
	 Ke	konci	září	t.r.	proběhlo	vy-
hodnocení	 architektonicko-urba-
nistické	soutěže	pro	studenty	VŠ	
„Fierlingerova	vila	2012“,	jejímž	
zadáním	bylo	zpracování	ideové-
ho	návrhu	na	využití	areálu	vily	
včetně	 souvisejícího	 parku.	 Do	
soutěže,	 vyhlášené	 radou	 měs-
ta	 a	 připravované	 ve	 spolupráci	 
s	Českou	komorou	architektů,	se	
přihlásilo	13	návrhů	od	studentů	
ze	všech	koutů	ČR.		
	 Jednotlivé	 návrhy	 (bez	 ozna-
čení	autora)	posuzovala	pětičlen-
ná	 porota,	 složená	 ze	 zástupců	
vedení	 města,	 zastupitelů	 a	 ne-
závislých	odborníků.	Hodnocení	
nebylo	 jednoduché,	 řada	 návrhů	
byla	 velice	 nápaditých,	 zajíma-
vých	 či	 netradičních.	 Komise	
přihlížela	 i	k	pojetí	celé	 lokality	
a	grafickému	zpracování	návrhů.	
Nakonec	 dospěla	 víceméně	 jed-
nomyslně	k	závěru,	následně	po-
tvrzenému	 radou	města,	 že	 jako	
nejlepší	byl	vyhodnocen	soutěžní	
návrh	 č.	 1	 „Rekreačně-sportov-
ní	 areál	 s	 mateřskou	 školkou“	
autorky	 Bc.	 Andrey	 Janovské	 
z	 Radimovic	 u	 Želče,	 které	 ná-

leží	 odměna	 20.000,-	Kč.	 Z	 dů-
vodu	shodného	ohodnocení	byla	
udělena	dvě	druhá	místa	spojená	 
s	 odměnou	 shodně	 7.500,-	 Kč,	 
a	 to	 návrhu	 č.	 4	 „Zahrada	 po-

znání“	 autorů	 Ondřeje	 Havlína	 
z	 Českých	 Budějovic	 a	 Petra	
Kalivody	 z	 Brna,	 a	 návrhu	 č.	 7	
„Areál	 pro	 rekreaci,	 sportovní	
využití	a	kulturu“	autora	Davida	
Grulicha	z	Kamenice	u	Prahy.	
	 Vedle	oficiální	 soutěže	probí-
hala	od	poloviny	srpna	do	polo-
viny	září	ve	velké	zasedací	míst-

nosti	MěÚ	 i	 výstava	 soutěžních	
návrhů	 pro	 veřejnost,	 spojená	 
s	anketou	občanů	a	návštěvníků.	
Z	 odevzdaných	 a	 platných	 81	
anketních	 lístků	 obdržel	 nejvíce	

hlasů	soutěžní	návrh	č.	2	Kultur-
ní	a	sportovní	centrum	s	lanovým	
parkem	autorky	Lucie	Dvořáko-
vé	 z	Libějic	 u	Tábora,	 která	 tak	
získala	 odměnu	 ve	 výši	 5.000,-	
Kč.	
	 Pokud	jste	neměli	možnost	se	
s	jednotlivými	soutěžními	návrhy	
ještě	seznámit,	můžete	tak	učinit	

na	 „postsoutěžní“	 výstavě,	 která	
poběží	 ve	 foyer	 kina	 Spektrum	
do	4.12.2012.
	 Všechny	 soutěžní	 návrhy	
měly	vysokou	úroveň	 a	 obsaho-

valy	řadu	nápadů,	kterými	se	jistě	
bude	vedení	města	inspirovat	při	
rozhodování	o	budoucím	využití	
dosud	 nevyužívaného	 a	 přitom	
tak	cenného	a	atraktivního	areálu	
Fierlingerovy	vily.		

Mgr. Ing. Martin Doležal
starosta	města

	 V	těchto	dnech	končí	klíčová	
fáze	digitalizace	obou	našich	kin,	
byla	dodána	veškerá	technologie,	
v	kině	Spektrum	provedeny	i	po-
třebné	instalace	tak,	aby	mohl	být	
spuštěn	 ostrý	 provoz.	 V	 letním	
kině	proběhnou	některé	práce	až	
na	jaře,	před	vlastním	zahájením	
promítání.	
	 Digitalizace	 byla	 jedinou	
možností,	 jak	 provoz	 obou	 bio-

grafů	zachovat.	Odklon	distribu-
torů	 od	 35mm	 kopií	 filmů	 totiž	
znamená,	 že	 už	 přestávají	 nové	
tituly	v	tomto	formátu	vycházet	a	
není	skoro	co	promítat.	Digitali-
zace	umožňuje	pokračovat	ve	fil-
mových	projekcích,	mělo	by	dojít	 
k	rozšíření	nabídky	alternativních	
pořadů,	 jako	 jsou	 přímé	 přeno-
sy	 koncertů,	 sportovní	 přenosy,	
projekce	amatérských	a	školních	

filmů	a	projektů	z	různých	nosi-
čů	 a	 podobně.	 Především	 se	 ale	
k	 divákům	budou	moci	 nové	 ti-
tuly	dostat	ve	stejnou	dobu,	kdy	
jsou	poprvé	uvedeny	do	českých	
kin,	a	nikoli	s	několikatýdenním	
zpožděním,	jako	je	tomu	dosud.
	 Část	 použité	 technologie	 je	
mobilní,	 což	 dovolilo	 digitali-
zovat	 obě	kina.	Výsledkem	 jsou	
plně	 2D	 digitální	 kina	 standar-

du	 DCI	 s	 označením	D-Cinema	 
a	novou	audiotechnologií.	V	bu-
doucnu	bude	možné	připojit	také	
3D	technologii.	
	 Dodavatelem	akce,	vybraným	
na	 základě	 výběrového	 řízení,	
byla	 společnost	 XCData	 s.r.o.,	
a	 celkové	 náklady	 na	 realizaci	
projektu	činily	3,6	mil.	Kč.	Část	
je	 hrazena	 z	 dotace	 ze	 Státního	

V TOMTO VYDÁNÍ:

• výsledky voleb • ceny vodného a stočného • černé skládky • další sezóna v sauně • zprávy z kultury a školských zařízení 
• rozhovor s autorem nové knihy

Říjen 2012/05
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Vyhodnocení soutěže „Fierlingerova vila 2012“

Máme digitalizovaná kina!  

Pokračování na str. 2
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-	 	dne	 8.	 10.	 2012	 byl	 zahájen	
provoz	v	nově	zrekonstruované	 
a	modernizované	tělocvičně	ZŠ	
9.	května	489;

-	 	byla	provedena	digitalizace	kina	
Spektrum	 a	 letního	 kina	 a	 dne	
26.	10.	2012	se	zahajuje	promí-
tání;	

-	 	nově	 dokončený	 sběrný	 dvůr	 
v	Zahradní	ul.	je	připravován	na	
zahájení	provozu	k	2.	1.	2013;	

-	 	byla	 provedena	 rekonstrukce	
kotelny	v	ZŠ	Švehlova;

-	 	byla	 dokončena	 rekonstrukce	
chodníků	 na	 nám.	L.	 Svobody,	
v	Palackého	ul.	a	před	kostelem	
na	Husově	nám.,	na	nám.	T.	Bati	
proběhla	na	základě	reklamační-
ho	řízení	výměna	chodníků;

-	 	probíhá	(k	10.	10.	2012)	rekon-
strukce	 chodníků	 v	 Nerudově	
ulici;

-	 	ve	 vrcholné	 fázi	 jsou	 přípravy	
projektu	 Sportovně-rekreačního	
areálu	u	Kozského	potoka	(kou-
paliště,	hřiště)	a	podání	příslušné	
žádosti	do	23.	výzvy	ROP.

Mgr. Ing. Martin Doležal 
starosta	města

Krátce z radnice Nabídka bytů k prodeji formou obálkové metody

Platit se vyplatí!

fondu	ČR	pro	podporu	české	ki-
nematografie	ve	výši	550	tis.	Kč,	
zbytek	z	rozpočtu	města.	
	 Předpokládáme,	 že	 v	 příštím	
roce	bude	ještě	v	kině	Spektrum	

provedena	oprava	sociálního	za-
řízení	 a	 klimatizace	 a	 v	 letním	
kině	pokračovat	obnova	sedaček.	
To	klíčové	a	nejnákladnější	však	
máme	 již	 za	 sebou,	 a	 proto	 ne-

zbývá	 než	 oběma	 kinům	 popřát	
hodně	spokojených	diváků.
	 Digitalizované	 promítání	 
v	 kině	 Spektrum	 bude	 zahájeno	 
v	 pátek	 26.	 října	 od	 17.30	 hod.	

promítáním	českého	filmu	Vrás-
ky	 z	 lásky.	 Vstup	 je	 zdarma	 
a	všichni	jsou	srdečně	zváni.

Mgr. Ing. Martin Doležal
starosta	města

	 Ve	dnech	12.	10.	a	13.	10.	2012	se	uskutečnily	volby	do	Zastupitel-
stva	Jihočeského	kraje.	
	 V	Sezimově	Ústí	přišlo	k	volebním	urnám	v	8	volebních	okrscích	
2529	voličů	z	6196	oprávněných	voličů,	tedy	40,82%,	kteří	2452	plat-
nými	volebními	hlasy	rozhodli	takto:
Česká	strana	sociálně	demokratická	 680	hlasů,		 tj.	27,73%
Jihočeši	2012	 672	hlasů,	 tj.	27,40%
Komunistická	strana	Čech	a	Moravy	 351	hlasů,		 tj.	14,31%
Občanská	demokratická	strana	 324	hlasů,		 tj.	13,21%
TOP	09	a	Starostové	pro	Jihočeský	kraj	 97	hlasů,		 tj.	3,95%
KDU-ČSL	 76	hlasů,	 tj.	3,09%
Strana	Práv	Občanů	ZEMANOVCI	 52	hlasů,	 tj.	2,12%
Česká	pirátská	strana	 41	hlasů,		 tj.	1,67%
Strana	zelených	 38	hlasů,		 tj.	1,54%
Strana	svobodných	občanů	 31	hlasů,	 tj.	1,26%
Volte	Pravý	blok	www.cibulka.net	 28	hlasů,		 tj.	1,14%
DSSS-STOP	NEPŘIZPŮSOBIVÝM	 25	hlasů,	 tj.	1,01%
Ostatní	volební	strany	obdržely	méně	než	1%	platných	hlasů
	 Nejvíce	preferenčních	hlasů	v	Sezimově	Ústí	získal	starosta	města	
Mgr.	 Ing.	Martin	Doležal	 (Jihočeši	2012),	a	 to	351,	v	pořadí	druhý	
s	počtem	296	preferenčních	hlasů	byl	starosta	Tábora	Ing.	Jiří	Fišer	
(Jihočeši	2012)	a	třetí	nejvyšší	počet	preferenčních	hlasů	v	Sezimově	
Ústí	v	počtu	186	získal	místostarosta	města	Pavel	Samec	(ČSSD).

	 Volební	účast	v	Sezimově	Ústí	40,89%	byla	tradičně	vyšší	než	ce-
lorepublikový	průměr	36,89%	i	než	v	Jihočeském	kraji,	kde	volební	
účast	dosáhla	38,59%.
	 Volební	výsledky	v	Sezimově	Ústí	 se	 liší	 jen	mírně	od	výsledků	
voleb	v	celém	Jihočeském	kraji,	na	jejichž	základě	se	do	Zastupitel-
stva	Jihočeského	kraje	probojovaly	tyto	strany:
Česká	strana	sociálně	demokratická	 27,99%
Komunistická	strana	Čech	a	Moravy	 19,37%
Jihočeši	2012	 14,57%
Občanská	demokratická	strana	 12,56%
KDU-ČSL	 6,43%
TOP	09	a	Starostové	pro	Jihočeský	kraj	 5,00%

	 Do	Zastupitelstva	Jihočeského	kraje	byl	ze	Sezimova	Ústí	zvolen	
Pavel	Samec	za	ČSSD,	současný	místostarosta	města,	kterému	tímto	
blahopřejeme	k	volebnímu	úspěchu.
	 Děkuji	 voličům	 za	 jejich	 účast	 a	 členům	 okrskových	 volebních	
komisí	za	jejich	práci.	S	voliči	se	těším	na	setkání	a	se	členy	voleb-
ních	komisí	na	spolupráci	při	premiérových	volbách	prezidenta	České	
republiky,	které	 se	uskuteční	ve	dnech	11.	1.	a	12.	1.	2013	a	 jejich	
případné	druhé	kolo	v	termínu	25.	1.	a	26.	1.	2013.	

