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Vážení spoluobčané,
 vánoční období je již dávno 
minulostí, zima se ukázala ve 
své plné síle a kráse v podobě 
třeskutých mrazů a bílé sněhové 
pokrývky. Dala na sebe dlouho 
čekat, ale je tu a s ní i zimní 
radovánky pro děti i dospělé. 
 Čas běží a máme zde masopust. 
Masopust, a zvláště několik 
posledních dní tohoto období, 
byl pro lidi v minulosti oficiálním 
svátkem hodování, během kterého 
bylo třeba se dosyta najíst. Pak 
následoval dlouhý čtyřicetidenní 
půst. V době masopustu se konaly 

hostiny, tancovačky a vepřové 
hody. Masopust končil v noci před 

Popeleční středou, kdy ponocný 
zatroubil na roh a rychtář všechny 

vyzval k rozchodu. Na Popeleční 
středu se naposledy konzumovaly 
mastné rohlíky s kávou nebo 
mlékem, dopoledne ještě byla 
povolena kořalka. Oběd byl už 
přísně postní.
 Toto byla minulost. Většina 
z nás má masopust spojený  
s průvodem masek, který obchází 
s muzikou okolí. I toto veselí 
skončí a budeme se těšit na 
hřejivé sluneční paprsky, které 
opět probudí přírodu a nám dodá 
energii do dalšího období.

Pavel Samec
místostarosta

Slovo místostarosty

Tři sta a jednadevadesát metrů. Tak 
dlouhou housenku ze sněhových 
koulí postavili sezimoústečtí 
občané v neděli 12. února na 
náměstí T. Bati. Vysloužili si 
tak zápis do knihy rekordů  
a Sezimovo Ústí se stalo městem, 
které se může pochlubit nejdelší 
českou sněhovou housenkou. Její 
hlavu vysochali studenti Střední 
uměleckoprůmyslové školy  
v Bechyni a její dlouhé tělo tvořilo 

4554 koulí. Na odpolední dovádění 
na sněhu, které zorganizoval 
Měxus ve spolupráci se Správou 
města Sezimovo Ústí a Ski 
areálem Monínec, si přišlo zařádit 
bezmála pět stovek lidí. O zábavu 
se po celé dvě hodiny staral tým 
z Rádia BLANÍK. Krátkou relaci 
o sněhovém sochání odvysílala 
dokonce Česká televize. 

Kateřina Nimrichtrová 
Měxus

Jednou z nejvýznamnějších lednových kulturních událostí v Sezimově Ústí byl 
reprezentační ples města, který se konal v soboru 21. ledna ve velkém sále 
hotelu MAS. K tanci hrála skupina TOX, v salonku měli hosté možnost po-
slechnout si Hudce z Kyjova a zazpívat si s nimi. Zahájení patřilo mažoretkám 
a po úvodním waltzi se parket zaplnil tanečníky, a tak tomu bylo až do konce. 
Vstupenky byly slosovatelné, a tak si šťastní výherci mohli odnést i řadu hod-
notných cen, mezi kterými nechyběla ani již klasická uzená kýta. 
Ples města by se nemohl konat bez účasti sponzorů, kterým patří poděkování: 
HOCHTIEF CZ a.s., KONICA MINOLTA s.r.o., ENERGOINVEST a.s., E-ON 
ČR, C-ENERGY BOHEMIA s.r.o., VSP DATA, ASTON služby v ekologii, ČEVAK 
a.s., RUMPOLD s.r.o., DBD CONTROL SYSTEMS s.r.o., DAICH spol. s.r.o., 
GEFOS a.s., ENVI-PUR s.r.o., KOPOS technik s.r.o., BOHEMIA a.s., Pojišťo-
vací makléřství.

Tři sta a jednadevadesát metrů



 S novým rokem vstoupil  
v platnost i nový rozpočet města 
Sezimovo Ústí. Ten je pro rok 
2012 koncipován jako přebytkový 
s tím, že přebytek v hospodaření 
v celkové výši 5 359,20 tis. Kč 
bude použit jednak ke splátkám 
dlouhodobých úvěrů, jednak 
k posílení rezervy volných 
finančních prostředků. Úhradou 
splátek úvěrů se sníží úvěrové 
zatížení města k 31. 12. 2012 na 
9,1 mil. Kč, což vytváří prostor 
pro možnost přijetí nového úvěru 
a realizaci takových projektů, 
které by město bez dočasného 
zapojení cizích zdrojů realizovat 
nemohlo, to vše při zachování jeho 

finančního zdraví.
 Proč dochází k navýšení rezervy 
volných finančních prostředků 
namísto zapojení prostředků do 
rozpočtu r. 2012 např. ve formě 
nových investičních akcí či 
mimořádných oprav? Je to dáno 
tím, že se zastupitelstvo města 
shodlo v dubnu 2011 na tvorbě 
rezervy určené k financování 
výstavby domova seniorů  
(k 31. 12. 2012 by měla dosáhnout 
předpokládané výše 13,1 mil. Kč). 
 To ale neznamená, že v průběhu 
roku 2012 bude město stagnovat  
a nedojde k jeho dalšímu rozvoji 
či pracím na zkvalitnění života  
v Sezimově Ústí. Ve schváleném 

rozpočtu jsou zahrnuty např. 
rekonstrukce chodníků v ul. 
Palackého, Nerudova a nám. 
Ludvíka Svobody, první část 
rekonstrukce tělocvičny ZŠ  
a MŠ 9. května, dofinancování 
projektu Sběrný dvůr.  Pro případ 
schválení dotací jsou v rozpočtu 
také rezervovány prostředky na 
částečné dofinancování některého 
z projektů Revitalizace sídelní 
zeleně, zateplení MŠ Kaplického  
a MŠ Lipová, digitalizace kin. 
Mimo to rozpočet počítá s náklady 
na zpracování dopravní studie 
města a statického posouzení lávky 
přes E55 a projektovou přípravou 
I. etapy rekonstrukce Táborské 
ulice.     

Martin Doležal, starosta města
Miroslava Svitáková, vedoucí 

OEP
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 Novodobé Pompeje či 
středověká Trója. Každé město se 
rádo chlubí svou dlouhověkostí  
a v tom smyslu se jí může pyšnit 
i Sezimovo Ústí. To sice bylo 
řadu let prezentováno jako jedno 
z nejmladších českých měst, ale 
jeho dějiny, i když byly na více 
než 400 let přerušeny, sahají 
daleko do minulosti. A právě  
s raným obdobím existence 
našeho města je spojeno 
významné výročí, které si 
připomínáme v letošním roce. 
 První nalezené známky 
osídlení na území Sezimova Ústí 
jsou již ze střední doby kamenné, 
tzv. mezolitu (8-6 tisíc let př. n. 

l.). Poté jsou dějiny 
zahaleny tajemstvím, 
ze kterého se 
vynořuje v první 
polovině 13. století 
rozvíjející se sídliště 
městského typu, 
které bylo na tomto 
důležitém obchodním průtahu při 
ústí Kozského potoka založeno 
hradeckou větví Vítkovců. Do let 
1250 resp. 1256 se datuje souhlas 
generální kapituly dominikánů se 
zasvěcením klášterního kostela  
v Ústí sv. Dominikovi, z čehož 
lze usuzovat, že v té době to bylo 
již poměrně vyspělé město, neboť 
tento řád své komunity zřizoval 

jen ve významnějších 
sídlech. A že se Řádu 
bratří kazatelů (tak se 
oficiálně dominikáni 
nazývají) ve městě 
dařilo, svědčí i to, 
že mohl zapůjčit 
jistý finanční obnos 

panu Vokovi z Rožmberka. 
Ten na svůj dluh nezapomněl  
a ve své závěti ze dne 4. června 
1262 dominikány odškodnil.  
A právě tento text obsahuje první 
písemně doloženou zmínku  
o našem městě, od které uplynulo 
právě 750 let.  
 Naše město bylo v testamentu 
nazváno prostě Auczt, tj. Ústí. 

Zpřesňující název Ústí nad řekou 
Lužnicí se objevuje až v listině 
Karla IV. z r. 1345, současný 
název Sezimovo Ústí je pak 
doložen poprvé v roce 1389,  
v novodobé historii až v roce 
1920. 
Výročí 750 let si jistě zaslouží 
důstojnou připomínku a vy se 
tak můžete těšit na celou řadu 
kulturních, společenských či 
vzdělávacích akcí, které při této 
příležitosti připravuje vedení 
města ve spolupráci s Městským 
střediskem kultury a sportu. 

