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• Rozpoèet mìsta • fondy mìsta • nový obèanský zákoník • 100. narozeniny v našem mìstì
• Nokturno o zpívání • dìtský karneval • zprávy ze školství a kultury

ROZPOÈET MÌSTA SEZIMOVO ÚSTÍ PRO ROK 2014
Pro rok 2014 schválilo
Zastupitelstvo města Sezimovo
Ústí rozpočet s plánovaným schodkem ve výši 14,9 mil. Kč. Přijetí
schodkového rozpočtu umožnilo
jednak zapojení finančních úspor
města z let minulých, jednak přijetí
úvěru ve výši 12 mil. Kč na realizaci projektu Sportovně rekreační
areál Kozský potok s velmi výhodnou úrokovou sazbou 3 M PRIBOR
+ 0,22 % p. a., což představuje
0,60 % p. a. pro první úrokové
období.
Očekává se, že příjmy rozpočtu
generované v průběhu r. 2014 v rozpočtované výši 108,4 mil. Kč zajistí spolu s úvěrem a finančními úsporami z let minulých jednak běžný

provoz města, na který jsou obyvatelé města zvyklí, jednak finanční
krytí plánovaných investičních projektů a mimořádných oprav. V rozpočtu tak nechybí finanční prostředky na zajištění provozu školských zařízení zřizovaných městem Sezimovo Ústí, Městského střediska kultury a sportu, Správy města Sezimovo Ústí, na zajištění
dopravní obslužnosti, oprav a údržby komunikací, oprav bytového fondu a samotného chodu městského
úřadu.
Ke zkvalitnění života v městě
Sezimovo Ústí by měly přispět
nové investiční projekty plánované
ve výši 31,175 mil. Kč. Část realizovaných investičních akcí bude

v průběhu roku okamžitě viditelná,
jedná se o projekty typu vybudování Sportovně rekreačního areálu
Kozský potok, lávky přes Kozský
potok či rekonstrukci Táborské ulice. Ne všechny realizované investice budou ale viditelné okamžitě.
S výhledem do budoucnosti
započnou přípravné práce na
nových projektech, příkladem je
např. pořízení studie na výstavbu
domu s pečovatelskou službou.
Pro porovnání, výše investic
r. 2014 atakuje hranici z r. 2009,
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Saldo příjmů a výdajů

kdy investiční výdaje dosáhly díky
zateplení budov školských zařízení
částky 32,5 mil. Kč.
Úplné znění rozpočtu včetně příloh je zveřejněno na
webových stránkách města
www.sezimovo-usti.cz, záložka
Město, Poskytování informací.
Ing. Miroslava Svitáková
tajemnice MěÚ
Přílohy: Č. 1
Odhad celkových příjmů a výdajů
pro r. 2014
v tis. Kč
108 442,63
123 322,41
14 879,78
pokračování na str. 2

Krátce z radnice
zastupitelstvo města schválilo
rozpočet města na r. 2014;
v prosinci 2013 byla zahájena
výstavba „Sportovně-rekreačního
areálu Kozský potok“;
u projektu rekonstrukce
vodovodního a kanalizačního řadu
a I. etapy oprav komunikace v ul.
Táborská byl vybrán zhotovitel,
podepsána smlouva o dílo s termínem zahájení prací dne 1. 4.
2014;
u projektu komplexní rekonstrukce a rozšíření ul. 9. května se
připravují podklady k podpisu
smlouvy o poskytnutí dotace
z ROP a připravuje se výběr
zhotovitele;
u projektu „Revitalizace sídelní
zeleně“ byl proveden výběr
zhotovitele;
Novinky ze Sezimova Ústí

byla dokončena projektová
příprava výstavby nové lávky přes
Kozský potok a cyklostezky,
propojující obě části města;
město odkoupilo od JVS
objekt vodárny (Svépomoc
x Průmyslová);
město odkoupilo pozemky a cesty
u mostu u Křivánků od TJ Sokol
a na základě předchozích dohod
bezúplatně nabylo pozemky od TJ
Spartak;
rada města schválila Statut
informačního zpravodaje města
Sezimovo Ústí - Novinek;
LÁVKA. V polovině prosince byla dokončena oprava tzv. Červené lávky
přes Kozský potok u Ozvěny. Opravu lávky, která byla výrazně poškozena
město se přihlásilo do projektu
během červnových povodní, provedla firma Hochtief ve spolupráci se
„Domácí kompostování v Jč kraji“
Správou města Sezimovo Ústí. Bylo nutno postavit nové základové patky,
z něhož by pro potřeby občanů
opravit kovovou konstrukci a vyměnit dřevěné části lávky. Celkové náklady
mělo být pořízeno 100 kompostérů.
na opravu byly 212.110,- Kč, přičemž město předpokládá, že by značná část
Mgr. Ing. Martin Doležal těchto nákladů byla hrazena z dotace ministerstva dopravy.
starosta města
Foto: Mgr. Ing. Martin Doležal
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Fondy mìsta
v roce 2014 žádosti již do 28.2.