JUDr. Ing. Miroslav Nosek
tajemník	MěÚ

Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihočeského kraje v Sezimově Ústí

	 Město	 Sezimovo	 Ústí	 nabízí	 
k	prodeji	formou	obálkové	metody:
Byt č. 02 / 621	 o	 velikosti	 2	 +	
1,	 I.	 kategorie,	 ve	 2.	 nadzem-
ním	podlaží,	č.	p.	621,	Dukelská	
ulice,	391	02	Sezimovo	Ústí,	za	
minimální	 kupní	 cenu	 ve	 výši	
450.000,-	Kč.	
Dispozice bytu:	 celková	 podla-
hová	plocha	-	66,78	m²
pokoj	-		19,50	m²,	pokoj	–	16,30	
m²,	 obytná	 kuchyň	 -	 10,00	 m²,	
předsíň	 -	 7,60	 m²,	 koupelna	 -		
3,50	m²,	WC	 -	 	 1,40	m²,	 spiž	 –	
0,60	m²,	 sklep	 –	 1,74	m²,	 sklep	

–	6,14	m²	
Písemná	žádost	musí	být	předána	
na	 podatelnu	 Správy	 Města	 Se-
zimovo	 Ústí,	 Průmyslová	 ulice	 
č.	p.	1095,	391	02	Sezimovo	Ústí	
II	 nejpozději	 do pátku 2. 11. 
2012 do	11.00	hodin.

Byt č. 57 / 603	o	velikosti	1	+	1,	
I.	kategorie,	v	1.	nadzemním	pod-
laží,	č.	p.	603,	Lipová	ulice,	391	
02	Sezimovo	Ústí,	za	minimální	
kupní	cenu	ve	výši	300.000,-	Kč.
Dispozice bytu:	 celková	 podla-
hová	plocha	-	39,40	m²

pokoj	-		16,30	m²,	obytná	kuchyň	
-	 10,50	 m²,	 předsíň	 -	 2,50	 m²,	
koupelna	-		1,50	m²,	WC	-		1,00	
m²,	sklep	–	7,60	m²
Písemná	žádost	musí	být	předána	
na	podatelnu	Správy	Města	Sezi-
movo	Ústí,	 Průmyslová	 ulice	 č.	
p.	1095,	391	02	Sezimovo	Ústí	II	
nejpozději	do pátku 2. 11. 2012 
do	11.00	hodin.
	 Více	 informací	 na	 úředních	 
a	 informačních	 deskách	 města	
Sezimovo	Ústí	nebo	na	www.se-
zimovo-usti.cz.

	 Nájem	 bytu	 a	 s	 ním	 spojené	
platby	jsou	pro	většinu	nájemníků	
samozřejmostí	 a	 úhrada	 nájem-
ného	 a	 záloh	 na	 služby	 se	 řadí	 
v	 rozpočtu	 rodiny	 či	 jednotlivce	
na	první	místo.	Bohužel	to	tak	ne-
funguje	u	každého.	
	 K	 neplacení	 nájemného	 
a	úhrad	za	služby	dochází	jednak	
v	případech	sociálně	 slabých	ob-
čanů,	 kteří	 se	 přechodně	 (např.	

ze	zdravotních	důvodů,	z	důvodu	
ztráty	zaměstnání	apod.)	dostanou	
do	 tíživé	 finanční	 situace.	 Mno-
hem	 početnější	 skupinu	 ovšem	
tvoří	lidé,	kteří	spoléhají	na	obtíž-
nou	a	zdlouhavou	vymahatelnost.
	 První	 skupina	 neplatičů	 je,	 na	
rozdíl	 od	 skupiny	 druhé,	 odpo-
vědnější,	snaží	se	vzniklou	situaci	
řešit	 ihned	 a	 město	 jim	 vychází	
maximálně	vstříc.	Dluh	se	rozdě-

lí	 na	 splátky,	 vytvoří	 se	 splátko-
vý	 kalendář,	 případně	 se	 splátky	
odloží.	Jde-li	o	výpověď	z	nájmu	
bytu,	která	může	být	nájemci	dána	
v	případě	neuhrazení	 trojnásobku	
měsíčního	 nájemného	 a	 úhrady	
za	plnění	poskytovaná	s	užíváním	
bytu,	 je	 tato	 výpověď	 vzata	 zpět	
po	uhrazení	celkové	dlužné	částky.
	 Mnohem	problematičtější	sku- 
pinou	 je	 skupina	 druhá,	 tedy	 ta,	
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Telefony
měst. úřadu

 
ústředna – 381 201 111

fax:  381 263 179

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

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

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

•  Jitka Bláhová, sekretariát 
381	201	127

•  Naděžda Řezáčová, matrika      
381	201	112	

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

•  pečovatelská služba  
777	794	874	

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

•		Bc. Petr Klíma,	životní	pro-
středí,	-	381	201	143

•		Ing. Miroslava Svitáková, 
ved.	odb.	ekonomiky	a	pláno-
vání - 381	201	134

•  Jana Koubová, poplatky	
popelné - 381	201	129						

•  Jana Komárková, poplatky	
psi	- 381	201	121	

•  městská policie  
723	149	972,	381	276	003

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

•  Karel Homolka, ved.	tech-
nických	služeb	-  
381	200	432,	725	769	850

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

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

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

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

www.sezimovo-usti.cz 

e-mail:	 
info@sezimovo-usti.cz			 

epodatelna@sezimovo-usti.cz
spravamesta@sezimovo-usti.cz

Komise pro projednávání přestupků

OZNÁMENÍ CEN VODNÉHO A STOČNÉHO VE MĚS-
TECH VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI TÁBORSKO OD 

1.10.2012 DO 30.9.2013

která	 své	 závazky	 vůči	 městu	
neplní	 záměrně.	 Většinou	 nejde	 
o	krátkodobý	dluh,	kdy	se	tím	řeší		
momentální	situace,	ale	až	o	stati-
sícové	dluhy	a	netýkají	 se	pouze	
dluhu	na	nájemném,	ale	i	poplatků	

za	odpad	aj.	Vymahání	takto	vel-
kých	dluhů	 je	 to	 	 problematické,	
protože	výše	 jmenovaní	většinou	
nemají	 	 žádný	 pravidelný	 příjem	
ani	 majetek.	 V	 těchto	 případech	
na	výpovědích	z	nájmu	bytu	měs-

to	 trvá.	 V	 minulém	 měsíci	 byli	
exekučně	 vystěhováni	 čtyři	 ná-
jemci	městských	bytů.	

Monika Vodehnalová

	 S	 činností	 přestupkové	 komi-
se	se	řada	z	vás	asi	již	seznámila	
a	většinou	 to	bylo	v	 situacích	ne	
úplně	 příjemných.	 O	 fungová-
ní	 a	 pravomocích	 komise	 panují	
často	 zkreslené	 představy,	 chtěli	
bychom	vás	proto	seznámit	s	její	
činností	v	našem	městě.
	 Komise	pro	projednávání	pře-
stupků	je	zvláštním	orgánem	obce	
zřízeným	 podle	 zákona	 o	 obcích	
a	 zákona	 o	 přestupcích.	 Zřizuje	
ji	starosta	města.	Ten,	ačkoli	jme-
nuje	a	odvolává	její	členy	včetně	
předsedy,	 nemá	 pravomoc	 do	
činnosti	 komise	 jakkoli	 zasaho-
vat	 ani	 není	 zodpovědný	 za	 její	
rozhodnutí.		Jediným	nadřízeným	
orgánem,	 ke	 kterému	 je	 možno	
se	 odvolat	 v	 případě	 nesouhlasu	 
s	rozhodnutím	přestupkové	komi-
se,	je	krajský	úřad.	Komise	zase-
dá,	jedná	a	rozhoduje	v	tříčlenném	
složení.			
	 Komise	 projednává	 přestup-
ky	proti	pořádku	ve	státní	správě	 
a	 územní	 samosprávě,	 přestupky	
proti	 veřejnému	 pořádku,	 pře-
stupky	 proti	 občanskému	 soužití	 
a	 přestupky	 proti	 majetku.	 Při	
svém	 jednání	 a	 rozhodování	
se	 řídí	 přestupkovým	 zákonem	 
a	 správním	 řádem.	Komise	musí	
být	vždy	při	řešení	přestupků	věc-
ně	a	místně	příslušná,	tj.	projedná-
vá	pouze	ty	přestupky,	které	jsou	 
k	 projednávání	 komisi	 svěřeny	 
a	ke	kterým	dojde	v	územním	ob-
vodu	dané	obce.	Může	projednat	
i	 přestupky,	 které	 byly	 spáchány	

mimo	územní	obvod	obce,	ale	pa-
chatel	přestupku	se	musí	zdržovat	
či	pracovat	v	územním	obvodu	té	
dané	 obce.	 	 Jednání	 přestupkové	
komise	 je	 na	 rozdíl	 od	 jednání	
soudu	vždy	neveřejné	a	to	zname-
ná,	že	ne	každý	se	může	domáhat	
sdělení	výsledku	jednání	komise.	
Toto	 právo	mají	 výhradně	 účast-
níci	řízení.	
	 Nabízí	 se	 otázka,	 kdo	 vlastně	
je	účastníkem	řízení.	Předně	je	to	
obviněný	z	přestupku,	tedy	fyzic-
ká	 osoba,	 starší	 15	 let,	 příčetná,	
která	se	dopustí	protiprávního	jed-
nání,	kterým	je	zaviněné	jednání,	
jehož	znaky	jsou	podrobně	uvede-
ny	v	přestupkovém	zákoně.	Dále	
je	 to	 osoba	 poškozená,	 která	 je	
přestupkovým	zákonem	definová-
na	jako	osoba,	které	byla	přestup-
kem	způsobena	majetková	 škoda	
a	uplatní-li	ji	v	řízení	o	přestupku.	
Laicky	řečeno,	nejedná	se	o	oso-
bu,	které	 je	 fyzicky	či	psychicky	
ublíženo,	taková	osoba	vystupuje	
v	přestupkovém	řízení	pouze	jako	
svědek.	 Dále	 pak	 vlastník	 věci,	
která	 může	 být	 v	 přestupkovém	
řízení	 zabrána	 nebo	 byla	 zabrá-
na,	 a	 ve	 vymezených	 případech	 
i	 navrhovatel.	 Pokud	 je	 pacha-
telem	 přestupku	 mladistvý,	 jsou	
dalšími	 účastníky	 řízení	 jeho	 zá-
konný	 zástupce	 a	 zástupce	 orgá-
nu	 sociálně-právní	 ochrany	 dětí.	
Pouze	 účastníci	 řízení	 mají	 ze	
zákona	právo	obdržet	 rozhodnutí	
přestupkové	komise	a	případně	se	
odvolat,	nikoli	tedy	např.	svědci.