Martin Doležal, 
starosta města

 Sezimovo Ústí stále zůstává 
druhým největším městem co do 
počtu obyvatel v okrese Tábor. Je 
nás rok od roku vždy trochu méně, 
ale obdobně je tomu i v Soběslavi 
a Veselí nad Lužnicí.
 Počet obyvatel žijících v obou 
částech města byl v roce 1971 
něco málo přes 8 000. V tom 
roce bylo 134 narozených a 56 
zemřelých obyvatel. Tento trend, 
kdy počet narozených dětí byl  
v poměru k počtu zemřelých 
téměř trojnásobný, pokračoval  
v letech 1972 – 1980, kdy se rodily 
tzv. „Husákovy děti“. Maximální 

počet obyvatel – skoro 9 400 – je 
zaznamenán ve statistice v roce 
1984. V té době vzkvétala výroba 
v továrnách Kovosvit a Silon  
a Sezimovo Ústí mělo navíc i velké 
množství přechodně hlášených 
obyvatel.
 Historickým okamžikem 
pro město Sezimovo Ústí bylo 
zahájení výstavby sídliště Nad 
Lužnicí. Původně byl pozemek 
pod současnými paneláky  
v katastrálním území Sezimova 
Ústí, ovšem před výstavbou došlo 
k dohodě o změně a katastrální 
území sídliště se připojilo  

k Táboru. Od té doby tvoří hranici 
s Táborem poslední řada rodinných 
domků v Sezimově Ústí.
 Počet obyvatel začal výrazně 
klesat a už v roce 1988 mělo 
Sezimovo Ústí pod 8 000 
obyvatel. Město zestárlo, zvýšil 
se průměrný věk – pro srovnání v 
roce 2001 byl průměrný věk 42,6 
let a na konci roku 2010 44,6 let. 
Počty narozených a zemřelých 
jsou v posledních letech téměř 
vyrovnané, tj.  60 – 80 obyvatel  
ročně.
 I když statistiky v některých 
městech vykazují v posledních 

letech nárůst narozených dětí, 
bohužel právě odchod nejsilnějších 
ročníků 1970 – 1980 ze Sezimova 
Ústí za bydlením do Tábora  
a jiných měst v důsledku znamená, 
že se u nás počet narozených dětí 
výrazně nezvyšuje.
 Na konci roku 2011 mělo město 
Sezimovo Ústí 7 240 obyvatel,   
o 43 méně než na konci roku 2010. 
Nezbývá než věřit, že pokles se 
zastavil a do budoucna si přát  
a doufat, že bude pomalu stoupat.

Naďa Řezáčová, 
matrikářka

750. výročí

Vývoj počtu obyvatel v Sezimově Ústí

Rozpočet r. 2012 (tis. Kč)

Příjmy celkem 98 428,20

Výdaje celkem 93 069,00

Výsledek salda hospodaření (příjmy - výdaje) 5 359,20
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 Město Sezimovo Ústí 
rozhodnutím Rady města 
Sezimovo Ústí ze dne 16. 1. 2012 
zřídilo v roce 2012 tyto fondy:
•  Fond kultury a zájmové 

činnosti
• Fond sportu a tělovýchovy
• Fond sociální
• Fond životního prostředí
 
 Žádosti o přidělení prostředků 
z fondů lze podat jen na 
předepsaném formuláři, který je k 
dispozici na webových stránkách 

města www.sezimovo-usti.cz, 
u tajemníků příslušných komisí 
rady města či na podatelně MěÚ.

Žádost se podává na předepsaném 
formuláři v termínu do 31. 3. 
2012. 
 Bližší informace o fondech 
jsou k dispozici na úřední desce 
města, na webových stránkách 
města, na odboru Ekonomiky 
a plánování u Ing. Miroslavy 
Svitákové a u tajemníků 
příslušných komisí rady města.

Fondy města Sezimovo Ústí

 Místní poplatek je splatný do 
31. 5. 2012. Poplatek je mož-
no uhradit v úředních hodinách 
v pokladně Městského úřadu  
v Sezimově Ústí, poštovní poukáz-
kou (každý ji obdrží do poštovní 
schránky), nebo bankovním pře-
vodem nově na účet u Oberbank 
AG, č. účtu 7200005553/8040.
 Platba za domácnost může být 
odvedena společným zástupcem, 
za rodinný nebo bytový dům 
vlastníkem: tyto osoby jsou po-
vinny oznámit  jména a data na-
rození osob (variabilní symboly), 
za které poplatek odvádějí. Plat-
bu na účet je pak možno provést 
jedním bankovním převodem  
s tím, že do textu pro příjemce 
je nutné uvést správné variabilní 
symboly ostatních členů rodiny.

 Poplatníci, kteří byli v roce 
2011 osvobozeni  či jim byla po-
skytnuta úleva z důvodu, že jsou 
držiteli průkazu ZTP/P či ZTP 
a mají tyto průkazky s platností 
bez časového omezení či trvalé, 
nemusí v roce 2012 průkazky do-
kládat.
 Poplatníci, kteří byli v loň-
ském roce osvobozeni z důvodu
- umístění v sociálních a zdra-
votních ústavech nebo v domo-
vech seniorů nebo
- dlouhodobě pobývající v za-
hraničí,
musí každoročně dokládat exis-
tenci skutečností zakládající osvo-
bození od poplatkové povinnosti.

Jana Koubová, 
odbor EP,  č. dveří 305

tel. č. 381 201 129

Místní poplatek za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a od-

straňování komunálních odpadů

Místní poplatek je splatný do  
30. 4. 2012. Poplatek je možno 
uhradit v úředních hodinách 
v pokladně Městského úřadu v 
Sezimově Ústí, poštovní poukáz-
kou (každý ji obdrží do poštovní 

schránky), nebo bankovním pře-
vodem nově na účet u Oberbank 
AG, č. účtu 7200005553/8040.

Jana Komárková, 
odbor EP,  č. dveří 308

tel. č. 381 201 121

Místní poplatek ze psa

 Komise MHD pracuje od  pod-
zimu roku 2010 v tomto složení: 
Předseda Pavel Jinda, místopřed-
seda Josef Doležal, tajemník ko-
mise Josef Beránek. Členy komise 
jsou Petr Schorník, Karel Homol-
ka, Ladislav Štiller, Karel Haisl, 
Luděk Zyka a Libor Borč ml. 
 V roce 2011 komise řešila ná-
sledující otázky na úseku dopravy 
ve městě: 
-  připojení nemovitostí k míst-

ním komunikacím dle § 10 zá-
kona č. 13/1997 Sb. o pozem-
ních komunikacích

-  zřizování rezervovaných par-
kovišť

-  změny dopravního značení ve 
městě - jak svislého tak i vodo-
rovného, žádosti o přechodné  
a trvalé dopravní značení, vše 
ve spolupráci s dopravní poli-
cií a odborem dopravy MěÚ 
Tábor

-  projednávání žádostí občanů 
o opravy chodníků, vozovek  
a veřejného osvětlení, zařazo-
vání do plánu oprav komuni-
kací ve městě

-  řešení problematiky parkování 

ve spolupráci s městskou po-
licií, návrhy lokalit, kde by se 
mohla rozšířit kapacita parko-
vacích míst

-  organizování dotazníkových 
akcí v souvislosti se změnami 
systému  dopravy - jednosměr-
ky, snížení rychlosti, atd.

-  vyjadřování se k žádostem ob-
čanů na omezení přístupu nebo 
průchodnosti na pozemcích 
města

-  ve spolupráci se správou města 
jedná ve věcech  zimní údržby 
komunikací

 Komise se schází pravidel-
ně jednou za měsíc a protože je 
poradním orgánem rady města, 
veškerá doporučení předkládá ko-
mise radě města k vyjádření. Dle 
potřeby si komise zve k jednání 
zástupce právnických a fyzických 
osob (občanů) a další zástupce po-
třebné pro řešení projednávaných 
otázek.   
Občané se mohou obracet se svý-
mi problémy a dotazy na kterého-
koliv člena komise. 

Josef Beránek, 
tajemník komise

Činnost komise místního 
hospodářství a dopravy,  
která je zřízena Radou  
města Sezimovo Ústí 

 Pro volební období 2010 – 
2014 rada města jmenovala toto 
složení komise: Předseda ko-
mise: p. František Hrádek, ta-
jemník komise: Bc. Petr Klíma 
(tel. 381201143), členové: Ing. 
Karel Tůma, p. Václav Gabriel,  
p. Vlastislav Feik
 Činnost komise: Komise jako 
poradní a iniciativní orgán rady 
města předkládá radě města ná-
vrhy na řešení nejrůznějších 
aspektů, týkajících se ochrany 
životního prostředí ve městě. 
Jako kolektivní orgán projednává 

zejména podněty občanů na po-
kácení dřevin na pozemcích měs-
ta, vyjadřuje se ke koncepcím 
a systému nakládání s odpady, 
projektům na výsadbu či obno-
vu zeleně. Dále posuzuje žádosti  
o granty z Fondu životního pro-
středí města k podpoře činností 
na území města v oblasti péče 
o životní prostředí a ekologické 
výchovy a předkládá radě návrh 
na rozdělení dotace.