Č.2
Seznam investičních akcí
Popis

Rozpočet schválený (Kč)

Server, obnova
Indikátory topných nákladů, pořízení (část připadající na r. 2014)
Projekt - Sociální zařízení MŠ Lipová
Projektová studie - Dům s pečovatelskou službou
Stavební úpravy objektu Hvězdárny Fr. Pešty
Sportovně rekreační areál Kozský potok
Aktualizace územního plánu
Komunikace 9. května
Cyklostezka a lávka přes Kozský potok
Rekonstrukce Táborské ul.
Podíl na dofinancování projektu na obnovu automobilové
techniky JSDH

366 000,00
61 000,00
145 000,00
300 000,00
371 000,00
18 153 000,00
140 000,00
200 000,00
6 500 000,00
4 639 000,00
300 000,00
31 175 000,00

Č.3
Odhad výdajů dle druhu činnosti, částky v tis. Kč

Výsadba v roce 2013
V jarním a podzimním období minulého roku byla provedena výsadba:
živého plotu lísky obecné a svídy
krvavé na místě po odstraněných
zeravech západních vedle silnice
E55,
keřového patra na travnatých plochách před domy čp. 490 v ul.
Lipová, čp. 629 v ul. Nerudova,
před restaurací Lípa, čp. 609
v ul. Táboritů, u čp. 1111
v Průmyslové ulici,
obnova pietní zeleně památníku
padlým na Husově náměstí
v Sezimově Ústí I,
8 m živého plotu před zahradou
domu čp. 1313 v ul. Pod Vrbou,
2 keřových skupin vedle kontejnerů na tříděný odpad v parku
B. Němcové a vedle studny za
Novinky ze Sezimova Ústí

čp. Dukelská 611 (místo odstraněných 2 blatek),
2 hlohů obecných (Crataegus
laevigata 'Paul’s Scarlet') na místo
po zaschlých hlozích ve stromořadí podél ulice Svépomoc,
2 javorů červených (Acer rubrum
'Armstrong') ve stromořadí podél
komunikace k hájence Nechyba
na místo po odstraněných kusech,
1 okrasné jabloně (Malus 'Red
Splendor') jako náhrada za břízu
před garážemi u křižovatky ulic
K Hájence a K Vodárně,
1 jinanu dvoulaločnatého na
místě po vandalsky zničeném
v ul. Táboritů.

Bc. Petr Klíma,
oddělení životního prostředí

Rada města schválila na svém
zasedání dne 13. 1. 2014 zřízení fondů města pro rok 2014, základní
charakteristiky fondů a podmínky
jejich čerpání. Ve schváleném rozpočtu města na rok 2014 je závazný
ukazatel dotace obecně prospěšným spolkům a organizacím stanoven ve výši 1,4 mil. Kč. Oproti fondům zřízeným v předchozích letech
došlo na základě dosavadních zkušeností k rozdělení Fondu kultury
a zájmové činnosti do dvou fondů,
přičemž u Fondu kultury byl rozšířen okruh potenciálních žadatelů.
Dále byl změněn název Fondu
sociálního na Fond sociálních
služeb, aby jednak nebyl zaměnitelný se Sociálním fondem zřízeným pro zaměstnance MěÚ a aby
jednoznačně odrážel účel a smysl
zřízení fondu.
Níže jsou uvedeny základní charakteristiky fondů:

působení je kulturní činnost či pořádání kulturních akcí. Žadatelem
může být fyzická či právnická osoba s bydlištěm či sídlem na území
města Sezimovo Ústí, působící
v oblasti kultury na území města
Sezimovo Ústí.
Fond zájmové činnosti
Fond je určen k podpoře činnosti
souborů a spolků na území města
Sezimovo Ústí, předmětem jejichž
působení je zájmová a spolková
činnost. Žadatelem může být fyzická či právnická osoba s bydlištěm
či sídlem na území města
Sezimovo Ústí, působící v oblasti
zájmové činnosti na území města
Sezimovo Ústí.

