.	 –	 9.	 ročník).	 Celá	 akce	 se	
uskutečnila	 ve	 spolupráci	 se	
Správou	 Města	 Sezimova	 Ústí,	
jejíž	 zaměstnanci	 nám	 poskytli	
nářadí	 a	 veškerý	materiál,	 a	my	
jsme	 si	 mohli	 na	 vlastní	 kůži		
zkusit	jejich	nelehkou	práci.	
	 Šesté	 ročníky	se	chopily	sbě-
ru	papíru,	a	tak	hned	ráno	si	žáci	
vyzvedli	 kárky	 a	 rozběhli	 se	 do	
ulic,	aby	svezli	veškerý	starý	pa-

pír,	který	jim	obyvatelé	připravili	
před	domy.	Jelikož	se	dětem	zdá-
lo,	že	úlovky	jsou	malé,	tak	prů-
běžně	 zvonily	 na	 zvonky	 a	 sna-
žily	 se	 získat	nějaký	 ten	balíček	
navíc.
	 Sedmáci	 se	 ujali	 zkrášlování	
okolí	 školy	 a	 výsadby	 v	Lipové	
ulici.	 Vypleli	 záhony	 a	 u	 školy	
vytvořili	 plůtek	 na	 ochranu	 vy-
sazených	rostlin.	Nadšení	jim	tak	
trochu	kazilo	pletí	záhonů,	které	
pro	pubescenty	opravdu	není	pří-
liš	atraktivní	činností.

	 Osmáci	 celý	 den	 pojali	 jako	
pracovní	výlet	a	vyrazili	s	obrov-
skými	pytli	na	Kozí	hrádek,	aby	
vyčistili	 les	a	cestu	od	odpadků.	
Sami	 se	 nakonec	 divili,	 kolik	
„svinčíku“	dokáží	lidé	bezohled-
ně	naházet	do	lesa.
	 Žáci	devátého	ročníku	zůstali	
na	 školním	 pozemku	 a	 upravo-
vali	 běžeckou	 dráhu,	 doskočiště	 
a	volejbalové	hřiště.
	 Den	 ekologie	 proběhl	 v	 pra-
covním	 tempu,	 při	 kterém	 žáci	
udělali	 pořádný	kus	práce.	Snad	

je	podobné	akce	do	budoucna	na-
učí,	aby	si	vážili	lidí,	kteří	pracují	
manuálně,	a	sami	se	snažili	udr-
žovat	 pořádek	 a	 pěkné	prostředí	
kolem	sebe.
	 Závěrem	bychom	chtěli	podě-
kovat	všem	pracovníkům	Správy	
Města	 Sezimovo	Ústí	 za	 ochotu	 
a	spolupráci.

Mgr. Romana Talafousová
ZŠ	a	MŠ	Sezimovo	Ústí	

9.	května	489
   

	 V	 této	 rubrice	 bychom	 Vám	
rádi	 představili	 činnost	 míst-
ní	 Jednotky	 sboru	 dobrovol-
ných	 hasičů	 Sezimovo	 Ústí	 
a	 Kovosvit	 MAS	 a.s.	 (dále	 jen	
JSDH),	 která	 již	 od	 roku	 1889	
pomáhá	 zachraňovat	 životy	 
i	 obecní	 a	 soukromý	 majetek.	
Hasičská	zbrojnice	v	současnos-
ti	 sídlí	 v	 areálu	 podniku	 MAS	
Kovosvit	 a.s.	 K	 výjezdu	 jsou	
připravena	 vozidla:	 cisternová	
automobilová	 stříkačka	 CAS-25	
Š	706	RTHP	a	AVIA	DA12	A-31.	
Dále	disponujeme	čerpadly,	které	
se	mohou	využívat	jak	k	dopravě,	
tak	 i	 k	 čerpání	 vody	 ze	 zatope-
ných	místností	či	sklepů.	
	 Zde	je	výčet	několika	vybra-
ných	 akcí,	 kterých	 se	 naše	 jed-
notka	zúčastnila	během	prvních	
pěti	měsíců	letošního	roku.
	 Dne	4.	2.	byla	JSDH	vyslána	

operačním	 střediskem	 k	 požá-
ru	 objektu	 statku	 p.	 Štefanové	 
v	 Klášterní	 ulici	 č.p.	 118.	 Po	
lokalizaci	 požáru	 a	 prvotním	
zásahu	 naše	 jednotka	 zajišťo-
vala	 kyvadlovou	 dopravu	 vody		
a	 pomáhala	 při	 vyskladňování	
sena,	 vyvezení	 zemědělských	
strojů	 a	 při	 evakuaci	 hospodář-
ského	 zvířectva.	 Po	 likvidaci	
požáru	jednotka	zůstala	na	místě	
a	 zajišťovala	 hlídání	 a	 dohašo-
vání	 požářiště.	 Zásah	 proběhl	 
v	nepříznivých	podmínkách,	kdy	
se	 teploty	 pohybovaly	 hluboko	
pod	 bodem	 mrazu.	 Po	 zlepšení	
počasí	 naše	 jednotka	 ke	 statku	
vyjížděla	 opět.	 Tentokrát	 hasiči	
pomáhali	při	strhávání	a	rozebí-
rání	 ohořelé	 střešní	 konstrukce,	
rozebírání	 štítu	 střechy	 objektu	
zasaženého	požárem	a	při	likvi-
daci	stavební	suti.

	 V	 měsících	 únoru	 a	 březnu	
JSDH		dvakrát	vyjížděla	k	požá-
rům	v	areálu	podniku	Kovosvit.	
21.	 2.	 došlo	 k	 zahoření	 střešní-
ho	 podhledu	 v	 objektu	 skladu.	
Pro	 dohašení	 bylo	 nutné	 roze-
brat	střešní	konstrukce	a	izolace	 
v	 zasaženém	 místě.	 V	 březnu	
došlo	 k	 požáru	 stropního	 ven-
tilátoru	 v	 objektu	 slévárny.	 Po	
vypnutí	 elektrické	 energie	 jed-
notky	 HZS	 požár	 zlikvidovaly	
a	 dále	 rozebraly	 stropní	 desky	
v	 okolí	 ventilace,	 kvůli	možné-
mu	šíření	požáru.	Naše	jednotka	
převzala	dohled	nad	požářištěm.	
V	obou	případech	 jsme	zasaho-
vali	v	součinnosti	s	HZS	Tábor.
	 V	dubnu	jsme	pro	JSDH	Zhoř	
u	 Tábora	 zajišťovali	 dopravu	
vody	 při	 soutěži	 hasičských	
sportovních	družstev.	Akce	pro-
běhla	 úspěšně,	 proto	 jsme	 byli	

opět	pozvání,	tentokrát	na	okres-
ní	 ligu.	 Ta	 proběhne	 v	 měsíci	
září,	kde	se	počítá	 s	účastí	více	
než	40	družstev.			
	 Dne	 7.5.	 členové	 JSDH	 za-
jišťovali	 požární	 dozor	 při	 pří-
ležitosti	 oslav	 Dne	 osvobození,	
během	 odpalování	 ohňostroje	 
v	 areálu	 letního	 kina.	 Déšť	
zvlhčil	 okolní	 terén,	 který	 po	
akci	 stačilo	 pouze	 zkontrolovat	 
a	uhasit	drobné	jiskry.
	 Závěrem	 bychom	 chtěli	 po-
zvat	 nové	 zájemce	 i	 zájemkyně	
o	 dobrovolnou	 hasičskou	 čin-
nost	 k	 prohlídce	 požární	 zbroj-
nice	 a	 seznámení	 s	 technikou.	
Nebo	můžete	kontaktovat	velite-
le	jednotky	na	tel.	čísle	731	677	
240.

