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Milí spoluobčané,
Slunce dostoupalo ke slunovratu a je tu opět léto, obdo-
bí prázdnin, dovolených, cestování, koupání, odpočinku. 
Přeji Vám, abyste si ho užili co nejlépe, ve zdraví a po-
hodě, a doufám, že k tomu bude přát i počasí. 

Mgr. Ing. Martin Doležal, 
starosta města      

 Rada města dne 18. 5. 2011 
schválila na základě doporuče-
ní hodnotící komise do funkce 
ředitelky Městského střediska 
kultury a sportu v Sezimově 
Ústí Mgr. Romanu Krůčkovou 
z Tábora. Mgr. Krůčková (41) 
je povoláním učitelka s dlouho-
letými zkušenostmi s vedením 
divadelních spolků (Dětské diva-
délko Čekánek, hudební autorské 
divadlo dospělých Na Vyhlídce) 
a pořádáním kulturních a spole-
čenských akcí pro děti i dospělé. 
Rada města vyhlásila dne 10. 3. 
2011 výběrové řízení na obsazení 
pozice ředitele/ky MSKS s před-
pokládaným nástupem od 1. 8. 
2011. Byla schválena hodnotící 
komise, složená ze zastupitelů 
všech politických subjektů. Jako 
externí člen byl pozván Ing. Šrá-
mek, tajemník MěÚ v Táboře.
 Kromě splnění požadavků 
např. na vzdělání, zkušenosti  
s řízením a orientaci v oblasti 
kultury, bylo podmínkou účasti 
ve výběrovém řízení i zpracování 
koncepce kultury v našem městě.
 Ve stanoveném termínu do 
29. 4. 2011 bylo doručeno 19 při-
hlášek (pro zajímavost: pouze 4 
uchazeči byli ze Sezimova Ústí). 

Na základě posouzení náležitostí 
a splnění požadavků hodnotící 
komise vybrala z předložených 
přihlášek k dalšímu posuzování 
nejprve deset uchazečů, po pro-
studování a posouzení koncepcí 
došlo ke zúžení počtu uchazečů, 
kteří postoupili do dalšího kola 
výběrového řízení, a to na osm.
 Dne 17. 5. 2011 proběhly po-
hovory s jednotlivými vybranými 
uchazeči, nejprve formou osobní 
prezentace s možností doplnění 
koncepce rozvoje kultury a ná-
sledně došlo i na dotazy členů 
komise.
 Po dokončení všech prezen-
tací komise zahájila hodnocení 
jednotlivých uchazečů v kon-
textu požadavků vyhlašovatele, 
předložených koncepcí a prezen-
tací. Kvalitních uchazečů se za-
jímavými nápady bylo více, o to 
těžší bylo rozhodování komise. 
Do nejužšího výběru se nakonec 
dostali dva uchazeči, o kterých 
bylo hlasováno. Na základě hla-
sování (5:3) doporučila hodnotící 
komise radě města do funkce ře-
ditelky MSKS Mgr. Krůčkovou.

Mgr. Ing. Martin Doležal, 
starosta města

Nová ředitelka MSKS

V Sezimově Ústí  jsme si  27. května  2011 na vzpomínkovém setkání  při-
pomněli   127. výročí  narození  prezidenta Dr. Edvarda Beneše (28. května 
1884 Kožlany – 3. září 1948 Sezimovo Ústí).  Akce se konala u hrobky man-
želů Benešových v Sezimově Ústí I.
Foto:  Martin Gargula

Více než 500 dětí z 1. stupně základních škol a mateřských škol ze Sezimova 
Ústí se zúčastnilo tématického Dětského dne věnovaného myslivosti. V dopo-
ledním programu se děti seznámily s plemeny loveckých psů a jejich výcvikem, 
se sokolnictvím, s přírodninami, výstavou výtvarných prací a hudbou trubačů. 
Foto: Vladimír Doležal
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 Město Sezimovo Ústí uza-
vřelo s Občanským sdružením 
ŽIVOT 90 Zruč nad Sázavou 
smlouvu o spolupráci na projektu 
tísňové péče pro seniory a zdra-
votně postižené občany ve městě 
Sezimově Ústí.
 Jedná se o službu okamžitého 
kontaktu mezi člověkem v tísni 
a speciálním dispečinkem, při 
které jsou starší, nemocní, osa-
mocení nebo postižení občané 
pomocí hlídacího monitorovací-
ho systému napojeni nepřetržitě 
po celých 24 hodin na dispečink. 
Ten jim v případě potřeby zpro-
středkuje okamžitou pomoc (lé-
kař, policie, plynaři, elektrikáři, 
hasiči apod.).
 Zařízení se skládá z řídící 
jednotky ASTV, telefonního pří-
stroje Panasonic, bezdrátového 
tísňového tlačítka a prostorového 
čidla. Ústředna ASTV je vlastně 
mozkem celého systému, který 
zpracovává, vyhodnocuje a ná-
sledně předává veškeré zprávy 

dispečinku. Telefonní přístroj má 
mimo všech základních funkcí 
schopnost komunikace v „hla-
sitém režimu“. Bezdrátovým 
tlačítkem, které nosí klient neu-
stále u sebe, může aktivovat celý 
systém a ten jej spojí pomocí 
hlasitého telefonu s dispečerem 
z kterékoliv části bytu, aniž by 
dotyčný musel k telefonu. Pokud 
je klient v dosahu telefonního 
aparátu, může dispečerovi nahlá-
sit svůj problém (např. při pádu  
a následném poranění má potřebu 
přivolat lékaře apod.). Nemusí se 
bát ani v ostatních místnostech, 
signál zařízení zachytí a předá jej 
na dispečink, kde podle přesných 
instrukcí operátor zajišťuje po-
třebnou odbornou pomoc.
 Nadstandardní službu, kterou 
tento systém též nabízí, je tzv. 
zabezpečovací systém, kdy klient 
může být hospitalizován, odjet k 
příbuzným nebo do lázní a toto 
zařízení hlídá jeho byt proti „ne-
zvaným hostům“. Jednoduchým 

způsobem zařízení před odcho-
dem zaktivuje, a pokud se v době 
jeho nepřítomnosti v bytě objeví 
nezvaný návštěvník, zařízení toto 
ihned hlásí dispečerovi, který 
vysílá na místo městskou policii 
nebo Policii ČR.
 Klient má krom toho právo 
požádat poskytovatele o kterýko-
liv úkon ze základních činností 
při poskytování tísňové péče po-
dle § 41 zákona o sociálních služ-
bách, tedy o sociální poradenství, 
sociálně terapeutické činnosti, 
zprostředkování kontaktu se spo-
lečenským prostředím či o po-
moc při prosazování práv, opráv-
něných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí.      
 Město Sezimovo Ústí v rámci 
tohoto projektu zejména bezplat-
ně poskytuje pohotovostní službu 
Městské policie Sezimovo Ústí, 
která se na pokyn dispečinku do-
staví do bytu, ve kterém senior 
či jiná osoba zapojená do tohoto 
systému nahlásil svůj problém, 

zjistí rozsah problému a poskyt-
ne svoji pomoc k jeho vyřešení. 
Mimo pracovní dobu městské 
policie volá dispečink místo ní 
státní policii, pokud je jí zapotře-
bí, či rodinné příslušníky klienta.
Cílem projektu je omezení na-
růstajícího počtu rizik (zdravot-
ního, sociálního, kriminálního 
charakteru) ohrožujících seniory  
v jejich domovech, zvýšení poci-
tu bezpečnosti vybrané skupiny 
lidí a tím zlepšení jejich psy-
chického, následně i zdravotní-
ho stavu, snížení počtu žádostí  
o umístění v domovech důchod-
ců a snížení počtu dlouhodobých 
hospitalizací.
 Více informací o této službě 
Vám podá Občanské sdružení 
ŽIVOT 90 Zruč nad Sázavou, tel. 
327 532 901, 327 532 900 nebo 
602 235 375. 