Petr Klíma, 
tajemník komise životního 

prostředí

Komise ochrany životního prostředí

 Letos tomu bude 750 let, 
kdy se o městě Sezimovo Ústí 
objevila první písemná zmín-
ka. A máme tu významné výro-
čí. A budeme slavit. Gró oslav 
chystá město Sezimovo Ústí 
a Městské středisko kultury  

a sportu na čtvrtý květnový tý-
den. Zahájit bychom ho chtě-
li výstavou, která by alespoň 
částečně zmapovala historii 
města. Pomozte nám, prosím. 
Provětrejte svá alba, oprašte 
krabičky svých prarodičů a po-

dělte se s ostatními o poklady, 
které máte doma. Historické 
fotografie či jiné dokumenty  
o Sezimově Ústí, které nám 
laskavě zapůjčíte, zakomponu-
jeme do expozice a po skonče-
ní akce v pořádku vrátíme. 

 Děkujeme za vstřícnost. 
Bližší informace vám sdělíme 
na tel. č. 381 276 707.

Kateřina Nimrichtrová,
PR manažer, Měxus

Provětrejte svá fotoalba
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 V současné době se v k.ú. Se-
zimova Ústí používají k odkládá-
ní separovaných složek odpadu 
převážně plechové kontejnery   
o objemu cca 1,5 m3.  Na základě 
místního šetření stavu stanovišť a 
sběrných nádob na separovaný 
odpad, které proběhlo v závěru 
roku 2011, byl zjištěn dlouhodo-
bě neuspokojivý stav některých 
těchto nádob na separovaný od-
pad. Jelikož oprava těchto kon-
tejnerů se po bližším posouzení 
projevila jako nerentabilní, bylo 
rozhodnuto o nákupu nových 
polyethylenových kontejnerů. 
Na území Sezimova Ústí vybra-
li pracovníci správy města čtyři  
stanoviště s nejvíce poškozenými 

kontejnery a na těchto místech  
bylo přistoupeno k celkové vý-
měně kontejnerů. 
Přehled stanovišť s novými kon-
tejnery:
1) Švehlova ul. – u budovy ZŠ
2)  9. května – u prodejny Flos-

man
3)  nám. T. Bati – u obchodního 

střediska Astra
4) K Hájence – u výměníku

 Celkem bylo nakoupeno 17 ks 
nádob o objemu 2,5  m3 a 8 ks 
nádob o objemu 1,5 m3.  Celko-
vá  hodnota přesáhla  330 tis. Kč. 
Část starších kontejnerů  bude 
opravena a použita na posílení 
ostatních  frekventovaných sta-

novišť. Provedenou úpravou do-
šlo k navýšení objemu sběrových 
nádob a zlepšení estetického 
vzhledu jednotlivých stanovišť. 
Nový přehled veškerých stano-

višť, včetně aktualizovaného po-
čtu sběrových nádob bude sou-
částí příštího vydání Novinek. 

Karel Tůma
správa města

 Koncem měsíce ledna tohoto 
roku obdrželi všichni zákazníci 
společnosti ENERGOINVEST, 
a.s. vyúčtování ceny tepelné 
energie za rok 2011. Průměrná 
zálohová cena tepelné energie 
pro systém tepelného hospodář-
ství v Sezimově Ústí byla pro 
rok 2011 stanovena ve výši 675,0 
Kč/GJ s DPH. Průměrná konečná 
– vyúčtovací cena tepelné ener-
gie roku 2011 je 695,97 Kč/GJ 
s DPH. Tato cena je dále dělena 
dle úrovně předání, u odběra-
tele s vlastní stanicí činí 679,43 
Kč/GJ s DPH, u odběratele bez 
vlastní stanice činí 706,93 Kč/GJ 
s DPH. 

 Tento nepříznivý nárůst ceny 
o 3,1 % oproti ceně kalkulova-
né byl způsoben nejen vyššími 
náklady na opravy (měření a re-
gulace, rozvody tepla, domovní 
předávací stanice), ale především 
nízkými odběry tepla, které byly 
nejnižší v historii tepelného hos-
podářství (plán 83 500 GJ/rok, 
skutečnost 74 343 GJ/rok, tj. sní-
žení odběru tepla o 11%). 
V průběhu měsíce března bude 
stanovena na dozorčí radě spo-
lečnosti zálohová cena tepelné 
energie pro rok 2012.

Ing. Jaroslav Kudrna 
člen představenstva

ENERGOINVEST, a.s.

Obnova stanovišť separovaného odpadu 

CENA TEPLA 2011

 V rámci zlepšování svých 
služeb Česká daňová správa při-
pravila pro letošní rok opět celou 
řadu opatření, která vycházejí 
vstříc poplatníkům daně z pří-
jmů fyzických osob. Přiznání  
k této dani budou vybírána nejen 
na finančních úřadech, ale i na 
všech obcích s pověřeným obec-
ním úřadem (tzv. dvojkových ob-
cích).
 Na uvedených obcích přitom 
nepůjde o prostý výběr přiznání 
k dani z příjmů fyzických osob, 

ale budou zde poskytovány i re-
levantní informace potřebné pro 
jejich vyplnění.
 V malé zasedací místnosti 
Městského úřadu v Sezimově 
Ústí budou pracovníci Finanční-
ho úřadu v Táboře  poskytovat 
informace k uvedené problema-
tice ve dnech            14. března 
2012 (středa) a 21. března 2012 
(středa) vždy od 15.00 do 16.30 
hodin.  Připomínáme, že zde ne-
bude možné daň zaplatit v hoto-
vosti, ale platbu lze provést pro-

střednictvím poštovní poukázky 
na pobočkách České pošty nebo 
bezhotovostně prostřednictvím 
bankovního příkazu z bankovní-
ho účtu, případně formou inter-
netového bankovnictví.
 Od 16. února 2012 jsou na 
Městském úřadě v Sezimově 
Ústí k dispozici tiskopisy přizná-
ní k daním z příjmů a  informační 
letáky. 
 Pro úplnost připomínáme, 
že podání daňového přiznání 
(včetně jeho příloh) lze učinit 

též elektronicky formou datové 
zprávy opatřené nebo neopatřené 
zaručeným elektronickým podpi-
sem nebo prostřednictvím datové 
schránky, a to ve tvaru a struktu-
ře a za podmínek zveřejněných 
Ministerstvem financí v aplikaci 
Elektronické podání pro daňovou 
správu, která je k dispozici na in-
ternetových stránkách Minister-
stva financí (www.mfcr.cz). 
 Více informací najdete na in-
ternetových stránkách České da-
ňové správy (http://cds.mfcr.cz). 

Pracovníci finančních úřadů budou pomáhat daňovým poplatníkům

Prvním občánkem roku 2012 v Sezimově Ústí je Nela Šonková ze Sezimova 
Ústí I., která se narodila 1.1.2012. Rodiče Nely převzali od starosty a mís-
tostarosty města dárek, který město Sezimovo Ústí dává prvnímu občánkovi 
narozenému  v novém roce v Sezimově Ústí.

První občánek 2012



Novinky ze Sezimova Ústí strana 5 1/2012

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. 
služeb - 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

 Mnozí z nás se těší již teď na 
jarní a letní dny. V těchto měsí-
cích bychom rádi okolo našich 
domů spatřili aspoň kousek trav-
naté plochy a ne rozježděnou hal-
du hlíny.
 Mnoho řidičů se chová ne-
ohleduplně vůči svému okolí. 
Žádáme vás, řidiče motorových 
vozidel, o respekt k životnímu 
prostředí a parkování svých vo-
zidel dle zákona o pozemních 
komunikacích. Travnatá plocha 
není určena k parkování  motoro-
vých vozidel, pokud není obecně 
závaznou vyhláškou upraveno 
jinak.  K tomu účelu jsou určena 

parkoviště a odstavné plochy.
 Procházka ulicemi může být 
příjemným trávením volného 
času. Při nahlížení do výloh, ob-
divování nových fasád domů či 
při pouhém zírání do oblak však 
nezapomeňte čas od času zkon-
trolovat místa, kam šlapete. Je 
možné si domů donést nechtěný 
„suvenýr“, který pro vás přichys-
tal některý z nepořádných pejs-
kařů. Pro určitou skupinu maji-
telů psů je totiž úklid po svých 
nejlepších přátelích nad jejich 
síly. V rámci prevence je proto 
činnost městské policie zaměře-
na na  kontrolu obecně závazné 

vyhlášky č. 8/2007, týkající se 
pohybu psa na veřejném pro-
stranství, opatření psa evidenční 
známkou, zda majitel psa uklízí 
jeho  exkrementy…  Za porušení 
uvedené vyhlášky bylo uloženo 
několik blokových pokut,   avšak 
nutno dodat, že bez aktivní účasti 
a odpovědnosti pejskařů se situa-
ci podaří řešit jen velmi těžko.
 Pro širokou veřejnost jsou na 
služebně MP k vyzvednutí propa-
gační a preventivní materiály.