Fond životního prostředí
Fond je určen k podpoře činností
na území města Sezimovo Ústí
a/nebo v zájmu občanů města
Sezimovo Ústí v oblasti péče
o životní prostředí a ekologické
Fond sportu a tělovýchovy
Fond je určen k podpoře činnosti výchovy. Žadatelem o příspěvek
tělovýchovných jednot, sportov- z Fondu může být fyzická nebo
ních klubů registrovaných na úze- právnická osoba činná na území
mí města Sezimovo Ústí, jakož i dal- města Sezimovo Ústí a/nebo
ších tělovýchovných a sportovních v zájmu občanů města Sezimovo
aktivit občanů města Sezimovo Ústí.
Ústí, především dětí a mládeže.
Žádosti o přidělení prostředků
Žadatelem může být fyzická či právnická osoba s bydlištěm či sídlem z fondů lze podat jen na předepsana území města Sezimovo Ústí, ném formuláři, který je k dispozici
působící v oblasti tělovýchovy na webových stránkách města
a sportu na území města Sezimovo www.sezimovo-usti.cz, u tajemníků příslušných komisí rady města
Ústí.
či na podatelně MěÚ, a to v termínu do 28.2. 2014.
Fond sociálních služeb
Bližší informace o fondech jsou
Fond je určen k podpoře činností
spolků a sdružení, které vykonávají k dispozici na úřední desce města,
činnosti pro občany města na webových stránkách města, na
Sezimovo Ústí v oblasti sociální sfé- oddělení plánování, kontroly
ry. Žadatelem může být fyzická či a m í s t n í c h p o p l a t k ů M ě Ú
právnická osoba působící v oblasti Sezimovo Ústí u pí. Šimandlové
sociální sféry na území města tel. 381 201 117 a u tajemníků příSezimovo Ústí a/nebo v zájmu slušných komisí rady města.
občanů města Sezimovo Ústí.
Mgr. Ing. Martin Doležal
starosta města
Fond kultury
Fond je určen k podpoře činnosti
souborů a spolků na území města
Sezimovo Ústí, předmětem jejichž
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Nový obèanský zákoník
NOVINKY
ze Sezimova Ústí
Periodický tisk územního
samosprávního celku
- města Sezimovo Ústí.
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Monika Škrábková
e-mail: obchod@abaktiskarna.cz
sazba: ABAK tiskárna s.r.o. Tábor
e-mail: obchod@abaktiskarna.cz
tisk: ABAK tiskárna s.r.o. Tábor
cena: do všech domácností
v Sezimově Ústí zdarma
Město S. Ústí neručí za kvalitu
a účinnost jakéhokoliv výrobku nebo
služby nabízených v reklamě nebo
jiném materiálu komerční povahy.

Úøední hodiny
Mìstského
úøadu
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
Novinky ze Sezimova Ústí

vstoupil v úèinnost

V roce 2012 byly dokončeny
práce na rekodifikaci soukromého
práva a v souvislosti s tím byl
schválen nový občanský zákoník
(č. 89/2012 Sb.), nový zákon
o obchodních korporacích a zákon
o mezinárodním právu soukromém. Výše uvedené právní předpisy vstoupily v účinnost k 1. 1. 2014
a musela na ně reagovat celá řada
dalších právních předpisů (novelizace 74 právních předpisů). Další
se do legislativy dostaly v podobě
zákonných senátních opatření,
zejména změna daňových zákonů.
Nový občanský zákoník představuje největší změnu v našem civilním právu za posledních padesát
let. Nahradil občanský zákoník z
roku 1964, který byl mnohokrát
novelizován. Hlavním důvodem
pro vytvoření nového kodexu byla
skutečnost, že dosavadní právní
předpis vycházel z poměrů 60. let a
z tehdejších názorů na soukromé
právo a neodpovídal již současným
představám. Cílem nového zákoníku je zařadit se mezi vyspělé evropské země v oblasti práva soukromého a lze jen doufat, že vytyčené
cíle zákoník beze zbytku naplní.
Nový zákoník otevírá co nejširší
rámec svobodné iniciativě jednotlivce a jeho právu uspořádat si soukromý život podle svého a usilovat
o své vlastní štěstí. Většina z jeho
ustanovení má dispozitivní charakter, tzn. použijí se, pokud strany
neprojeví vůli jinou. Jejich vůle je
ale omezena, např. dobrými mravy
či veřejným pořádkem.
Zákoník je tvořen 3081 paragrafy
a obsahuje pět částí – Obecná část,
Rodinné právo, Absolutní majetková práva, Relativní majetková práva a Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Zákoník není stručnou právní normou, obsahuje širší
úpravu práva soukromého, neboť
přejímá celou řadu pravidel, které
byly dosud upraveny jinými právními předpisy. Více než sto právních předpisů dále zpřesňuje, rozšiřuje či přizpůsobuje současným
potřebám. Zákoník nezahrnuje celé

