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Vážení spoluobčané,

 léto se přehouplo do druhé 
poloviny a zatím jsme se moc 
neohřáli. Školákům pomalu 
končí   prázdniny a ať chceme 
nebo ne, pomalu začne nový 
školní rok a s ním každoden-
ní koloběh. Proto je třeba to-
hoto času ještě využít k tomu, 
abychom se navzájem užili  
a odpočinuli si od všedních dní  
a s tím spojených starostí. Ka-
ždý toto období prožívá dle 

svých představ. Ať je to do-
volená u moře, výšlapy po ho-
rách, cykloturistika,  nebo jen 
relaxace na chalupě či chatě. 
Toto vše nám pomáhá zapo-
menout na pracovní či rodinné 
problémy a opět načerpat ener-
gii do dalšího období. Konečně 
začaly růst houby a lidé vyra-
zili do lesů, aby si obohatili 
svůj jídelníček a zásobili se na 
zimu. Snad nikde na světě se 
houbaření lidé nevěnují tolik 
jako u nás. Je to takový národní 

sport. K letní pohodě nám snad 
chybí už jen to sluníčko. Dou-
fejme, že se ho brzy dočkáme, 
ale kdo ví. Pak už zbývá jen 
„babí léto“, které to většinou 
zachrání.
    Krátce po zahájení školního 
roku tu bude opět pouť. Letos 
se bude konat 17. a 18. září. 
Pro obyvatele bydlící v okolí 
Husova náměstí to přinese ur-
čité problémy jako každý rok, 
ale musíme se s tím společně 
vypořádat. Autobusy MHD ne-

pojedou přes Sezimovo Ústí I 
od pátku 16. 9. 2011 do nedě-
le 18. 9. 2011 do 24.00 hodin. 
Věřím, že dotčení obyvatelé 
budou k této záležitosti sho-
vívaví a vše proběhne bez vět-
ších problémů.  
    Závěrem bych Vám chtěl po-
přát pěkně prožitý zbytek léta 
a prvňáčkům hodné paní uči-
telky a příjemný vstup do další 
životní  etapy.

Pavel Samec
místostarosta                       

Slovo místostarosty



 Městský úřad Sezimovo Ústí 
uspořádal mezi občany města Se-
zimova Ústí anketu, která si klad-
la za cíl zjistit názory a připomín-
ky občanů související s rozvojem 
sociálních služeb na území města 
Sezimovo Ústí. 
 Celkem bylo do domácností 
v Sezimově Ústí doručeno 3400 
anketních lístků, z nichž se vrá-
tilo 492 vyplněných lístků. Uvá-
žíme-li, že mezi mladšími ob-
čany nevzbudila anketa, jejímž 
smyslem bylo především zjistit, 
jaké sociální pobytové zařízení 
pro seniory občané postrádají, 
z pochopitelných důvodů valný 
ohlas, považujeme počet vyplně-
ných lístků za vysoký a anketu za 
úspěšnou. Občanům, kteří anket-
ní lístky vyplnili a odevzdali do 
sběrných míst, děkujeme.
 Město Sezimovo Ústí v sou-
časné době poskytuje sociální 
služby v domácnostech našich 
občanů se sníženou soběstačnos-
tí, a to především rozvoz obědů 
a ostatní požadované úkony dle 
kapacitních možností. Město 
Sezimovo Ústí již několik let 
plánuje výstavbu pobytového za-
řízení typu domova seniorů nebo 
domu s pečovatelskou službou. 
Na výstavbu obou těchto zařízení 
město nemá, ani za pomoci do-
tací, peněžní prostředky, a proto 
se musí rozhodnout, výstavbu 
kterého z těchto zařízení pova-
žují občané města Sezimovo Ústí 
za prospěšnější. Tento dotaz byl 
tedy stěžejním bodem ankety.  
 V domovech pro seniory (tzv. 
domov důchodců) se poskytují 
pobytové služby pro osoby, kte-
ré mají sníženou soběstačnost 
(popř. jsou již nesoběstačné) 
zejména z důvodu věku, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou po-
moc jiné fyzické osoby. Základní 
činnost v domě seniorů je poskyt-
nutí ubytování, stravy, pomoc při 
zvládání běžných úkonů péče  
o vlastní osobu, pomoc při osob-
ní hygieně atd. Zároveň je zde za-
jištěna trvalá přítomnost zdravot-