JUDr. Ing. Miroslav Nosek, 
tajemník MěÚ

Tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené občany
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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

Úřední sdělení

Z důvodu čerpání dovolených budou omezeny některé úřed-
ní úkony na matrice a evidenci obyvatel městského úřadu  
v období 20.-30.6.2011, 1.-5.8.2011 a 29.8.-3.9.2011.

Od 1. 4. 2011 došlo k rozšíření počtu úkonů pečovatelské služby, které 
jsou zajištěny G-centrem Tábor a jsou součástí uzavřené smlouvy o 
zajištění sociálních služeb na území města Sezimovo Ústí. Přílohou 
smlouvy je tento nový sazebník poskytovaných úkonů:

Pedikúra v hygienickém středisku 110,- Kč
Pedikúra v domácnosti klienta 120,- Kč
Praní prádla – 1 kg suchého prádla   50,- Kč
Koupel v hygienickém středisku   25,- Kč/15 min.
Sprchování v hygienickém středisku   25,- Kč/15 min.
Pomoc při úkonech osobní hygieny   10,- Kč/15 min.
Pomoc při mytí vlasů   10,- Kč/úkon
Stříhání nehtů   10,- Kč/končetinu

Sazebník poskytovaných úkonů denního stacionáře 

Základní pobyt 7.30  -  14.30 hod.
I. stupeň závislosti  100,- Kč
II. stupeň závislosti  125,- Kč
Oběd      49,- Kč

Úhrada mimo základní čas pobytu
I. Stupeň závislosti        75,- Kč
II. Stupeň závislosti    100,- Kč  

Doprava do denního stacionáře
1 cesta…      25,- Kč/1 cestu 

Změny úhrad sociálních 
služeb od 1. 4. 2011
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Telefony
měst. úřadu

 ústředna – 381 201 111
fax:  381 263 179

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

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

• JUDr. Ing. Miroslav Nosek, 
tajemník - 381 201 124,  
777 794 871

• Jitka Bláhová, sekretariát
381 201 127

• Naděžda Řezáčová, matrika      
381 201 112 

• Jana Beranová, odd. soc. 
služeb - 381 201 113 

• pečovatelská služba
777 794 874 

• Miroslav Píbil, ved. stavební-
ho úřadu - 381 201 118

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

• Jana Koubová, poplatky 
popelné - 381 201 129      

• Jana Komárková, poplatky 
psi - 381 201 121 

• městská policie
723 149 972, 381 276 003

• Jaroslav Kupsa, ředitel sprá-
vy města - 381 200 430   
777 794 872

• Karel Homolka, ved. tech-
nických služeb - 381 200 432

• Mgr. Vladimír Doležal, 
ředitel MSKS (kultura) 
381 276 710, 607 935 164

• Jitka Kovandová - knihovnice 
S.Ú. 1 - 381 201 145 

• Jiřina Kalenská - knihovnice 
S.Ú. 2 - 381 276 043

www.sezimovo-usti.cz      
e-mail: info@sezimovo-usti.cz   
epodatelna@sezimovo-usti.cz

 Od 1. 1. 2011 jsou v platnosti 
nové obecně závazné vyhlášky 
města, kde jsou stanoveny termí-
ny splatnosti pro místní poplatek 
ze psů - do 30. 4. 2011 a pro míst-
ní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů  (odvoz od-
padu) - do  31. 5. 2011. 
 Upozorňujeme, že není-li po-
platek zaplacen včas a ve správ-
né výši, bude poplatek vyměřen  
a může být zvýšen až na trojnásobek.

Jana Koubová
referentka místního poplatku 

za odvoz odpadu

Upozornění

 Starosta města Sezimova Ústí 
uděluje každoročně, letos již po 
dvanácté, cenu Stříbrný klíček 
nejlepším žákům základních škol 
ze Sezimova Ústí. Ceny byly pře-
dány v obřadní síni městského 
úřadu 14.6.2011 za přítomnosti 
ředitelů škol, jejich zástupců, 
třídních učitelů a rodičů následu-
jícím žákům:

V kategorii 1. – 5. tříd
 byli oceněni tito žáci:
Ze Základní školy 9. května 489
Radka Přibylová, žákyně 5. A
 Radka je pilná a svědomitá 
žákyně, která po celou dobu škol-
ní docházky prospívá se samými 
jedničkami. V kolektivu je velmi 
oblíbená pro svoji přátelskou a 
nekonfliktní povahu. Obětavě 
pomáhá svým spolužákům s pl-
něním úkolů.
 V mimoškolní činnosti se vě-
nuje jak sportu, tak i umění.
 Od 1. třídy navštěvuje zá-
kladní uměleckou školu, kde se 
učí hře na keyboard a v letošním 
školním roce přibrala i hru na 
altovou flétnu.  Také se věnuje 
malbě a kresbě ve výtvarném 
kroužku a svá díla pravidelně 
vystavuje na výstavách. Další 
Radčinou uměleckou aktivitou je 
tanec - a to streetdance.
 Velkých úspěchů dosahuje i 
ve sportu. Na Mistrovství ČR v 
ploutvovém plavání a rychlost-
ním potápění v kategorii mlad-
ších žáků obsadila 2. místo v zá-
vodu na 400m.

Radka je všeobecně velmi talen-
tovaná a Stříbrný klíček pro ni 
bude motivací i do dalších škol-
ních let.

Jan Markvart, žák 5. A
 Honza je nadaný žák, který 
neustále srší energií. Pro svoji 
přátelskou povahu  je v kolekti-
vu velmi oblíbený. Studuje s vý-
borným prospěchem. V letošním 
školním roce úspěšně zvládl testy 
na Gymnázium Pierra de Cou-
bertina v Táboře, kam od příštího 
školního roku přechází.
 Svůj temperament uplatňuje 
především v oblasti sportovní. 
Je dlouholetým reprezentantem 
školy v dopravních soutěžích. V 
letošním školním roce se v mlad-
ších žácích v kategorii jednotliv-
ců umístil na 1. místě v okres-
ním kole dopravní soutěže a v 
krajském kole obsadil 3. místo. 
Ve volném čase také pravidelně 
trénuje basketbal, ale vyniká i v 
jiných sportech.
 Kromě sportu se věnuje i 
umělecké činnosti. Baví ho hud-
ba, a tak navštěvuje základní 
uměleckou školu, kde se učí hrát 
na keyboard.

Ze Základní školy Školní ná-
městí 628
Anička Prokopová, žákyně 5. A
 Anička  je dívka, na kterou je 
vždy spoleh. 
 Pokaždé, když je třeba, je 
ochotna pomoci jak spolužákům, 
tak učitelům.

 Svědomitě přistupuje ke 
školním povinnostem a je aktivní 
i mimo vyučování.
 Zúčastňuje se i školních sou-
těží a ve školních kolech se vždy 
umísťuje na čelních místech.
 Svým chováním, vytrvalostí 
a chutí poprat se s překážkami 
jde příkladem ostatním.

Celestýna Součková, žákyně 5. B
 Svědomitá, spolehlivá a 
všestranně nadaná žákyně naší 
školy. Samozřejmostí jsou stále 
výborné studijní výsledky, které 
prokládá úspěchy na poli spor-
tovním.
 Každá její účast na sportov-
ní soutěži je zárukou úspěchu. 
Z okresních olympiád a přebo-
rů nám přiveze vždy minimálně 
jednu z medailí, ať už se jedná o 
sportovní gymnastiku, atletické 
disciplíny nebo míčové hry.
 Souboje u sítí, na atletických 
oválech i gymnastických nářa-
dích prokládá i soutěžemi v re-
citaci, kde se její jméno objevuje 
také na stupních vítězů.
 Svůj volný čas kromě těch-
to aktivit věnuje ještě horskému 
kolu, kde se postupně propraco-
vává v tabulkách na přední místa. 
Bude novou Martinou Sáblíko-
vou?