soukromé právo, některé zákony
soukromoprávní povahy zůstaly
i nadále v platnosti, např. zákoník
práce, autorský zákon apod. Nový
občanský zákoník má vůči nim podpůrné postavení.
Posoudit, jaké výhody a nevýhody zákoník přinese, je dosti obtížné. Určitou nevýhodu lze spatřovat
v právní nejistotě – absence judikatury, nové pojmy (např. výměnek,
svévole, pacht, emancipace), instituty (např. rodinný závod, osvojení
zletilého, právo stavby, svěřenecký
fond), přejmenování již existujících institutů (věcné břemeno na
služebnost, způsobilost k právním
úkonům na svéprávnost atd.), výhodou může být sjednocení závazkového práva, když již nebudou
smlouvy dle občanského a obchodního zákoníku.
Níže jsou uvedeny některé důležité změny, které zákoník přinesl:
- Smlouva o nájmu bytu uzavřená
k prostoru funkčně odpovídajícímu
běžným požadavkům na byt není
neplatná jen proto, že prostor byl ve
stavebním řízení určen k užívání
jako nebytový prostor.
- V dědickém právu došlo k rozšíření okruhu osob, které se mohou
stát zákonnými dědici. Ty se nově
rozdělují do šesti skupin (namísto
dřívějších čtyř) - nově jsou do tohoto okruhu zařazeni i zůstavitelovy
praprarodiče nebo sestřenice a bratranci. Zůstavitel může nově svou
závěť podmínit (např. úspěšné
ukončení studia, porození potomka
atd.) nebo uvést příkaz (např. oprava střechy domu zůstavitele). V prohlášení o vydědění již není nutno
uvádět důvod vydědění.
- Manželé, kteří si ponechali svá
dosavadní příjmení, se mohou později dohodnout na společném příjmení jednoho z nich tak, že učiní
pro tento účel prohlášení před
orgánem veřejné moci.
- Zákoník nově obsahuje ustanovení o domácím násilí, které bylo
dosud upraveno pouze v trestním
zákoníku a občanském soudním
řádu.
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- K popření otcovství může dojít
ve výjimečných případech i po
uplynutí zákonných lhůt, pak v této
věci již bude rozhodovat soud.
- Zejména u práva závazkového
došlo k poskytnutí co nejširšího
prostoru pro uplatnění svobodné
vůle smluvních stran. Právní
jednání je třeba v pochybnosti
pokládat spíše za platné než za
neplatné.
- Ustanovení zákoníku zakládají
nárok na náhradu škody straně
poškozené v důsledku bezdůvodného neuzavření smlouvy, hovoříme o tzv. předsmluvní odpovědnosti. Nárok vznikne za předpokladu, že již jednání stran dospělo do
takové fáze, kdy se uzavření
smlouvy jevilo jako vysoce pravděpodobné.
- Zákoník posiluje roli veřejných
seznamů (např. katastr nemovitostí, patentový rejstřík, rejstřík průmyslových vzorů). - Součástí
pozemku je prostor nad povrchem i
pod povrchem, stavby zřízené na
pozemku a jiná zařízení s výjimkou
staveb dočasných, včetně toho, co
je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Je-li stavba a pozemek ve vlastnictví jedné osoby,
stane se tato stavba součástí
pozemku. Pokud má však stavba
a pozemek rozdílného vlastníka,
nepřechází stavba automaticky do
vlastnictví vlastníka pozemku,
vlastník pozemku má však předkupní právo ke stavbě a naopak.
- Zákoník již neobsahuje žádné
tabulky určující peněžní náhradu za
ublížení na zdraví i za usmrcení
blízké osoby, čímž nikterak neomezuje soudce v tom, aby určil spravedlivou výši náhrady s přihlédnutím k veškerým okolnostem daného případu.
- Zákoník ruší úpravu ochrany
pokojného stavu orgánem státní
správy.

Mgr. Petra Nedvědová
vedoucí odboru správního
a právního
01/2014

Kronika pøedstavuje:

Anežka E R M A N O V Á
Naše povídání začneme
tentokrát početním příkladem:
2014 - 1914 = 100. Přesně tolika
roků se 6. ledna 2014 dožívá naše
spoluobčanka paní Anežka
Ermanová ze Sezimova Ústí 1.
Paní Anežka se narodila v nedaleké
vesničce Lom u Tábora jako v pořadí páté ze sedmi dětí. Do školy chodila do sousedního Maršova. Její
otec, z rodu Nováků, byl pokrokovým hospodářem na svém statku.
Navštěvoval hospodářské výstavy,
a tak jako jedni z prvních ve vesnici
měli zavedenou elektřinu, samovaz, traktor a jiné stroje, které přeci
jenom ulehčovaly práci na velkém
hospodářství. I když nouze o ni
jistě ani tak nebyla. Však paní
Anežka na dobu strávenou v domě
u rodičů ráda vzpomíná a s přibývajícím věkem stále víc. Našla si
chlapce, byla však válka, doba
nejistoty. Svatba byla v roce 1947.
Anežka se provdala za pana Čeňka
Ermana. S ním odešla do Sezimova
Ústí, kde si v domě jeho rodičů
zrekonstruovali bydlení. Narodili
se dva synové - Josef a Čeněk a dcera Eva. Políčka, která příslušela
k chalupě, byla připojena ke kolektivnímu obdělávání, přesto dvůr
plný drůbeže, zahrádka, děti paní
Anežku plně zaměstnávaly. Až později, když se osamostatnili, začala
pracovat na Vodních stavbách jako
uklízečka. Manžel pracoval ve firmě Kovosvit jako údržbář. Aby
však paní Ermanová měla nárok na