nického personálu. Výše úhrady 
za ubytování, stravu a péči je 
výrazně vyšší než v domě s pečo-
vatelskou službou, ale částečně 
je ji možno hradit z přiznaného 
příspěvku na péči.
 V domě s pečovatelskou 
službou je poskytována klasická 
pečovatelská služba v domác-
nosti s tím, že po určenou dobu 
je zajištěna trvalá přítomnost pe-
čovatelky. V domech s pečova-
telskou službou je plně zachován 
statut nájemního bydlení. Rozdíl 
od běžného bydlení je v tom, že 
soustředění bytů v jednom domě 
a na jednom místě usnadňuje 
poskytování sociálních služeb, 
o které budou mít klienti zájem, 
např. dovoz obědů, nákupy, praní 
či úklid. Součástí pobytu v domě 
s pečovatelskou službou není 
nepřetržitá přítomnost lékaře, 
zdravotní úkony jsou poskytová-
ny pouze na objednání (Domácí 
péče). 
 Jak je ukázáno níže, občané 
se většinově vyslovili pro výstav-
bu domova pro seniory (281 hla-
sů z 492 odevzdaných lístků). To 
představuje pro zastupitele města 
jasný směr jejich snah. 
 S rozhodnutím o výstavbě 
domova pro seniory souvisí otáz-
ka, kolik jsou občané ochotni 
nad rámec příspěvku na péči za 
pobyt a služby v domově seni-
orů měsíčně platit. Vzhledem 
k tomu, že měsíční náklady na 
jedno lůžko činí 22.000,- Kč až 
27.000,- Kč a k tomu, že příspě-
vek na péči je poskytován ve výši 
800,- Kč, 4.000,- Kč, 8.000,- Kč 
nebo 12.000,- Kč (podle míry zá-
vislosti na pomoci 3. osoby), je 
preferovaná výše měsíční platby 
v rozsahu 5.000,- Kč až 8.000,- 
Kč nízká. Rozhodování o výstav-
bě domova pro seniory musí za-
hrnovat i úvahy o ekonomickém 
zajištění jeho provozu.

JUDr. Ing. Miroslav Nosek, 
tajemník MěÚ
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Pondělí 

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

Úterý 

13:00 - 15:00 

Středa 

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

Úřední hodiny městského 
úřadu Sezimovo Ústí 

Čtvrtek 

13:00 - 15:00 

Pátek 

8:00 - 11:30

Vyhodnocení ankety pro občany města Sezimovo Ústí
„Dům seniorů nebo dům s pečovatelskou 
službou? Nebo spíše denní stacionář?“

Otázky Odpovědi Součty 
Jste uživatelem 

pečovatelské služby 
města Sezimova 

Ústí? 

Ano, jsem s ní spokojen 25 
Ano, ale nejsem s rozsahem služeb spokojen 6 
Ne, nejsem uživatelem 328 
Zatím ne, mám to v úmyslu  101 

Věková kategorie 

Do 20 let 2 
20-40 let 29 
40-60 let 76 
nad 60 let 381 

Žijete sám/sama 
nebo s rodinou? 

Žiji sám 189 
Žiji s rodinnými příslušníky 297 

Které z dále 
pobytových zařízení 
byste preferovali? 

Domov seniorů 281 
Dům s pečovatelskou službou 194 
Spíše než pobytové zařízení denní stacionář 25 

Pobíráte příspěvek 
na péči? 