Martina  Machálková,
zástupce velitele MP

Městská policie informuje 

        Městská policie informuje  

 
 Mnozí z nás se těší již teď na jarní a letní dny. V těchto měsících bychom rádi okolo 
našich domů spatřili aspoň kousek travnaté plochy a ne rozježděnou haldu hlíny. 
Mnoho řidičů se chová neohleduplně vůči svému okolí. Žádáme vás, řidiče motorových 
vozidel, o respekt k životnímu prostředí a parkování svých vozidel dle zákona o pozemních 
komunikacích. Travnatá plocha není určena k parkování  motorových vozidel, pokud není 
obecně závaznou vyhláškou upraveno jinak.  K tomu účelu jsou určena parkoviště a odstavné 
plochy. 
 

 
 
 Procházka ulicemi může být příjemným trávením volného času. Při nahlížení do 
výloh, obdivování nových fasád domů či při pouhém zírání do oblak však nezapomeňte čas od 
času zkontrolovat místa, kam šlapete. Je možné si domů donést nechtěný „suvenýr“, který pro 
vás přichystal některý z nepořádných pejskařů. Pro určitou skupinu majitelů psů je totiž úklid 
po svých nejlepších přátelích nad jejich síly. V rámci prevence je proto činnost městské 
policie zaměřena na  kontrolu obecně závazné vyhlášky č. 8/2007, týkající se pohybu psa na 
veřejném prostranství, opatření psa evidenční známkou, zda majitel psa uklízí jeho  
exkrementy…  Za porušení uvedené vyhlášky bylo uloženo několik blokových pokut,   avšak 
nutno dodat, že bez aktivní účasti a odpovědnosti pejskařů se situaci podaří řešit jen velmi 
těžko. 
 
 Pro širokou veřejnost jsou na služebně MP k vyzvednutí propagační a preventivní materiály. 
 

 
 
 
       Martina  Machálková, 
       zástupce velitele MP 
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V závěru roku bylo na Minister-
stvu životního prostředí městu 
Sezimovo Ústí uděleno ocenění 
za umístění mezi prvními pat-
nácti městy v celostátní soutě-
ži „Zelená informacím“. Pojetí 
prezentace o životním prostředí 
na internetových stránkách Se-
zimova Ústí bylo vyhodnoceno 

mezi 272 městy nad 5000 obyva-
tel jako 14. nejlepší. Posuzována 
byla přehlednost a grafická úpra-
va, uživatelská přístupnost, roz-
sah, kvalita, struktura informací. 
Dále jejich grafická a formální 
úprava a aktuálnost.

Petr Klíma, 
oddělení životního prostředí

Ocenění prezentace o životním 
prostředí na internetových 

stránkách města
 Asi v polovině minulého 
roku se podél Lužnice objevily 
nové dřevěné tabule se stříškou. 
V horní části je umístěn nápis 
„Evropsky významná lokalita“. 
Zbývající plocha dřevěné tabule 
je prázdná. Několik občanů, kteří 
tabule zaregistrovali, se na měst-
ský úřad obrátilo s dotazem, co 
zmíněná pouhá tři slova označují.
Tabule s nápisem označují řeku 
Lužnici, která byla zařazena na-
řízením vlády mezi evropsky vý-
znamné lokality s názvem „Luž-
nice a Nežárka“. Předmětem 
ochrany jsou následující druhy 
živočichů: páchník hnědý (Os-

moderma eremita), piskoř pruho-
vaný (Misqurnus fossilis), vele-
vrub tupý (Unio crassus) a vydra 
říční (Lutra lutra). Obecně tyto 
lokality společně s ptačími ob-
lastmi (na správním území MěÚ 
Sezimovo Ústí se ptačí oblast 
nenachází) pak tvoří evropskou 
soustavu chráněných území – tzv. 
NATURA 2000. Celková rozloha 
lokality od Veselí nad Lužnicí až 
po Týn nad Vltavou je 859,5027 
ha.  Lokalita je zákonem chráně-
na před poškozováním a ničením.

Petr Klíma, 
oddělení životního prostředí

Nové tabule podél Lužnice 
– co označují? 

Společenská 
kronika:
od 2.10.2011 do 16.1.2012
Narození:
Soukupová Karolína
Metelcová Kristýna
Škarabelová Vanesa
Laštovička Filip
Dullnigg Marie Nicole
Rejtharová Simona
Černý Antonín
Dvořák Matěj
Stupková Timea
Hrubý Sebastian
Valeš Adam
Klímová Julie
Šonková Nela

Zemřelí:

Bláhová Viktorie
Březinová Marie
Formánková Emilie
Jakubcová Alena
Kašpárek Bořivoj
Korejčíková Marie
Leibl Pavel
Matuška Jaroslav
Mrázek Josef
Novotný Jan
Novotný Matěj
Pečenka Ladislav
Pecháčková Pavla
Petr Jan
Pilařová Anežka
Spilka Augustin
Voldánová Marianna
Voštová Libuše

 Chystáte oslavu narozenin, pod-
nikovou veselici, svatební hostinu, 
maturitní večírek...? Klubovna na 
letním kině v Sezimově Ústí, mezi 
lidmi známá spíše jako „Bůček“, je 
pak pro vás to pravé. Za kulantních 
1700 korun na celý víkend budete 
mít k dispozici místnost pro 35 – 
40 lidí s barem, lednicí i sociálním 

zařízením. Prostory dostatečně vy-
topí kamna a v okrajové lokalitě 
města nebudete nikoho rušit. Zare-
zervujte si termín předem na tele-
fonním čísle 381 276 707. V prů-
běhu léta klubovnu nepronajímáme  
v době promítání letního kina. 

Kateřina Nimrichtrová
Měxus

Váš večírek na našem 
„Bůčku“ nemá chybu
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ČESKÉ BUDĚJOVICE

České Budějovice, České Vrbné 2380, směr Plzeň (u Globusu) • tel.: 389 504 711-2 • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 1. 4. 2012 (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY !

BEZ FORMALDEHYDU

6 kW

2.990,-

4.990,-2.390,- 1.690,-

plné – buk

998,-
m2 od

115,-*
3. Odjet

2. Naložit

1. Vjet dovnitř

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR STAVEBNIN 
A STAVEBNÍCH ELEMENTŮ 
ZA NEPORAZITELNÉ CENY !

Navštivte také naše 
zahradní centra, 
kde jsme pro vás 

připravili vše 
pro zahájení jarní 

sezóny!

Průmyslové el. topidlo
3 stupně: 700/ 1300/ 2000 W, 
IPX4, 
s termostatem

Univerzální podkladové desky 
OSB SUPERFINISH® ECO
k odběru po kusech, 2500 x 625 mm, 
tl. 12, 15, 18 nebo 22 mm, pero/ drážka

od 129,-/ m2 (kusový odběr)

*při paletovém odběru

Interiérové dveře fóliované
šířka: 60, 70, 80, 90 cm, 
výška 197 cm, 
levé/ pravé, 
buk
2/3 sklo

1.790,-

Koupelnový 
nábytek 
Super 65
spodní skříňka 
š 60 x v 81 x 
h 38,5 cm, 
lakovaná lesklá 
bílá dvířka, korpus 
mat, zrcadlo 
š 67 x v 103 cm 
s halogenovým 
osvětlením,  
vč. keramického 
umyvadla š 65 cm, 
bez baterie

Krbová 
kamna Tirol
výkon 6 kW, 
výhřevnost 
až 135 m3, 
rozměry: v 980 x 
š 485 x h 426 mm, 
horní kouřovod 
∅ 150 mm, 
keramická polička, 
hmotnost 67 kg

Elektrický 
topný 
panel
příkon 400 W, 
jednoduchá 
instalace, nízké 
pořizovací 
a provozní 
náklady, 
rozměr panelu: 
60 x 60 x 1 cm

SezimovoUsti 190x138,5 BW.indd   1 15.02.12   13:45

Znalecké posudky a ocenìní nemovitosti
Znalecké posudky a ocenìní nemovitosti zpracuji podle zákona è.36/1967 Sb. v platném znìní a 

podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti è. 37/1967 Sb. v platném znìní.

Ocenìní se provádí dvìma zpùsoby:
cenou administrativní (též nazývanou "zjištìnou" nebo "úøední") – napø. pro úèely zdanìní apod.
 cenou tržní (též nazývanou "obvyklou" nebo "obecnou") – napø. pro penìžní ústavy pøi zøizování 

hypoteèních úvìrù, pøi ruèení nemovitostí za poskytnutý úvìr apod. 