Podìkování:
Děkujeme panu starostovi a místostarostovi města Sezimovo Ústí, sboru pro občanské záležitosti,
tisku a České správě sociálního
zabezpečení za milou návštěvu
u příležitosti 100. narozenin naší
babičky Anežky Ermanové.
rodina Ermanova
Děkuji Městskému úřadu
v Sezimově Ústí a panu starostovi
za pěkný dárek k vánočním svátkům a paní Heleně Řežábkové
a Heleně Hoškové za jejich velmi
milou návštěvu v mém novém
domově – Domově seniorů
v Soběslavi.
Blažena Bernasová
Novinky ze Sezimova Ústí

důchod, musela mít odpracováno
25 let. A tak pracovala až do
67 let. Ve svém domku žije společně s nejstarším synem a jeho manželkou. Druhorozený syn si postavil dům hned v sousedství. A tak
babička je v péči svých dětí i jejich
dětí, kteří ji často navštěvují. Čtyři
vnoučata a devět pravnoučat, to
není tak málo. A navštívit ji chodí
i další členové z rozvětvené rodiny.
Své lásce, vyšívání obrazů či práci
na zahrádce se již nevěnuje. Vloni

si přivodila pádem komplikace,
prodělala zápal plic a to vše ji
připoutalo na lůžko. Oči i sluch
také zlobí, takže čtení a poslouchání rádia či televize je obtížnější.
Ještě že existují sluchátka.
A protože lidí s takovýmto krásným věkem v našem městě více
není, dovolili si zástupci města
v čele se starostou a místostarostou,
tisk a zástupci České správy sociálního zabezpečení paní Ermanovou
v tento slavnostní den navštívit,

poblahopřát, předat kytičku
i dáreček. Všichni paní Anežce
Ermanové přejeme, aby si zasloužený důchod ještě dlouho a ve zdraví, uprostřed svých milých, užívala. Už prý se těší, až ji děti vezmou
ven na její milovanou zahrádku na
jarní
sluníčko.
Anna Slunečková
kronikářka města

Zápis do pamětní knihy města Sezimovo Ústí

Děkuji panu starostovi a sboru
pro občanské záležitosti za blahopřání a milý dárek k mým narozeninám.
František Klášterka
Děkuji vedení města za gratulaci
a věcný dárek k mým narozeninám.
Marie Kabíčková
Děkuji panu starostovi a sboru
pro občanské záležitosti za přání
a dárek k narozeninám a paní
Máchové za předání dárku, milou
návštěvu a příjemné povídání.
Jarmila Šimotová

a dárek k mému životnímu
jubileu.
Josef Chaloupka
Děkuji panu starostovi a sboru
pro občanské záležitosti za
dárek a blahopřání k mým narozeninám.
Jaroslav Horský
Děkuji panu starostovi za milé
blahopřání k mým narozeninám.
Eva Frantová
Děkuji panu starostovi Mgr. Ing.
Martinu Doležalovi za blahopřání
k mým narozeninám.
Anežka Riedlová

Děkuji panu starostovi Mgr. Ing.
Doležalovi za milé blahopřání
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Děkuji panu starostovi Mgr. Ing.
Doležalovi za pěkné blahopřání
k mým narozeninám.
Marie Zyková

Inzeráty:
Koupím byt 3+1 nebo větší
v Sezimově Ústí, případně vyměním za byt 2+1 v téže lokalitě.
Tel. 775 610 432
Vyměním byt 2+0 v Borovanech
u Českých Budějovic za stejný
v Sezimově Ústí 2.
Tel. 774 440 338
01/2014

O zpívání
Každé roční období je něčím
specifické. Pro nás členy
sezimovoústeckých pěveckých
sborů je zima s časem vánočním
dobou žní. Půl roku pilně
nacvičujeme pásmo plné vánoční
hudby, koled a potom v době
adventu vyrazíme potěšit, možná
i pohladit po duši nejprve naše
spoluobčany vánočním koncertem
ve Spektru v Sezimově Ústí 2,
kde projdou křtem i ti naši nejmenší
zpěváčci – Koťata. Dorost v podobě
Nokturňáčku doprovází dospělácké
Nokturno i na dalších štacích.
Kostely v Malšicích, Chotovinách,
Klokotech a především v Sezimově
Ústí jsou místy našeho vánočního
zpívání.
Již třetím rokem máme tu čest
zazpívat si i v místech, kudy kráčely
dějiny – v Betlémské kapli v Praze,
kde se pod záštitou děkana Fakulty
strojní ČVUT v Praze a předsedy
Akademického senátu Fakulty
strojní ČVUT v Praze koná
dobročinný koncert s názvem
Půjdem spolu do Betléma. Výtěžek
přijde na konto HAIMA při Klinice
dětské hematologie a onkologie
Fakultní nemocnice v Praze Motole.
A přestože jsme zde zpívali již
potřetí, stále nás velká aula
Betlémské kaple zaplněná do
posledního místečka posluchači
přivádí v úžas a euforii.
Trojměstí Planá nad Lužnicí,

Sezimovo Ústí a Tábor je bohaté
na pěvecké sbory a je moc dobře,
že sbory mezi sebou nesoupeří,
nevraží na sebe, ale naopak si
společně rády zazpívají. Jako
třeba v čase předvánočním pod
záštitou týdeníku Táborsko
v Obchodním domě Dvořák, pěkně
mezi nakupujícími občany. Bylo to
milé a veselé. Jako sbor „Táborsko“
si zpěváci všech sborů zazpívali
i Českou mši vánoční Jakuba Jana