Petr Myslivec
JSDH	

DEN EKOLOGIE

Z ČINNOSTI HASIČŮ

foto: HZS Jihočeského kraje
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Společenská 
kronika:
od 1.4.2012 do 26.5.2012

Narození: 
Tomková	Vanessa
Holuša	David
Trešl	Jakub
Habart	Štěpán
Petřík	Matěj
Musílková	Kateřina
Mazouchová	Nikol
Vistořín	Martin
Soukupová	Alexandra
Anichobr	Matyáš
Procházka	Jan
Klicmanová	Adéla
Janovská	Romana
Houdová	Liliana
Mikšů	Ondřaj

Zemřelí: 
Bílý	František
Čančurová	Anna
Černá	Jaroslava
Kubálek	František
Šimák	František
Vejmelka	Antonín
Veverková	Marie
Živný	Oldřich

NOVINKY 
ze Sezimova Ústí

Číslo:	červen	2012/03

Náklad:	3400	ks

vydává:	Městský	úřad	 

Sezimovo	Ústí

Red.	číslo:	MK	ČR	E	13167

Adresa:	Dr.	E.	Beneše	21

391	01	Sezimovo	Ústí

Šéfredaktor:	 

JUDr.	Ing.	Miroslav	Nosek

tel.:	381	201	124

Příjem	inzerce:	 

Monika	Škrábková

tel.:	605	757	246

e-mail:	obchod@abaktiskarna.cz

Sazba:	studio	mašina

e-mail:	studio@mashina.cz

tisk:	ABAK	tiskárna	s.r.o.	Tábor

Cena:	do	všech	domácností

v	Sezimově	Ústí	zdarma

Úřední hodiny 
Městského úřadu 
Sezimovo Ústí 

Pondělí 

8:00	-	11:30	|	12:30	-	17:00 

Úterý 

13:00	-	15:00 

Středa 

8:00	-	11:30	|	12:30	-	17:00 

Čtvrtek 

13:00	-	15:00 

Pátek 

8:00	-	11:30

poděkování:

•			Děkujeme	panu	starostovi	 
a	vedení	města	za	milé	blaho-
přání	k	našim	narozeninám.

Ludmila Ledvinová 
Prof. Ing. Rostislav Ledvina, 

CSc.

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

Marie Přívozníková

•			Děkuji	panu	starostovi	za	bla-
hopřání	 k	 mému	 životnímu	
výročí.

Miroslav Novák

•			Děkuji	 panu	 starostovi,	 sbo-
ru	 pro	 občanské	 záležitosti	 a	
paní	Bažantové	za	přání	a	dá-
rek	k	mým	80.	narozeninám.

Marie Křížová

•			Děkuji	panu	starostovi	a	sbo-
ru	pro	občanské	záležitosti	za	
přání	a	dárek	k	mým	75.	naro-
zeninám.

Břetislav Polák

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

Václav Loudín

•			Děkuji	 městskému	 úřadu,	
panu	starostovi,	sboru	pro	ob-
čanské	 záležitosti	 a	 paní	Evě	
Veselé	 za	 milou	 návštěvu	 a	
předání	dárku	k	mým	80.	na-
rozeninám.

Zdeněk Frank

•			Děkuji	panu	starostovi	za	bla-
hopřání	k	narozeninám.

Miluše Smetanová

•			Děkuji	panu	starostovi	a	sbo-
ru	pro	občanské	záležitosti	za	
přání	a	dárek	k	mým	naroze-
ninám.

Anna Bečvářová

•			Děkujeme	 panu	 starostovi	 a	
sboru	pro	občanské	záležitosti	
za	dárek	a	blahopřání	k	našim	
narozeninám	 a	 paní	 Monice	

Radošové	za	milou	návštěvu.
Zdena a Václav Pěknicovi

•			Děkuji	panu	starostovi	a	sbo-
ru	pro	občanské	záležitosti	za	
blahopřání	 k	 mým	 narozeni-
nám	a	paní	Kolibíkové	za	pře-
dání	dárku.

Antonín Pešula

•			Děkuji	panu	starostovi	a	sbo-
ru	pro	občanské	záležitosti	za	
přání	 k	 narozeninám	 a	 paní	
Lídě	 Vondrákové	 za	 předání	
dárku,	 milou	 návštěvu	 a	 pří-
jemné	povídání.

Ladislav Ludvík

•			Děkuji	panu	starostovi	za	přá-
ní	k	mým	narozeninám.	

František Kolář

•			Děkuji	 tímto	městskému	úřa-
du	za	přání	k	mým	narozeni-
nám.	

Ladislav Bašta 

•			Děkujeme	 panu	 starostovi	 za	
přání	 k	 narozeninám	 a	 člen-
kám	 sboru	 pro	 občanské	 zá-
ležitosti	 za	 milou	 návštěvu	 
a	předání	dárků.
Zdeňka a Miloslav Máchovi

•			Děkuji	panu	starostovi	za	milé	
blahopřání	 k	 mým	 narozeni-
nám.

Josef Bláha

•			Děkuji	panu	starostovi	a	sbo-
ru	pro	občanské	záležitosti	za	
pěkné	 blahopřání	 a	 praktický	
dárek	k	mým	narozeninám.

Eleonora Varmužová

•			Děkuji	panu	starostovi	za	přá-
ní	k	mým	narozeninám.

Jaroslav Nygrýn

•			Děkuji	 městskému	 úřadu	 
a	panu	starostovi	za	milé	bla-
hopřání	k	mým	narozeninám	i	
za	praktický	dárek.

Marie Sezimová

•			Děkuji	panu	starostovi	a	Sbo-
ru	pro	občanské	záležistosti	za	
přání		a	dárek	k	narozeninám.

  Natália Trávníčková

řádková inzerce:
•		Pronajmu	dlouhodobě	byt	1+1	
v	Sezimově	Ústí	a	garáž	u	Hil-
tonu,	rovněž	dlouhodobě. 
Tel.	774152366

•		Prodám	4	ks	trubek,	délka	
1	ks	3	m,	průměr	80	mm.	
Levně. 
Tel.	774152366

•		Prodám	zděnou	garáž	v	Sezi-
mově	Ústí	l,	cena	dohodou	při	
osobním	jednání.	 
Tel.	724290182

•		Pronajmu	dlouhodobě	garáž	 
K	Hájence	v	Sezimově	Ústí	2. 
Prodám	přenosné	plynové	
topidlo	4kW	na	propan-butan,	
levně.	Tel.	602942858

•		Prodám	zděný	dr.	byt	1+1,	51	
m2,	v	Táboře	na	Mareďáku.	
RK	prosím	nevolejte. 
Telefon:	725	808	108

•		Pronajmu	garáž	u	Hiltonu. 
Tel.:	604	449	685

•		Prodám	garáž	v	Sezimově	
Ústí	2	u	Hiltonu,	montážní	
jáma.	Tel.:	603	590	153

•		Koupím	byt	2+1	v	Sezimově	
Ústí	II.,	klidné	prostředí,	zvý-
šené	přízemí	nebo	1.	-	5.	patro	
panel.,	výtah.	 
Mobil.:	773	626	167