	 Ne	každé	oznámení	přestupku	
je	 přestupkem.	 Není-li	 naplněna	
skutková	 podstata	 přestupku	 se	
všemi	jeho	znaky	nebo	jedná-li	se	
o	přestupek	návrhový,	který	může	
být	projednán	pouze	na	návrh	oso-
by	 protiprávním	 jednáním	 posti-
žené,	 přestupek	 se	 neprojednává	 
a	věc	se	ještě	před	zahájením	říze-
ní	odkládá.	Rozhodnutí	o	odložení	
věci	se	nevydává	a	o	odložení	věci	
se	 vyrozumí	 pouze	 poškozený.	 
Z	toho	tak	může	vzniknout	dojem,	
že	 se	 přestupková	 komise	 někte-
rými	případy	vůbec	nezabývá.
	 Komise	pro	projednávání	pře-
stupků	města	 Sezimovo	Ústí	má	
v	současné	době	8	členů,	 jmeno-
vaných	z	řad	občanů	města	a	za-
městnanců	úřadu.	Komise	obdrží	
ročně	 v	 průměru	 90	 oznámení	 
o	přestupku	ať	už	od	orgánů	po-
licie	 státní	 či	 městské	 nebo	 od	
občanů.	 Každým	 takovým	 ozná-
mením	se	komise	důkladně	a	zod-
povědně	zabývá.	
	 Ne	každý,	kdo	již	s	přestupko-
vou	komisí	našeho	města	má	svou	
zkušenost,	 ať	 už	 na	 straně	 jedné	 
v	roli	pachatele	či	na	straně	druhé,	
v	roli	osoby	poškozené	či	postiže-
né,	je	s	rozhodnutím	komise	spo-
kojen.		U	pachatelů	je	to	pochopi-
telné,	u	těch	ostatních	je	třeba	mít	
na	paměti,	že	komise	je	při	svém	
rozhodování	 vázána	 zákonem,	
který	musí	ctít	a	respektovat	(i	se	
všemi	jeho	nedostatky).

Monika Vodehnalová
předsedkyně	KPP

	 Vodárenská	 společnost	Tábor-
sko	 s.r.o.	 (dále	 VST)	 oznamuje,	
že	 ceny	 vodného	 a	 stočného	 ve	
městech	 sdružených	ve	Vodáren-
ské	společnosti	Táborsko	(Tábor,	
Sezimovo	Ústí,	Planá	nad	Lužni-
cí)	 se	 s	účinností	 od	1.	10.	2012	
mění	dle	přiložených	tabulek.

Hlavní	 podíl	 na	 růstu	 ceny	 má	
jednak	 úvěrové	 zatížení	 VST	 na	
dotované	 investiční	 akce,	 které	
představují	 zásadní	 a	 radikální	
renovaci	vodohospodářského	ma-
jetku	v	oblasti	čištění	a	odkanali-
zování	odpadních	vod	v	aglome-
raci,	a	dále	také	neustále	klesající	

objem	vody	odpadní	fakturované,	
který	se	projevil	i	v	roce	loňském	
a	 letošním.	Tyto	 skutečnosti	 jsou	
základním	 důvodem	 zvyšování	
cen,	 neboť	 náklady	 na	 obnovu	
majetku	 pro	 zachování	 dobrého	 
a	 funkčního	 stavu	 soustavy	 je	

Pokračování na str. 4
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	 Podle	 hodnocení,	 které	 jsem	
zaznamenal	od	návštěvníků	měs-
ta,	je	Sezimovo	Ústí	čisté,	uklize-
né.	Podle	některých	je	to	dokonce	
město,	 kde	 by	 chtěli	 žít.	Možná	
proto	 se	 rozhodli	 se	 sem	přestě-

hovat	nebo	postavit	si	zde	vlast-
ní	 dům.	Když	 si	 však	 prohlížím	
fotografie,	pořízené	při	pravidel-
ném	 úklidu	 okolí	 odpadových	
nádob	 pracovníky	 Správy	 Měs-
ta,	 divím	 se.	Divím	 se,	 jaký	ne-

pořádek	kolem	kontejnerů	může	
být,	a	obávám	se,	že	návštěvníci	
města	hodnotili	město	 jako	čisté	
jen	proto,	že	si	tohoto	nepořádku	
nevšimli.	Zamýšlím	se	nad	příči-
nou	 toho,	 co	 vidím.	 Proč	 je	 vy-

sloužilý	gauč	u	kontejnerů	na	pa-
pír,	stejně	tak	naplněné	papírové	
krabice,	kartony,	 igelitové	 tašky,	
starý	kočárek	nebo	televize?	Sta-
rý	 gauč,	 kočárek	 a	 televize	 jsou	

nutné	vynaložit	bez	ohledu	na	vý-
kyvy	 ve	 velikosti	 spotřeby	 vody	 
a	objemů	odpadní	vody	vyčištěné.	
Nájemné,	 které	 odvádí	 provozo-
vatel	 vlastníkovi	 vodohospodář-
ské	infastruktury	a	které	slouží	ke	
splátkám	úvěrů,	 vzroste	v	příštím	
období	 z	 118,4	mil.	Kč	 na	 128,7	
mil.	Kč.	Jelikož	se	výše	nájemného	
výrazně	 promítá	 do	 cen	 vodného	 

a	 stočného,	 podařilo	 se	 oproti	
původním	 předpokladům	 a	 uza-
vřeným	 smlouvám	 dohodnout	 
s	úvěrující	bankou	nižší	postupné	
nárůsty	tak,	aby	dopad	na	odběra-
tele	nebyl	meziročně	tak	tíživý.	
Mnohem	méně	významným	způ-
sobem	ovlivňují	růst	ceny	provoz-
ní	 náklady	 provozovatele.	 Tyto	
náklady	 provozovatel	 vodohos-

podářského	 majetku	 VST	 s.r.o.,	
společnost	ČEVAK	a.s.,	ocenil	ve	
veřejné	 soutěži.	 Většina	 provoz-
ních	nákladů	je	v	současné	době	v	
souladu	se	smlouvou	navyšována	
pouze	o	inflaci	vyhlašovanou	čes-
kým	statistickým	úřadem.
	 Stávající	 jednatelé	 VST	 záro-
veň	 přistoupili	 k	 významnému	
omezení	 původně	 plánovaných	

investic	tak,	aby	se	dále	neúměrně	
nezvyšovaly	 náklady.	 S	 ohledem	
na	 požadavky	 odběratelů	 se	 dále	
shodli	na	tom,	že	veškeré	navýše-
ní	ceny	pro	vodné	a	stočné	bude	
v	tomto	období	promítnuto	pouze	
do	pohyblivé	 složky	ceny,	pevná	
složka	ceny	zůstane	nezměněna.

Ing. Milan Míka 
ředitel	VST	s.r.o.

Černé skládky a nepořádek v okolí odpadových nádob
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Ceny bez DPH : 

Kapacita 
vodoměru 
(m3/hod.) 

Cena 10.12 - 09.13 

Pohyblivá složka Pevná složka 

(Kč/m3) (Kč/vodoměr/rok) 

Celkem Vodné Stočné Celkem Vodné Stočné 
2,5 

76,74 39,54 37,20 

1 943 843 1 100 
6 7 118 2 740 4 378 
10 15 464 5 525 9 939 
15 28 777 9 672 19 105 

>15 130 845 37 661 93 184 

Pevná složka stočného pro odpadní vody vypouštěné z jiných 
zdrojů (srážkové vody, studna):	6,62 Kč/m3. Cena stočného z 

jiných zdrojů celkem	:	43,82 Kč/m3 
 

Ceny s DPH 14%: 

Kapacita 
vodoměru 
(m3/hod.) 

Cena 10.12 - 09.13 
Pohyblivá složka Pevná složka 

(Kč/m3) (Kč/vodoměr/rok) 
Celkem Vodné Stočné Celkem Vodné Stočné 

2,5 

87,48 45,08 42,41 

2 215 961 1 254 
6 8 115 3 124 4 991 
10 17 629 6 299 11 330 
15 32 806 11 026 21 780 

>15 149 164 42 934 106 230 
Pevná složka stočného pro odpadní vody vypouštěné z jiných zdrojů 
(srážkové vody, studna):	7,55 Kč/m3. Cena stočného z jiných zdrojů 

celkem	:	49,95 Kč/m3 
 

                                 

1 

 

Ceny bez DPH : 

Kapacita 
vodoměru 
(m3/hod.) 

Cena 10.12 - 09.13 

Pohyblivá složka Pevná složka 

(Kč/m3) (Kč/vodoměr/rok) 

Celkem Vodné Stočné Celkem Vodné Stočné 
2,5 

76,74 39,54 37,20 

1 943 843 1 100 
6 7 118 2 740 4 378 
10 15 464 5 525 9 939 
15 28 777 9 672 19 105 

>15 130 845 37 661 93 184 

Pevná složka stočného pro odpadní vody vypouštěné z jiných 
zdrojů (srážkové vody, studna):	6,62 Kč/m3. Cena stočného z 

jiných zdrojů celkem	:	43,82 Kč/m3 
 

Ceny s DPH 14%: 

Kapacita 
vodoměru 
(m3/hod.) 

Cena 10.12 - 09.13 
Pohyblivá složka Pevná složka 

(Kč/m3) (Kč/vodoměr/rok) 
Celkem Vodné Stočné Celkem Vodné Stočné 

2,5 

87,48 45,08 42,41 

2 215 961 1 254 
6 8 115 3 124 4 991 
10 17 629 6 299 11 330 
15 32 806 11 026 21 780 

>15 149 164 42 934 106 230 
Pevná složka stočného pro odpadní vody vypouštěné z jiných zdrojů 
(srážkové vody, studna):	7,55 Kč/m3. Cena stočného z jiných zdrojů 

celkem	:	49,95 Kč/m3 
 

                                 

Ceny	bez	DPH: Ceny	s	DPH	14%:
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tam	asi	proto,	že	ke	kontejnerům	
je	to	blíž	a	dát	je	tam	je	jednoduš-
ší	než	dovézt	do	sběrného	dvora.	
Papírové	 krabice	 a	 kartony	 jsou	
na	zemi	před	kontejnerem	asi	pro-
to,	že	je	jednodušší	se	nezdržovat	
postupným	 vyjímáním	 obsahu	
krabic	 a	 rozdělováním	 kartonů	
na	 menší	 části.	 A	 igelitové	 taš-
ky	 plné	 směsného	 odpadu	 tam	
leží	 asi	 proto,	 že	 si	 jejich	 vlast-
ník	 spletl	 kontejnery	 s	 popelnicí.	 
V	 analýze	 motivů	 by	 se	 určitě	
dalo	pokračovat.	Ať	už	jsou	tedy	

pohnutky	 znečišťovatelů	 jakéko-
liv,	 myslím,	 že	 všechny	 případy	
vypovídají	o	tom,	že	jejich	pacha-
telům	neleží	až	tak	na	srdci	snaha	
Správy	 Města	 zajišťovat	 čistotu	
města,	ani	pořádek	ve	městě	jako	
takový	a	už	vůbec	ne,	 aby	 se	ve	
městě	 líbilo	 také	 jeho	 návštěv-
níkům,	 jako	 především	 vlastní	
pohodlnost.	 Nehledě	 na	 to,	 že	
mnohdy	právě	s	tím,	že	to	po	nich	
Správa	Města	uklidí,	počítají.
	 Dovolte	 tedy,	 abych	 připo-
menul,	že	ukládat	odpady	mimo	

odpadové	nádoby	 je	přestupkem	
proti	pořádku	s	možností	uložení	
pokuty	 až	 do	 výše	 30	 000,-	Kč.	
A	také,	že	úklid	černých	skládek	
může	 způsobit	 zvýšení	 poplatku	
za	odpad,	protože	prodražuje	ná-
klady	obce	na	sběr	a	svoz	netří-
děného	komunálního	odpadu.
	 Ke	 zbavení	 se	 svých	 odpadů	
proto,	prosím,	využívejte	2	sběr-
ných	dvorů	ve	městě	(od	příštího	
roku	by	měl	být	uveden	do	pro-
vozu	třetí	v	Zahradní	ulici),	a	 to	
zejména	 k	 uložení	 objemného	

odpadu	 (např.	 onen	 gauč	 nebo	
kočárek),	 nebezpečného	 odpadu	
nebo	 k	 uložení	 starého	 elektro-
zařízení.	 Kartony	 a	 krabice	 je	
třeba	 před	 vhozením	 do	 kon-
tejneru	 rozdělit	 na	 menší	 části	
nebo	je,	 třeba	s	 jiným	odpadem,	
odvézt	do	sběrného	dvora.	A	po-
kud	 třeba	nemáte	přívěs	 za	 auto	
nebo	dostatek	sil,	je	možné	si	od-
voz	do	 sběrného	dvora	 objednat	 
u	 zmiňované	 Správy	Města,	 tel.	
381	200	432,	381	200	431.