Znalecké posudky  nejèastìji pro tyto  úèely:

1. ocenìní pro daò z pøevodu nemovitosti  
2.  ocenìní pro daò darovací
3.  ocenìní pro dìdické øízení
4.  ocenìní pro potøeby restitucí
5.  ocenìní nemovitostí pro vklad nemovitostí do majetku (úèetnictví) firmy
6.  ocenìní vìcných bøemen
7.  ocenìní pøi dìlení spoleèného jmìní manželù
8.  ocenìní pøi dìlení podílového spoluvlastnictví, reálné dìlení nemovitostí
9.  ocenìní nemovitostí pro výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti
10.ocenìní pro prodej nemovitosti

ZADANÉ POSUDKY JSOU ZPRACOVÁNY S INDIVIDUÁLNÍM 

PØÍSTUPEM, RYCHE, PØESNÌ

A ZA ROZUMNOU CENU



Novinky ze Sezimova Ústí strana 8 1/2012

 Zazpívat si v čas Vánoc Ry-
bovu mši vánoční Hej, mistře 
je pro každého zpěváka něco 
jako radost, potěšení, odmě-
na. A nám, členům pěveckého 
sboru Nokturno, se poštěstilo 
zazpívat si tuto krásnou mši 
ve slavnostní aule pražské Bet-
lémské kaple ve čtvrtek 22. 
prosince 2011 ve večerních 
hodinách.
 Koncert se konal pod zá-

štitou děkana Fakulty stroj-
ní ČVUT v Praze a předsedy 
Akademického senátu Fakulty 
strojní ČVUT v Praze.
 Sólové party zpívali mladí 
zpěváci, žáci různých hudeb-
ních škol. Sopranistka Ráchel 
– nevidomá dívka, která si svůj 
handicap vyrovnává zpěvem, 
hrou na hudební nástroje, ale 
i sportem, byla prostě úžas-
ná. Do posledního místečka 

zaplněná aula ocenila výkony 
nejen sólistů, ale i muzikantů 
a doprovodných sborů Noktur-
no, Carmina a Emauzský sbor.
 A ještě něco závěrem. Výtě-
žek z tohoto krásného předvá-
nočního večera šel na Kliniku 
dětské hematologie a onkolo-
gie v Praze 5 – Motole.

Za Nokturno: 
Anna Slunečková

Nokturno v Praze

Kronika představuje - Marie Doktorová
 Při svých pamětnických 
toulkách městem mě napadlo 
oslovit někoho, kdo v nově 
vznikající části města začal 
s organizovanou turistikou. 
Dostala jsem tip na paní Dok-
torovou. Ta mě však vyvedla 
z omylu, protože v Sezimo-
vě Ústí se turisté samostatně 
neorganizovali. Vždy byli ve 
společenství turistů z Tábo-
ra. Paní Doktorová je členem 
Klubu českých turistů Tábor, 
zkráceně KČT, ale je jen člen-
kou, nikoliv vedoucí. Tuto 
funkci zastává paní Jaroslava 
Vosátková a o té jsme si v pa-
mětnických vyprávěních již 
povídali. Ovšem nic nebránilo 
tomu, abychom si s paní Dok-
torovou přátelsky popovída-
ly. A bylo o čem, protože nás 
spojovala firma, u které jsme 
obě pracovaly, i když každá v 
jiné době – Vodní stavby.
 Ale pěkně popořadě. Do 
Sezimova Ústí přišla paní 
Doktorová ze Zlína po válce. 
Vdala se velice mladá v 17 
letech. Manžel byl o 11 let 
starší. Jako manželé začínali 
ve Zlíně. Pan Doktor pracoval 
u firmy Baťa ve strojírnách, 
kam nastoupil po škole. Mla-
dé paní se ve Zlíně velice líbi-
lo. Líbilo se jí město, vybave-
nost, bydlení, možnost práce 
i vzdělání. Baťováci se prý 
poznali třeba i v Praze. Přišla 
však nabídka přestěhování se 
do Sezimova Ústí, a protože 
oba byli Jihočeši z Bošilce, 

nabídku přijali. Mohli tak být 
i nablízku rodičům, kteří je 
potřebovali. Začínali jako ka-
ždý – na hotelu, v „Německu“ 
a nakonec v „Americe“, kde 
v ulici Ke Hvězdárně bydlí  
v baťovském domku více než 
šedesát let. Zde vychovali dvě 
dcery, starali se o vnoučátka 
a dnes už se paní Doktorová 
raduje z pravnoučátek. V pa-

desátých letech přešel manžel 
paní Doktorové do podniku 
Silon, kde později zastával 
funkci obchodního náměstka.
 Paní Doktorová vzpomí-
nala na doby, kdy se stavěly 
baťovské domky, na všechny 
ty stavebníky, políry, stavby-
vedoucí. A protože ona sama 
začala pracovat u stavební 
firmy, byla jí jejich činnost 

blízká. Pracovala ve funkci 
vedoucí mechanizace. A tak 
jsme si povídaly o různých 
uspořádáních firmy, o různých 
šéfech. Já spíše z vyprávění 
pamětníků (o výstavbě města 
dle zápisů pana Suchana jsem 
psala do kroniky města v roce 
2004), paní Doktorová z vlast-
ních zkušeností. V té době 
byly Vodní stavby v našem 
městě sídlem podnikového ře-
ditelství – Suchan, Hobst, Po-
lák, Kratochvíl, Matyáš – to 
vše byla jména, která postup-
ně ve firmě něco znamenala  
a která ji vedla.
 Dopolední čas nám velice 
rychle uplynul a já, ač jsem 
se o začátcích turistiky v Se-
zimově Ústí nic nedozvěděla, 
toho času vůbec nelituji, pro-
tože to bylo velmi příjemné 
popovídání s milou, chytrou  
a zajímavou ženou.
 A co jí popřát závěrem? 
Především zdraví, sílu, spoko-
jenou rodinu, radost z krásné 
upravené zahrádky. A přejeme 
jí, aby si zvykla na nové mla-
dé sousedy v nové zástavbě. 
Ono i přes ty jejich střechy 
je ještě docela dobře vidět na 
lesy táhnoucí se ke Kozímu 
hrádku.

Anna Slunečková, 
kronikářka

Úřední hodiny 
Městského úřadu 
Sezimovo Ústí 

Pondělí 

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

Úterý 

13:00 - 15:00 

Středa 

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

Čtvrtek 

13:00 - 15:00 

Pátek 

8:00 - 11:30
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 Od loňského listopadu do 
února letošního roku probíhal 
v mateřském centru Klubíčko  
v Sezimově Ústí projekt „Jak 
se neztratit“. V něm mělo 25 
maminek možnost zlepšit si své 
dovednosti v práci s počítačem,  
v komunikaci a dalších oblas-
tech. Tyto aktivity měly za cíl 
pomoci jim při návratu na trh 
práce po rodičovské dovolené 
nebo po dlouhodobějším odtrže-
ní od trhu práce z důvodu pečo-
vání o postižené dítě. 
 Vše začalo kurzem základní 
práce s počítačem, ve kterém je 
lektor s asistentkou výuky nauči-
li vše od úplných základů jako je 
vypnutí a zapnutí počítače, práci 
s textovým a tabulkovým edito-
rem i práci s internetem. Po slo-
žení testu z nově získaných po-

znatků navázala pokročilá práce 
s počítačem a praxe ve virtuální 
firmě. Virtuální firma je vlast-
ně taková firma „nanečisto“. 

Maminky si ve čtyř - nebo pě-
tičlenných skupinkách založily 
svou firmu, ve které se záživnou 
formu učily aplikovat poznatky  

z předchozích teoretických lek-
cí. Učily se tak procesům, se kte-
rými se mohou setkat v reálném 
podniku. Vytvořily si logo, vizit-
ky, či dokonce webové stránky.  
Zároveň jim to dalo možnost vy-
zkoušet si práci v kolektivu růz-
ných osobností. V tom jim měly 
za úkol pomoci lekce zaměřené 
na komunikaci, které probíhaly 
především formou víkendových 
workshopů. Pro účastnice byly 
všechny výše uvedené aktivity 
bezplatné, projekt je financován 
z rozpočtu ESF prostřednictvím 
Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státního 
rozpočtu ČR. 