•		Prodám	zděný	byt	1+1	 
v	Táboře	na	Mareďáku. 
RK	prosím	nevolejte. 
Mobil	606	842	365
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	 Pro	toto	pamětnické	vyprávění	
jsem	 si	 vybrala	manžele,	 jejichž	
život	je	spjatý	s	městem	Sezimo-
vo	Ústí	 a	především	 je	 spjatý	 se	
zdejší	ZRTV	čili	základní	a	rekre-
ační	tělesnou	výchovou.
	 Paní	Andělka	Ederová	se	naro-
dila	ve	Zlíně.	Otec	pracoval	u	fir-
my	Baťa,	maminka,	která	též	po-
cházela	z	Moravy,	se	starala	o	pět	
dětí.	Do	nově	vznikajícího	města	
Sezimovo	 Ústí	 se	 stěhovala	 ro-
dina	v	roce	1940	do	baťovského	
domečku	poblíž	nádraží.	Vše	zde	
bylo	 nové,	 mnohdy	 provizorní.	
Malí	žáčci	chodili	do	školy,	která	
v	 té	době	byla	v	budově	průmy-
slovky.	Až	 závěr	 základní	 školy	
dokončila	Andělka	 v	 nové	 škole	
-	 nynější	 ZŠ	 9.	 května.	 Chytrá,	
pilná	a	především	citlivá	dívka	si	
pro	své	budoucí	povolání	vybrala	
Střední	zdravotní	školu	v	Táboře,	
kterou	v	roce	1952	ukončila	ma-
turitou.	
	 Po	škole	začínala	u	obvodního	

lékaře	MUDr.	Meda	v	Sezimově	
Ústí	2.	Ordinace	se	v	té	době	na-
cházela	v	bytě	v	domě	za	Vodními	
stavbami	-	opět	jako	provizorium.	
Později	 začala	 pracovat	 v	 tábor-

ské	nemocnici	jako	zdravotní	se-
stra.	Svojí	pílí	se	vypracovala	na	
post	vrchní	 sestry	a	v	 roce	1963	
byla	 jako	 první	 anesteziologická	

sestra	 zařazena	 na	 operační	 sál.	
Jak	říká,	naučila	se	intubovat.
	 Paní	Andělka	 se	 vdala,	 přišla	
rodina,	 a	 tak	 po	 mateřské	 do-

volené	 na	 několik	 let	 zakotvila	 
v	 kovosvitských	 jeslích	 jako	
zdravotní	 sestra,	 vlastně	 „teta“	 
u	malých	dětí.	Byla	milá,	 trpěli-
vá.	Éra	 jeslí	však	skončila,	a	 tak	

se	 paní	Andělka	 vrátila	 zpět	 do	
táborské	nemocnice	na	úrazovou	
chirurgickou	 ambulanci.	 To	 se	
psal	 rok	 1989	 a	 z	 tohoto	 postu	

později	odešla	do	důchodu.
	 Do	 této	 chvíle	 jsme	 si	 psali	 
o	pracovní	aktivitě	paní	Ederové.	
Ona	 však	 při	 této	 činnosti	 stihla	

věnovat	 se	 i	 činnosti	 sportovní.	
Byla	 pohybově	 nadaná,	 věnova-
la	 se	 sportovní	 gymnastice.	 Tu	
dělala	 závodně.	 Vzpomíná	 na	
trenéra	pana	Valoucha.	Vedla	děti	 

v	gymnastice,	ale	vedla	je	i	v	So-
kole,	jak	se	obecně	říkalo	cvičení	
v	 ZRTV.	 Oslovila	 si	 i	 spartaki-
ádní	 cvičení,	 kde	 působila	 nejen	
jako	cvičenka,	ale	i	jako	vedoucí	
nácviku	skladeb	žen.	Velice	ráda	
vzpomíná	 na	 spartakiádní	 vy-
stoupení	 gymnastů	 a	 gymnastek	
v	 Praze	 na	 Strahově	 s	 názvem	
Zapalte	ohně	na	horách.	Pamatu-
ji	 si	 na	 toto	 vystoupení.	Bylo	 to	
úchvatné,	krásná	hudba	a	perfekt-
ní	cvičení.	Myslím,	že	to	bylo	na	
2.	nebo	3.	Spartakiádě.
	 Se	 svým	 manželem	 Františ-
kem	 se	 Andělka	 seznámila	 no	
kde	jinde,	než-li	v	tělocvičně.	Pan	
František	 se	 narodil	 v	 Žirovni-
ci.	Do	 Sezimova	Ústí	 ho	 v	 roce	
1950	přivedlo	učení	se	soustruž-
níkem	v	Kovosvitě.	To	si	doplnil	
o	„mistrák“	a	zakončil	nástavbo-
vým	studiem	s	maturitou.	Praco-
val	jako	kontrolor	a	později	jako	
mistr	 na	 generálních	 opravách	 
v	podniku	Kovosvit.
	 Po	 mnoho	 let	 působil	 v	 Se-
zimově	 Ústí	 jako	 funkcionář	 -	
předseda	 ZRTV.	 Ale	 nebyl	 jen	
funkcionář.	 Mnozí	 ho	 pamatují	
jako	 cvičitele	 dětí,	 cvičence	 na	
spartakiádách,	 čili	 z	 tělocvičny.	
A	v	současné	době	mu	učarovala	
pěší	turistika	či	jízda	na	kole.
	 A	my	jim	oběma	závěrem	mů-
žeme	 jen	 popřát	 mnoho	 spoko-
jených	 let	 v	 pěkném	 baťovském	
domku,	mnoho	radosti	z	vnoučá-
tek	a	hlavně	pevné	zdraví.
A	toto	„pamětnické	povídání“	by	
mělo	být	zápisem	do	obecní	kro-
niky,	 být	 něco	 jako	 poděkování	
za	 jejich	 pracovní	 či	 zájmovou	
činnost	v	našem	městě.	A	s	jejich	
svolením	 nechávám	 nahlédnout	
do	 jejich	života	 i	vám,	čtenářům	
Novinek.

Anna Slunečková, kronikářka	

Kronika představuje: 
Anděla a František Ederovi

	 Základní	 organizace	 ČZS	 
v	 Sezimově	 Ústí	 2	 byla	 zalo-
žena	 v	 roce	 1948.	 Původně	 se	
jmenovala	 Spolek	 zahrádkářů,	
pak	Československý	ovocnářský	 
a	zahrádkářský	svaz.

Připomeňme	 jen	 několik	 jmen	
zakládajících	členů	jako	Jan	Go-
lík,	Ladislav	Čech,	Karel	Kajnar,	
Josef	 Komárek,	 Artur	 Zdráhal	 
a	další.	Prvním	předsedou	byl	Jan	
Golík.	 Počátečním	 společným	

dílem	 bylo	 založení	 „Rybízov-
ny“,	 jejímž	 iniciátorem	 byl	 Jan	
Brabec.	 Zahrádkáři	 zde	 vysadili	
jabloňový	 sad	 a	 řady	 červeného	 
a	 černého	 rybízu.	 Výnosy	 ze	
sklizně	 sloužily	 k	 financování	

činností	 zahrádkářů.	 Zahrádkáři	
se	 také	 podíleli	 na	 vysazování	
zeleně	ve	městě.
	 Organizace	 byla	 velmi	 aktiv-
ní.	 Kromě	 obstarávání	 stromků,	
keřů,	sadby,	hnojiv	nebo	postřiků		

Z historie Základní organizace Českého zahrádkářského 
svazu Sezimovo Ústí 2
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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	

•  Helena Řežábková, odd. soc. 
péče - 381	201	114	

•  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  
–	vedoucí	bytové	správy	–	 
381	200	436,	725	769	860

•  Mgr. Romana Krůčková, 
ředitelka	MSKS	(kultura)	 
381	276	710,	737	254	683	

•  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

pořádal	výstavy	ovoce	a	výpěst-
ků,	přednášky	odborníků	a	zájez-
dy	do	ovocnářských	závodů.
	 Jedním	 z	 nejvýznamnějších	
kroků	 byla	 potřeba	 vybudování	
účelového	zařízení,	kterou	oběta-
vě	inicioval	skladník	Josef	Kou-
delík.
	 V	 zápise	 ze	 schůze	 výboru	
ZO	 ČZS	 ze	 dne	 19.1.1973	 se	
dočteme,	 že	 byl	 přijat	 návrh	 na	
zvýšení	 členského	 příspěvku	 
z	důvodu	přípravy	započetí	stav-
by	 moštárny.	 Zástupce	 MěNV	
Jan	Zedka	byl	požádán,	aby	stav-
ba	byla	zařazena	do	akce	„Z“,	což	
se	v	roce	1974	stalo.	Po	vybrání	 
a	 schválení	 místa	 byly	 prá-
ce	 zahájeny	 brigádnicky	 dnem	
5.5.1974.	 Projekt	 vypracovali	
Ing.	Hanzal	a	Bedřich	Ťoupalík,	
který	jako	stavitel	prováděl	i	sta-
vební	dozor.
Veškerou	 evidenci	 zajišťoval	
účetní	 ZO	 ČZS	 Cyril	 Hloušek.	
Stavba	 o	 rozměru	 10x30m	 byla	
zkolaudována	 10.12.1975.	 Pro-
voz	moštárny	byl	zahájen	v	roce	
1976,	 pasterizace	od	 roku	1978.	
Zbývá	 dodat,	 že	 konstrukci	 za-
řízení	moštárny	 tj.	 pračku	 s	 do-
pravníkem,	 drtič,	 hydraulický	
lis	provedl	Karel	Kajnar,	výrobu	
zařizoval	Josef	Havel	za	vydatné	
pomoci	závodů	Kovosvit	a	Silon.
Moštovala	se	převážně	jablka.	Za	
dobu	 trvání	provozu	bylo	zmoš-
továno	 1,25	 miliónu	 kg	 ovoce.	