Nepobírám 418 
Pobírám pro 1.stupeň 16 
Pobírám pro 2.stupeň 10 
Pobírám pro 3.stupeň 8 
Pobírám pro 4.stupeň 1 

V případě, že 
preferujete domov 
seniorů, kolik jste 
ochotni měsíčně 

platit? 

do 5000 Kč 57 
5-8000 Kč 184 
8-11000 Kč 72 
11-14000 Kč 2 
14-17000 Kč 0 
více než 17000 Kč 0 

V případě, že 
preferujete dům s 

pečovatelskou 
službou, kolik jste 
ochotni měsíčně 

platit? 

do 2000 Kč 15 
2-4000 Kč 79 
4-6000 Kč 76 
6-8000 Kč 30 
8-10000 Kč 18 
více než 10000 Kč 0 

Máte žádost do 
domova seniorů? 

Ano 71 
Ne 394 

Máte problémy 
sociálního rázu? 

Ano 13 
Ne 393 

Postrádáte v 
Sezimově Ústí 
některou ze 

sociálních služeb? 

Sociální poradenství 55 
Osobní asistence 30 
Centrum denních služeb nebo stacionář 55 
Azylový dům 10 
Kontaktní centrum 6 
Jiné (léčebna pro Alzheimer., rehabilitace) 18 

Odevzdaných lístků               492               
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 ústředna – 381 201 111
fax:  381 263 179

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

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

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

• Jitka Bláhová, sekretariát
381 201 127

• Naděžda Řezáčová, matrika      
381 201 112 

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

• pečovatelská služba
777 794 874 

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

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

• Jana Koubová, poplatky 
popelné - 381 201 129      

• Jana Komárková, poplatky 
psi - 381 201 121 

• městská policie
723 149 972, 381 276 003

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

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

• Mgr. Romana Krůčková, 
ředitelka MSKS (kultura) 
381 276 710, 607 935 164

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

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

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

POTISK PLASTOVÝCH KARET

Fügnerova 859,Tábor
Tel./fax: 381 251 116

VSTUPOVÉ, IDENTIFIKAÈNÍ, SLEVOVÉ, 
                           KLUBOVÉ A VIP KARTY

Tel.: 381 251 310

Reklamní servis
Helsinská  2760, Tábor

tamponový 

tisk

potisk textilu

vizitky

letáky 

výšivky

reklamní  a dárkové 
pøedmìty



 Dostihla nás smutná zpráva, 
že v neděli 7. srpna 2011 odešel 
k věčnému táboráku Ing. Milan 
Vaváček – Buddha, dlouholetý 
vedoucí skautského a poté turis-
tického oddílu Vlčata v Sezimo-
vě Ústí. 
 Skautovat začal už jako malý 
kluk, jako vlče. A snad právě 
vzpomínky na tato léta vedla  

k tomu, že se později jako vůdce 
věnoval především těm nejmen-
ším. V roce 1968 stál při obnově 
Junáka v Sezimově Ústí a zalo-
žil oddíl Vlčata, který po zákazu 
skautingu v roce 1970 dál vedl 
jako oddíl turistický až do roku 
1985, kdy jej předal další genera-
ci vedoucích. Na základech toho-
to oddílu pak bylo po roce 1989 
v našem městě znovu obnoveno 
skautské středisko Černá růže. 
Buddha sám byl pak několik let 
členem odboru pro vlčata při 
Ústřední radě Junáka a instrukto-
rem Vlčácké lesní školy.
 Kdo jste ho znali, tak mu, 
prosím, věnujte krátkou vzpo-
mínku. Zaslouží si náš dík a úctu.

Martin Doležal
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 Dne 7.3.2011 byl u lávky 
přes Kozský potok v Sezimově 
Ústí odchycen tříletý pes – jmé-
nem Artuš, plemeno Pitbul. Jed-
ná se o silného, temperamentního  
a hodného jedince, který svým 
štěkotem vyvolává u cizích lidí 
respekt. Je výborným společní-
kem na dlouhých procházkách. 
Rád by se stal společníkem člo-
věka či rodiny, kteří touží po 
čtyřnohém kamarádovi.
V případě zájmu kontaktujte 
Městskou policii v Sezimově 
Ústí nebo přímo útulek pro psy  
v Táboře.