Bc. Petr Klíma, oddělení	ŽP

	 Dne	 2.	 června	 se	 uskutečnil	
Den	 otevřených	 dveří	 Kovosvit	
MAS	 a.s.	 Členové	 naší	 jednotky	
v	areálu	firmy	představili	návštěv-
níkům	 	 hasičskou	 techniku.	 Děti	
si	vyzkoušely	její	použití	v	praxi.	
Odpoledne	 hasiči	 zajišťovali	 po-
žární	dozor	při	pokračování	akce	
v	odpočinkové	zóně	Komora.
	 Dne	16.	 června	 naše	 jednotka	
vykonávala	požární	a	zdravotnic-
ký	 dozor	 na	 představení	Divadla	
sklep,	 pořádané	 městským	 stře-
diskem	kultury	 a	 sportu	v	 areálu	
letního	 kina,	 v	 rámci	 festivalu	
Léto	nad	Lužnicí.

	 Dne	28.	června	JSDH	zasaho-
vala	 v	 součinnosti	 s	 HZS	 Tábor	 
u	požáru	pelet	v	suterénu	rodinné-
ho	domu	č.	165	v	Táborské	ulici	
v	Sezimově	Ústí.	Hasiči	museli	ze	
sklepa	vyskladnit	pelety	na	volné	
prostranství	před	domem,	kde	pro-
běhlo	jejich	dohašení.	Poté	muse-
la	být	použita	přetlaková	ventilace	
na	odvětrání	zakouřených	prostor.	
Při	požáru	vznikla	škoda	25.000,-	
Kč.	Zásahem	hasičů	byl	uchráněn	
majetek	 v	 hodnotě	 3,000.000,-	
Kč.	Příčinou	požáru	byla	technic-
ká	závada	na	svítidle.
	 Dne	7.	července	naše	 jednotka	

vykonávala	požární	dozor	v	areálu	
zříceniny	 Kozího	 hrádku	 na	 akci	
Dobové	 slavnosti.	 Hasiči	měli	 za	
úkol	zabránit	případnému	rozšíření	
otevřených	ohňů	do	okolního	les-
ního	podrostu.	Silná	průtrž	mračen	
však	rozbahnila	příjezdovou	cestu,	
a	tak	hlavním	úkolem	hasičů	bylo	
vyprostit	 několik	 osobních	 a	 do-
dávkových	automobilů	na	zpevně-
nou	komunikaci.
	 Dne	8.	 srpna	 jednotka	 zasaho-
vala	 v	 součinnosti	 s	 HZS	 Tábor	 
a	JSDH	Tábor	u	požáru	v	Bydlin-
ského	 ulici	 v	 Sezimově	 Ústí.	 Po	
šesté	 hodině	 ranní	 došlo	 k	 zaho-

ření	 střešní	 konstrukce	 rodinného	
domu,	 který	 byl	 	 v	 rekonstrukci.	
Po	 likvidaci	 požáru	 zůstala	 naše	
jednotka	 na	 místě	 z	 důvodu	 do-
hašování	požářiště.	Vzniklá	škoda	
na	 střeše,	 krovu	 a	 podkroví	 činí	
500.000,-	Kč.	Stejnou	hodnotu	má	
i	hodnota	uchráněného	majetku.
 
Hasiči děkují firmě VSP DATA 
a.s. za sponzorský dar, který byl 
využit k nákupu dvou zásaho-
vých proudnic, které nahradily 
nevyhovující vybavení.

Petr Myslivec

Z ČINNOSTI  HASIČŮ

Společenská 
kronika:
od 28.7.2012 do 6.10.2012
Narození:
Janouchová	Eliška
Sikorová	Adéla
Miková	Nela
Uhlíř	Štěpán
Loskotová	Tereza
Donnerová	Sofie
Starha	Daniel
Camrdová	Tereza
Komínová	Linda
Markvartová	Ludmila
Vichta	Martin
Nováková	Natálie

Zemřelí:
Cigler	Miroslav
Čančura	Josef
Černá	Stanislava
Hrubešová	Marcela
Hychta	Jiří
Jalovecká	Zdeňka
Jílek	Jiří
Kašpar	Jaroslav
Kolářová	Marie
Kolíček	František
Stejskal	Milan
Šálený	Josef
Uhlárik	Antonín
Veřtát	Stanislav

řádková inzerce:
•		Koupím	byt		2+1	v	Sezimově	
Ústí	2,	případně	3+1	do	60m2,	
v	osobním	vlastnictví,	zvýšené	
přízemí	nebo	s	výtahem	1.	–	5.	
patro.	Klidné	prostředí. 
Tel.	773626167	

•		Prodám	byt	1+1	v	Sezimově	
Ústí	2.	S	RK	nejednám.	 
Tel.	774152366

•		Hledám	pronájem	garáže	 
v	Sezimově	Ústí.	 
Tel.	605229541

•		Hledám	pro	babičku	pravi-
delný	odvoz	1x	týdně	Sez.	
Ústí	II	-	Chýnov	(domov	pro	
seniory),	1	hod.	čekání	a	zpět.	
Čas	a	cena	dohodou.	Vhodné	
pro	důchodce	s	autem.	 
Tel.	737129042

•		Pronajmu	 byt	 1+1	 v	 Táboře,	 
1.	 patro,	 balkón,	 dlouhodobě.	
Tel.	725	808	108
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•			Děkuji	panu	starostovi	 
a	sboru	pro	občanské	záleži-
tosti	za	milé	blahopřání	 
k	mým	narozeninám.

Robert Buš

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

Miroslav Kopal

•			Srdečně	děkuji	panu	staros-
tovi	za	krásné	přání	k	mým	
narozeninám.

Růžena Hnoupková

•			Děkuji	panu	starostovi	Mgr.	
Ing.	Martinu	Doležalovi	za	bla-
hopřání	k	mým	narozeninám.

Ladislav Šůs

•			Děkuji	panu	starostovi	a	sboru	
pro	občanské	záležitosti	za	
blahopřání	a	dárek	k	narozeni-
nám,	které	mi	předala	při	milé	
návštěvě	paní	Eva	Veselá.

Josef Machač

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

Josef Bouška

•			Děkuji	panu	starostovi	za	milé	
přání	k	mým	narozeninám.

Jaroslava Opavová  

•			Děkujeme	za	přání	k	naroze-
ninám,	které	nás	potěšilo.

Miluše a Karel Voráčkovi  

•			Děkuji	panu	starostovi	a	měst-
skému	úřadu	za	projevené	

přání	k	mým	narozeninám.
Marie Studničková  

•			Děkuji	panu	starostovi	a	sboru	
pro	občanské	záležitosti	za	
blahopřání	k	mým	narozeni-
nám	a	paní	Máchové	za	pře-
dání	dárku	a	milé	posezení.

Jaroslav Bártová        

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

Vanda Kolářová

•			Děkuji	panu	starostovi	za	milé	
přání	k	mým	narozeninám.

Libuše Křemenová

•			Děkuji	panu	starostovi	Mgr.	
Ing.	Doležalovi	i	paní	Evě	
Veselé	za	blahopřání	a	dárek	 

k	mému	životnímu	jubileu.
Olga Grioletová

•			Děkujeme	všem	přítomným	za	
účast	při	posledním	rozloučení	
s	Josefem	Šáleným	i	těm,	kteří	
mu	 věnovali	 tichou	 vzpomín-
ku.

rodina Šálených

•			Děkujeme	 vedení	 správy	
města	 Sezimova	 Ústí	 II.	 za	
provedené	 práce	 týkající	 se	
domu	č.p.	491/4	v	Lipové	ulici	 
v	Sezimově	Ústí	 II	 a	 zárověň	 
za	 dodržení	 	 slova.	 Za	 výše	
jmenovaný	dům:

 Kašpar L., Melenová L., 
Prokop J.

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

František Jůza

poděkování:

	 Ve	 školním	 roce	 2011/2012	
proběhl	další	ročník	soutěže	škol-
ních	zařízení	v	Sezimově	Ústí	ve	
sběru	starého	papíru	a	plastových	
víček,	 do	 které	 se	 zapojily	 dvě	
základní	 školy	 a	 jedna	mateřská.	

V	 průběhu	 celého	 školního	 roku	
garantovali	 organizátoři	 soutěže	
–	Správa	Města	Sezimovo	Ústí	ve	
spolupráci	 s	 firmou	MH	 odpady	
Tábor	 -	 účastníkům	 soutěže	 vý-
hodné	ceny	za	odevzdaný	odpad.	

V	 říjnu	 proběhlo	 vyhodnocení	 
a	všem	vítězům	byly	předány	věc-
né	odměny	od	pořadatelů	soutěže.	
Celkové	 pořadí	 je	 patrné	 z	 uve-
deného	 vyhodnocení.	 Pořadatelé	
tímto	 děkují	 všem	 zúčastněným	

školám	 za	 dosavadní	 spolupráci.	
Současně	 s	 vyhodnocením	 byla	
vyhlášena	 nová	 soutěž	 na	 nový	
školní	rok	a	s	radostí	jsme	přivíta-
li	zapojení	i	zbývajících	školních	
zařízení	v	Sezimově	Ústí.

	 Společenství	 měst	 s	 husitskou	
minulostí	 a	 tradicí	 kooperuje	 při	
„Husově	trienniu“
	 Valná	 hromada	 Společenství	
měst	s	husitskou	minulostí	a	tradicí	
se	konala	v	tomto	roce	14.	červen-
ce	 v	 bavorském	 městě	 Neunburg	
vorm	Wald.	V	úvodu	zasedání	byl	
přivítán	nový	již	sedmnáctý	člen	–	
české	město	Domažlice.
	 K	 hlavním	bodům	 jednání	 pa-
třilo	 projednání	 návrhů	 nových	
aktivit.	 Byl	 představen	 a	 přijat	 
k	realizaci	projekt	„Husitská	stez-

ka“,	 která	 propojí	 členská	 města	
a	všem	zájemcům	přiblíží	historii	
husitství.	
	 Společenství	dále	schválilo	pře-
vzít	 záštitu	 nad	 akcemi	 „Husova	
pouť“	 a	 „Cyklopouť	 2013“,	 která	
organizují	 členská	 města	 Spole-
čenství.	V	obou	projektech	se	bude	
jednat	 o	 cestu	 po	 stopách	 Jana	
Husa,	v	prvním	případě	pěšky,	ve	
druhém	na	kole.	
	 Členové	byli	seznámeni	s	návr-
hem	Církve	československé	husit-
ské	ke	spolupráci	v	rámci	„Husova	

triennia“.	V	jeho	rámci	budou	orga-
nizovány	mj.	 akce	 „Studenti	 čtou	
Husa“,	 „Noc	 kazatelů“	 (obdoba	
Noci	kostelů)	či	projekt	„Mistr	Jan	
Hus	 v	 hudbě“.	 Společenství	 roz-
hodlo	 navázat	 spolupráci	 s	Církví	
československou	husitskou.
	 Valnou	hromadu	doplnil	bohatý	
program,	 který	 připravilo	 hostitel-
ské	 město	 (30.	 výročí	 slavnostní	
hry	„O	válce	s	husity“,	 slavnostní	
otevření	 nové	 haly	 Schwarzachtal	
koncertem	 Smetanových	 Filhar-
moniků	 Praha	 a	 Velký	 historický	

slavnostní	 průvod,	 kterého	 se	 zú-
častnila	 většina	 členských	 měst	 
s	 vlastní	 delegací).	 Město	 Neun-
burg	 vorm	Wald	 předalo	 symbo-
licky	 žezlo	 Českému	 Brodu,	 kde	
se	bude	24.	ledna	2013	konat	příští	
valná	hromada.	
	 Společenství	 měst	 s	 husitskou	
minulostí	 a	 tradicí	 bylo	 založeno	 
v	roce	1998	s	cílem	přispět	k	lepší-
mu	porozumění	mezi	národy	a	zvý-
šit	povědomí	lidí	o	době	husitské.		

http://www.husitskamesta.net/
                                                                                                                spkn