Rekord	 byl	 v	 roce	 1982,	 kdy	
bylo	 zmoštováno	 172	 tisíc	 kg,	 
a	nejméně	pak	v	roce	2009,	pou-
ze	 4	 tisíce	 kg.	Tyto	 služby	 svaz	
poskytuje	 jak	 svým	 členům,	 tak	 
i	občanům	města	i	okolí.
	 V	současné	době	se	o	technic-
ký	stav	zařízení	a	provoz	moštár-
ny	 starají	Miroslav	Kopal	 a	 Jiří	
Vodrážka.	Ekonomickou	stránku	
ZO	zajišťuje	Ing.	Jan	Fuka.
	 Snad	ještě	několik	jmen	členů,	
kteří	se	o	činnost	svazu	zasloužili	
a	 to:	Karel	Vrba,	Vojtěch	Krají-
ček,	 Jaroslav	 Kotaška,	 Augus-
tin	 Spilka,	 František	 Kostroun	 
a	mnoho	dalších.	
 A nyní něco k současnosti:
Organizace	 ČZS	 Sezimovo	Ústí	
2	 má	 nyní	 231	 vlastníků	 parcel	 
v	 9	 zahrádkářských	 osadách.	
Další	uživatelé	v	počtu	38	parcel	
jsou	v	„Rybízovně“.	Členy	svazu	
jsou	i	přídomní	zahrádkáři.
	 Mnoho	aktivit	se	uskutečňuje	
v	účelovém	zařízení	–	moštárně.	
Pořádají	se	zde	přednášky,	schů-
ze	 výboru	 a	 komisí,	 dále	 prodej	
sadbových	 brambor,	 rašeliny,	
hnojiv	apod.,	což	zajišťuje	př.	Jo-
sef	Doležálek.
	 Za	 dlouholetou	 existenci	 za-
hrádkářského	 svazu	 v	 Sezimově	
Ústí	 2	 se	 vystřídalo	 8	 předsedů	
ZO.	Připomeňme	si	další	z	nich:	
Ladislav	Čech,	 Josef	Havel,	 Jan	
Novotný,	Ladislav	Modrý	a	Ivan	
Štěpán.

	 Naši	 pozornost	 si	 zaslouží	
také	výstavy,	kterých	se	od	roku	
1958	 uskutečnilo	 více	 než	 40.	
Na	počátku	se	vystavovalo	ovo-
ce,	 zelenina	 a	 květiny	 na	 hotelu	
a	jednou	v	osadě	č.	4	U	Ozvěny.	
Později	následovaly	výstavy	kvě-
tin	k	1.	máji	na	moštárně.	 Inici-
ativu	 pořádání	 výstav	 převzala	
komise	žen.	Připomeňme	členky	
Růženu	 Hanzalovou,	 Janu	 Ma-
chovou	či	Alžbětu	Spilkovou.
	 V	roce	1980	se	stala	předsed-
kyní	komise	žen	Helena	Kouten-
ská	a	v	roce	2007	komisi	převzala	
Anna	Vlčková.	 Činnost	 komise,	
která	má	 26	 členek	 je	 viditelná,	
o	 čemž	 se	mohou	občané	města	
přesvědčit	na	jejich	pravidelných	
výstavách.	Tyto	výstavy	byly	na	
moštárně,	 ve	 výstavní	 síni	 hote-
lu,	v	čajovně	a	několik	vánočních	 
a	velikonočních	výstav	v	Základ-
ní	škole	9.	května.	Letošní	výsta-
va	 byla	 ve	 vestibulu	 Spektrum,	
ve	spolupráci	s	Měxusem.
	 Zahrádkářky	rovněž	pravidel-
ně	upravují	výlohu	ČZS	u	pošty.
	 Za	mimořádné	zásluhy	o	Čes-
ký	 zahrádkářský	 svaz	 a	 dlouho-
letou	 obětavou	 práci	 pro	 rozvoj	
zahrádkářského	 hnutí	 udělila	
Republiková	rada	Praha	naší	za-
hrádkářské	 organizaci	 stříbrnou	
medaili.

Jiří Šedivý 
předseda	ZO	ČZS	
Sezimovo	Ústí	2
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	 Tato	 významná	 mezinárod-
ní	 soutěž	 leteckých	 modelářů	
v	 kategoriích	 F1A,	 F1B	 a	 F1C	
se	konala	 	v	pátek	4.	a	v	sobotu	
5.	května	v	Sezimově	Ústí	a	 sa-
motné	soutěžní	 lety	proběhly	na	
letišti	 Všechov.	 Sezimoústecký	
modelářský	klub,	který	tuto	sou-
těž	tradičně	pořádá,	připravil	pro	
133	modelářů	z	13	zemí	Evropy,	
jmenovitě	 z	 Holandska,	 Fran-
cie,	 Itálie,	Maďarska,	Německa,	
Polska,	 Rakouska,	 Republiky	
Bosna	 a	 Hercegovina,	 Ruska,	
Slovinska,	 Slovenska,	 Ukrajiny,	
přičemž	 nechyběli	 ani	 domácí	
z	 České	 republiky,	 velmi	 dob-
ré	 podmínky.	 Nejvzdálenějším	
účastníkem	byl	však	Kanaďan.
Letiště	 Všechov	 a	 jeho	 přilehlé	
plochy	patří	k	několika	mála	mís-
tům	v	České	republice,	která	vy-
hovují	 podmínkám	 pro	 uskuteč-
nění	 soutěží	 s	 volnými	 modely.	
Tento	 obrovský	 areál	 poskytuje	 
i	 velké	 využití	 ke	 sportovním	
aktivitám	 široké	 veřejnosti.	
Tentokrát	 sobotní	 ráno	 bylo	 vy-
hrazeno	 pro	 modeláře	 soutěžící	 
v	kategoriích	F1A,	B,	C.	Soutěž	
začala	 v	 9:15	 a	 létalo	 se	 podle	
pravidel	FAI.	Nad	regulí	závodu,	
který	měl	v	základu	7	soutěžních	
kol,	 dohlížela	 tříčlenná	 meziná-

rodní	 jury.	Organizační	 tým	pod	
taktovkou	 vedoucího	 pořádající-
ho	klubu	a	Vladimíra	Kubeše	st.	
a	 ředitele	 Rostislava	 Kvasničky	
„šlapal“	 po	 celou	 dobu	 závodu	
naplno.	Nezaskočila	jej	ani	změ-

na	počasí	v	5.	kole,	kdy	se	po	le-
tišti	 přehnaly	 bouřky,	 provázené	
silnými	poryvy	větru	a	vytrvalým	
deštěm.	 Po	 vynucené	 přestávce,	
kdy	už	se	zlepšily	podmínky	pro	
létání,	 se	 soutěž	 dokončila.	 Po	
vyhodnocení	 všech	 7	 letů	 bylo	
zahájeno	 rozlétávání	 ve	 všech	
kategoriích.	
V	 kategorii	 F1A	 se	 rozlétávalo	 
z	celkového	počtu	78	soutěžících	
18	 borců.	 Jedním	 z	 účastníků	

tohoto	 klání	 byl	 i	 Josef	 Blažek	 
z	domácího	LMK.	Po	velmi	dob-
rém	 výkonu	 to	 stačilo	 na	 pěkné	
11.	místo.	Ani	 představa	 stát	 na	
stupni	 vítězů	 v	 kategorii	 F1B	
Jana	 Čiháka,	 který	 už	 v	 minu-