Ze Základní školy Švehlova 111
Eliška Zelenková, žákyně 5. A
 Po celých 5 let docházky pa-
tří Eliška mezi nejlepší žáky své 
třídy. Ve svém volném čase se 

Stříbrný klíček 2011
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věnuje především uměleckým 
aktivitám a je obdivuhodné, že 
dovede vše skloubit s tak dobrý-
mi výsledky jak ve škole, tak i v 
uměleckých soutěžích.
 Eliška navštěvuje ZUŠ v Sez. 
Ústí, kde se věnuje několik let 
hře na dechové nástroje. Zpo-
čátku hrála na zobcovou flétnu, 
nyní pokračuje ve hře na lesní 
roh a lesnici. Kromě toho několik 
let zpívá ve školním pěveckém 
sboru a tančí v dětské skupině 
scénického tance při ZUŠ v Sezi-
mově Ústí.
 Mezi její největší letošní 
úspěchy patří 3. místo v umělec-
ké kategorii v soutěži Talent roku 
2010 a čestné uznání II. stupně  
z VIII. Mezinárodní interpretační 
soutěže žesťových nástrojů, která 
se konala v dubnu 2011 v Brně.
V tanci se se svým vystoupením 
nominovala z krajské přehlídky 
do celostátní přehlídky, která se 
konala v dubnu 2011 v Kutné 
Hoře. I zde vystoupení dětské 
skupiny scénického tance zauja-
lo nejen diváky, ale i odbornou 
porotu.
 Je až neuvěřitelné, že se Eliš-
ka již stala i malou trubačkou 
Okresního mysliveckého svazu 
Tábor při ZUŠ Sezimovo Ústí.
 Její vzorná reprezentace si 
zaslouží obdiv.

Anna Rudová, žákyně 5. B
 Celých 5 let má vzorný pro-
spěch – samé jedničky od první 
třídy. Má velmi pěkné chování, je 
slušná, zdvořilá, k ostatním spo-
lužákům kamarádská. Ve škole 
navštěvuje pěvecký sbor, protože 
velmi hezky a ráda zpívá. Se sbo-
rem vystupuje na různých akcích. 
Pravidelně vyhrává školní soutě-
že ve zpěvu.
 Reprezentuje školu na pěvec-
ké soutěži Jihočeský zvonek, loni 
se umístila ve stříbrném pásmu, 
letos v bronzovém.
 Cvičí aerobic a zúčastňuje se 
různých vystoupení na význam-
ných akcích v Táboře,  Sezimově 
Ústí, Soběslavi atd.
 V olympiádě z českého jazy-
ka obsadila 4. místo a v matema-
tické olympiádě dokonce 2. mís-
to.
Velmi hezky maluje, zúčastňuje 
se různých soutěží.
 V letošním roce dosáhla za-
tím svého největšího úspěchu, 
když úspěšně složila přijímací 
zkoušky a byla přijata na 8-leté 
gymnázium v Táboře.

V kategorii 6. – 9. tříd 
byli oceněni tito žáci:
Ze Základní školy 9. května 489
Lenka Rosendorfová, žákyně 
8. třídy
 Pravidelně reprezentuje ško-

lu ve sportovních soutěžích. 
Výborných výsledků dosahuje v 
atletice, kde vyhrává okresní kola  
v hodu míčkem. Výkonem 50,29 
m drží školní rekord. Jako jediná 
dívka je členkou školního soft-
balového družstva, každoročně 
se umísťuje na stupních vítězů  
v krajském kole.

Anna Hýnová, žákyně 9. A
 Je hudebně nadaná. Od  
2. třídy hraje na trumpetu a od 10 
let jezdí na hudební soutěže, kde 
se zpravidla umísťuje na prvních 
místech. Velkého úspěchu dosáh-
la na mezinárodní soutěži, kde ve 
své kategorii byla jediná dívka  
a obsadila 4. místo. Úspěšně slo-
žila zkoušky na hudební konzer-
vatoř. Přejeme Aničce do dalšího 
studia hodně úspěchů a doufáme, 
že o ní ještě uslyšíme.
 
Ze Základní školy Školní ná-
městí 628
Karolína Štuková, žákyně 9. A
 Jejím největším koníčkem je 
zpívání. Využívá ho celých devět 
let v pěveckém sboru Noktur-
ňáček, který reprezentovala na 
nejrůznějších soutěžích i festi-
valech, dokonce i na mezinárod-
ních, vždy s velkými úspěchy.
 Výborných výsledků dosáhla 
i v soutěžích Jihočeský zvonek, 
odkud každoročně přivezla zlatá 

a stříbrná pásma, a to jak z okres-
ních, tak i krajských kol.
 Zároveň vždy a výborně re-
prezentovala školu na nejrůzněj-
ších vystoupeních školy i města 
např. vítání občánků,  Stříbrného 
klíčku a Ceny Edvarda Beneše.

Aneta Hrušková, žákyně 9. B
 Všichni její kamarádi a spolu-
žáci ji oslovují Ančí.
Tahle Ančí díky tomu, že každo-
denně dojíždí brzkými ranními 
spoji ze vzdálenější Želče, nikdy 
nedorazila do školy se zpožděním.
 Když se po pár měsících  
v nové škole rozkoukala, začalo 
být jasné, že ve třídě sedí osob-
nost.
 Spolužáci se mohli spoleh-
nout na její pomoc, učitelé na 
pravidelnou připravenost poprat 
se s úklady nových látek a tříd-
ní a zároveň trenér volejbalu na 
tvrdé a přesné podání a obětavou 
hru v poli.
 Její prsty na rukou zkrotí kyta-
rové struny, její hlas laskavě ovlád-
ne skupinu a její hlava dokáže být 
zároveň chytrá a k tomu ještě krea-
tivně vlasově uspořádaná.
 Ančí je holka do nepohody  
a takových je třeba si vážit a mlu-
vit o nich.
 Díky, Ančí, bylo nám s Tebou 
na naší základce opravdu dobře.

VŠ

Vítání občánků do života or-
ganizuje Sbor pro občanské 
záležitosti v Sezimově Ústí ně-

kolikrát do roka. Rodiče dítěte 
jsou zváni k účasti písemnou 
pozvánkou. Pokud jim termín 

nevyhovuje, je možné ho po do-
hodě přesunout.
V sobotu 21. května 2011 bylo 

v obřadní síni městského úřadu 
přivítáno 18 dětí.

V souvislosti s jubilejními svat-
bami (50, 60 let trvání manžel-
ství) mohou jubilanti, případně 
jejich rodinný příslušníci požádat 
o oslavu – připomenutí si výročí 
zlaté (diamantové) svatby na tel. 
čísle 381201117. Slavnostní ob-
řad připravují pracovníci měst-
ského úřadu v obřadní síni města.                   

Šimandlová Věra 
tajemnice SPOZ

Vítání občánků

Jubilejní 
svatby
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KADÁVER ZVÍŘETE
 Na služebnu městské policie 
bylo přijato oznámení na mrt-
vého divočáka na Soukenickém 
jezu. V součinnosti s Hasičským 
záchranným sborem Měšice a se 
zaměstnanci Správy lesů města 
Tábor byl kadáver zvířete vyta-
žen z vody a zlikvidován. 

ČERNÉ SKLÁDKY
 Černé skládky jsou přetrvá-
vajícím problémem v oblasti ko-
munální ochrany životního pro-
středí. Jedná se o velký nešvar ze 
strany občanů. S přicházejícím 
jarem se provádí velký úklid  
a bohužel je vidět, kolik černých 
skládek jsou schopni lidé založit, 
jen aby  se „to“ poklidilo doma  
a vyvezlo někam ven. Na černých 
skládkách najdeme velmi často 
odpad z domácností jako je starý 
nábytek, kartonové obaly, elek-
tronické zařízení. Přitom je mož-

né zajet do sběrného dvora, starý 
elektrospotřebič od vás odebere 
prodejna, kde si koupíte spotře-
bič nový a staré, avšak nezničené 
oděvy je možné nabídnout cha-
ritě. Problematickou lokalitou je 
zejména ulice Zahradní a Lipová. 
Několik zjištěných případů je  
v řešení přestupkové komise 
města.
 Zamysleme se nad těmito „ 
dary do přírody „. Jsou nutné?