Veronika Bacúšanová, 
koordinátorka projektu

PO   9.30 - 11.30  Herna pro děti a rodiče - pro děti, které ještě ne-
navštěvují MŠ 

 14.00 - 16.00  S FLÉTNIČKOU ZA PÍSNIČKOU - pro děti od 
4 let, které se chtějí naučit    tóny s písničkami

 16.15 - 17.15  KAŠPÁREK – dramatický kroužek pro děti od 
3 do 7 let

ÚT 10.00 - 10.45  Výtvarné čarování pro děti s maminkami  (od  
2 let)

 15.30 - 17.30 Herna pro děti a rodiče od 3 do 8 let
    
ST 08.30 - 16.00  JAK SE NEZTRATIT- projekt zaměřený na 

vzdělávání dospělých. Účast v projektu je bez-
platná! 

 16.00  - 16.30  ŠPUNTICI - zpívání s malými dětmi (od 3 do  
6 let)

 16.30  - 17.15 BAMBI - zpívání s většími dětmi (6 a více let)
 17.30 - 18.15  Hudební škola ELEPHATEN. Odpolední  hu-

dební školička pro děti školního věku (klávesy) 
od 6 let.

ČT 08.30 - 16.00 JAK SE NEZTRATIT
 16.15 - 17.00  VÝTVARNÁ  DÍLNIČKA - pro děti od 3 do  

5 let, které se chtějí naučit výtvarné techniky. 
 17.00 - 17.45  VÝTVARNÁ  DÍLNIČKA - pro děti od 5 do  

6 let, které se chtějí naučit různé výtvarné tech-
niky.

 PÁ 9.30 - 11.30  Herna pro děti a rodiče - pro děti, které ještě  
nenavštěvují MŠ  

 16.00 - 16.30  BŘIŠNÍ  TANEČKY - orientálního tance pro 
holčičky (věk 3-4 roky)

 16.40 - 17.10 BŘIŠNÍ  TANEČKY (věk 5-6 let)
 17.15 - 18.15 BŘIŠNÍ  TANEČKY (věk 7 a více)

Maminky v Sezimově Ústí založily virtuální firmy

   
 
                p o ř  á d á  
 
D Ě T S K Ý   B A Z Á R E K 
 

v sobotu 24.3.2012 
od 9.00 hodin do 11.00 hodin 

v prostorách jídelny ZŠ 9. května 489,  
Sezimovo Ústí II 

 
Koupit nebo prodat můžete dětské oblečení, boty, 
autosedačky, kočárky a potřeby pro děti.  
 
Věci si prodává každý sám. Poplatek za místo je 30,-- 
Kč. Nezapomeňte si vzít drobné na vrácení peněz a 
viditelně ocenit věci. 
 

Příjem věcí do prodeje: 
24.3.2012 od 8.00 do 9.00 hodin 

Počet míst omezen. 
 

INFO - REZERVACE STOLŮ formou SMS na tel.          
776409294 nebo na e-mal: klubicko@gmail.com 

 
 

 
 
  
 
 
 
 

Centrum pro děti a rodiče KLUBÍČKO  
SEZIMOVO  ÚSTÍ 

 
 

 
 

 

 

 

Centrum pro děti a rodiče  
Klubíčko - program

www. klubickosu.cz
Kontakt: Občanské sdružení, Ostrov Správné místo, 

K Hájence 666
391 02 Sezimovo Ústí, tel. 776409294
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     V neděli 29.1. po obědě bylo 
před Mateřskou školou  Zahrádka 
v Kaplického ul. živo. Co se dělo? 
To děti s paní učitelkami odjížděly, 
jako každoročně v lednu, na týden-
ní pobyt  na horách.
     Po naložení všeho potřebného 
včetně bobů, lopat i hraček  děti  
rodičům zamávaly, sem tam ukáp-
la i slzička. Potom už cesta rychle 
ubíhala, z batůžků mizely svačiny 
a dobroty od maminek, bylo sly-
šet veselé štěbetání. Za necelé dvě 
hodiny nás již vítala zasněžená, 
mrazivá, ale krásně prosluněná 
Šumava.
     Pobyt jsme strávili v Nových 
Hutích v malém penziónku, jehož 
majitel se nám snažil vyjít maxi-
málně vstříc. K dispozici jsme měli 
čtyřlůžkové pokoje s koupelnou, 

společenskou místnost s krbem, 
kde se dobře sušily promáčené 
boty - no prostě paráda.
     A potom už nás čekal týden plný 
sportování. Všichni se snažili zís-
kat medvídka mrštnosti, odvahy 
i mlčení, jezdit co nejrychleji na 
bobech, postavit ze sněhu zajíma-
vé stavby, najít první poklad i zú-
častnit se karnevalového reje. Za 
tu velkou snahu se večer rozdávaly 
hvězdičky, medaile, dárečky, ale  
i něco na zub.
     Než jsme se nadáli, byla tady so-
bota, den odjezdu. Opět nakládání 
tašek do autobusu, nezapomenout 
batůžky se svačinou a hurá domů  
k maminkám! Poslední zamávání 
– Šumavo, za rok nashledanou!

I. Jirmusová
MŠ Zahrádka

  Tak jako každoročně, i letošní 
začátek roku patřil na ZŠ  Švehlo-
va 111 v Sezimově Ústí  pěveckým 
soutěžím. Ve všech třídách probí-
haly v průběhu ledna třídní pěvec-

ké soutěže, ve kterých každý žák 
zazpíval před svou třídou jednu 
libovolnou lidovou píseň. Ti nej-
lepší postoupili do školního kola, 
které se konalo v pondělí 6. února, 
kde svou píseň zazpívali před škol-
ní porotou a žáky z ostatních tříd. 
Nejlepší zpěváci z 1. - 3. ročníků 
obdrželi diplomy a věcné ceny, 
zpěváci ze 4. a 5. ročníků ještě na-
víc možnost zúčastnit se po několi-
kadenní přípravě i okresní pěvecké 
soutěže Jihočeský zvonek, která 
probíhá každoročně začátkem jara 
v Divadle Oskara Nedbala v Tábo-
ře. Pro mnohé je toto vystoupení 

první životní zkušeností, která je 
učí překonat svou trému, ale také 
příležitostí prožít si radost ze své 
umělecké činnosti před obzvlášť 
vděčným publikem.

   Jsme velmi rádi, že žákům pě-
vecká soutěž přináší radost  a je 
proto stejně jako recitační soutěž 
zařazena do každoročního školní-
ho programu. Školní kolo recitační 
soutěže proběhlo v pondělí 20. 2.  
a i z tohoto finále postoupili žáci do 
okresní recitační soutěže.  Kromě 
těchto soutěží probíhaly v měsíci 
únoru na škole také třídní maškar-
ní bály. Nebylo proto žádnou vý-
jimkou potkat na chodbách školy  
v této době prozpěvující, recitující 
či tančící  děti. A to je dobře…  

Mgr. Jana Pětivlasová, 
učitelka ZŠ Švehlova                                                                                 

Zimní výprava za medvídky

 Zpívá, recituje a tančí celá škola

poděkování:
•   Manželé Kučerovi děkují panu 

starostovi a sboru pro občan-
ské záležitosti za blahopřání k 
životnímu jubileu a paní Evě 
Veselé za předání dárku.

•   Děkuji městskému úřadu a 
panu starostovi za pěkné blaho-
přání a praktický dárek k mým 
narozeninám.         Josef Trpák

•   Děkuji panu starostovi za 
blahopřání k mému životnímu 
výročí.

Marie Horáková

•   Děkuji městskému úřadu a 
panu starostovi za blahopřání k 
narozeninám.

Věra Strnadová

•   Děkuji panu starostovi a sboru 
pro občanské záležitosti za 
přání k mým 75. narozeninám a 
paní Evě Veselé za předání dár-
ku, milou návštěvu a příjemné 
povídání.

František Bravenec

•   Srdečně děkuji panu starostovi 
Mgr. Ing. Doležalovi za hezké 
přání k mým narozeninám.

Danuše Šenkýřová

•   Děkuji srdečně panu starostovi 
a sboru pro občanské záleži-
tosti za blahopřání k mým 85. 
narozeninám.

Josef Šandera

•   Srdečně děkujeme panu sta-
rostovi za blahopřání k našim 
narozeninám.

Jiří a Marie Němcovi

•   Děkuji panu starostovi za přání 
k mému životnímu jubileu.

Eva Frantová

•   Děkuji panu starostovi, sboru 
pro občanské záležitosti a paní 
Vondrákové za přání a dárek k 
mým 80. narozeninám.

Petr Brož

•   Děkuji panu starostovi a sboru 
pro občanské záležitosti za 
přání k mým narozeninám a 
předání dárku.