Ryby spolu s muzikantským
Bolechem před vyprodaným
velkým hledištěm táborského
divadla. Tutéž mši si zpěváci na
Štědrý den o půlnoci mohli zazpívat
i v kostele svatého Jakuba pod
Kotnovem. A aby toho ještě
nebylo málo, tak se sbor Táborsko
včetně muzikantů vydal v neděli
29. prosince do Mladé Vožice, aby
i zde místní občané zakusili sílu
hudby a zpěvu v kostele svatého

Martina. Potěšilo nás vřelé přijeti,
milé poděkování nejen farníků, ale
i občanů města Mladá Vožice.
Tak vidíte, že jsem nelhala, když
jsem v úvodu psala o žních. Ono je
té práce okolo Vánoc hodně, ale
když to člověka baví, není mu
zatěžko cestovat za posluchači.
Stačí mu pohled rozzářených očí,
spokojený výraz ve tváři, slova díků
a potlesk.
Za Nokturno Anna Slunečková

Silvestrovská zábava nebo vandalismus?
Silvestr lze oslavovat různým
způsobem. Z přiložené fotografie
vidíte jak jej oslavil jeden z našich
občanů – vandalů. Podařilo se mu
zničit 10 ks odpadkových košů, které byly nově osazeny v roce 2013.
Na majetku města vznikla škoda ve
výši 14.000,- Kč. Klademe si otázku: „Jak dlouho se budeme všichni
dívat na vandalismus některých
našich spoluobčanů“? Každoročně
vynakládáme nemalé finanční prostředky na poničený majetek města,
které by byly užitečnější vynaložit
na různé investice nebo opravy.
Jaroslav Kupsa
ředitel SM
Novinky ze Sezimova Ústí
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Informace Svazu
postižených civilizaèními
chorobami
I letos plánuje naše organizace
dvě členské schůze s pohoštěním,
a to v měsíci březnu a listopadu.
Chceme uspořádat nejen přednášky z medicíny, za které vděčíme
našim lékařům, ale i z dalších oborů. Rozsah a témata přednášek
navrhnou naši členové, s ohledem
na možnosti přednášejících. Opět
bychom chtěli uskutečnit vycházky
do přírody, na výstavy, do botanické zahrady nebo do ZOO Větrovy
a v neposlední řadě navštívit
Benešovu a Fierlingerovu vilu.

Nadále chceme pokračovat
v tradici nechávat zahrát v rozhlase
písničku našim jubilantům k narozeninám, novinkou bude, že přijdeme gratulovat osobně s kytičkou.
Roční členský příspěvek zůstává
nezměněn.
Touto cestou chceme poděkovat
městům Tábor a Sezimovo Ústí za
dosavadní spolupráci a věříme, že
v ní budeme i nadále pokračovat.

První obèánek

roku 2014
Prvním miminkem roku 2014
v Sezimově Ústí a také na Táborsku
je David Šimeček, který se narodil
na Nový rok po 20. hodině. Vedení
města věnuje Davídkovi a jeho rodičům dárkový poukaz, který město
Sezimovo Ústí předává prvnímu občánkovi narozenému v novém roce
v Sezimově Ústí.

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

• Pavel Samec, místostarosta,
• 381 201 136, 602 431 940
• Ing. Miroslava Svitáková
tajemnice MěÚ, 381 201 134
•• Jitka Bláhová, sekretariát,
381 201 127

• Naděžda Řezáčová, matrika
381 201 112

M. Vyskočilová
místopředsedkyně ZO

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

na lyžovaèce v italské Aprice
problém se žádným z našich požadavků. Sluníčko vyhřívalo od
začátku jednu ze sjezdovek, kterou
jsme pracovně označili za
Slunečnou.
Personál v hotelu v počtu 2 manželů na 90 klientů byl neskutečně
rychlý, milý a vstřícný. Jídlo nám
moc chutnalo, bylo italsky pestré
a bylo ho hodně. Ubytování v hotelu Italia vykazovalo rovněž nadstandardní kvalitu.

ústředna - 381 201 111
fax: 381 263 179

SPOZ

„Nová škola“
Těsně před vánočními prázdninami jsme se vydali na lyžařský
zájezd do italského horského střediska Aprica. S 36 osmáky a deváťáky cestovali 3 učitelé tělocvikáři.
V porovnání s českými horami
nás čekalo mnoho příjemných překvapení. I když se sněhem to bylo
špatné po celé Evropě, naše sjezdovky byly vždycky perfektně připravené a vysněžené. Vlekaři se na
nás každý den usmívali a neměli

Telefony

mìst. úøad

Jsme moc rádi, že jsme se odhodlali podstoupit dvě celonoční jízdy
autobusem, protože nádherných
5 lyžařských dní v zemi lyžování
zaslíbené jsme si opravdu užili.
Doufáme, že u této novinky pro
naši školu setrváme a že podobným
zážitkem potěšíme i naše mladší
žáky – čekatele.
Mgr. Petra Kukačková