NOVÝ KAMEROVÝ 
BOD
 V letních měsících 2011 
bude zřízen nový kamerový bod  
a umístěn na objektu firmy Ba-
nner na křižovatce ulic Dr. E. 
Beneše a Vaníčkova. K tomuto 
umístění  se po doporučení PČR  
a komise pro prevenci kriminali-
ty rozhodla MP se záměrem vyš-
šího zabezpečení dané lokality  
a pro bezpečnost a ochranu obča-
nů. Činnost MKDS se řídí přís-
nou směrnicí, aby byla zaručena 
ochrana práv a svobod občanů. 
Obsluha MKDS je řádně pro-
školena a je povinna zachovávat 
mlčenlivost o technických, orga-
nizačních a zjištěných  skuteč-
nostech souvisejících s výkonem 
služby.
    
Vandalismus
 Vandalismus je neúčelné  
a primitivní ničení určitých hod-
not, či  poškozování  předmětů. 
Pachatel nemá zpravidla žádný 
motiv a nepřináší mu žádné ma-
teriální obohacení. 
 Mezi nejčastější projevy 
vandalismu patří grafiti na veřej-
ných plochách a dopravních pro-
středcích, demolování veřejných 
objektů,  městského mobiliáře 
(např. ničení laviček, telefonních 
automatů, rozbíjení zastávek, 
výloh, ničení soch, náhrobků, 
apod.) a poškozování soukromé-
ho majetku (zvonků, poštovních 
schránek, oken, apod.).
 Bohužel i v našem městě se 
často setkáváme s tímto nesociál-
ním chováním.
 Posuďte sami účel a smysl ta-
kového jednání.

Martina  Machálková
zástupce velitele MP

Městská policie informuje 
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 Centrum pro děti a rodiče  
v Sezimově Ústí děkuje řediteli 
Jaroslavu Kupsovi a všem, kteří 
se podíleli na dodávce a instalaci 
posuvných dveří do Klubíčka.
Dveře nám velice pomohou při 
probíhajících kroužcích  (výuka 

flétny, anglického jazyka, drama-
tického kroužku a dalších).  Děti 
mají klid na výuku a nejsou ruše-
ny z vedlejší místnosti.
Děkujeme. 
Jaroslava Tajtlová, Renáta Plachá, 
paní učitelky a maminky s dětmi

Poděkování Správě Města 
Sezimovo Ústí

Společenská kronika:
Narození od 31.3. 
do 25.5.2011
Slabá Hana
Krčka Jakub
Kovařík Kryštof Xaver
Berka Matěj
Vojtová Aneta
Kudějová Laura
Král Lukáš
Kotek Matěj
Chudobová Vendula
Svobodová Tereza

Zemřelí od 4.4. 
do 27.5.2011
Capouchová Věra
Dolejšová Hana
Dvořák Jaroslav
Hanousek Jan
Havel Josef
Jechová Marie
Koktavá Růžena
Lacman Josef
Martišková Růžena
Podušková Emilie
Šišková Josefa
Žilina Ludevít

poděkování:
•  Děkuji panu starostovi  

a sboru pro občanské záleži-
tosti za přání a dárek k mým 
narozeninám.

Josef Lidinský

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

Rudolf Kopecký

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

Milada Daňhelová

•  Děkuji panu starostovi  
a sboru pro občanské zále-
žitosti za blahopřání k mým 
75. narozeninám. Paní Dáše 
Válkové za milou návštěvu  
a předání dárku.

Josef Lenc

•  Děkuji starostovi města Mgr. 
Ing. Doležalovi a sboru pro 
občanské záležitosti za bla-
hopřání k mým 83. naroze-
ninám.

Ladislav Krejčí

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

Jarmila Matějková

•  Děkuji panu starostovi a ve-
dení města za milé blahopřání 
k mým narozeninám.

Ludmila Ledvinová

•  Manželé Jaroslava a Jiří 
Furišovi děkují panu staros-
tovi a sboru pro občanské 
záležitosti za blahopřání  
k našim 75. narozeninám  

a Věrce Bažantové a Bohunce 
Máchové za milé posezení  
a předání dárku.

•  Děkuji panu starostovi za 
krásné blahopřání k mým 
narozeninám.

Josef Kovařík

•  Chtěla bych touto cestou 
poděkovat za blahopřání  
k narozeninám.

Marie Dostálová

•  Děkuji vedení města za pěkné 
a milé blahopřání k mému 
výročí narození.

Milada Svatoňová

•  Děkuji panu starostovi  
a sboru pro občanské zále-
žitosti za blahopřání k mým 
narozeninám. 

František Kolář

•  Děkuji panu starostovi a za-
stupitelům města za blahopřá-
ní k mým narozeninám.

Josef Bláha

•  Dovoluji si poděkovat 
panu starostovi a sboru pro 
občanské záležitosti za milé 
blahopřání, společné posezení 
a předání dárku k mému 
životnímu jubileu.

Ing. Vladimír Mařík, Csc.

•  Děkuji panu starostovi  
a sboru pro občanské zále-
žitosti za blahopřání k mým 
narozeninám.

Jaroslav Nygrýn 

•  Děkuji za blahopřání k 73. 
narozeninám panu staros-
tovi a Sboru pro občanské 
záležitosti

                          Veverka Josef

řádková inzerce:
•  Prodám garáž 18m2 + stání 

před garáží 18m2 v Sezi-
mově Ústí 2 (Hilton, ul. Ke 
Hvězdárně). Zděná řadová 
garáž, široká asfaltová pří-
jezdová cesta, nová výklop-
ná vrata Hormann (montáž r. 
2008 za 21.500Kč), čís. po-
zemku 557/12, cena 110.000 
Kč. Tel. 777965895

•  Koupím pozemek nebo dům 
(novostavba/rozestavěný) v 
Sezimově Ústí 2 (Nechyba). 
Tel. 777903503

•  Prodám garáž v Sezimově 
Ústí 2 Nechyba, ul. Svépo-
moc, zděná řadová garáž, 
nová asfaltová příjezdová 
cesta, zavedena elektřina. 
Č. ev. 359, cena 170.000 
Kč, prodej formou nejvyšší 
nabídky, SMS.  
Tel. 777903503

•  Pronajmu garáž u Hiltonu. 
Vhodná i pro motocykly.  
Tel. 602452280

•  Prodám zděný byt v OV 
v SÚ 2. Obytná plocha je 
58m2, k tomu balkon a dva 
sklepy. Nejsem realitní kan-
celář a RK prosím nevolej-
te. Tel. 732615737

•  Prodám sedací soupravu 
(rozkládací gauč + 2 křesla) 
– zachovalé za 1.000,-- Kč. 
Tel. 739912944

•  Pronájem – byt 2 + KK 
(52m²) v Táboře -Mared. 
vrch, luxusní, nový, nezaří-
zený, balkon, sklep, 3. pat-
ro, výtah, parkování, MHD. 
Nejlépe červen 2011. 
Tel. 774 236 184

•  Prodám Renault Thalie 1,4 
– 55kW, LPG, rok výroby 
3/2005, po STK, najeto 
59.400 km, první majitel. 
Obuté zimní pneu, nové let-
ní pneu. Cena 75.000,-- Kč 
Tel. 728566387

•  Vyměním byt 3+1 (75m2) v 
Sídlišti nad Lužnicí za men-
ší (Sezimovo Ústí, Tábor). 
Tel. 774124502, 777701245

•  Pronajmu byt 2+1 v 
Sezimově Ústí II.  
Tel.: 777 267 581

 
•  Prodám st. zděný byt 3+1 s 

menší zahrádkou v Sezimově 
Ústí II. Tel.: 606 602 914

 
•  Pronajmu byt 3+1 v 

Sezimově Ústí II.  
Tel.: 737 578 186

 
•  Pronajmu řadovou garáž na 

Koreji. Tel.: 774 141 260

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
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rozkládací stůl

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR 
ZA NEJLEPŠÍ CENY !

a ještě mnohem více, 
za trvale nejlepší ceny, přímo v:

České Budějovice – České Vrbné 2380, 
směr Plzeň (u Globusu)

www.bauhaus.cz 
tel.: 389 504 711-2, fax: 389 504 713 • info.807@bauhaus.cz
Otevírací doba: Po - Pá 700 - 2100 hod., So - Ne 800 - 2100 hod.