Jan Bronec

řádková inzerce:

•  Pronajmu garáž v Sezimově 
Ústí II, u Svépomoci. 
Tel. 606311518

•  Koupím byt 2+1 v Sezimově 
Ústí 2, zděný, v os. vlast-
nictví, družstevní, zvýšené 
přízemí nebo 1. – 2. poschodí 
s výtahem. Tel. 773626167

•  Prodám panelový byt 3+1 
v os. vlastnictví v přízemí 
v Sezimově Ústí II. Snadná 
úprava na bezbariérový. Cena 
1,050.000,-- Kč.  
Tel. 607521798

•  Prodám 4 ks třímetrových tru-
bek o průměru 80mm. Cena 
dohodou. 
Tel. 774152366

•  Prodám pozemek v Sez. Ústí 
II o velikosti 617m2. El. 
přípojka na pozemku, cena 
520.000,-- Kč. 
Tel. 602458668

•  Prodám byt 3+1 zděný  
v os. vl. v Sezimově Ústí 2. 
Tel. 737880524

•  Prodám interiérové dveře  
80 L, bílé, prosklené –  
nepoužité. Cena dohodou. 
Tel. 773943856

•  Prodám plechové disky  
4 kusy, originál BMW: 5 x 
120, 7J x 17 ET 47. Cena 
500,-- Kč za kus.  
Tel. 777 022 996

•  Koupím zděný byt 1+1 v 
Sezimově Ústí 2. 
Mobil.: 605 957 383

•  Prodám u řeky Lužnice  
- lokalita Sezimovo Ústí 2  
- zahradu 760m2, zděnou 
chatu 36m2 + podkroví.  
Cena dohodou.  
Tel. 381241909
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 Stala se mi taková věc. Při psa-
ní kroniky roku 2010 jsem měla 
připravený krátký zápis s tím, že 
8.5.2010 slavila rozhledna Hýlač-
ka na Větrovech devadesátileté 
výročí. Rozhlednu každý snad 
znal, někdo tam došel sám, jiný s 
turisty, se školním výletem. „Kou-
kala“ sem k nám do Sezimova Ústí 
pěkně z kopce. Článek jsem si sice 
připravila, ale založila do knihy a 
zapomněla na něj.
 Nevadí, dám článek do kroni-

ky 2011. Nedám! Nebo dám, ale 
úplně jiný. Hýlačka není, shořela, 
zůstala hromada černého ohořelé-
ho dřeva. Moc mě to sebralo. Měla 
jsem ji hned za plotem zahrady, 
kde trávím volné chvíle. Pořád mě 
sledovala, hlídala.
 Věřím, že ten článek napíši, že 
Hýlačka znovu povstane, že opět 
se v nové podobě bude rozhlížet 
do kraje. Moc si to přeji.

Anna Slunečková, 
kronikářka

Hýlačka

 Nový rok začal pro turisty 
obzvláště nešťastně – před pátou 
hodinou ranní dne 1. ledna za-
chvátil rozhlednu Hýlačku požár, 
kterému padla za oběť nejen tato 
naše nejstarší dřevěná rozhledna, 
ale současně i jedna z kulturních 
památek ČR, za níž byla stavba 
rozhledny prohlášena roku 1995.
Rozhledna původně zvaná Roz-
hlednou Svobody byla postavena 
Klubem českých turistů Tábor 
ve tvaru husitské hlásky a slav-
nostně otevřena dne 4. července 
1920. Byla vysoká pouhých 18 
m, protože vrch Hýlačka (525 m 
n. m.) na Větrovech byl původně 

holý. Později ji sice zčásti ukrý-
valy vzrostlé stromy, ale stále 
poskytovala velice pěkný výhled 
na Tábor i na panoráma vrchů od 
Čertovy hrbatiny přes Bukovec, 
Chotoviny, Mladovožicko, Dub-
ské vrchy až po Choustník.
 Členové KČT Tábor i oby-
vatelé Větrov a okolních obcí 
mají společný zájem na posta-
vení nové rozhledny na původ-
ním místě. Hlavní prioritou je 
zajištění co nejlepšího výhledu 
a tedy posunutí výhledové plo-
šiny pokud možno až nad úro-
veň okolních stromů, tj. cca do 
dvojnásobné výšky. Souběžným 

zájmem je zachovat přitom pů-
vodní siluetu rozhledny.
 Dne 12. ledna byla oficiálně 
zahájena veřejná sbírka na pod-
poru financování výstavby nové 
rozhledny Hýlačka. Přispěvatelé 
si mohou vybrat mezi převodem 
na k tomuto účelu zvlášť založený 
bankovní účet 249362410/0300 
vedený u ČSOB Tábor a sbírko-
vými pokladničkami rozmístě-
nými po Táboře na následujících 
místech:
•  Infocentrum města Tábor, Žiž-

kovo náměstí 2
•  Restaurace Střelnice, Žižkova 

249

•  Realitní kancelář CENTURY 
21 Bonus Tábor, 9. května 1576

•  Jan Setunský - JaS Prodej po-
travin, Husovo náměstí 2870

•  Café Dolce Vita v OD Dvořák, 
9. května 2886

• Táborský deník, 9. května 620
•  Interspar Tábor, Chýnovská 

3049
•  Obchodní akademie a Vyšší od-

borná škola ekonomická Tábor, 
Jiráskova 1615/2

Na webové adrese www.kct-ta-
bor.cz/cesky/hylacka.htm nalez-
nete veškeré oficiální informace  
o aktuálním dění kolem rozhledny.

Richard Černý, KČT Tábor

Rozhlednu Hýlačku společně obnovíme

 Jihočeské kolo Porty se bude 
letos konat ve Spektru. Do Se-
zimova Ústí se vrací po patnácti 
letech. Těšit se můžete na Vác-
lava Koubka, skupinu Jezevci, 
ale i na vítěze loňského kola 
Porty.
 Soutěžní přehlídka folko-
vých a country kapel odstartuje 
v sobotu 10. března od 15 ho-
din nejdříve v sále, večer pak 
bude pokračovat country bálem 
ve vestibulu s otevřenou re-
staurací. Volnou zábavu oživí 
předtančení souborů Čtverylka 
Tábor a Country tance Sobě-
slav, spojené s výukou country 
tanců. Souběžně bude probí-

hat prodejní výstava originál-
ních obrázků Vladimíra Jandy 
Dědka. Akci pořádá Městské 
středisko kultury a sportu Se-
zimovo Ústí (Měxus) společně 
s Klubem PORTA Soběslav za 
podpory f. Somme s.r.o Vlas-
tiboř, České Tábornické Unie, 
Jihočeského kraje, organiza-
cí OSA a SAI, Sdružení Porta  
a občanského sdružení Kaňka. 
Poděkování patří mediálním 
partnerům a všem dalším, bez 
jejichž pomoci by se nemohla 
tato akce uskutečnit.

Kateřina Nimrichtrová, 
Měxus

Po letech se do Sezimáku 
vrátí Porta

 Na neděli 18. března připra-
vil Klub českých turistů Tábor 
svou tradiční první akci roku 
pro širokou veřejnost: Vítání 
jara. Letošní tři pěší trasy ve-
dou k restauraci na Soukení-
ku na pravém břehu Lužnice  
(u stadionu), kde se všich-
ni účastníci setkají v době od 
12:30 do 14:00 hodin.
 Zájemci o společnou trasu 
18 km vyjdou v 8:30 hod. od 
nádraží ČD Chýnov (odjezd 
vlakem z Tábora v 8:15 hod.), 

společná trasa 11 km vychází od 
nádraží ČD Tábor v 9:30 hod.  
a senioři se vydají v 11:20 hod. 
na trasu 6 km z náměstí v Plané 
nad Lužnicí (odjezd MHD č. 13 
v 11:06 hod. z náměstí v SÚ I  
a v 11:09 hod. od Kovosvitu).
 Pro účastníky bude v cíli při-
praven zábavný program a malá 
odměna.
 Informace o turistických  
akcích KČT Tábor naleznete též 
na webové adrese www.kct-ta-
bor.cz.

Turistické vítání jara



Městské středisko kultury  
a sportu, nám. T. Bati 701, 391 
02 Sezimovo Ústí 

nabízí formou obálkové 
metody k pronájmu na 
dobu neurčitou s výpo-
vědní dobou 1 rok

nebytový prostor restaurace 
Spektrum o celkové výměře 
108,82 m2 čítající bar (bufet) 
69,65 m2, kuchyň 21,83 m2, 
šatnu 3,17 m2, WC ženy 2,4m2, 
WC muži 3,64m2, WC zaměst-
nanci 1,69m2, WC předsíň 1,64 
m2 a WC 4,78m2, vše v budově 
čp. 701 (kino Spektrum) na ná-
městí T. Bati v Sezimově Ústí II 

stojící na st. parcele č. 2495, k. ú. 
a obec Sezimovo Ústí, a
předzahrádku před vchodem 
do restaurace na části pozemku  
p. č.184/7, k. ú. Sezimovo Ústí,  
o výměře 42m2, 
za minimální nájemné ve výši 
11.000,- Kč měsíčně.