• pečovatelská služba
777 794 874
• Miroslav Píbil, ved. stavebního úřadu, 381 201 118
• Bc. Novotný Jan, zást. ved.
stavebního úřadu,
381 201 140
• Bc. Petr Klíma, životní prostředí, 381 201 143
• Jana Koubová, poplatek
za kom. odpad, 381 201 129
• Jana Komárková, poplatky
psi, 381 201 121
• městská policie
723 149 972, 381 276 003
• Jaroslav Kupsa, ředitel správy města, 381 200 430,
777 794 872
• Karel Homolka, ved. technických 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
Novinky ze Sezimova Ústí
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Agentura „Do svìta"
na „Nové škole"

Klubíčko Vás zve na

„dětský karneval“
dne 23.02.2014

od

15. hod. do 17. hodin
ve vestibulu I. ZŠ Sezimovo Ústí II
(ulice 9. května 489, naproti obchodu SPAR)
vstupné: 20 Kč

Na děti se těší pohádkové postavy
se svými zábavnými úkoly. Čeká
vás spousta zábavy, legrace
i veselé písničky.
V maskách nemusí přijít jen děti.

Stejně jako v loňském školním
roce jsme i letos na poli primární
prevence spolupracovali se strakonickou organizací „Do světa“.
Všichni žáci na 2. stupni se
zúčastnili v rámci svých tříd čtyřhodinového programu.
Program se svým obsahem v každém ročníku lišil. Šesťáci pracovali
s tématem „Naše třída jako kolektiv“, sedmáci se snažili přijít na
kloub emocím, komunikaci a konfliktům, osmáci se dozvěděli mnohé o legálních drogách a zdravotních rizicích při jejich užívání
a deváťáci probrali pěkně od podla-

hy sex, lásku a partnerství.
Ve středu 8. ledna přišly do 7.B
tři instruktorky a seznámily třídu
s programem a pravidly. Pepa
Kovařík (žák) popisuje nejlepší
a nejakčnější hru: "Protivníky z druhé skupiny jsme měli dostat na
svou polovinu. Měli jsme 3 kola
a nikoho nenapadlo, abychom se
domluvili a přešli na druhou půlku
třídy dobrovolně - to by vyhrála
obě družstva. Ale my se raději přetahovali."
Mgr. Zuzana Krejčová
Mgr. Petra Kukačková

Nezapomeňte vzít s sebou spoustu dobré nálady!

V případě dotazů se obracejte na:
tel.:
776 409 294
e-mail: klubicko@gmail.com

www.klubickosu.cz

Novinky ze Sezimova Ústí
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Zprávy z kultury
Dozvíte se, jak si

Od bøezna se mùžete

ve Spektru uèit jazyky

pomoci ke zdraví
Ve středu 12. února zahajujeme
sérii přednášek vedených MUDr.
Vladimírou Koutenskou na téma
využití alternativních metod k sebeléčení. „Každý měsíc se budeme
věnovat jednomu orgánu, výjimkou
bude únor, kdy budeme hovořit
o močovém měchýři a ledvinách,
které jsou v zimním období nejnáchylnější k onemocnění. V březnu
bychom se pak zaměřili na žlučník”,
sdělila k tématu přednášek doktorka
Koutenská. Dozvíte se na nich o různých metodách, jako je reflexní

terapie, čínská medicína, su jok,
čakrová terapie, psychosomatika,
doporučení dostanete také ohledně
cvičení a stravování. „Každý si
může vybrat, odkud začne povzbuzovat sebeléčebné procesy ve vlastním těle. Je to snaha o komplexní
pohled na člověka, o kombinaci
poznatků západní a východní medicíny”, doplnila
Vladimíra
Koutenská.

Kateřina Nimrichtrová
MěXus

piána a kytary též trumpeta, tres či
různé afro-kubánské perkuse.
Chvílemi budete nabývat dojmu, že
jich na pódiu hraje nejméně pět.
Ve čtvrtek 3. dubna přijede
trampský a folkový písničkář
z Lokte nad Ohří, zakladatel skupiny Roháči a držitel několika Port
Vojta Kiďák Tomáško. Vstupenky
na oba koncerty si můžete zarezervovat nebo zakoupit už nyní v kanceláři předprodeje ve Spektru
v I. patře.
Kateřina Nimrichtrová
MěXus

I letos se můžete přihlásit do soutěže o nejhezčí jarní a velikonoční
výzdobu. Jen doufáme, že letos bude
účast vyšší. Loni se do soutěže
přihlásila jediná soutěžící a odnesla
si výhru ve formě dvou vstupenek
na divadelní představení. Opět hrajeme o dvě volné vstupenky, tentokrát na pořad Na stojáka, který chystáme v letním kině v rámci festivalu

Kateřina Nimrichtrová
MěXus

Léto nad Lužnicí. Tak neváhejte,
vyzdobte svá okna, parapety, balkony či zahrady a pošlete fotografii
svého díla na adresu mexus@sezimovo-usti.cz . Připojte prosím jméno, adresu a kontakt, uzávěrka soutěže je do konce dubna.