Soutěž ve sběru papíru a plastových víček ve školních zařízení

Po stopách Jana Husa

  Sběrový papír  

Pořadí  zařízení  počet žáků sebrané množství 
v Kg kg/žák 

1.  ZŠ a MŠ 9. května 322 28129 87,36 
2.  ZŠ Švehlova 130 6568 50,52 
3.  MŠ Lipová 110 4182 38,02 

 
 
 
 
 

    

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     

     
  Plastová víčka 

   
Pořadí  zařízení  počet žáků sebrané množství 

v Kg kg/žák 

1.  MŠ Lipová 110 414 3,76 
2.  ZŠ Švehlova 130 356 2,74 
3.  ZŠ a MŠ 9. května 322 415 1,29 
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	 Cesty	osudu	se	klikatí	všelijak.	
O	 jedné	 takové	 cestě	 bych	 vám	
chtěla	 povyprávět	 v	 tomto	mém	
pamětnickém	popovídání.	Vybra-
la	jsem	si	člověka,	kterého	mno-
ho	 lidí	 v	 našem	 městě	 zná,	 ale	
možná,	že	si	rádi	přečtou	jakými	
klikatými	cestami	prošel,	než	do-
putoval	do	Sezimova	Ústí.	Tímto	
člověkem	je	pan	Josef	VESELÝ.
	 Předkové	pana	Veselého,	tedy	
jeho	 děda,	 se	 někdy	 kolem	 roku	
1860	 přestěhovali	 na	 Ukrajinu.	
V	 té	době	 lidé	šli	za	obživou	do	
světa.	Někdo	na	západ,	někdo	na	
východ.	Na	Ukrajině	 se	utvářely	
celé	 vesnice	Čechů.	Zde	 se	 také	
narodil	náš	pamětník	Josef.	To	se	
psal	 rok	 1938.	 Otec	 Josefa	 pra-
coval	jako	řidič	nákladního	auta.	
Pro	nově	založenou	rodinu	začal	
stavět	v	Bělorusku	domek.
	 Ale	přišla	 válka	 a	bomba	do-
mek	 rozbila.	 Nezbývalo	 než	 to,	
co	 zbylo,	 naložit	 na	 dvoukolák,	
zapřáhnout	 kravku	 a	 pokusit	 se	
přestěhovat	k	 rodičům	matky	do	
vesnice	Vysoká	 poblíž	 Žitomíru,	
čili	 na	 Ukrajinu.	 Překonat	 tuto	
vzdálenost	pěšky	by	nebylo	mož-
né,	museli	využít	i	železnici.
	 Po	 válce,	 po	 odsunu	 Němců	
ze	zabraných	území	Čech,	vyzval	
prezident	Edvard	Beneš	volyňské	
Čechy	k	návratu	domů	do	vlasti.	
To	 už	 měl	 Pepa	 dva	 starší	 sou-
rozence	a	 rodina	se	měla	rozrůst	 
o	další	přírůstek.	Podmínkou	pro	
návrat	musela	být	skutečnost,	aby	
otec	byl	Čech.	
	 Tak	se	celá	rodinka,	ale	nejen	
oni,	vracela	zpět	do	Čech	vlakem.	
To	se	psal	rok	1947.	Bydlení	do-
stali	v	Horní	Pěně	u	 Jindřichova	
Hradce.	A	 tady	 se	 narodili	 další	
sourozenci	a	byli	hned	 tři	najed-

nou.	 To	 nebylo	 tak	 zcela	 běžné.	
Dívka	dostala	jméno	Hana,	jeden	
z	 chlapců	 Eduard	 -	 to	 bylo	 po	
prezidentském	 páru,	 třetí	 děcko	
-	chlapec	dostal	jméno	Miroslav.	
Ten	však	po	nějakém	čase	zemřel.	
To	už	byla	opravdu	velká	rodina.	
A	 znovu	 se	 stěhovali,	 tentokrát	
do	domku	v	 Jindřichově	Hradci.	
Otec	 začal	 pracovat	 ve	 Strojní	
traktorové	stanici	Jindřichův	Hra-
dec	 jako	 traktorista.	 Při	 návratu	
do	 Čech	 bylo	 Pepovi	 devět	 let,	
byl	 malý,	 a	 tak	 šel	 v	 Jindřicho-
vě	Hradci	 do	 první	 třídy	 vlastně	 
s	dvouletým	odkladem.
	 V	 roce	 1948	 navštívil	 malý	
Pepa	se	svým	otcem	poprvé	Sezi-
movo	Ústí.	Jel	s	tátou	a	ostatními	
zájemci	na	pohřeb	Edvarda	Bene-
še.	 Jeli	 traktorem.	Pepa	 si	 vzpo-

míná	na	dlouhou	frontu	lidí,	která	
se	chtěla	poklonit	zesnulému	pre-
zidentu	Edvardu	Benešovi.	Cítili	
k	němu	velkou	vděčnost.	
	 Po	skončení	základní	školy	se	
rozhodovalo,	 co	 dál	 s	 chlapcem.	
Udělal	 přijímačky	 do	 táborské	
průmyslovky,	 ale	 táta	 usoudil,	
že	by	finančně	„neutáhl“	dítě	na	
studiích	mimo	domov,	a	tak	bylo	
rozhodnuto,	že	se	vyučí	soustruž-
níkem	u	STS	Jindřichův	Hradec.	
V	 té	době	sestra	Anna	pracovala	
v	 Sezimově	 Ústí	 v	 	 Kovosvitu	
jako	jeřábnice	a	ta	mu	doporuči-
la	dodělat	si	učení	na	Kovosvitě.	
Tak	se	i	stalo.	Jenomže	pak	musel	
na	vojnu,	a	tak	školu	po	maturitu	
dokončil	 až	 po	 vojenské	 službě	
večerně	 při	 práci.	 Zpočátku	 pra-
coval	 jako	 soustružník,	 později	

v	 konstrukci.	 V	 Kovosvitě	 se	
seznámil	 s	 Maruškou,	 která	 zde	
pracovala	 zprvu	 jako	 soustruž-
nice,	 později	 jako	 plánovačka.	 
Z	 tohoto	 manželství	 se	 narodil	
syn	a		dcera	a	nyní	je	pan	Veselý	
několikanásobným	dědou.
	 Pan	 Veselý	 působí	 nenápad-
ným,	možná	 i	plachým	dojmem.	
Ale	 je	 to	 člověk,	 který	 miluje	
sport	 a	 ten	 adrenalinový	 ještě	
víc.	Okusil	rafting,	kaňoning,	ale	
hlavně	hory	-	čím	vyšší,	tím	lepší.	
V	 roce	1997	navštívil	Nepál.	Po	
návratu	domů	navštívil	cestovate-
le	 Jiřího	Hanzelku,	 aby	 si	 s	 ním	
popovídal	a	nechal	si	od	něj	po-
depsat	knihu.
	 Samozřejmě	začínal	pozvolna.	
Nejprve	 Tatry,	 Alpy,	 Himaláje,	
Turecko,	 Irán.	 Zdolal	 asi	 deset	
čtyřtisícovek,	 tři	 pětitisícovky,	
pokusil	 se	 zdolat	 i	 	Kilimandžá-
ro.	Jen	Mont	Blanc	se	nevydařil,	
ani	počasí	nevyšlo	a	přišlo	nastu-
zení	a	horská	nemoc.	Pepa	je	ne-
zdolný.	Ještě	prý	tak	Matterhorn,	
Olymp	a	třeba	Austrálie	či	Nový	
Zéland.	 A	 kromě	 hor	 Pepa	 sjel	
kus	země	na	kole,	třeba	francouz-
skou	Provance.
	 Ne	 nebudeme	 tu	 vypisovat	
všechny	 Pepovy	 cesty.	 To	 by	
bylo	moc	dlouhé.	 Já	 jsem	 s	 ním	
prochodila	pěšky	s	poutníky	Řím	 
a	musím	potvrdit,	že	Pepa	je	dob-
rý	kamarád,	dobrý	parťák.
	 Co	 mu	 popřát	 závěrem.	 Aby	
nehleděl	 na	 věk,	 ten	 mu	 zatím	
není	na	překážku,	aby	si	pečoval	
o	 zdraví	 a	 ještě	 mnoho	 zážitků	 
z	 cest.	 Třeba	 nám	 o	 nich	 někdy	
povypráví.

Anna Slunečková 
kronikářka

Kronika představuje: 
Josef Veselý

	 V	úterý	2.	října	2012	začne	dal-
ší	sezóna	v	sauně	TJ	Spartak	MAS	
Sezimovo	Ústí.	 Provoz	 bude	 za-
jištěn	 podobně	 jako	 v	 minulých	
letech.	Cena	 vstupného	 bude	 za-
chována	na	 loňské	úrovni	–	díky	
dotaci	města	Sezimovo	Ústí.	Vý-
raznou	 novinkou,	 která	 přispěje	
ke	 zkvalitnění	 saunovacího	 pro-

cesu,	 je	 rekonstrukce	 sociálního	
zázemí	 (sprchy,	 toalety).	Ta	 byla	
provedena	 v	 létě	 Správou	Města	
Sezimovo	Ústí.	
	 Kvalitní	 regenerace	 a	 relaxa-
ce	 (a	 právě	 saunování	 je	 vhod-
nou	 formou)	 jsou	 vedle	 pohybu	 
a	stravovacích	návyků	jeho	důle-
žité	pilíře	zdravého	životního	sty-

lu.	 Vlastní	 saunovací	 proces	 má	
pozitivní	 vliv	 na	 tělesné	 orgány,	
pravidelné	saunování	vede	k	psy-
chické	a	tělesné	relaxaci,	pomáhá	
při	 zvýšení	 odolnosti	 organismu.	
Pobyt	v	prohřívárně	(potírně)	vy-
volává	rychlé	zvýšení	kožní	teplo-
ty	–	to	vede	k	odstraňování	zroho-
vatělé	vrstvy	pokožky,	stejně	jako	

ulpívajících	 nečistot	 a	 baktérií.	
Pobyt	 v	 sauně	 zlepšuje	 vzhled	
pokožky,	díky	jejímu	prokrvení	se	
pokožka	 lépe	 obnovuje.	Vydatné	
pocení	 se	 projevuje	 snižováním	
tělesné	hmotnosti.	Rovněž	na	čin-
nost	 kardiovaskulárního	 systému	
má	 pravidelné	 saunování	 kladný	

Sauna – součást zdravého životního stylu

Pokračování na str. 8
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SAUNA  
v Sezimově Ústí II 

 
provozovatel: TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí 

 
rozšíření provozu od  30. října 2012 

 