Výsuvná markýza 3 x 2 m
klikový výsuv s tyčí vlevo, včetně adaptéru pro stropní 
nebo nástěnnou montáž, provedení: šedo/ bílá

2.690,- !
ŠIROKÝ VÝBĚR DALŠÍCH 

MARKÝZ PŘÍMO 
V NAŠEM CENTRU

Souprava zahradního nábytku, 5-dílná
obsahuje: 1x rozkládací stůl 130 – 180 x 110 cm, 4x polohovatelné křeslo (bez polstrů), 
materiál: tvrdé tropické dřevo, il. foto detailů rozkládacího stolu, jednotlivé části možno zakoupit 
jednotlivě:
rozkládací stůl
130 - 180 x 110 cm

3.990,-
rozkládací stůl
180 - 210 x 110 cm

4.790,-
křeslo   990,-

7.950,- !

2.290,- !

Zahradní bazén Tampa Oceán
∅ 3,05 m x v 0,76 m, krásné 
barevné provedení 
dětského bazénu 
z trojvrstvého PVC 
s mořskou tématikou, 
snadná a rychlá 
stavba: nafoukne 
se horní prstenec, 
bazén se napustí 
vodou, která sama bazén 
postaví a vytvaruje, 
dodáváno včetně kartušové 
fi ltrace

Mobilní klimatizace 
model AF-8000E, výkon 
chlazení 8000 BTU/ 2,35 kW, 
energetická třída A, příkon 
890 W, určeno pro 
místnosti 10 - 16 m2, 
hlučnost max 56 dB

4-dílná sada nerezových 
solárních svítidel
LED diody, IP 44, ∅ 12,5 x v 38 cm

5.990,-

ŠIROKÝ VÝBĚR 
KLIMATIZACÍ PŘÍMO 

V NAŠEM CENTRU

398,-

 Pod tímto jménem jí zná mno-
ho občanů našeho města. Že se 
jmenuje Jindřiška, neví asi skoro 
nikdo.
 Paní Inka se narodila svým ro-
dičům v Olomoučanech na okrese 
Blansko. Otec pracoval u firmy 
Baťa ve Zlíně, kam se po krátkém 
čase mladá rodinka přestěhovala. 
A stěhovala se ještě jednou, a to do 
nově vznikajícího města Sezimova 
Ústí. V Baťově domku u nádraží 
Inka trávila své dětství. Vzpomí-
ná si na konec války, na nálety 
hloubkařů na železnici, při kterých 
se utíkala schovávat s rodiči ke 
Kuběnům, kteří bydleli v domku 
ve stráni nad Kozským potokem. 
Obecnou školu Inka absolvovala  
v Sezimově Ústí. Do měšťanky 
však musela chodit do Plané nad 
Lužnicí, do Beladovy vily. A to 
pěšky a ani to dětem prý nevadilo. 
Až po skončení války dochodila  
8. třídu a JUK v Sezimově Ústí.
Nově vznikající podnik, pozdější 
Silon, vyslal zájemkyně o vyučení 

do Zlína. Odtud se vrátily na Miku-

láše v roce 1949 do Sezimova Ústí, 
kde se v improvizovaných pod-
mínkách rozjížděla nová výroba. O 
těchto začátcích jsme si již povídali 
ve vyprávění pana Daňka a Haly.
 Inka nejprve pracovala na díl-
ně, dokončovala si školu a potom 
zakotvila na technickém oddělení. 
V této době vešla do povědomí 
spoluobčanů jako výborná zpěvač-
ka. Se zpíváním začala jako skoro 
každý zpěvák ve školním sboru 

pana učitele Koutka. Asi to byl 
dobrý sbor, protože vyhráli nějakou 
soutěž a za odměnu jeli na týden na 
Slovensko. 
 Jako větší děvče zkusila zpívat 
krátce s „Tamburašema“, či s ka-
pelou pana Kozáka. K „profesně 
amatérskému“ zpěvu ji prý vlast-
ně přiměl pan Šramota. Zpívala  
s tanečním orchestrem pana Uhlíře 
i pana Růžičky. V této době to byly 
vyhlášené kapely.
 Kromě zpěvu ji lákalo i diva-
dlo. Jak říká – „hrála jsem už za 
Krcha“. Podle fotografií, které jsem 
měla k nahlédnutí, prošla mnoha 
rolemi. Ráda na tu dobu vzpomíná. 
Byla to prý výborná parta lidí.
Jenomže přišly vdavky, rodina  
a čas se začal nedostávat. První 
skončil zpěv, potom i divadlo.
Ale divadlo – to loutkové,  je  
v zájmu Inky ještě dnes. Pomáhá se 
šitím kostýmů pro loutky. Podařilo 
se jí prý udělat z loutky milicionáře 
pěknou princeznu. Pracuje též jako 
mluvič loutek. Pravda, trochu ji 

dnes trápí klouby, někdy se jí hůře 
chodí, ale loutky jí stále baví a po-
třebují.
 A co popřát závěrem ženě, kte-
rá rozdávala radost svým hlasem, 
zpěvem dospělým i dětem? Nic 
víc než zdraví a zase zdraví. A ještě 
mnoho radostných chvil v rodině  
i mezi přáteli.

Anna Slunečková, 
kronikářka

Kronika představuje - Anna Kudrličková – Šenkýřová



 Jaro, krásná část roku – tako-
vá zpěvná. Proto se tímto letoš-
ním jarem prozpívaly všechny 
sezimoústecké sbory.
 O jarním festivalu sborového 
zpěvu jsem již psala v minulých 
Novinkách. Pěkné bylo i večer-
ní zpívání Nokturna a Akcentu 
v Plané nad Lužnicí. Ono to je 
zase trochu jiné, tajemnější, nežli 
ve dne.
 Nokturňáček slavil 20 let tr-
vání hned dvakrát. Nejprve s Ko-
ťaty ve Spektru. Zazpívat si přišli 
i bývalí zpěváčci, nyní již dospělí 
lidé.
 A velkou tečkou za jarním 
zpíváním byl koncert v sobotu 

4. června v Hotelu MAS, kdy 
Nokturno bylo „předskokanem“ 
jubilujícímu Nokturňáčku a pak 
zazněly mužské hlasy sboru ze 
Slovinska – Lovski pevski zbor 
Medvode. Tento sbor slaví již 35. 
narozeniny. Myslím, že nemáme 
na okrese Tábor takový mužský 
sbor. O to to bylo pro nás i pro 
posluchače zajímavější. Noktur-
no tímto společným zpěvem, ná-
sledným posezením, či seznáme-
ním hostů ze Slovinska s okolím 
našeho města mohlo splatit jejich 
pohostinnost při naší návštěvě ve 
Slovinsku před dvěma lety.
 A sluší se poděkovat městu 
Sezimovo Ústí, jeho vedení za 

pomoc s organizací a celkovou 
podporu, mažoretkám za jejich 
stepilost a bravurní vystoupení, 
prostě všem, kteří se podíleli na 

celé akci. Myslím, že na velice 
zdařilé akci.