Martina  Machálková
zástupce velitele MP

Městská policie informujepoděkování:
•  Srdečně děkuji panu staros-

tovi a sboru pro občanské 
záležitosti za blahopřání  
k mým narozeninám.

Marie Trpáková

•  Děkuji panu starostovi a sbo-
ru pro občanské záležitosti za 
blahopřání k mým naroze-
ninám a paní Vondrákové 
za předání dárku a milou 
návštěvu.

František Přívozník

•  Děkuji panu starostovi a sbo-
ru pro občanské záležitosti za 
blahopřání k mým 85. naroze-
ninám a paní Vondrákové za 
předání věcného dárku  
a milou návštěvu.

František Smrž

•  Děkuji městskému úřadu, 
starostovi Mgr. Ing. Doleža-
lovi a sboru pro občanské zá-
ležitosti za blahopřání k mým 
narozeninám a dárek, který 
mi předala paní Eva Veselá.

Věra Krejčová

•  Děkuji panu starostovi a sbo-

ru pro občanské záležitosti 
za dárek a blahopřání k mým 
80. narozeninám a milou 
návštěvu.

Antonín Korbel

•  Děkuji panu starostovi a sbo-
ru pro občanské záležitosti za 
blahopřání a mým 90. naro-
zeninám a paní Vondrákové 
za milé posezení a předání 
dárku.

Anna Nezvedová

•  Děkuji panu starostovi Mgr. 
Ing. Doležalovi a sboru pro 
občanské záležitosti za blaho-
přání k mým 92. narozeninám 
a paní Evě Veselé za milou 
návštěvu a předání dárku.

Josef Myslivec

•  Manželé Zdena a Vojtěch 
Borských děkují panu 
starostovi a vedení města za 
blahopřání k 85. a 90. naroze-
ninám. Paní Evičce Veselé za 
předání dárku, posezení  
a krásné vzpomínání.

•  Děkuji panu starostovi a sbo-
ru pro občanské záležitosti za 
hezké blahopřání k narozeni-
nám.          Marie Veverková

řádková inzerce:
•  Prodám „baťovský půldo-

mek“. tel. 725 808 108.

•  Prodám byt 3+1 s balkónem 
v Sezimově Ústí 2.  
telefon 606 842 365.

•  Koupím byt 2+1, v klidném 
prostředí, výtah, O.V. nebo 
družstevní.  
Mobil.: 773 626 167

 
•  Prodám větší množství 

sklenic na zavařování 0,75l 
á 3,- Kč a 0,35l á 2,- Kč. 
Tel.: 737 082 761

 
•  Prodám garáž na Hiltonu 

v Sezimově Ústí II. Cena 
105.000,- Kč 
Tel.: 728 562 017

 
•  Pronajmu rodinný dům - 

hospodářské stavení v cent-
rum obce nedaleko Tábora.  
Tel.: 608 535 555

Společenská kronika:
Zemřelí od 26.5. do 
28.7.2011
Fílová Jarmila
Hynek Zdeněk
Lutovský Stanislav
Pechláková Zdenka
Soukup Miloslav
Šimák Jiří
Škarda Václav
Štěrba Miroslav
Vávrová Marie
Vrbová Marie
Živná Věra

Narození od 31.5. do 
23.7.2011
Křivka Filip
Novotný Matyáš
Hubinová Julie
Kořínková Adéla
Síbrtová Kateřina
Tran Khan Phon
Plachý František
Lacinová Sylvie
Vejsada Šimon

SLENDER  YOU stoly a ROLLETIC

  
�

 
cvièení zpevní a vytvaruje postavu

�

 

zlepší hybnost pohybového aparátu
�

 

pro všechny vìkové kategorie
�minimální zátìž, bez námahy a potu
�odbourává celulitidu a tukové polštáøe
�

 
povzbuzuje látkovou výmìnu

   

SEZIMOVO ÚSTÍ II.,

budova Hochtief, a.s.