DEN OTEVŘENO POZNÁMKA 

ÚÚTTEERRÝÝ  17.00 – 21.00 MUŽI  

SSTTŘŘEEDDAA  17.00 – 21.00 ŽENY 

ČČTTVVRRTTEEKK  17.00 – 21.00 SPOLEČNÁ 

PPÁÁTTEEKK  17.00 – 21.00 SPOLEČNÁ 
 

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

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

Mgr. Petr Havel – prezident TJ Spartak MAS 
 

 

vliv	–	pro	práci	srdce	je	výhodné	
rozšíření	periferního	krevního	ře-
čiště	a	zrychlení	krevního	oběhu,	
spojené	s	poklesem	krevního	 tla-
ku.	Účinek	saunové	lázně	na	dý-
chací	systém	má	regenerační,	pre-
ventivní	a	také	terapeutický	efekt.	
Silný	 tepelný	podnět	a	prokrvení	
dýchacích	 cest	 vede	 k	 větší	 se-
kreci	hlenových	žlázek	a	zvlhčení	
sliznice,	 dochází	 k	 rychlejšímu	
odstraňování	hlenu	 s	nabalenými	
mikroby.	Vlivem	 zvýšení	 teploty	
dochází	ke	změnám	v	hormonál-
ních	řídících	okruzích	(vnitřní	se-
krece).	Důležitý	je	vliv	saunování	
na	 tepelné	a	minerální	hospodář-
ství	 lidského	 těla	 –	 pocením	 do-
chází	k	úbytky	vody,	lze	pozoro-
vat	rovněž	zhoustnutí	krve,	v	potu	
odcházejí	 také	 některé	 minerály	
(sodík,	 draslík),	 kyselina	 močo-
vá	 a	 některé	 zplodiny	 látkové	
výměny.	Důležité	 je	doplnění	 te-
kutin	a	minerálů	 (hlavně	draslík)	
po	 saunování.	 Neurovegetativní	
systém	 příznivě	 reaguje	 na	 sau-
nování	-	právě	nastávající	podzim	
a	příchod	chladného	počasí	je	dů-

vodem,	proč	bychom	si	měli	najít	
čas	na	návštěvu	 sauny.	Saunová-
ní	 je	 nejlepší	 prevencí	 proti	 řadě	
nemocí,	 zároveň	 dochází	 k	 posí-
lení	imunitního	systému	lidského	
těla.Velice	 důležité	 je	 pravidelné	
saunování	 –	 doporučuje	 se	 1-3x	
týdně.	Je	třeba	znát	svůj	zdravotní	
stav	-	vlastní	proces	v	sauně	vždy	
přizpůsobit	 svému	 aktuálnímu	
stavu	a	svým	pocitům.
	 Sauna	 v	 Sezimově	Ústí	 nabízí	
celý	komplex	saunovacích	služeb,	
určitě	doporučujeme	její	návštěvu.	
Vstupenka	 není	 omezena	 hodina-
mi,	ale	platí	vždy	pro	celý	jednot-
livý	vstup	–	ideální	doba	pro	pobyt	
v	sauně	je	1,5	–	2,5	hod.	Cena	je	
100,-	 Kč/vstup	 pro	 dospělé,	 80,-	
Kč/vstup	 pro	 důchodce	 a	 děti.	
Předplatné	 lístky	 –	 900,-	 Kč/10	
vstupů	 pro	 dospělé,	 700,-	Kč	 pro	
děti	a	důchodce.	Všichni	pracovní-
ci	sauny	TJ	Spartak	MAS	se	těší	na	
Vaší	návštěvu	a	věří,	že	saunování	
přispěje	ke	zlepšení	Vašeho	zdraví	
a	psychické	pohody.

Mgr. Petr Havel 
prezident	TJ	Spartak	MAS

Pojďte si s námi zacvičitTJ�Spartak�MAS�Sezimovo�Ústí
obor�Sportu�pro�všechny

zve�všechny�děti�do�svých�cvičebních�hodin

Kdy�a�kde�cvičíme:
Rodiče�a�děti�������Pondělí�����17.00�-�18.00�hod

Středa������17.00�-�18.00�hod

Nejmladší žactvo

S

Pondělí�����17.00�-�18.00�hod

tředa�������17.00�-�18.00�hod

Rozvoj�obratnosti, míčové hry,�základní�gymnastika,

dále�pořádáme�v létě sportovní�tábor

Náplň cvičení:

Cvičení�probíhají�na�2.�ZŠ v Sezimově Ústí 2

Další�informace�na http://www.tjspartaksu.cz/caspv
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	 Na	konci	září	měli	naši	prvňáčci	
návštěvu.	 Předškoláci	 z	 MŠ	 Za-
hrádka	se	přišli	podívat,	 jak	se	daří	
jejich	 starším	 kamarádům	 v	 první	
třídě.		Prvňáčci	jim	přednesli	básnič-
ky,	které	se	ve	škole	během	prvních	
týdnů		naučili,	ukázali,	jak	se	učí	psát	 
a	počítat.	Předškoláci	se	poprvé	po-
sadili	do	školních	lavic,	možná	popr-
vé	viděli	školní	tabuli.	Vyzkoušeli	si	
psát	jako	školáci,		zasoutěžili	si	a	za	
svou	odvahu	předstoupit	před	tabuli	
dostali	sladkou	odměnu.	Děti		si		na-
vzájem	předaly		dárečky,	na	jejichž	
výrobě	se	podílely.																																																																																																																																									
	 Tato	 návštěva	 předškoláků	 ne-
byla	poslední.	Už	od	října	se	zno-
vu	 	 rozbíhá	 projekt	 „Poznáváme	
školu“,	který	by	měl	dětem		před-
školního	 věku	 pomoci	 seznámit	
se	 se	 školním	 prostředím	 a	 snad-
něji	 zvládnout	 přechod	 z	 mateř-
ské	školy	do	školy	základní.	Děti	
z	MŠ	Zahrádka	budou	pravidelně	
docházet	do	naší	školy	na	dopole-
dní	hodinku.	 	Paní	učitelky	si	pro	
ně	připraví		program,	který	je,	jak	
doufáme,	 bude	 bavit	 	 a	 zároveň	
jim	přiblíží	atmosféru	školy		a		čin-
nosti,	které	je	od	příštího	školního	
roku		v	1.třídě	čekají.	Takže,	před-
školáci,	těšíme	se	na	Vás!

Mgr. Radka Panská
učitelka	ZŠ	Švehlova                                                                   
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	 MŠ	Zahrádka	 se	 rozhodla	 za-
pojit	do	projektu	„Kola	pro	Afri-
ku“.	Jeho	zakladatelé	žili	několik	
let	 v	 Anglii	 a	 věnovali	 se	 práci	 
v	charitativní	organizaci	Joli	Do-
der,	 která	 pomáhá	 africkým	 dě-
tem.	Cílem	bylo	vybírat	opotřebo-
vaná	 terénní	 	kola	od	anglických	
dárců	a	 jejich	odesílání	do	Gam-
bie.	Ke	konci	minulého	roku	odje-
li	do	Gambie	osobně,	aby	se	pře-

svědčili	 kam	darovaná	 kola	 jdou	
a	zda	má	takováto	pomoc	smysl.	
Výsledek	cesty	přinesl	jasnou	od-
pověď	–	kolo	je	tam	jediným	udr-
žitelným	dopravním	prostředkem,	
na	kterém	se	děti	mohou	dostávat	
do	 škol,	 mohou	 přivážet	 vodu	
nebo	dřevo	pro	své	rodiny.
	 Toto	 vše	 je	 přivedlo	 k	 zalo-
žení	 české	 organizace	 „Kola	 pro	
Afriku“,	 která	 prosí	 o	 pomoc	 

a	 spolupráci	 dárce	 kol.	 MŠ	 Za-
hrádka	v	Sezimove	Ústí	1	se	roz-
hodla	 zapojit	 do	 tohoto	 projektu	 
a	v	budově	školky	nabídnout	pro-
story	 bývalé	 kotelny	 jako	 sběrné	
místo.	Odtud	 se	 kola	 budou	pře-
vážet	 do	 centrálního	 skladu,	 kde	
se	připraví	na	transport	do	Afriky.
	 Prosíme	 proto	 všechny	 kdo	
mají	možnost:	„Darujte	své	nepo-
třebné	terénní	jízdní	kolo	–	můžete	

tak	změnit	život	dítěte	v	Africe.“
MŠ Zahrádka
Sezimovo	Ústí1
Tel.	776297246
www.kolaproafriku.cz

	 Že	je	sladká	a	dobrá,	to	už	děti	
z	MŠ	Zahrádka	věděly,	ale	to,	že	
může	 být	 i	 krásná,	 poznaly	 ve	
čtvrtek	20.	září	v	 táborském	mu-
zeu	čokolády	a	marcipánu.
	 Nejprve	bylo	velké	těšení,	po-
tom	 výlet	 „	 čtvrťáčků	 Motýlků“	
autobusem	do	Tábora.	Podívali	se	
na	 Jordán,	 který	 tam	 vlastně	 ne-
byl,	 po	mnoha	 schodech	 vyběhli	
jako	 sportovci	 ke	 Střelnici	 a	 úz-

kou	uličkou	se	dostali	na	náměs-
tí.	Tam	již	čekal	kamenný	Žižka,	
kašna	 i	 obdivuhodné	 architekto-
nicky	zajímavé	domy.
	 Po	krátkém	odpočinku	jsme	se	
vydali	 do	 „čokoládového	králov-
ství“.	Tam	 jsme	se	dozvěděli	 jak	
vlastně	 čokoláda	 vzniká,	 viděli	
jsme	 kakaovník	 v	 pralese,	 lodič-
ku,	 která	 přiváží	 kakaové	 boby	 
k	nám	i	strašidelné	Peklo,	kde	čer-

KOLA PRO AFRIKU

Čoko, čoko, čokoláda

Pokračování na str. 10



	 Bláznivý	 nápad	 bláznivého	
kluka,	 pomyslela	 jsem	 si,	 když	
v	březnu	letošního	roku	vstoupil	
Petr	Mareš	do	kanceláře	kulturní-
ho	střediska	a	nadšeně	mi	sdělo-
val,	že	chce	letos	vydat	knihu.
	 O	 táborské	aglomeraci	ve	 fo-
tografiích.	A	co	už	máte	hotové-
ho?,	 ptala	 jsem	 se.	 No,	 čekám,	
jestli	mi	schválí	grant.	K	smíchu.	

A	 světe	 div	 se.	Obrazová	 publi-
kace	Tábor,	Sezimovo	Ústí,	Pla-
ná	 nad	 Lužnicí	 už	 zažila	 svoje	
křtiny.	A	rozhodně	se	má	k	světu.	
Říká	se,	že	když	si		něco	opravdu	

moc	přejete,	vyplní	se	to.	A	Petr	
Mareš	je	toho	živým	příkladem.
Jak vás to vlastně napadlo?
	 Fotografování	 je	 můj	 velký	
koníček.	 Měl	 jsem	 za	 sebou	 už	
pár	 výstav	 a	 ohlasy	 na	 ně	 byly	
pozitivní.	 Řekl	 jsem	 si,	 že	 by	
možná	 stálo	 za	 to	 vydat	 	 knihu	
o	 celé	 aglomeraci,	 protože	 něco	
podobného	tu	není.	Myšlenka	se	
zrodila	v	mé	hlavě	už	počátkem	
roku	 2011,	 kdy	 jsem	měl	 pocit,	
že	jsem		Tábor	„pochopil“.	Jako	
bych	se	 teprve	 tehdy	naučil	 toto	
nádherné	 město	 vnímat	 všemi	
smysly.	Takhle	to	cítím	a	tak	jsem	
to	napsal	i	do	úvodu	své	knihy.
Proč jste nefotil jen Tábor? 
Proč hned celou aglomeraci?
	 V	 Táboře	 jsem	 se	 narodil	 
a	 žil	 jsem	 v	 něm	 sedmadva-
cet	 let.	Nyní	 už	 třetím	 rokem	 je	
mým	 	 domovem	Sezimovo	Ústí	 
a	 v	 Plané	 nad	 Lužnicí	 pracuji.	
Takže	vztah	mám	určitě	ke	všem	
třem	 městům.	 Ale	 hlavně	 mě	
napadlo,	 že	žijeme	v	 téhle	aglo-
meraci,	propojeni	městskou	hro-
madnou	 dopravou,	 ale	 ze	 svých	
zkušeností	vím,	že	Plaňák	nemů-
že	znát	všechna	táborská	zákoutí	
a	Táborák	už	vůbec	nezná	zákou-
tí	 Plané.	 To	 propojení	mi	 přišlo	
logické.