losti	 získal	 zlatou	 medaili	 na	
mistrovství	 Evropy,	 se	 nevypl-
nila.	Nejen,	že	v	soutěži	v	kolizi	
s	jiným	modelem	si	poškodil	je-
den	závodní	výkonný	model,	ale	 
i	v	rozletu	ze	16	soutěžících	jeho	
další	„stroj“	zalétl	za	les	a	časo-
měřiči	mu	 nemilosrdně	 zastavili	
čas	 na	 stopkách.	 S	 tímto	 takto	
„zkráceným“	 výkonem	 obsadil	
celkovou	 12.	 příčku	 v	 pořadí.	 
Z	domácího	 klubu	 se	 zúčastnilo	

v	 kategorii	F1A	 ještě	 6	modelá-
řů,	jmenovitě	Adam	Blažek,	Petr	
Blecha,	 Jiří	Kukla,	Ondřej	Sejk,	
Daniel	 Šimek	 a	 Jakub	 Macilis.	
Kategorii	 F1B	 byla	 dále	 obsa-
zena	 3	 domácími	 soutěžícími,	
jmenovitě	 Vladimír	 Kubeš	 ml.,	
Martin	a	Pavel	Kubíčkovi.	V	ka-
tegorii	F1C	neměl	sezimoústecký	
klub	žádného	zástupce.	
	 Vyhodnocení	 proběhlo	 na	
přátelském	 banketu	 večer	 kolem	
deváté	 hodiny	 v	 Hotelu	 MAS,	
kde	nejlepší	tři	soutěžící	obdrželi	 
v	 každé	 kategorii	 v	 juniorech	 a	
seniorech	poháry	a	diplomy	spolu	 
s	věcnými	hodnotnými	cenami.
	 Co	dodat	závěrem?
	 Poděkovat	 všem	 organizá-
torům,	 sponzoru	 soutěže	 firmě	
E.On	 Česká	 republika	 s.r.o.,	 ře-
ditelství	 Hotelu	 MAS,	 vedení	
města	za	podporu	činnosti	LMK	
a	divákům,	kteří	se	přišli	podívat.
Nezbývá	 než	 se	 těšit	 na	 další	
Jihočeský	 mezinárodní	 pohár	 
v	 příštím	 roce	 nebo	 na	 viděnou	
v	září	na	další	modelářské	soutě-
ži	v	kategorii	F1A,	B	a	C,	který	
sezimoústecký	klub	v	rámci	Čes-
kého	poháru	2012	pořádá.	Tak	na	
viděnou	na	Všechově!

Za	LMK	Sezimovo	Ústí	
Kubíček Pavel

	 Vážení	rodiče,	
nabízíme	 Vám	 týdenní	 letní	
kurzy	 anglického	 jazyka	 pro	
žáky	 6.	 –	 9.	 ročníků.	 Rozsah	
výuky	je	20	vyučovacích	hodin	
(4	hodiny	denně)	vždy	od	8.00	
do	12.00	hodin.	
 
	 Výuka	 je	 zaměřena	 na	 roz-
voj	 jazykových	 dovedností,	
opakování	slovní	zásoby	a	zdo-
konalování	 konverzace.	 Žáci	
si	 zábavnou	 formou	 osvojí	 
5	tematický	okruhů	včetně	slov-
ní	zásoby.	Procvičí	si	 jazykové	
dovednosti	 díky	 konverzačním	
cvičením.	Celý	kurz	je	zaměřen	
především	na	komunikaci	v	an-
glickém	jazyce.
  

	 Kurzy	se	budou	konat	na	ZŠ	
9.	května	489	v	Sezimově	Ústí	
II	a	to	v	termínech:

• 13. 8. – 17. 8. 2012
• 20. 8. – 24. 8. 2012 

Cena za jeden týden: 600,-	Kč

Lektor kurzu:
Mgr.	Romana	Talafousová

	 Pokud	 máte	 zájem	 o	 naše	
kurzy,	 kontaktujte	 nás	 na	 čísle	
381	 202	 020	 a	 kurz	 zaplaťte	 
v	kanceláři	 školy	ZŠ	9.	 května	
489	nejpozději	do	10.	7.	2012.

III.	 ročník	 hudebního	 festivalu	
mateřských	škol	Klubíčko	písni-
ček	je	za	námi.	Kdo	jej	uspořádá	
příští	rok?
Letošní	 štafetu	 nad	 pořádáním	
festivalu	Klubíčko	 písniček	ma-
teřských	škol	převzala	naše	škol-
ka	-	Mateřská	škola	Lipová	Sezi-
movo	Ústí.	Konal	 se	17.	 května	 
a	 přestože	 nám	 počasí	 moc	 ne-
přálo	 a	 bylo	 chladno,	 zvědavé	
sluníčko	 pokukovalo	 na	 malé	
zpěváčky	na	zahradě	naší	školy.
	 Program	zahájila	zvědavá	ko-
čička	–	maňásek,	která	chtěla	na-
jít	klubíčko	písniček,	aby	si	s	ním	
mohla	 hrát.	 Moderátorka	 Lenka	
Botková	 jí	 vysvětlila,	 o	 co	 tady	
vlastně	půjde,	a	pozvala	ji	spolu	

s	dětmi	na	vystoupení	pěti	mateř-
ských	škol	našeho	regionu.	
Jako	 první	 vystoupil	 početný	
pěvecký	soubor	z	Mateřské	ško-

ly	Pohádka	 z	Plané	nad	Lužnicí	
v	 doprovodu	 žáků	 –	 muzikantů	
a	 učitelů	 ZUŠ	 Sezimovo	 Ústí.	

Jihočeský mezinárodní pohár v Sezimově Ústí 
již po sedmadvacáté!

LETNÍ KURZ 
ANGLICKÉHO JAZYKA Klubíčko písniček
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Druhé	 vystoupení	 patřilo	 dětem	
z	MŠ	Petrohradská	Tábor	s	pás-
mem	 písní	 a	 říkadel.	 Jako	 třetí	
zazpívaly	děti	z	MŠ	Sokolovská	
Tábor	a	svoje	vystoupení	oboha-
tily	o	taneček	se	šátky.	O	tom,	že	
znají	 písmenka,	 nás	 přesvědčili	
předškoláci	 z	MŠ	Dlouhá	Tábor	
a	 pomocí	 dětských	 písniček	 nás	
provedli	ročními	obdobími.	
Závěr	 patřil	 pořádající	 školce	
Lipová	 Sezimovo	 Ústí.	 Třída	
předškoláků	 si	 připravila	 pásmo	
písní	a	tanečků.	Závěrečná	píseň	
o	dětech,	o	 tom	jak	si	hrají	a	co	
prožívají,	vyzvala	k	tanci	i	ostat-
ní	účastníky	festivalu	a	jejich	do-
provod.	 Všichni	 účinkující	 byli	
oceněni	sladkou	odměnou,	kera-

mickou	medailí	ve	tvaru	sluníčka	
a	potleskem	publika.

Třetí	ročník	festivalu	je	za	námi	 
a	 byli	 bychom	 rádi,	 kdyby	 se	

nám	ozvala	některá	z	mateřských	
škol	našeho	regionu,	která	by	po-
řádala	 ročník	 čtvrtý.	Chci	 podě-
kovat	všem	dětem,	které	se	festi-
valu	zúčastnily,	jejich	učitelkám,	
které	 s	 nimi	 program	 nacvičily,	
a	 také	 panu	 Karlovi	 Vrkočovi,	
zvukaři	 z	 MĚXUS	 Sezimovo	
Ústí,	za	ozvučení	celého	festiva-
lu,	 fotografovi	panu	Ladislavovi	
Rižákovi	za	videozáznam	a	foto-
grafie	a	paní	ředitelce,	učitelkám	
a	 provozním	 zaměstnankyním	
naší	mateřské	školy	za	pomoc	při	
přípravě	a	pořádání	této	akce.