TEL.: 
777 930 611

        606 706 454

Zemřel Ing. Milan Vaváček 
- Buddha

Spirální 
stabilizace páteøe

v Centru bojových umìní

tel.. 777 566 440
Svìtlogorská 2771,

sídlištì Nad Lužnicí, 390 05 Tábor

( bývalá 8.ZŠ, 

3. nadzemní podlaží,

Novì 
pro Vás pøipravujeme

od záøí



 Attavena, o.p.s. a Klub mami-
nek Klubíčko nabízí rodičům ma-
lých dětí účast v projektu „Jak se 
neztratit“. Projekt obsahuje např. 
počítačové kurzy základní a pokro-
čilé, aktivity zaměřené na rozvoj 
komunikačních dovedností, prak-
tický trénink zaměstnaneckých do-
vedností ve virtuální firmě a další 
aktivity.
 Kurzy začínají 27. září a probí-
hat budou dvakrát týdně ve středu 
a čtvrtek v Klubíčku v Sezimově 
Ústí 2 (K Hájence 666). Pro odpo-
lední kurz je zajištěno hlídání dětí. 
Pro všechny, kdo přemýšlí o účasti, 
je připravena nezávazná informač-
ní schůzka ve středu 7. září a v úte-
rý 20. září od 10.00 hodin taktéž  
v Klubíčku. 

 Do projektu se mohou přihlá-
sit rodiče s dětmi do 15 let, kteří 
jsou na rodičovské dovolené, v do-
mácnosti, pečují o osobu blízkou 
nebo jsou zaměstnaní, ale uvažují 
o změně práce. Přihlásit se mohou 
rovněž těhotné ženy. Projekt není 
určen osobám evidovaným na úřa-
du práce. 
 Účast v kurzech je bezplatná, 
projekt je financován z rozpočtu 
ESF prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost a státního rozpočtu ČR. 
 Kontaktní osoba: Jitka Šim-
ková, 385 340 579, 777 991 742, 
jitka.simkova@attavena.cz . 
 Více informací je uvedeno také 
na stránkách projektu jakseneztra-
tit.webnode.cz.

 Městské středisko kultury  
a sportu na začátek školního roku 
připravilo pro Vás a Vaše děti 
akci pod širým nebem na náměstí 
T. Bati. Ve spolupráci s místními 
spolky vznikl zábavný program 
pro mládež nejen školního věku 
zaměřený na rozvoj dovedností  
všeho druhu. Děti se mohou tě-
šit na dětskou diskotéku, skákací 
hrad, klauna s balónky,  žong-
lování, různé sportovní soutěže, 

cvičení na trampolínkách, dětský 
Baťův běh, vystoupení mažoretek, 
malých břišních tanečnic a ukáz-
ky zumby, malování na chodníku 
a kupu další zábavy. Zábava po 
prázdninách nekončí! 
 Ve čtvrtek 1. září od 15.00 do 
18.00 hodin na náměstí T. Bati  
oslavte první školní den s námi!  

Mgr. Romana Krůčková 
ředitelka MSKS

 Milí rodiče, babičky a dědeč-
kové!
 Také chodíte rádi s dětmi na 
pohádky? Městské středisko kul-
tury a sportu si vás tímto dovoluje  
pozvat  na zahájení pohádkové se-
zóny, které se  uskuteční ve středu  
14. září ve Spektru od 16.30 hod. 
Pohádkové království „Z pohádky 
do pohádky“ otevře pan král spo-
lečně s pohádkovými postavičkami.  
Po krátkém programu je připrave-
no pásmo  pohádek – POHÁDKY  
O HONZOVI, které zahraje Diva-
délko Múzika. Čtyři krátké, nená-
ročné pohádky („Kterak Honza čer-
ta napálil“, „Kterak Honza kmotra 
čerta vyprovodil“, „Jak Honza čerta 
přehádal“, „Kterak Honza strašidlo 
zahnal“) jsou určeny nejmenším di-
vákům. Jsou to příběhy vesnického 