Jak se vám vůbec podařilo vy-
dat knihu v tak krátkém čase?
	 Ani	ve	snu	by	mě	nenapadlo,	
kolik	 to	 bude	 práce.	 Obětoval	
jsem	 tomu	 všechen	 svůj	 volný	
čas,	 chodil	 jsem	 spát	 ve	 dvě,	
vstával	jsem	v	pět.		Například	na	
kole	 jsem	neseděl	 půl	 roku,	 při-
tom	 před	 tím	 jsem	 jezdil	 skoro	
denně.	 Jel	 jsem	 na	 doraz	 a	 tělo	
na	rezervu.	Poslední	srpnový	den	
jsem	poslal	 podklady	do	 tisku	 a	
druhý	den	jsem	se	probudil	s	ho-
rečkou	a	těžkou	angínou.
Ale nejspíš vám to stálo za to...
	 Určitě.	 	 Jak	 říkají	 mí	 přátelé,	
mám	něco,	co	už	mi	nikdo	nevez-
me.	A	taky	mě	potěšily	reakce	lidí,	
kterým	se	knížka	líbí.	Je	třeba	ale	
říct,	že	sám	bych	to	nezvládl.	Rád	
bych	 ještě	 jednou	 touto	 cestou	
poděkoval	všem,	kteří	mi	se	vzni-
kem	 knihy	 pomohli.	 Především	
mojí	 přítelkyni,	 která	 se	 mnou	
měla	po	celou	tu	dobu	trpělivost	a	
byla	mi	velkou	oporou.	Dík	patří	
samozřejmě	i	sponzorům,	bez	je-
jichž	finanční	podpory	by	vydání	
publikace	nebylo	možné.
Kniha je tedy na světě. Kde si 
ji můžeme koupit? A za kolik?
	 Prozatím	je	k	dostání	v	 tábor-
ském	infocentru,	v	husitském	mu-
zeu,	 v	 obou	 knihkupectvích	Ori-

on,	v	knihkupectví	Kanzelsberger	 
a	 Baobab,	 v	 knihovně	 v	 Plané	
nad	Lužnicí	a	v	Sezimově	Ústí	ve	
Spektru.	 	 Doufám,	 že	 se	 ale	 do-
mluvím	 ještě	na	dalších	místech.	
Maloobchodní	cena	je	399	korun.	
Fotky lze ale vidět také na vý-
stavě...
	 Fotografie	z	knihy	jsou	ve	vel-
kých	formátech	k	vidění	v	galerii	
Evárium	 v	 Divadle	 Oskara	 Ne-
dbala	 v	 Táboře.	 Výstava	 potrvá	
do	konce	roku.	Na	 její	vernisáži	
jsme	publikaci	pokřtili	a	dokonce	
jsou	tu	k	vidění	i	snímky,	které	se	
do	knížky	nevešly.
Fotografie jsou poetické, pro-
zrazují, že máte kromě talentu 
určitě i vřelý vztah k místům, 
které váš objektiv zachytil.
	 Nechtěl	 bych,	 aby	 to	 znělo	
nějak	pateticky,	ale	mám	své	rod-
né	 město	 opravdu	 rád.	 Jak	 píši	 
v	 úvodu	 své	 knihy,	 do	 Tábora	
jsem	se	zamiloval	a	vím,	že	je	to	
láska	na	celý	život.

Pozn.:	Jednu	z	fotografií	můžete	
vidět	na	titulní	stránce	těchto	
Novinek.

Kateřina Nimrichtrová
Měxus

Kino pojede v listopadu na zkušební provoz 
	 Kino	v	Sezimově	Ústí	je	zachráněno	a	od	listopadu	už	si	můžete	
přijít	vyzkoušet	filmy	v	digitální	kvalitě.	Vyzkoušet	je	to	pravé	slovo,	
protože	i	my	budeme	novou	technologii	teprve	testovat.	Promítat	pro-
to	nebudeme	ještě	pravidelně	a	během	tohoto	zkušebního	provozu	se	
musí	teprve	vychytat	případné	technické	nedostatky.	
	 Nabídka	však	bude	pestrá	a	my	doufáme,	že	si	z	ní	vyberete	a	zů-
stanete	našemu	biografu	věrni.

Tam, kde žijí divočiny...
	 Když	 jsem	tohle	představení	viděla	poprvé	a	vlastně	díky	mému	
předchozímu	zaměstnání	náhodou,	hned	mě	napadlo,	 jaká	 je	škoda,	
že	už	jsou	moje	děti	na	pohádky	velké.	Ale	vy	a	vaše	ratolesti	si		před-
stavení	Tam,	kde	žijí	divočiny	rozhodně	nenechte	ujít.	Marka	Míková	
je	dozajista	všestranná	umělkyně	a	nebylo	by	asi	spravedlivé	říct,	že	
ze	všeho	nejvíc	umí	dělat	divadlo.	Kromě	 toho,	že	si	 ji	můžete	pa-
matovat	jako	Růženku	ve	filmu	Jak	se	budí	princezny,	byla	a	stále	je	
frontmankou	legendární	dívčí	kapely	Zuby	nehty.	Hudbu	také	skládá,	
píše	knížky	pro	děti	a	režíruje.	Ale	stejně,	to	divadlo!	Jak	ona	to	s	dět-

mi	umí!	A	jak	domyšlená	do	nejmenších	detailů	je	její	scéna.	A	vůbec,	
za	čtyřicet	korun	se	přijďte	přesvědčit	sami.	Ve	středu	7.	listopadu	od	
16.30	hodin	v	sále	Spektrum.

Hus se chystá na Kozí hrádek, Richard Vlasák 
vám o tom poví
	 Listopadové	Křeslo	pro	hosta	přivítá	kulturního	historika	Richarda	
Vlasáka,	od	kterého	se	dozvíte,	co	nás	čeká	v	příštím	roce	za	velmi	
významné	výročí.	Uplyne	totiž	600	let	od	doby,	kdy	mistr	Jan	Hus	při-
šel	na	Kozí	hrádek.	Měxus	se	samozřejmě	na	tuto	událost	připravuje	
a	na	červenec	příštího	roku	chystá	velkolepou	oslavu.	Spolupracovat	
chce	s	Husitským	muzeem	v	Táboře	a	listopadový	host	našeho	žhavé-
ho	křesla	jistě	naznačí	i	něco	z	programu.	Jinak	se	můžete	ve	čtvrtek	
20.	 listopadu	 těšit	 na	 poutavé	 vyprávění	 o	Husově	 životě	 a	 o	 jeho	
pobytu	na	Kozím	hrádku,	který	předcházel	konci	jeho	pouti.

Prosinec přinese dvě skvělá představení
	 Přestože	se	národ	musel	 rozloučit	 s	 jedním	z	nejlepších	českých	
herců,	Divadlo	Radka	Brzobohatého	do	Sezimova	Ústí	přijede	a	Klec 
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ti	vaří	v	kotli	čokoládu.	Ze	všech	
koutů	na	nás	 shlížely	pohádkové	
postavičky	 –	 víla	 Amálka,	 kr-
tek,	Pat	 a	Mat,	Maková	panenka	 
a	další.	A	opět	jsme	viděli	Žižkovo	
náměstí	–	tentokrát	z	marcipánu.

	 Abychom	 si	 vyzkoušeli,	 jak	
těžká	je	práce	cukrářů,	mohli	jsme	
v	dílničce	pracovat	s	marcipánem.	
Děti	 válely,	 vykrajovaly,	 zdobily	 
a	samozřejmě	že	i	občas	ochutna-
ly.	Potom	se	ještě	okénkem	mohly	

podívat	na	opravdové	cukráře,	jak		
s	čokoládou	kouzlí	ve	výrobně.	A	
na	závěr	 sladká	 tečka	–	každý	 si	
smlsnul	 na	 výborném	 čokoládo-
vém	bonbónku.
	 Nakonec	 jsme	 se	 rozloučili	 

s	 velmi	 milým	 personálem,	 po-
děkovali	 za	 výbornou	 organizaci	
prohlídky	a	spěchali	zpět	do	škol-
ky	na	oběd.

 I. Jirmusová
	MŠ	Zahrádka,	Sezimovo	Ústí	1

Když své rodné město „pochopil“, vydal o něm knihu

Zprávy z kultury

Petr Mareš, amatérský fotograf, 
autor obrazové publikace Tábor, 
Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí



bláznů	odehraje.	Roli	po	Radoslavu	Brzobohatém	převzal	Petr	Oliva	
a	my	věříme,	že	si	tuto	bláznivou	komedii	z	prostředí	travesti	show	
užijete.	Je	hvězdně	a	bohatě	obsazená,	těšit	se	můžete	na	Hanu	Gre-
gorovou,	 Jana	Duhajského,	Ernesto	Čekana	či	Kateřinu	Velebovou.	
Hudbu	k	představení	dělal	Ondřej	Brzobohatý.	Vstupenky	zakoupíte	
v	předprodeji	za	290	korun.	

	 Jestliže	se	Táborský divadelní spolek Na šikmé ploše	v	září	roz-
loučil	s	divadelní	hrou	Akt,	v	prosinci	přijde	do	Spektra	s	premiérou.	
Cimrmanův Lijavec	vás	v	jejich	podání	určitě	dostane.	Představení	
chystají	netradičně	na	sobotu	8.	prosince	od	19	hodin.	Zarezervujte	si	
vstupenky	včas,	víte,	jak	mívají	narváno!

Ježíšek, živý oslík, kouzelník, čerti i Paul Batto
 Vánoce.	Trochu	brzy	mluvit	o	nich	už	v	listopadu,	říkáte	si.	Ale	my	
toho	chystáme	na	prosinec	tolik,	že	vás	s	tím	musíme	včas	seznámit,	
abyste	si	mohli	vybrat	a	udělat	poznámky	v	kalendáři.
	 Tak	pěkně	popořadě.	Nejdřív	slavnostně	rozsvítíme	výzdobu	včet-
ně	věhlasné	sezimoústecké	fontány,	a	to	30.	listopadu	v	půl	páté	od-
poledne.	Kulturní	vložka	a	teplé	nápoje	zajištěny.
 Mikuláš	a	jeho	doprovod		přijde	i	do	Spektra.	Holky	a	kluci,	kteří	se	
čertů	nebojí,	nechť	se	dostaví	ve	středu	5.	prosince	v	16	hodin	do	ves-
tibulu	Spektra	v	čertovském	kostýmu	na	Čertovské	rejdění.	S	rarášky	
můžete	dovádět	celé	odpoledne	a	jestli	jste	byli	hodní,	dostanete	i	něja-
kou	tu	dobrotu.	V	17	hodin	pro	vás	zahraje	divadlo	Zvoneček	pohádku	
a	kdo	vydrží,	může	po	ní	zůstat	ještě	na	diskotéku	Pepy	Lidrala.
	 Nevíte,	co	dát	svým	blízkým	pod	stromeček?	Dvě	první	prosincová	
úterý	si	můžete	přijít	do	Spektra	vyrobit	šperk.	Pod	vedením	zkušené	
lektorky	Oliny	Šebkové	vykouzlí	vaše	ruce	skvělý	originál,	který	pak	
už	stačí	jen	umně	zabalit	a	radost	je	zaručena.	Vždyť	nejhezčí	dárek	je	
přeci	ten,	který	člověk	vyrobí	tomu	druhému	sám,	z	lásky...
 Slavný jazzman Paul Batto jr. a Vánoce,	jde	to	dohromady?	Jistě!	
Přichází	totiž	s	vánočním	repertoárem	a	v	pátek	14.	prosince	se	Spekt-

rum	rozezní	gospely	a	spirituály.	Těšte	se	a	včas	si	zarezervujte	lupeny.
	 Jaké	 by	 to	 byly	 Vánoce	 bez	 Ježíška,	 bez	 oslíka,	 bez	 koled...	 
20.	prosince	si	na	náměstí	T.	Bati	rozhodně	nenechte	ujít	Živý	Bet-
lém.	Přijďte	si	poslechnout	koledy,	u	stánku	se	zahřát	horkým	punčem	 
a	těšit	se	s	námi	na	Štědrý	den.
	 A	 ještě	 si	 dovolím	 připomenout:	 Na	 silvestrovský	 senior	 klub	 
28.	prosince	přijde	i	kouzelník!		

Hlaste se do soutěže Miss Sezimovo Ústí!
	 Milé	slečny	ze	Sezimova	Ústí	a	jeho	širokého	okolí,	spanilé	stu-
dentky	z	místních	škol,	dívky,	které	jste	již	dovršily	patnácti	let,	jestli	
si	myslíte,	že	máte	dostatek	půvabu,	abyste	uchvátily	porotu	a	okouz-
lily	 širokou	veřejnost,	 napište	 nám!	Měxus	 totiž	 pořádá	Miss	Sezi-
movo	Ústí.	Přihlášku	s	přiloženou	fotografií	portrétu	a	celé	postavy	
posílejte	nejpozději	do	konce	roku	2012	na	adresu	mexus@sezimovo-
-usti.cz,	nebo	poštou	na	MSKS	Sezimovo	Ústí,	nám.	T.	Bati	701.	V	
přihlášce	uveďte	 jméno,	příjmení,	 rok	narození,	 	krátký	životopis	a	
kontakt.	Soutěžit	se	bude	o	hodnotné	ceny,	 líčit,	oblékat	 i	česat	vás	
budou	profesionálové.	Garantem	soutěže	je	Česká	vicemiss	roku	2009	
Tereza	Budková.	Finále	proběhne	2.	března	roku	2013	a	moderovat	ho	
bude	Zdeněk	Izer.