Požadované využití nabízených 
nebytových prostor:
-  restaurační zařízení nebo ka-

várna
-  provoz v pronajímaných pro-

storách nesmí rušit svým pro-
vozem akce konané v kině 
Spektrum 

-  řádné odvětrávání nebytových 
prostor

-  zákaz provozování herny, vý-

herních hracích přístrojů a ob-
dobných zařízení v pronajíma-
ných nebytových prostorech

Nabídka musí obsahovat:
-  návrh výše měsíčního nájem-

ného 
-  záměr využití nebytových 

prostor
-  reference žadatele z oboru 

předpokládaného využití ne-
bytových prostor

- jméno a adresu žadatele
- podpis žadatele

Nabídka musí být podána v za-
lepené obálce označené hesly 
„NEOTVÍRAT“ a „Spektrum“  
a opatřena adresou žadatele. Na-
bídku je nutné doručit do 20. 3. 

2012 do 15:00 hod na podatelnu 
Městského úřadu Sezimovo Ústí 
v ul. Dr. E. Beneše 21, 391 01 Se-
zimovo Ústí.

Město Sezimovo Ústí si vyhra-
zuje právo nevybrat žádného ze 
zájemců.  

Termín prohlídky nebytových 
prostor: v otvírací době stáva-
jícího nájemce během lhůty pro 
podávání nabídek. Jinak po do-
mluvě s ředitelkou Městského 
střediska kultury a sportu Mgr. 
Romanou Krůčkovou, tel. 381 
276 710, 737 254 683, která zá-
jemcům poskytne další požado-
vané informace.

 „Propojit odborné vzdělání  
s profesionálním sportem, to 
je naše vize na nový školní rok 
2012“, říká ředitel Vyšší odborné 
školy, Střední školy, Centra odbor-
né přípravy Sezimovo Ústí Fran-
tišek Kamlach. Partnerem se nám 
stane FC MAS Táborsko a.s.
Nový obor Ekonomika podnikání 
– řízení sportu, který pedagogové 
COP pro zájemce připravili, nabízí 
mimo odborného vzdělání v oblas-
ti obchodu, ekonomiky, IT a jazy-
ků i uplatnění v oblasti tělovýcho-
vy a sportu jako sportovní trenér, 
rozhodčí nebo masér.
 „Ve spolupráci s profesionál-

ními trenéry Fotbalového klubu 
MAS Táborsko a aprobovanými 
učiteli tělesné výchovy chceme 
ještě intenzivněji podpořit zájem 
studentů s možností věnovat se 
sportu i ve své budoucí profe-
si,“ říká ředitel Kamlach.  „Proto 
jsme se také rozhodli přivést na 
svět projekt sportovních tříd, kte-
rý poskytne studentům nejen od-
borné středoškolské vzdělání, ale 
připraví je i na dráhu profesionála  
v oblasti sportu,“ pokračuje ředi-
tel COP. Za tímto účelem má také 
škola zpracovaná specifika studia 
jakými jsou individuální plány pro 
sportovce nebo kvalitní ubytování 

přímo v místě výkonu sportu. 
 Po ty, kteří si nevyberou matu-
ritní obor Ekonomika podnikání – 
řízení sportu jsou připraveny obo-
ry Obráběč kovů nebo Operátor 
skladování, které budou mít rov-
něž sportovní tréninkovou činnost  
v rozsahu čtyři hodiny týdně mimo 
tradičního předmětu tělesná vý-
chova, která v tomto projektu má 
také rozšířený počet výukových 
hodin.
 Šéf Sportovního centra mlá-
deže FK MAS Táborsko Jaroslav 
Kozačka, který stál s pedagogy 
COP u zrodu tohoto projektu, pod-
pořil myšlenku výuky sportovní 

specializace těmito slovy: “Hlav-
ním cílem našeho klubu je podpo-
ra sportu a výchova uznávaných 
sportovních profesionálů. Proto  
i spolupráce na tomto zajímavém 
projektu, který skloubí oborovou 
odbornost se sportovní, je pro nás 
výzvou a závazkem.“
 Vzhledem k organizaci  
a specifické přípravě sportovních 
tříd je nutné podat přihlášky do  
15. března 2011. Bližší informace 
o projektu je možné získat na tel. 
381 407 111.

Mgr. Miloš Blecha
zást. ředitele VOŠ, 

SŠ COP Sezimovo Ústí

Nabídka pronájmu restaurace Spektrum

Projekt sportovních tříd se rozjede od září 
2012  v Sezimově Ústí
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Nová 
pobočka 
banky

Náměstí Tomáše Bati 417,
Sezimovo Ústí II, 
v budově hotelu MAS

Otevírací doba:
Po, St          8.30–12.00, 13.00–17.00
Út, Čt, Pá   8.30–12.00, 13.00–16.30

Kontakt:
Jan Svoboda, ředitel pobočky 
GSM: 724 953 861
E-mail: jan_svoboda@kb.cz

KB Nova Pobocka letak 184x271.indd   1 2/7/12   2:12 PM
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 Mateřská školka v Lipové 
ulici  je od konce loňského roku  
v majetku  města Sezimovo Ústí. 
Je konec nejistoty, zda bude či 
nebude prodloužen pronájem 
školky od  Silonu,  nebo jestli  
nebude budova mateřské školy 
prodána jinému zájemci.  Děkuji 
vedení našeho města a především 
panu starostovi Mgr. Ing. Mar-
tinu Doležalovi, že školka bude 
dále sloužit dětem. Oddechli si 
především rodiče dětí, ale také 
všichni zaměstnanci školky. Naše 
mateřská škola je na úžasném 

místě chráněném blokem domů 
proti hluku a prachu z ulice, pro-
stor okolo budovy i zahrady je 
pro děti bezpečný, stranou od sil-
ničního provozu. Krásnou velkou 
zahradu školky si  děti užívají 
po celý rok, za každého počasí,      
a jejich veselé štěbetání je slyšet 
do oken okolních domů.
 Mateřská školka  v Lipové uli-
ci žije a bude žít i v dalších letech 
radostným smíchem dětí. 

Bc. Hana Nováková
ředitelka MŠ Lipová

 „Došly mi vstupenky,“ zoufal 
si dramaturg kulturního střediska 
Martin Gargula v neděli 5. ledna 
u pokladny, když prodával lístky 
na dětský karneval, který pořádal 
Měxus v Hotelu MAS. Nikdo ne-
čekal, že přijde více než 450 lidí. 
Venku však vládlo počasí, že by 
psa nevyhnal, a tak se všichni vy-
dali s dětmi na maškarní. „Trochu 
jsme oproti loňskému roku změni-
li program. Pozvali jsme moderá-
tora a dýdžeje Daniela Čechtické-
ho, o zábavné vstupy se postaral 
kouzelník Martin Hruška a cvi-

čitelky Zumby Helena Jarešová  
a Marika Zrůstová učily děti tan-
covat,“ okomentovala karneval 
ředitelka Měxusu Romana Krůč-
ková. Děti se nestyděly, a tak si za 
účast v různých soutěžích vyslou-
žily plno dobrot a dalších drob-
ných dárků, které věnovala firma 
Violet Kangaroo. A kdo si letos 
odnesl cenu za nejlepší kostým? 
Sourozenci převlečení za kominí-
ka a komín s čapím hnízdem. Ten-
hle kostým měl opravdu šťávu.

Kateřina Nimrichtrová, 
Měxus

 Na přelomu roku dostalo měs-
to Sezimovo Ústí v rámci spo-
lupráce s největšími tuzemský-
mi energetickými společnostmi  
v České republice ČEZ a.s.  
a E-ON a.s. tři sady speciálních 
fotbalových branek, a to v rám-
ci projektu „Bezpečné branky“. 
Jeho cílem je zvýšit bezpečnost 
dětí na fotbalových hřištích in-
stalací skutečně bezpečných, vý-
robcem certifikovaných branek  
o rozměrech 5 krát 2 metry, vy-
robených z lehkých, ale pevných 
materiálů. Zesílené patky nedo-
volují snadné převrácení, a tím 

ani možné zranění hráčů z kate-
gorie starších přípravek a mlad-
ších žáků, pro které jsou branky 
výhradně určeny. Jednotlivé sady 
bezpečných branek byly dány 
do užívání mladým fotbalistům  
z FK Spartak MAS, TJ Sokol Se-
zimovo Ústí a ZŠ Školní náměstí 
628.
Vedení města tímto děkuje výše 
uvedeným společnostem za dar, 
který pomůže dětem cítit se na 
trávnících bezpečněji.

Jan Novotný
tajemník komise pro tělovýchovu 

a sport při RM v SÚ

Děkujeme, zůstáváme

Hotel MAS praskal při karnevalu 
ve švech

Bezpečné branky pro naše 
mladé fotbalisty