Za Nokturno 
Anna Slunečková

 Vážení rodiče, 
nabízíme Vám týdenní letní 
kurzy anglického jazyka pro 
žáky 6. – 9. ročníků ZŠ.

 Kurzy se budou konat v ZŠ 
9. května 489 v Sezimově Ústí 
II a to v termínech:
  8. 8. – 12. 8. 2011
15. 8. – 19. 8. 2011 

 Rozsah výuky je 20 vyučo-
vacích 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 

během kurzů osvojí několik ja-
zykových okruhů včetně slovní 
zásoby, naučí se konverzovat 
v běžných  situacích a nastartu-
jí své hlavičky na příští školní 
rok.

Cena za jeden týden: 600,- Kč
 
Lektor kurzu: 
gr. Romana Talafousová

 Pokud máte zájem o naše 
kurzy, kontaktujte nás na čís-
le 381202020 a kurz zaplať-
te v kanceláři naší školy do 
8.7.2011.
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 Do podvědomí občanů našeho 
města se již víc než před rokem 
dostal velice pěkný pořad. Každý 
měsíc v prostoru knihovny v Se-
zimově Ústí 2 do pomyslného 
křesla posadí vždy nějakého pa-
mětníka, aby povyprávěl a spolu 
s posluchači i zavzpomínal na 
spolkovou činnost ve městě.
 Tentokrát do křesla usedly 
hned dvě ženy, zahrádkářsky (ale 
nejen to), paní Helena Koutenská 
a paní Anna Vlčková.
 Svaz zahrádkářů a potažmo 
i Svaz žen jsou jedny z mála 
spolků, které pracují do dnešních 

dnů. Začátky se píší někdy v roce 
1948. Obě děvčata zavzpomína-
la na dobu, kdy v Sezimově Ústí 
vznikaly první zahrádkářské ko-
lonie, rybízovna a později i mo-
štárna. Tu využívá v době nadú-
rody jablek mnoho lidí. Jablka se 
mění v chutný mošt ještě v sou-
časné době.
 Ono už to jejich oslovení 
mezi sebou – přítel – je velice 
pěkné. Děvčata se scházejí v klu-
bovně moštárny pravidelně kaž-
dý měsíc. Pochlubí se svými vý-
pěstky, proberou radosti i starosti 
života a rády společně vyjedou 

na nějaký zajímavý výlet či vý-
stavu.
 Nechci zde vypisovat všech-
no to, co besedou prošlo, kdo 
chtěl slyšet, tak přišel.
 Chtěla jsem těmito pár slovy 
poděkovat oběma děvčatům za 
jejich starostlivost a péči o spo-
lek. Činím tak jménem ostatních 
členů spolku, kteří mě o napsání 
článečku do Novinek požádali.
Trochu mě „zabolela“ jejich slo-
va na závěr. Nemají prý mezi se-
bou mládí, které má jiné zájmy.  
A tak mě napadlo, což využít 
toho, co mladé lidi zajímá. Tře-

ba origami – japonské umění 
skládání papíru. V našem městě 
máme mladé muže, kteří se tou-
to zálibou baví. Pozvat je mezi 
sebe? O tom, že se naše ženy 
origami naučí, nepochybuji. Před 
jejich ručními výrobky na výsta-
vách smekám. Nechci radit, ale 
třeba by se rády omladily!
 Závěrem přejeme oběma že-
nám hodně zdraví, hodně radosti 
ze zahrádek a hbité ruce.

Za kolektiv zahrádkářů
kronikářka 

Anna Slunečková

33. ročník celostátní přehlídky 
Středoškolské odborné činnosti.
 Přehlídka toho nejlepšího, co 
dokázali středoškolští studenti 
v rámci osmnácti oborů soutěže 
Středoškolská odborná činnost 
(SOČ) vytvořit na poli odborné 
práce a vědy, se konala ve dnech 
10. až 12. června ve Vyšší odborné 
škole, Střední škole a Centru od-
borné přípravy v Sezimově Ústí. 
Vyhlašovatelem soutěže bylo 
Ministerstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy a jejím gestorem 
byl Národní institut dětí a mládeže 
MŠMT. 

  Sezimova Ústí přijelo více 
než 300 vítězů krajských přehlídek 
SOČ, kteří zde v sobotu 11. červ-
na obhajovali své soutěžní práce 
v přírodovědných, technických  
a humanitních oborech. Témata 
prací si volili studenti zcela svo-
bodně na základě svého zájmu. Na 
celostátní přehlídce se sešly práce, 
ve kterých středoškoláci zpraco-
vali např. architektonický návrh 
kuchyně pro handicapované, vyro-
bili dálkově řízený zametací stroj, 
pustili se do zpracování návrhu re-
konstrukce divadla Drak, nebo se 

Křeslo pro hosta – poděkování

Přehlídka nejlepších odborných 
prací středoškolských studentů

Prozpívané jaro

LETNÍ KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA

Mužský pěvecký sbor Medvode

pokračování na další straně
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věnovali problematice stalkingu, 
tedy úmyslnému pronásledování  
a soutěžili s řadou dalších zpraco-
vaných témat.
 Soutěž se konala pod záštitou 
hejtmana Jihočeského kraje a sta-
rosty města Sezimova Ústí. Zú-

častnili se jí zástupci Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, 
vysokých škol, spolupracujících 
organizací, představitelé Jihočes-
kého kraje a zástupci spolupracují-
cích měst Tábor a Sezimovo Ústí. 
V porotách zasedlo 90 odborníků 

z vysokých, středních a dalších 
typů škol, odborných a vědeckých 
institucí. V neděli 12. června 2011 
byly v Divadle Oskara Nedbala  
v Táboře vyhlášeny výsledky sou-
těže a v každém z 18 soutěžních 
oborů předány ceny vždy třem 

laureátům a dalším úspěšným au-
torům soutěžních prací SOČ 2011. 
Nejlepší autoři samostatných prací 
byli navrženi předsedy odborných 
porot k reprezentaci SOČ a České 
republiky v prestižních meziná-
rodních soutěžích. 

 V neděli 15. května 2011 
byla oficiálně ukončena veřej-
ná finanční sbírka na zakoupení 
kompenzačních pomůcek pro 
dvě tváře letošního, již sedmého 
ročníku benefiční akce „Veliko-
noce s Jesusem“. Tato benefice si 
dala za úkol nashromáždit co nej-
více finančních prostředků na po-
řízení kompenzačních prostředků 
pro postižené děti. Tentokrát byla 
ve spolupráci s Táborským dení-
kem vybrána hned dvě děvčátka. 
První z nich je tříletá Anika Ry-
páčková, postižená centrální po-
ruchou zraku, epilepsií, mikroce-
falií a těžkou dětskou mozkovou 
obrnou. Shromážděné finanční 
prostředky budou použity na te-
rapeutické polohovací zařízení, 

rehabilitační pomůcky a na reha-
bilitační léčebný pobyt. Druhým 
děvčátkem je devítiletá  Adélka 
Hatáková, která se narodila před 
deseti lety s vrozenou vadou po-
hybového ústrojí, která jí zasáhla 
nohy. Nyní je zcela odkázána na 
pomoc druhých, a to hlavně ma-
minky a prarodičů. Od narození 
používá ke svému pohybu vozík, 
s maminkou cvičí a zkouší prv-
ní kroky. Shromážděné finanč-
ní prostředky budou použity na 
kompenzační pomůcky pro opo-
ru a stabilitu těla. 
 Finančními prostředky bylo 
možné přispět hned několika 
způsoby – zasláním dárcovských 
SMS, přispěním na sbírkové 
účty, účastí na hlavním hudebním 