Bc. Lenka Vocílková 
učitelka	MŠ	Lipová,	

organizátorka	festivalu	

„Přestože na mateřská centra 
občas žárlím (když jsou pro mou 
ženu zajímavější než já), považuji 
je bez nadsázky za jeden z pilířů 
občanské společnosti.“
                         Michal Viewegh  
 
	 Také	hledáte	pro	své	děti	pes-
trý	program?	Pak	je	pro	vás	Klu-
bíčko	to	správné	místo.	V	centru	
pro	rodiče	a	děti	to	stále	žije…
	 Z	 osobní	 zkušenosti	 vím,	 že	
rodičovská	 dovolená	 je	 krásné	
období,	ale	někdy	také	hodně	ná-
ročné.	 Proto	 všechny	 maminky	
jistě	 ocení	 možnost	 odpočinku	 
a	 setkání	 s	 ostatními	 rodiči	 
a	 dětmi	 v	 příjemném	 prostředí	
Klubíčka,	které	se	nachází	v	cen-
tru	 	 Sezimova	 Ústí	 2	 v	 budově	
knihovny.
	 Všechny	 děti,	 včetně	 mojí	
dcery	 Terezky	 a	 syna	 Ondry,	 si	
nejvíce	užívají	bohatě	vybavenou	
a	útulnou	hernu.	V	 rámci	 centra	
funguje	 také	 celá	 řada	 kroužků	
a	 kurzů	 –	 Terezka	 se	 tu	 během	
dvou	 let	 naučila	 hrát	 na	 flétnič-

ku,	hravou	 formou	se	 seznámila	
se	 základy	 angličtiny	 a	 stala	 se	
z	 ní	 břišní	 tanečnice.	Ondra	 rád	
tvoří	ve	výtvarné	dílně	a	baví	ho	
cvičení	 s	 říkadly	 a	 písničkami.	 

A	kdyby	nám	to	čas	dovolil,	ur-
čitě	by	oba	 rádi	chodili	 i	do	pě-
veckého	sboru	nebo	do	dramatic-
kého	kroužku	Kašpárek.	Většina	
aktivit	 je	 rozdělená	 do	 několika	
věkových	kategorií,	od	batolat	po	
školáky.
A	 náš	 největší	 zážitek	 s	 Klu-

bíčkem?	 Určitě	 výlet	 do	 herny	
Hopsárium	v	Českých	Budějovi-
cích	 (www.hopsarium.cz),	 který	
se	konal	19.	dubna	2012.	Klubíč-
ko	zajistilo	autobus	a	pronajalo	na	

dopoledne	 celou	 hernu,	 takže	 se	
51	dětí	a	dospělých	mohlo	vyřádit	
na	 nekonečném	 množství	 atrak-
cí…vůbec	se	nám	nechtělo	domů.		
	 Moc	 se	 nám	 líbila	 i	 exkurze	
u	 hasičů,	 drakiáda	 nebo	 vese-
lý	 karneval.	Dvakrát	 do	 roka	 se	
koná	praktický	bazárek,	kde	mů-

žete	koupit	nebo	prodat	oblečení	 
a	potřeby	pro	děti.	Klubíčko	také	
úspěšně	 spolupracuje	 s	 Měst-
ským	střediskem	kultury	a	sportu	
na	akcích	jako	Čertovské	rejdění	
nebo	Dětský	den.
	 Tento	článek	je	zároveň	podě-
kováním	Renátě	Plaché	a	Jarušce	
Tajtlové,	které	Klubíčko	neúnav-
ně	 vedou,	 ale	 i	 všem	 obětavým	
maminkám	 a	 tatínkům,	 kteří	
pomáhají	s	organizací	akcí	nebo	
třeba	s	úklidem	Klubíčka	(ten	dá	
pořádně	zabrat…).		
	 A	 co	 plánujeme	 v	 nejbližší	
době?	Na	konci	prázdnin,	1.	září	
2012,	 se	bude	konat	 „Rozlouče-
ní	s	prázdninami“	na	Hiltonu	od	
15:00.	 Děti	 se	 mohou	 těšit	 na	
odpoledne	 plné	 soutěží	 s	 odmě-
nami,	diskotéku,	vystoupení	břiš-
ních	tanečnic	a	pěvecko-taneční-
ho	sboru.
	 Zápis	do	kroužků	v	Klubíčku	
proběhne	12.	září	2012	od	15:00	
do	18:00.	Aktuální	informace	na-
leznete	na	www.klubickosu.cz.

Klára Kočová

	 Rok	 2012	 je	 opět	 rokem,	 
v	němž	se	uskutečnila	vzájemná	
výměna	 žáků	 našich	 základních	
škol	a	žáků	z	partnerského	města	
Thierachern	 ve	 Švýcarsku.	 Švý-
carské	děti	strávily	týden	v	rodi-
nách	našich	žáků	v	polovině	dub-
na.	 Byl	 pro	 ně	 připraven	 pestrý	 
a	velmi	zajímavý	program.	

	 Ve	 stejném	 duchu	 se	 nesla	 
i	návštěva	našich	dětí	ve	Švýcar-
sku,	 která	 proběhla	 od	 2.	 do	 7.	
června.	Tradičně	se	nám	dostalo	
srdečného	 přijetí	 a	 mám	 pocit,	
že	 jsme	se	všichni	na	 týden	sta-
li	 součástí	 rodin	 našich	 hostite-
lů.	Pro	děti	 je	 tento	pobyt	nejen	
praktickou	 lekcí	 angličtiny	 či	

němčiny,	 ale	 mohou	 na	 vlastní	
kůži	poznat	jinou	kulturu,	zvyky	
a	 životní	 styl	 lidí	 pod	 Alpami.	 
I	pro	nás	připravili	naši	švýcarští	
přátelé	bohatý	program	s	mnoha	
výlety	do	zajímavých	míst.	Kro-
mě	výuky	ve	 škole	a	 sportování	
jsme	navštívili	hlavní	město	Bern	
s	bankami	a	medvědy,	kteří	dali	

městu	své	jméno,	starobylé	měs-
to	Solothurn	s	úžasnou	zbrojnicí	
a	 jahodovou	 zmrzlinou,	 plavili	
jsme	 se	 lodí	 po	 řece	 Aaře,	 na-
hlédli	 jsme	 do	 sýrárny	 v	 kraji	
Emmental,	shlédli	část	skanzenu	
v	Ballenbergu,	kde	se	na	66	hek-
tarech	rozkládají	staré	hospodář-

Mateřské centrum Klubíčko ...

Švýcarsko 2012

Pokračování na str. 14
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ské	 usedlosti	 či	 jiné	 stavby	 při-
vezené	z	celého	Švýcarska.	Naši	
pouť	 jsme	 zakončili	 v	 Thunu,	
kde	zbyl	čas	i	na	nákupy	suvený-
rů	a	 typických	švýcarských	sýrů	
či	čokolády.
	 Poslední	večer	byl	ve	zname-
ní	loučení.	Děti	si	užily	společný	
večer	 při	 diskotéce	 ve	 školním	
klubu	 a	 pro	 učitelský	 doprovod	
byla	 připravena	 společná	 večeře	
s	organizátory	a	s	vedením	obce	
Thierachern.	 Stejně	 jako	 u	 nás	 
i	v	Thierachernu	dojde	v	příštím	
roce	ke	změně	na	pozici	ředitele	
školy.	Jelikož	jsou	školy	jakousi	

páteří	spolupráce	obou	měst,	za-
jímali	se	všichni	o	její	další	osud.	
Jsem	 velmi	 rád,	 že	 nás	 starosta	
města	Thierachern	ujistil,	že	bu-
dou	i	nadále	podporovat	výměnu	
dětí	a	že	i	oni	ji	vnímají	jako	vel-
ký	přínos	pro	nastávající	mladou	
generaci.
	 Dovolte	mi,	abych	poděkoval	
všem,	 kteří	 se	 na	 zdárném	 prů-
běhu	 letošní	 výměny	 žáků	 po-
díleli.	V	první	 řadě	děkuji	všem	
rodičům	našich	žáků,	kteří	přija-
li	 švýcarské	 děti,	 starali	 se	 o	 ně	 
a	 připravili	 jim	 příjemný	 týden.	
Děkuji	 ředitelům	 obou	 škol,	