Kateřina Nimrichtrová
MěXus

V únorovém køesle se
projdeme na Harrachovku
Co vše předcházelo vybudování
turistické stezky z Tábora do
Příběnic? Proč byla nazvána cestou
Harrachovou a pozdější besídka

Foto: archiv J. Kohouta
Novinky ze Sezimova Ústí

středu od 17.15 hodin. Kurzy se
budou konat v klubovně Spektrum,
cena za 10 lekcí je 1050 Kč.
Přihlášky posílejte prosím nejpozději do 20. února mailem na jazykovekurzy@centrum.cz, bližší informace dostanete na tel. č. 608 778
522.
Nj začátečníci
Út 17.15-18.15
Nj mírně pokročilí Út 18.15-19.15
Nj pokročilí
St 18.15-19.15
Aj začátečníci
St 17.15-18.15

Soutìž o nejhezèí jarní výzdobu

Kiïák zahraje country,
Los Rumberos latinu
Do Malého sálu chystáme
s novým rokem opět kromě výstav
také muziku. 19. února tu přivítáme
Los Rumberos Dúo, které si jistě
pamatujete z Kubánského večera.
Základem této komorní verze kapely je duo Petra „El Pulpo“
Smetáčka a Jana „Juanito“
Buriana, jehož počátky je možno
vysledovat již v dobách studií obou
hudebníků na pražské
Konzervatoři Jaroslava Ježka. Pro
plnohodnotnou interpretaci latinsko-amerických rytmů využívají
svých multi-instrumentálních
dovedností, díky kterým zazní
během koncertu
kromě zpěvu,

Začátečníci i pokročilí budou mít
od března možnost zdokonalit svoje jazykové znalosti ve Spektru.
Svoje kurzy výuky anglického
a německého jazyka tu otevírá
Ing. Kristina Hemzová Vitoňová.
Úterky od 17.15 hodin budou patřit
začátečníkům v němčině, o hodinu
později přijdou na řadu němčináři
mírně pokročilí. Každou středu
od 18.15 hodin bude začínat kurz
německého jazyka pro pokročilé.
Začátečníci v anglickém jazyce se
budou moci zdokonalovat vždy ve
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v Lužnickém údolí Harrachovkou?
Víte, že secesní stavbu dřevěné
besídky postavil budoucí starosta
města Tábora? Kolik lávek vedlo
přes Lužnici k Harrachovce? Jaké
události se váží k výletnímu místu
v Lužnickém údolí? Byla nebo
nebyla na Harrachovce povodeň?
Toto a ještě mnoho dalšího se
dozvíte v únorovém křesle pro
hosta, do kterého tentokrát usedne
předseda Jihočeského klubu sběratelů z Tábora a autor knih Tábor
krok za krokem na starých pohlednicích či Chýnovsko: svědectví
starých pohlednic a fotografií
Mgr. Jiří Kohout. Zajímavé vyprávění doplněné projekcí si nenechte
ujít v úterý 11. února od 18 hodin
v Malém sále.
Kateřina Nimrichtrová
MěXus
01/2014

ŽIVÝ BETLÉM. Obří andělé přitáhli obří sáně a půlhodinovým vystoupením zakončili předvánoční akci s názvem Živý betlém, kterou Městské středisko
kultury a sportu pořádalo ve spolupráci se Základní školou 9. května. Atrakce v podání divadla Kvelb slavila velký úspěch, přestože diváků už kvůli zimě
a silnému větru notně ubylo. Akci pořádanou dne 19. prosince zahájil svým vystoupením pěvecký sbor Domino, živý betlém předvedly děti ze „Staré
školy“.
Foto: Kateřina Nimrichtrová - MěXus

ZÁPAD USA. V pořadu Letem světem se tentokrát vydáme do Ameriky. Těšit se můžete na vyprávění o cestách po státech a národních parcích
amerického západu - nekonečné prérie i mohutná pohoří, gejzíry, vodopády, bizoni a medvědi, indiánská puebla, majestátní sekvojovce a spousta dalších
míst očima Martina Doležala.
Foto: Archiv M. Doležala

VÁNOÈNÍ NÁDHERA. Tradiční Vánoční výstava Českého
zahrádkářského svazu - Komise žen Sezimovo Ústí II se konala opět ve
Spektru, tentokrát již v důstojném prostoru Malého sálu. Na vernisáž
zavítaly stovky lidí, o výstavu byl ze strany veřejnosti velký zájem.
Zručným rukám sezimovoústeckých zahrádkářek patří obdiv,
organizátorkám velký dík.
Foto: Kateřina Nimrichtrová - MěXus
Více fotografií na www.kulturamexus.cz
Novinky ze Sezimova Ústí

PRÙVOD MASEK. Tradiční sezimácký masopust připadne letos na úterý
4. března. Průvod masek vyrazí v 10 hodin od Základní školy 9. května.
Těšit se můžete opět na roztodivné maškary, které se ve finále předvedou
s programem na náměstí T. Bati. Masopust pořádá Měxus ve spolupráci
s místními školami.
Ilustrační foto Kateřina Nimrichtrová
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