večeru plném překvapení a ta-
nečních výstupů, kde po energic-
kých vystoupeních skupin Elect-
ric a Vees zazněla  rocková opera 
Jesus Christ Superstar v podání 
hudební formace Tábor Superstar 
Band s tanečními výstupy studia 
CODA a s dechovou sekcí Blu-
ebandu. Jednou z možností, jak 
přispět, bylo také rozmístění po-
kladniček na jednotlivá sbírková 
místa, které mimo Tábora, Pla-
né nad Lužnicí a Bechyně byly 
umístěny i v našem městě, a sice 
ve známé „Cukrárně a Kavárně  
U Josefa“ na náměstí Tomáše 
Bati, kterou provozuje Mgr. Jo-
sef Pluhař. 
 V pondělí 16. května 2011 
byly všechny sbírkové poklad-

ničky na příslušných úřadech 
otevřeny a byl spočten jejich ob-
sah. V naší cukrárně bylo shro-
mážděno pro Aniku Rypáčkovou 
3.854 Kč a pro Adélku Hatáko-
vou 3.966 Kč. Celkem na všech 
sbírkových místech bylo vybráno 
30.239 Kč pro Aniku a 28.589 Kč 
pro Adélku. Další peníze mohou 
obě slečny očekávat za dva měsí-
ce z DMS, kterých Anika obdrže-
la 224 a Adélka 128.
 Rozpečeťování se zúčastnila 
i paní Hatáková, která rozlepo-
vala obálku od tajemného dárce. 
Tato obálka obsahovala rovných 
10 000,00 Kč. 
 Všem dárcům i všem, kteří se 
na letošní charitativní akci podí-
leli, velmi děkujeme.

 Za krásného sobotního počasí 
se v sobotu 21. května konala na 
letišti Všechov soutěž Světového 
poháru leteckých modelářů. 26. 
ročník Jihočeského mezinárod-

ního poháru byl vypsán pro kate-
gorie „volných modelů“ F1A, B  
a C.
  Soutěž začala v pátek regist-
rací soutěžících na Hotelu MAS. 

Již večer byla tedy jasná rekordní 
účast 162 soutěžících z 15ti zemí. 
První kolo soutěžních letů začalo 
v sobotu ráno. Každého soutěží-
cího čekalo sedm startů. Soutě-

žící, kteří dosáhli požadovaného 
času v každém ze sedmi startů, 
postupovali do večerního rozletu, 
kde se prodlužovaly maximální 
časy soutěžního letu, aby se na-
šel vítěz. Vítězové byli známi po 
dvou kolech rozletu v každé ka-
tegorii. Slavnostní vyhlášení se 
opět přesunulo do Hotelu MAS, 
kde si soutěžící užili banket včet-
ně předtančení taneční skupiny 
Bambi. 
 Naši soutěž stihli i přední 
světoví modeláři, kteří se účast-
nili MS v Argentině konané na 
začátku května. Z pořádajícího 
klubu se nejlépe umístil Adam 
Blažek jako čtvrtý v juniorech  
a celkově na 22. druhém místě 
z 88 soutěžících v kategorii F1A 
a Vladimír Kubeš mladší na de-
vatenáctém místě z 52 soutěží-
cích v kategorii F1B.
 Závěrem patří poděkování 
skupině 56ti časoměřičů a orga-
nizačnímu týmu pod vedením 
Vladimíra Kubeše. 

Charitativní akce

Jihočeský mezinárodní pohár



Knihovna Sezimovo 
Ústí I (městský úřad)

Výpůjční doba: 
pondělí, středa 13-17 hodin 
úterý, pátek 9-11.30 hodin 
čtvrtek 9-11.3 0 12-15 hodin 
Telefon: 381 201 145 
E-mail: mk1@sezimovo-usti.cz         
http://knihovnasezimovousti.
webnode.cz/
on line katalog: 
http://82.99.180.154:81/katalog/

Výstavní klipy: 
Sezimovo Ústi na starých po-
hlednicích (František Zenkl)
Výstava otevřena červenec až září

Knihovna Sezimovo 
Ústí II – K Hájence 666

Výpůjční doba: 
úterý 9-11, 12-15 hodin 
středa 12-18 hodin 
čtvrtek 9-11, 12-16 hodin 
pátek   9-12 hodin
Telefon: 381 276 043  
E-mail: mk2@sezimovo-usti.cz
http://www.knihovnasezimo-
vousti.wz.cz/
on line katalog: 
http://85.13.99.19/katalog/

Knižní novinky:
•  E. Pleasants: Hitlerův bastard: 

Cesta peklem nacistického Ně-
mecka a Stalinova Ruska

•  D. Steel: Navžda spolu: Román 
o lásce, rodině, hledání, bolesti

•  B. Kuras: Jak zabít civilizaci: 
Humor místy až šibeniční a 
mrazivý

•  M. Balogh: Utajený poměr: 
Okouzlující příběh o lásce

•  A. Laureen: Tauranga můj 
osud: Strhující román z Nového 
Zélandu

•  J. Deveraux: Šarlatové noci: 
Historický román, láska, ro-
mantika

•  J. Downham: Ještě než umřu: 
Šestnáctiletá Tess trpí leuké-
mií v pokročilém stádiu, sepíše 
si seznam věcí, které by ještě 
chtěla stihnout, dokázat, zažít

•  F. Niedl: Štvanice: Původní čes-
ká detektivka

•  C. Brezina: Výprava za dino-
saury: Dobrodružné čtení pro 
děti

•  L. Harrisová: Vražda na Den 
otců: Případ bývalé jeptišky

•  V. Vondruška: Život ve stale-
tích: 14. Století, lexikon histo-
rie, bohatě ilustrovaný

 Projekt přibližující moderní 
komunikační technologii seni-
orům připravili studenti VŠE 
v Praze.
 Výukový modul www.jak-
nafacebook.eu umožňuje překo-
nat seniorům nedůvěru a obavy 
z nové technologie.
 „Senioři patří k věkové sku-
pině, která Facebook příliš ne-
využívá, ačkoliv s internetem 
často a rádi pracují. Facebook 
přitom nabízí užitečné komuni-
kační funkce, které právě senioři 
mohou s úspěchem použít. Zdálo 
se nám zbytečné, aby mezi Face-
bookem a seniory stála bariéra 
předsudků a obav, proto jsme se 

rozhodli seniorům připravit uži-
vatelsky přívětivé a bezpečné 
nácvikové prostředí“  vysvětlil 
Antonín Hráský, člen studentské-
ho projektového týmu.
 Studenti svůj nápad úspěšně 
realizovali a seniorům jej před-
stavili prostřednictvím komunit-
ního webu www.sedesatka.cz, 
určeného právě seniorům, který 
měsíčně navštíví desetitisíce dří-
ve narozených.
 „Dostupnost nových interne-
tových komunikačních techno-
logií seniorské populaci je často 
omezena zvýšenými nároky na 
uživatelskou zdatnost. Typic-
kým uživatelem Facebooku je 

člověk, pro kterého je internet 
médiem stejně samozřejmým, 
jako třeba televize. Senioři  však 
na internetové informační dálni-
ci potřebují zpočátku navigovat, 
zkoušet si jízdu na trenažéru, učit 
se dopravním pravidlům“ uvedl 
Jan Vojvodík, šéfredaktor www.
sedesatka.cz .
 Projekt www.jaknafacebook.
eu je jednou z možností, jak  
předcházet budoucímu sociální-
mu vyloučení seniorů. Bezbarié-
rový přístup k internetu a komu-
nikačním sítím totiž otevírá okno 
do světa i lidem, kterým věk  
a zdravotní problémy neumožňu-
jí každodenní sociální kontakt.