Pod stromeček předplatné na jaro 2013
	 Eliška	Balzerová	a	její	Báječný	rozvod,	Petr	Novotný,	Sandra	Pogo-
dová	a	jejich	Tao	sexu	a	Kauza	Maryša	s	Ondřejem	Pavelkou	a	Janou	
Strykovou	v	hlavních	rolích.	A	taky	věhlasný	nadějkovský	amatérský	
soubor	Fikar	s	nově	nastudovanou	detektivkou.	To	vás	čeká	ve	Spektru	
v	divadelní	sezoně	Jaro	2013.	A	nebyl	by	to	hezký	dárek	pod	strome-
ček?	Předplatenku	si	můžete	zakoupit	už	od	poloviny	listopadu	v	kan-
celáři	předprodeje	v	prvním	patře	budovy	Spektrum	za	860	korun.

Kateřina Nimrichtrová
Měxus

6. Sezimoústecký Retroples

v pátek 16. listopadu 2012
                            a v sobotu 17. listopadu 2012

Místo:                         Hotel MAS, Sezimovo Ústí

 19.30 - 02.00 hodin
Program:                         Hraje Big Papa, DJ  Kosa, retrotaneènice D-aces,

                                 kouzelník Radek Bakaláø (znáte z TV Talent ...)

Další:                         Tombola o hodnotné ceny, vyhlášení nejlepších “ Retroobleèkù”
Vstupenky:                         

Èas:                         

Prodej vstupenek na tel.: 724 003 814, 606 609 556

                                v recepci hotelu MAS, tel.: 381 275 010

Vstupné: 250,- Kè

Pro velký zájem probìhne ples ve dvouch dnech 

hrneèek èi puzzle
s vlastní fotkou
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PODLAHÁØSTVÍ 
 Roman Peteøík

Okružní 373, 391 11 Planá nad Lužnicí

e-mail: 
podlahypeterik@seznam.cz

DODÁVÁ A POKLÁDÁ :

-  laminátové a døevìné plovoucí podlahy
-  vinylové podlahy, pøírodní linoleum
-  masivní podlahy, korkové podlahy
-  PVC, koberce pro bytové i komerèní využití
-  vyrovnávání betonù samonivelaèními stìrkami
-  vyrovnání a zateplení podlah OSB deskami

Dovoz vzorkù podlah a zamìøení ZDARMA

mobil : 773 558 127, 606 558 127

Bezpeènostní agentura 

T SECURITY s.r.o. 

støeží formou dálkové ostrahy Vaši firmu, dùm, byt èi chatu 

24 hodin dennì 365 dní v roce

Web: www.t-security.cz

E-mail: petr.hermanek@t-security.cz , info@t-security.cz  

Mobil: +420 777 798 608, +420737 246 177, +420 777 798 606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Centrum bojových umìní
pøijïte mezi nás

Svìtlogorská 2771, Sídlištì Nad Lužnicí, 
390 05 Tábor

( bývalá 8. ZŠ, vchod od koneèné zastávky MHD è.10,
3. nadzemní podlaží)

Tel.: 777 566 440



Novinky ze Sezimova Ústí strana 13 05/2012

	 Prvňáčci	ze	ZŠ	Školní	náměs-
tí	628	v	Sezimově	Ústí	II	zahájili	
školní	 rok	 Projektem	 „Propoje-
ní“.	 Autorkami	 tohoto	 projektu	
jsou	paní	učitelky	Hana	Švejkov-
ská	 a	 Marcela	 Gausová	 a	 jeho	
úkolem	 je	 usnadnění	 přechodu	
prvňáků	 do	 nového	 prostředí	
velké	školy	a	rychlejší	navyknutí	
na	školní	režim.	A	kdo	by	v	tom	
mohl	malým	žáčkům	lépe	pomo-
ci	 než	 starší	 kamarádi,	 kteří	 už	
školní	život	dobře	znají.
	 Ve	středu	5.	9.	2012	se	setka-
lo	 16	 třeťáků	 s	 prvňáčky	 a	 stali	
se	asistenty	vždy	dvojici	nových	
žáků.	 Seznámení	 proběhlo	 for-
mou	 dopoledne	 plného	 soutěží	 
a	her	v	 tělocvičnách	školy.	Sou-
těže	 připravily	 paní	 učitelky	 
z	1.	 tříd	spolu	s	vychovatelkami	
školní	 družiny.	A	 aby	 to	 propo-

jení	 bylo	 ještě	 důkladnější,	 na	
stanovištích,	 kterými	 prvňáci	 se	
svými	asistenty	procházeli,	děla-
li	 rozhodčí	 ještě	 starší	 kamarádi	
ze	 6.	 třídy.	 Kromě	 sportovních	
disciplín	nechyběla	ani	společná	
písnička,	společně	malované	ob-
rázky	a	vyhodnocení	s	výstupem	
na	stupně	vítězů.	První	propojení	
se	tedy	vydařilo!
	 Od	 této	 středy	 budou	 asis-
tenti	 svým	 prvňáčkům	 nablízku	
od	 ranního	 příchodu	 do	 školy,	 
o	přestávkách	mezi	vyučováním	 
i	odpoledne	v	družině.
	 Tak	 hodně	 úspěchů,	 zážitků,	
vědomostí	 a	 nových	 kamarádů,	
prvňáčci!

Jitka Klímová
vychovatelka	ŠD	ZŠ	

Škol.	nám.	628

PROJEKT „PROPOJENÍ“ 
NA „NOVÉ ŠKOLE“

POTISK PLASTOVÝCH KARET
VSTUPOVÉ, IDENTIFIKAÈNÍ, SLEVOVÉ, 
                           KLUBOVÉ A VIP KARTY

Fügnerova 859
Tábor
Tel./fax: 381 251 116

w
w

w
.r

o
lly

s.
cz



	 V	pátek	5.	10.	2012	dobývaly	
děti	z	2.	ZŠ	v	Sezimově	Ústí	již	
podesáté	Kozí	hrádek.
	 Průvod	 husitů	 se	 za	 zvuku	
bubnů	vydal	v	 jednu	hodinu	od-
poledne	 od	 školy.	 Cesta	 dětem	
rychle	uběhla	a	už	tu	byla	zříce-
nina	hrádku.
	 Děti	 střílely	 z	 luku,	 praku	ba	
i	 kuše.	 Luštily	 šifry,	 dovedně	
probíhaly	 mezi	 řemdihy.	 Zkusi-
ly	 si	 podojit	 krávu,	 vyvažovaly	
přírodniny	 na	 starobylé	 váze.	
Za	každý	splněný	úkol	obdrželo	

družstvo	 písmenko,	 až	 postupně	
složilo	heslo,	které	je	dovedlo	ke	
klíči	od	truhly	s	pokladem.
	 Po	 úspěšném	 zdolání	 všech	
úkolů	 a	 tedy	 „dobytí	 Kozího	
hrádku“	 jsme	 se	 všichni	 občer-
stvili	v	místní	hospůdce.
	 Počasí	bylo	krásné,	dopoledne	
se	nám	vydařilo	a	všem	se	líbilo.
Děkujeme	 sponzorovi,	 který	 ne-
chce	 být	 jmenován,	 za	 krásnou	
cenu	a	už	teď	se	těšíme	na	příští	
rok.
vychovatelky školní družiny

	 Sportovní	 „babička“	 koneč-
ně	 v	 novém.	 Řeč	 je	 samozřejmě	 
o	tělocvičně	ZŠ	9.	května,	která	se	
po	 více	 než	 60	 letech	 od	 otevření	
dočkala	 kompletní	 rekonstrukce	 
a	modernizace.	Dosavadní	neutěše-
ný	stav	nevyhovoval	nejen	žákům,	
učitelům,	sportovcům	či	jejich	rodi-
čům,	ale	přestal	dlouhodobě	vyho-
vovat	i	z	hygienických	důvodů.	
	 Čekání	 na	 nějaký	 vhodný	 do-
tační	 titul	 mohlo	 být	 nekonečné,	 
a	tak	se	vedení	města	rozhodlo	ne-
realizovat	původní	rozsáhlý	projekt,	
zahrnující	 modernizaci	 tělocvič-
ny,	 sociálního	 zázemí,	 přístavku	 
a	 výstavbu	 venkovního	 hřiště,	 na-
jednou,	 ale	 provádět	 jej	 postupně,	 

s	financováním	převážně	ze	zdrojů	
města.	 Jako	 první	 přišla	 v	 letoš-
ním	roce	na	 řadu	 tělocvična,	která	
má	 dnes	 novou	 pružnou	 podlahu,	
obložení	a	nátěry,	stropy,	osvětlení	 
a	vytápění.	Práce	provedla	staveb-
ní	firma	Spilka	a	Říha	ze	Soběslavi	 
a	celkové	náklady	vč.	DPH,	oproti	
původně	předpokládaným	3,4	mil.	
Kč,	činily	necelých	3,0	mil.	Kč.	
	 Aby	 uživatelé	 či	 návštěvníci	
tělocvičny	mohli	být	ještě	spokoje-
nější,	připravuje	město	na	začátek	
příštího	 roku	 provedení	 další	 eta-
py,	kdy	se	úplně	nové	tváře	dočkají	
šatny	a	sociální	zázemí	tělocvičny.	

Mgr. Ing. Martin Doležal
starosta	města			

	 Ptačí	 festival	 je	 obdobou	 jar-
ního	Vítání	 ptačího	 zpěvu.	Akci	
zaštiťuje	Česká	 společnost	 orni-
tologická	a	pořádá	se	na	různých	
místech	naší	země.	Tu	zdejší	zor-
ganizoval	 Český	 svaz	 ochránců	
přírody	 Sezimovo	 Ústí.	 Konala	
se	 v	 sobotu	 22.	 září.	 Zájemci,	
zejména	 rodiče	 s	 dětmi,	 se	 sešli	
před	 1.	 základní	 školou,	 odkud	
se	 po	 úvodním	 slově	 zkušeného	
ornitologa	 Ing.	 Josefa	 Jahelky	
vydali	k	přírodní	památce	Luna.	
Tam	organizátoři	připravili	první	
z	odchytových	 stanovišť.	Účast-
níci	si	díky	tomu	mohli	z	blízka	
prohlédnout	 například	 brhlíka	
lesního,	 sýkory	modřinku	 a	 luž-
ní,	 drozda	 zpěvného	 nebo	 kosa	
černého.	Výprava	 dále	 pokračo-

vala	k	červené	lávce.	Cestou	bylo	
pozorováno	vizuálně	 i	akusticky	
několik	 dalších	 ptačích	 druhů,	
které	se	v	tuto	roční	dobu	v	naší	
přírodě	 ještě	 vyskytují.	 Poučné	
bylo	 rozpoznávání	 ptáků	 podle	
hlasů.	 Následovalo	 seznámení	 
s	 	 	 	 praktickou	 pomocí	 opeřen-
cům	 v	 zimním	 období.	 Při	 pro-
hlídce	 soustavy	ptačích	budek	v	
nedalekém	 lese	narazila	 skupina	
na	výsledek	řádění	vandalů.	Bud-
ky	 sražené	 a	 zničené.	 S	 podob-
ným	 jevem	 se	 ochránci	 bohužel	
setkávají	často.	Na	závěr	organi-
zátoři	 nabídli	 materiály	 týkající	
se	 ochrany	 přírody,	 dětem	 pak	
omalovánky	 s	 ptačí	 tématikou,	
magnetky	a	podobně.

Petr Tousek

Dobývání Kozího hrádku

Tělocvična v novém

Podzimní ptačí festival

foto: Lucie Váchová

Ing. Josef Jahelka ukazuje ornitologickou odchytovou síť

Novinky ze Sezimova Ústí strana 14 05/2012