Haně	Hojsákové	a	Pavlu	Vaňás-
kovi,	 za	 dlouholetou	 organizaci	
vzájemné	 výměny	 žáků.	 Samo-
zřejmě	děkuji	i	všem	pedagogům	
v	obou	školách,	kteří	jakýmkoliv	
způsobem	pomáhali	s	organizací	
této	akce,	 ať	už	 se	 jedná	o	uby-
tování	 dospělých,	 doprovod	 na	
výletech,	ukázkové	hodiny,	spor-
tovní	 večer,	 překlad	 z	 cizího	 ja-
zyka,	atd.	Děkuji	i	vedení	města	
Sezimovo	 Ústí,	 které	 podporuje	
výměnu	žáků,	při	návštěvě	Švý-
carů	 se	 vždy	 aktivně	 zapojuje	
do	 programu	 a	 každé	 dva	 roky	
zajišťuje	dětem	dopravu	do	Švý-

carska.	A	konečně	bych	chtěl	po-
děkovat	 i	 našim	žákům,	kteří	 se	
letošní	 výměny	 zúčastnili.	 Byli	
důstojnými	 reprezentanty	 našich	
škol	 a	 našeho	města	 a	 to	 je	 pro	
pokračování	celého	projektu	vel-
mi	důležité.
	 Za	 tým,	 který	 letošní	 pobyt	
žáků	partnerských	měst	připravo-
val,	ve	složení	Hana	Hemerková,	
Věra	 Vichrová,	 Pavla	 Vrkočo-
vá,	 Martina	 Menglerová,	 Petra	
Kukačková,	 se	 podělil	 se	 svými	
postřehy	 ze	 Švýcarska	Petr Pe-
routka.

	 Ve	čtvrtek	31.5.	se	uskuteč-
nil	na	ZŠ	Švehlova		111	v	Sezi-
mově	Ústí	I	již		tradiční	„Jarní	
koncert“	 školního	 pěveckého	
sboru	 Paprsek.	 Vystoupilo	 na	
něm	25	zpěváků	z	1.	–	5.	roční-
ku	 pod	 vedením	 paní	 učitelky	
Mgr.	Jany	Pětivlasové.	V	první	
části	 koncertu	 žáci	 zazpívali	
několik	lidových	písní,	v	druhé	
části	 pak	 své	 oblíbené	 písnič-
ky	 o	 zvířátkách	 a	 jarní	 příro-
dě.	 Malým	 překvapením	 pro	
posluchače	 byl	 jistě	 i	 tříhlasý	

francouzský	 kánon	 a	 žertovná	
úprava	 písně	 Jaroslava	 Ježka	
„Šaty	dělaj	člověka“.	Z	reakce	
zpěváků	 i	 posluchačů	 je	 zřej-
mé,	 že	 koncert	 přinesl	 všem	
mnoho	 radosti.	 Další	 radost	
jistě	 přinesou	 i	 nové	 hudební	
nástroje	 a	 sladkosti,	 které	 se	
zakoupily	z	peněz	dobrovolné-
ho	vstupného.	

Mgr. Jana Pětivlasová 

„Recept na to, jak si nadělit radost“
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	 Poslední	 květnový	 den	 hý-
řila	 naše	 škola	 mnoha	 barvami.		
Všichni	 přišli	 oblečeni	 do	 barev,	
které	si	předem	podle	tříd	vybrali.	
Jednotlivé	 třídy	 si	 vyrobily	 pla-
kát,	 který	 barvu	 charakterizoval,	
a	předvedli	ho	před	všemi	v	tělo-
cvičně	 školy.	 Společně	 s	 vystou-
pením	 tříd,	 ve	 kterém	 nechyběly	
básničky,	písničky	či	 tance,	 jsme	

mohli	 vidět	 tvary	 z	 dětských	 těl.	
Prvňáci	 vyobrazili	 oranžovou	
mandarinku,	 druháci	 růžovo-fi-
alový	 nápis,	 třeťáci	 červené	 srd-
ce	 a	 bílou	 vločku,	 čtvrťáci	 hně-
dou	 houbu,	 páťáci	 zelené	 jablko	 
a	modrý	mrak.
	 V	 další	 části	 dopoledne	 děti	
soutěžily	 na	 jednotlivých	 stano-
vištích	 a	 plnily	 úkoly	 sportovní,	

dovednostní	i	poznávací.		Za	svo-
je	snažení	byly	odměněny	malou	
sladkostí.
	 Tento	pestrý	den	se	všem	líbil	 
a	byl	zakončen	společnou	fotogra-
fií	„barevné	duhy“.	

Mgr. Jana Mikulenková 
ZŠ	Švehlova	

Sezimovo	Ústí	I.	

	 Vážení	 obyvatelé	 Sezimova	
Ústí,	 při	 posledním	 rozhovoru	
o	vile	Hany	a	Edvarda	Benešo-
vých	jsem	mnohé	uvedl	v	omyl	
starší	informací,	že	vila	manželů	
Benešových	je	otevřena	vždy	ve	
státní	 svátek	 a	 ve	 výroční	 dny	
druhého	 prezidentského	 páru.	
Není	 tomu	 tak,	 a	 aby	 nevzni-
kaly	 další	 komplikace,	 uvádím	
seznam	 dalších	 otevřených	 dnů	
ve	 vile	 podle	 vládního	 serveru:	
http://www.vlada.cz/cz/urad-
-vlady/dalsi-objekty,	 včetně	
kontaktů	na	místa,	kde	si	můžete	
prohlídku	objednat:

23.	-	24.	června	
28.	-	29.	července	
25.	-	26.	srpna	
29.	-	30.	září	
27.	-	28.	října
mimo	vyznačené	případy	otevře-
no	vždy	od	10	do	16	hod.
	 Prohlídky	 probíhají	 v	 organi-
zovaných	skupinách	za	doprovo-
du	průvodce.	Délka	prohlídky	je	
40	minut.	Pro	velký	zájem	veřej-
nosti	 vám	 doporučujeme	 si	 čas	
prohlídky	telefonicky	rezervovat.	
V	 případě,	 že	 se	 nebudete	moci	
v	dohodnutém	termínu	prohlídky	
zúčastnit,	 prosíme	 o	 telefonické	

zrušení	objednávky.
Kontakt:	
Tel:	 224	 002	 594	 (po-pá:	 8-16),	
Tel:	296	153	200	(po-pá:	8-16)	
	 Rád	bych	se	Vám	omluvil	za	
nastalé	nepříjemnosti	a	těším	se,	
že	vila	nebude	do	budoucna	jedi-
ným	objektem,	kterému	v	areálu	
budete	 věnovat	 pozornost.	 Od	
května	 do	 října	 je	 pro	 Vás	 ote-
vřen	 Památník	 Dr.	 Edvarda	 Be-
neše,	prezidenta	republiky,	který	
je	 ve	 správě	 Husitského	 muzea	
v	Táboře.	Zde	je	otevřeno	podle	
následujícího	schématu:	
květen	 –	 srpen:	 Čt	 -	 Ne,	 9.00	 -	

12.00,	 12.30	 –	 17.00	 (poslední	
prohlídka	16.30),	státní	svátky	5.	
7.,	6.	7.	otevřeno,	Po	-	St	zavřeno		
(vstup	pouze	pro	předem	objed-
nané	skupiny).	
Září:	Čt	-	Ne,	9.00	-	12.00,	12.30	
-	 15.00	 (poslední	 prohlídka	
14.30),		Po	-	St			Zavřeno			(vstup	
pouze	 pro	 předem	 objednané	
skupiny).	 Říjen	 pouze	 ve	 dnech	
28.10.,	29.10.,	30.10.	900	-	1200			
1230	-	1500.	Státní	svátky	28.	9.,	
28.	10.,	17.	11.	otevřeno.