Kontakt:
Bc. Antonín Hráský, VŠE Praha
721 564 564
hrasky@centrum.cz

Ostatní členové týmu 
www.jaknafacebook.eu:
Danda Jan, Bc.
Gleich Viktor, Bc.
Janíčková Kristýna, Bc.
Krejčí Václav, Bc.
Malinová Kateřina, Bc.
Peřinka Petr, Bc.
Tomko Marián, Bc.
Vávra Ondřej, Bc.
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Pozvánka do městských 
knihoven

STUDENTSKÝ PROJEKT POMÁHÁ SENIORŮM NA FACEBOOK

sobota 2.7. od 14.00 do 19.00 hodin
Dobové slavnosti Kozí hrádek 
šermířské souboje, rytířský turnaj, kejklíř, ukázky mučení, staré zbraně 
a řemesla, dobové tance, sokolníci, domácí zvířátka, hry a soutěže pro 
děti, pohádky, prodejní stánky, divadelní hra Mistr Jan Hus

neděle 3.7. od 16.00 hod. do 21.30 hod.
Svítání - country - folk festival
areál letního kina Hilton
Za Sluncem, Duo Chance, Vrámci Možností, Kekit a Sqadra, Třetí Slo-
ka, Jiří Šmidt

Městské středisko kultury a sportu 
Sezimovo Ústí - připravujeme pro Vás na léto
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sobota 27. 8. od 16.00 do 01.00 hodin
Hiltonfest - přehlídka neprofesionálních kapel, 8. ročník 
areál letního kina Hilton S. Ústí II 

Připravujeme pro Vás divadla 
– podzim  2011:
Causa Rudolf – zahájení divadelní sezóny
Divadelní soubor Bystřice – představení pod širým nebem  
u Spektra Pátek 2. září  19.00 hod.   Hra na mocenské šachovni-
ci autora Jana Brabence, Čecha žijícího ve Vídni, vytváří atmosféru 
Vídně z přelomu století. Zavede diváka na banket baronky Vetserové 
(Marie Neradová)  při příležitosti zasnoubení své dcery s tajemným 
neznámým. Od nepozvané návštěvnice Mizzi Kasparové (Michaela 
Starostová)  se baronka dozví, že neznámý snoubenec je spíše pouze 
milenec a je jím Rudolf Habsburg, následník trůnu. 

SVĚTÁCI - Divadelní společnost Olgy Želenské Praha
Pondělí 3. října 19.00 hod. 
Notoricky známá hudební komedie Vratislava Blažka a Zdeňka Pod-
skalského s písněmi Evžena Illína a Vlastimila Hály je jedním z nej-
oblíbenějších českých filmů. V divadelní úpravě v režii Lumíra Olšov-
ského se na jevišti objeví populární tváře: Mahulena Bočanová, Adéla 
Gondíková, Vlasta Žehrová, Olga Želenská, Monika Absolonová, Iva-
na Andrlová anebo Jana Zenáhlíková v rolích lehkých dam, Miriam 
Kantorková nebo Vlasta Peterková jako paní Trčková, Dalibor Gon-
dík, Martin Zouhar, Zbyšek Pantůček, Aleš Háma, Filip Tomsa, Lu-
mír Olšovský, v rolích fasádníků Martin Sobotka, Pavel Vítek a Lukáš 
Pečenka. Jako zvláštní hosté učinkují v roli profesora Jan Přeučil nebo 
„dechovkový král“ Josef Oplt.

ZHASNĚTE LAMPIONY - La Fabrika Praha 
Listopad 2011  19.00 hod. 
Slavná ruská hra dramatika Alexeje Gel´mana  „LAVIČKA“ dostala 
v novém překladu a režii Petera Serge Butka současný náboj a dynami-
ku. Překlad vznikal přímo na tělo přední české herečce Tatianě Vilhe-
mové a slovenskému herci bratislavského divadla Astorka – Korzo 
Mariánu Miezgovi. Každý hraje ve svém rodném jazyce a vzniká tím 
působivá hra slov a temperamentů. Oba herci podávají skvělé herecké 
výkony s obdivuhodnou lehkostí a šarmem. 

POMOCNICE V DOMÁCNOSTI - Divadelní a hudeb. 
sdružení Rubikon Tábor - Listopad 2011  19.00 hod. 
Tato situační a konverzační komedie v režii Jana Melichara pojednává  
o řadě neuvěřitelných náhod, které vzniknou, když si dva manželé při-
vedou domů své milenecké protějšky a samozřejmě si myslí, že ten 
druhý je kdekoli jinde, jen ne v tom samém bytě.  Hrají: Jaroslava Pro-
kopová, Iveta Nemravová, Jan Melichar, Tereza Horská, Ladislav Šustr.

DNES HRAJEME CYRANA - Div. spol. Olgy Želenské Pra-
ha - 8. března 2012 19.00 hod. 
Slavná americká komedie v režii Lumíra Olšovského o všedních věcech 
nevšedního divadelního života. „Bensonovo divadlo“ zavítalo do Buffa-
la. Jde o zadluženou kočující divadel. společnost, kterou postupně opou-
štějí její zoufalí členové. Hrají: Libor Hruška / Petr Pospíchal / Marcel 
Vašinka, Ivana Andrlová / Olga Želenská, Jana Birgusová / Hana Kusnje-
rová, Ludmila Molínová / Jana Šulcová, Lumír Olšovský /Viktor Limr / 
Zbyšek Pantůček, Michal Hruška / Filip Tomsa, Adéla Gondíková / Lucie 
Zedníčková / Jana Zenáhlíková, Vladimír Čech / Petr Gelnar. 

Připravujeme pro děti:
Pohádkové království
Milí rodičové, babičky a dědečkové,  v září navštíví Spektrum pan 
KRÁL a otevře nové pohádkové království „Z pohádky do pohádky“. 
Děti zde dostanou pohádkovou knížku, do které budou sbírat razítka. 
Razítka se budou tiskat na každé pohádce, ať  už se jedná o pohádku 
loutkovou, či hranou. Doma pak k příslušnému razítku  zapíšete název 
pohádky, kterou jste navštívili v našem království.
Při slavnostním ukončení dětské divadelní sezóny (v květnu 2012) pan 
král každému, kdo nasbírá deset pohádkových razítek, předá dárek.
Pro školy a školky bude nově připravena 4.10. akce: Mezinárodní 
den ochrany zvířat. „Máme rádi zvířátka“

Připravujeme pro seniory:
Senior klub – Již tradiční taneční večery pro starší a střední ge-
neraci. Vstupenky budou nadále slosovatelné, opět se představí různé 
taneční kluby se svými ukázkami tanců i různí hosté. Jako novinku 
připravujeme ochutnávky výrobků regionálních firem a soutěže.

Předprodej od září v kanceláři MěXus – budova 
Spektrum 1. patro, vchod od parkoviště.
Pondělí a středa: 9.00 – 11.00, 13.00 – 16.00 hod.  Rezervace na tel.: 
381/276707, nebo mailem MeXus@sezimovo-usti.cz 
* změna programu vyhrazena

Novì otevøená prodejna

MASO - UZENINY
Vás zve k nákupu:
• široký sortiment výsekového vepøového a hovìzího masa
• možnost objednávky chlazené zvìøiny z kontrolovaného chovu
   z jižních Èech a volné pøírody na Šumavì ( divoèák, jelen, srna)
• uzeniny jsou od dodavatelù, kteøí preferují tradièní receptury 
   s vysokým podílem masa

Najdete nás v objektu hotelu MAS (vedle vinotéky) 
Každý týden

akce

na maso a uzeniny

Nově rekonstruované hodiny na Husově náměstí v Sezimově Ústí 1
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ROŽMBERSKÉ SLAVNOSTI

Od úmrtí posledního Rožmberka (Petra Voka) uplynulo letos 400 let. I město 
Sezimovo Ústí si v sobotu 18. června 2011 připomnělo dobovými oslavami  
s názvem „Dělení růží“ toto výročí a společné kořeny s jedním z nejvýznamněj-

ších rodů v Čechách. V rámci oslav se konala výstava věnovaná rodu Rožm-
berků, dobový průvod, přehlídka kostýmů a další doprovodný program na 
náměstí v Sezimově Ústí 1 - hudba, divadelní představení, dobová řemesla …