chasníka Honzy, který se na svých 
cestách světem setká s čertem, lou-
pežníky i strašidlem a svou odvahou 
a chytrostí vždy zvítězí nad zlem. 
Každý dětský  návštěvník dostane 
pohádkovou knížku, do které může 
celý rok sbírat pohádková razítka. 
Razítko dostane na každé pohádce, 
ať už se jedná o pohádku loutkovou 
či hranou. Doma pak k příslušnému 
razítku napíše nebo namaluje ná-
zev pohádky,  kterou jste navštívili  
v našem království. Při slavnostním 
ukončení dětské divadelní sezóny 
(v květnu 2012) pan král každému, 
kdo nasbírá deset pohádkových ra-
zítek, předá dárek. Odměna tak pra-
videlné návštěvníky nemine.  
Přejeme hezké pohádkové zážitky! 

Mgr. Romana Krůčková 
ředitelka MSKS

Co vše by se dalo darovat?  Je 
toho mnoho. Poukázka na ná-
kup různého zboží, poukázka na 
dobrou večeři nebo na sportovní 
vyžití. Ale co darovat kulturní zá-
žitek? Městské kulturní středisko 
pro Vás připravilo zajímavý kul-
turní koktejl - od koncertů,  kurzů, 

besed až po divadelní představe-
ní.  To může být  zajímavý dárek  
k výročí, narozeninám nebo pros-
tě jen proto, že máme někoho rádi 
a chceme mu udělat radost. 

Mgr. Romana Krůčková 
ředitelka MSKS
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Bezplatné kurzy pro rodiče 
pečující o děti do 15 let 

DAROVACÍ  POUKÁZKA

 

 

Roháèová 639, 390 02 Tábor

KAPO
TÁBOR

s.r.o.

OSLAVTE PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN S NÁMI  
aneb  ZÁBAVA NEKONČÍ ANI PO 

PRÁZDNINÁCH!

Z  POHÁDKY  DO  POHÁDKY
Zahájení pohádkové sezóny 

ve Spektru
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 Zveme vás na návštěvu skaut-
ského areálu nedaleko bývalého 
koupaliště u Kozského potoka,  
a to v sobotu 3. září odpoledne od 
13.00 hod. do 16.00 hod., kdy tu 
pro vás 3. oddíl Bílý Měsíc skaut-
ského střediska Černá růže připra-
vil „Údolí zážitků“, ve kterém si 
zejména (ale nejenom …) ti mladší 

mohou vyzkoušet řadu různých 
aktivit, například vysoké a nízké 
lanové překážky a dráhy, práci  
s GPS (připravíme pár speciálních 
keší), střelbu z luku, vyluštit pár 
hlavolamů a kvízů.    
Přijďte se podívat, těšíme se na vás

Martin Doležal
vedoucí střediska 

Díky iniciativě města Sezimovo Ústí a Správy lesů města Tábora s.r.o. 
slouží nově od června letošního roku turistům, houbařům, běžkařům 
i všem ostatním návštěvníkům Turoveckých lesů přístřešek s pose-
zením v místě zvaném Stružky či Hájek. Na tomto rozcestí modré  
a červené turistické značky, je řadu let pro všechny příchozí umístěna 
i turistická schránka KČT.

Martin Doležal

ÚDOLÍ ZÁŽITKŮ V SOBOTU 3. ZÁŘÍ
aneb Pozvánka pro velké i malé  
k návštěvě skautského areálu

V souvislosti s opravami rozvodných sítí provedlo město během letních 
prázdnin rozsáhlou rekonstrukci chodníků v lokalitě na „Koreji“.

Během prázdnin byla rovněž provedena celková oprava střechy na ZŠ 
Švehlova.

tel.: 381 261 595

www.abaktiskarna.cz

Chceš být vidìt na dálku, vyšijou Ti logo v ABAKU.