Richard Vlasák 
kulturní	historik	

Husitského	muzea	v	Táboře

	 Na	 letišti	 Čápův	 dvůr	 v	 Tá-
boře	se	13.	–	15.	července	usku-
teční	 už	 osmý	 ročník	 jedné	 z	
největších	 hudebních	 událostí	
jižních	 Čech,	 festivalu	 Mighty	
Sounds.	 Jako	každý	 rok,	 i	 letos	
se	 na	 festivalu	 na	 třech	 živých,	
na	čtyřech	DJských	a	jednom	di-
vadelním	pódiu	představí	kolem	
150	interpretů	z	celého	světa.
	 Organizátoři	 se	 každoročně	
snaží,	 aby	 tak	 velká	 akce,	 kte-
rou	 festival	 Mighty	 Sounds	 je,	
proběhla	 pokud	možno	 co	 nejví-

ce	 bezproblémovým	 způsobem,	 
a	 aby	 lidé,	 kteří	 žijí	 poblíž	 areá-
lu	 festivalu,	 pocítili	 co	 nejmenší	
omezení	 v	 každodenním	 provo-
zu.	 Je	 však	 jisté,	 že	 víkend,	 kdy	
se	 akce	 koná,	 bude	 poznamenán	
zvýšenou	 hladinou	 hluku,	 stejně	
jako	větší	hustotou	dopravy	a	vět-
ším	množstvím	 lidí,	 kteří	 se	 bu-
dou	pohybovat	po	Táboře	a	okolí.
	 Jedná	se	o	daň	faktu,	že	festi-
val	Mighty	Sounds	je	atraktivní	
pro	návštěvníky	z	celé	republiky	
i	ze	zahraničí	a	přitahuje	pozor-

nost	 i	k	celému	regionu.	 	Orga-
nizátoři	pevně	věří,	že	obyvatelé	
budou	ve	výsledku	vnímat	celou	
akci	 jako	 pozitivní	 a	 zároveň	
srdečně	 zvou	 místní	 obyvatele	
i	 všechny	 z	 blízkého	 i	 daleké-
ho	 okolí,	 aby	 festival	 Mighty	
Sounds	 navštívili.	 Všechny	 in-
formace	 nejen	 o	 programu	 je	
možné	nalézt	na	stránkách	festi-
valu	www.mightysounds.cz.
	 I	letos	se	chystá	pro	návštěv-
níky	 celá	 řada	 vylepšení,	 která	
by	 měla	 zajistit	 větší	 komfort,	

stejně	jako	bezpečnost	a	hladký	
průběh	 akce.	 Organizátoři	 tedy	
prosí	i	obyvatele	Sezimova	Ústí,	
aby	v	době	konání	akce	projevili	
toleranci	 k	 jejím	 návštěvníkům	
a	 aby	 pokud	možno	 napomohli	
tomu,	aby	se	festival	stal	vyhle-
dávanou	 a	 úspěšnou	 událostí,	
která	 bude	 nejen	 město	 Tábor,	
ale	 i	 jihočeský	 region	dobře	 re-
prezentovat	 v	 České	 republice	 
i	celé	Evropě.
Za	pořadatelský	tým	festivalu

Mgr. Markéta Štechová

	 Celé	 Česko	 čte	 dětem	 a	 ani	
my	nezůstaneme	pozadu.	V	roce	
2006	 založila	 Eva	 Katrušáko-
vá	 	 neziskovou	 organizaci	Celé	
Česko	čte	dětem®,	která	šestým	
rokem	 úspěšně	 realizuje	 stej-
nojmennou	 celostátní	 kampaň	 
v	České	 republice.	Zaměřuje	 se	
na	 podporu	 čtenářské	 gramot-

nosti	dětí	a	mládeže,	ale	také	na	
propagaci	 hodnotné	 literatury	 
a	budování	pevných	vazeb	v	ro-
dině	prostřednictvím	společného	
čtení.	K	této	bohulibé	myšlence	
se	hlásíme	a	chystáme	se	dětem	
číst	 nahlas	 také	 u	 nás.	A	proto-
že	budou	prázdniny,	 není	 lepší-
ho	místa	než	letní	kino.	V	úterý	

24.	 července	 se	 do	 Sezimova	
Ústí	 chystá	 Marka	 Míková,	
všestranná	 to	 umělkyně,	 kterou	
si	 možná	 pamatujete	 z	 pohád-
ky	 Jak	 se	budí	princezny.	Bude	
číst	ze	svých	knížek	vydaných	v	
táborském	 nakladatelství	 Bao-
bab.	Těšit	se	můžete	na	brilant-
ní	 herecký	výkon	 a	vystoupení,	

které	 více	 než	 čtení	 připomí-
ná	 divadlo.	 Začínáme	 v	 16.30.	 
V	 srpnu	 pak	 přijede	 na	 letňák	
rovněž	 skvělý	 Jiří	Dvořák,	 kte-
rý	 to	s	dětmi	opravdu	umí.	Číst	
bude	 ze	 svých	 knížek	 pro	 větší	 
i	menší	23.	srpna	od	17	hodin.

Kateřina Nimrichtrová 
Měxus

Barevný den

Dny otevřených dveří Benešovy vily 2012

Festival Mighty Sounds v červenci na letišti Čápův dvůr

Šípková Růženka bude číst na letňáku
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	 Město	 a	 Měxus	 má	 týden	
oslav	za	sebou.	A	zodpovědně	si	
můžeme	 říct,	 že	 se	 to	 povedlo.	
Výstavu	 v	 zasedací	 síni	 měst-
ského	úřadu	vidělo	více	než	dvě	
stě	lidí,	na	promítání	Červených	
tulipánů	 a	 dalších	 historických	
snímků	přišlo	přes	sto	 třicet	di-
váků,	král	rozdal	v	pohádkovém	
království	 dárečky	 zhruba	 pa-

desáti	 dětem,	 speciální	 Křeslo	
pro	 hosta	 přilákalo	 do	 vestibu-
lu	 Spektra	 okolo	 padesáti	 lidí	 
a	v	 pátek	 se	 tancovalo	 a	 zpíva-
lo	 a	 u	 žádného	 stolu	 nezůstalo	
místo	 prázdné.	 V	 sobotu	 osla-
vy	 vrcholily	 Dnem	 otevřených	
dveří	 Fierlingerovy	 vily.	 Poča-
sí	 nám	 přálo,	 pivo	 teklo	 prou-
dem,	na	grilu	se	 točilo	prasátko	 

a	v	arboretu	to	vypadalo	jako	na	
zahradní	slavnosti.	Richard	Vla-
sák	 i	Míša	 Pexová	 se	 	 měli	 ve	
vile	co	ohánět.	Po	čtvrt	hodinách	
si	střídali	skupiny,	které	se	z	pů-
vodně	 plánovaných	 šestnácti	
často	rozrostly	minimálně	o	pět	
návštěvníků.	 Fierlingerovu	 vilu	
si	 v	 sobotu	 odpoledne	 prohléd-
lo	 téměř	 pět	 stovek	 zájemců.	 

S	posledním	z	nich	se	dveře	vily	
zavřely	 až	 před	 dvacátou	 hodi-
nou.	Bylo	to	náročné,	ale	měsíce	
příprav	 	 na	 celý	 týden	 oslav	 se	
vyplatily.	 Sedm	 set	 padesátku	
jsme	oslavili	důstojně.	A	co	teď?	
No	přeci	jedeme	dál!

Kateřina Nimrichtrová 
Měxus

Fierlingerovu vilu navštívilo téměř pět stovek 
návštěvníků, další desítky se dovnitř ani nedostaly

Promítání filmu Červené tulipány 22. května

Výstava k 750. výročí města 21. května

Den otevřených dveří Fierlingerovy vily 26. května

Den otevřených dveří Fierlingerovy vily 26. května

Pohádkové království 23. května

Křeslo pro hosta 24. května


