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	 Vážení	spoluobčané,	
	 rok	 2011	 se	 chýlí	 ke	 konci,	
nastal	čas	adventní,	předvánoční.	
Město	 je	 vyzdobeno,	 uklizeno,	
zkrátka	 připraveno	 stejně	 jako	
většina	 našich	 domácností	 na	
nejkrásnější	svátky	v	roce.	
	 Ty	 s	 sebou	 přinášejí	 i	 čas	 na	
zastavení,	zamyšlení	i	na	ohlédnutí	
se	 za	právě	odcházejícím	 rokem.	
Pro	mnohé	 to	mohl	být	naprosto	
všední	 rok,	 pro	 někoho	 rokem	
nad	 jiné	 vydařeným,	 radostným,	
pro	druhého	rokem,	na	který	rádi	
zapomenou.	
	 Pokud	 si	 dovolím	 trochu	

bilancovat,	tak	bych	řekl,	že	to	pro	
město,	 jeho	 vedení	 a	 troufám	 si	
říci	i	občany	města,	byl	rok	vcelku	
úspěšný.	
	 Samozřejmě	se	nepodařilo	vše,	
co	 jsme	si	předsevzali	nebo	o	co	
jsme	 ve	 vedení	 města	 usilovali,	
některé	 věci	 jdou	 pomaleji,	 než	
bychom	 očekávali.	 Na	 druhé	
straně	 jsme	 například	 zvládli	
zajistit	nové	pozemky	pro	možnou	
výstavbu	 vodní	 nádrže,	 podařilo	
se	 dosáhnout	 dohody	 o	 koupi	
mateřské	 školky	 v	 Lipové	 ul.,	
opravila	se	řada	bytů,	komunikací	
a	 chodníků.	 I	 přes	 složitou	

ekonomickou	 situaci,	 která	 nás	
všechny	 obklopuje,	 se	 dařilo	
dále	 zlepšovat	 úroveň	 údržby	 
a	 čištění	 města,	 péči	 o	 veřejnou	
zeleň	 či	 nakládání	 s	 odpady,	 což	
oceňují	i	občané	okolních	obcí	či	
návštěvníci	našeho	města.
	 Žijeme	v	hektické,	ekonomicky	
složité	 době,	 o	 to	 cennější	 je	
každý	 okamžik,	 kdy	 na	 starosti	 
a	strasti	můžeme	alespoň	na	chvíli	
zapomenout	 a	 kdy	 se	 v	 klidu	 
a	pohodě	můžeme	v	rodině	věnovat	
svým	nejbližším.	Doufám,	že	pro	
Vás	budou	letošní	svátky	vánoční	
právě	takovým	okamžikem.	

Na	závěr	mi	dovolte	popřát	Vám	
do	roku	2012	vše	nejlepší,	hodně	
zdraví	 a	 úspěchů	 v	 pracovním	 
i	osobním	životě.

Martin Doležal,	starosta	města					

	 Špatných	 zpráv	 je	 okolo	
nás	 více	 než	 dost	 a	 jsem	 proto	
rád,	 že	 se	 s	 vámi	 mohu	 podělit	 
i	o	nějakou	dobrou.	Do	vlastnictví	
města	 přejde	 Mateřská	 škola	
Lipová.	
	 Město,	 které	 mělo	 budovu	 
a	pozemky	MŠ	Lipová	v	nájmu,	
se	 dlouhodobě	 snažilo	 získat	
tento	 areál	 do	 svého	 vlastnictví,	
zejména	s	úmyslem	i	nadále	zde	
provozovat	 mateřskou	 školu	 
a	vyřešit	neuspokojivý	technický	
stav	budovy,	se	kterým	souvisely	
stále	 narůstající	 provozní	
náklady.	 Jednání	 s	 vlastníkem,	
společností	 SILON	 s.r.o.,	 však	
nevedla	 řadu	 let	 ke	 zdárnému	
výsledku.	Město	proto	uvažovalo	
zrekonstruovat	 bývalou	 MŠ	
resp.	 ZUŠ	 v	 objektu	 Základní	
školy	 na	 Školním	 náměstí	 628	
a	 přesunout	 školku	 sem.	 Z	
toho	 důvodu	 požádalo	 v	 roce	
2009	 o	 dotaci	 z	 Regionálního	

operačního	 programu.	 Ta	 však	
byla	zamítnuta.	
	 Otázka	 řešit	 budoucnost	 MŠ	
Lipová	 byla	 stále	 naléhavější	
i	 proto,	 že	 stávající	 nájemní	
smlouva	 končila	 s	 posledním	

dnem	 roku	 2013.	 Po	 změně	 ve	
vedení	 města	 jsme	 proto	 ihned	
přistoupili	 k	 obnově	 jednání	

s	 vedením	 společnosti	 SILON	
s.r.o.	 o	 prodeji	 areálu	 MŠ.	
Opakovaná	 a	 náročná	 jednání	
nakonec	 přinesla	 na	 začátku	
listopadu	 vzájemnou	 dohodu,	
která	 byla	 poté	 jednomyslně	

schválena	radou	i	zastupitelstvem	
města.	 Sezimovo	 Ústí	 by	 tak	
mělo	získat	do	 svého	vlastnictví	

areál	mateřské	 školy	a	pozemků	
pod	 komunikacemi	 (např.	
Lipová,	Pionýrů,	Rudé	armády),	
a	 to	za	celkovou	kupní	cenu	6,5	
milionu	korun.
	 Myslím,	 že	 uvedená	 dohoda	
je	 úspěchem	 nejen	 pro	 vedení	
města,	 ale	 především	 pro	 naše	
nejmenší,	kteří	školku	navštěvují,	
či	navštěvovat	budou.	Vlastnictví	
mateřské	 školy	 totiž	 znamená	
možnost	provést	její	rekonstrukci	
a	 modernizaci	 včetně	 zateplení	
tak,	aby	se	nejen	prodloužila	její	
životnost	 a	 snížila	 energetická	
náročnost,	 ale	 hlavně	 aby	
poskytovala	 ještě	 lepší	 zázemí	
pro	naše	předškoláky.
	 A	 ještě	 dovětek	 na	 závěr.	
Vedení	města	zvažuje	 i	možnost	
upravit	 v	 MŠ	 Lipová	 prostory,	
ve	 kterých	 by	 byla	 nabídnuta	
rodičům	služba	denní	péče	o	děti	
mladší	tří	let.		

Martin Doležal,	starosta	města

Slovo starosty

Mateřská škola Lipová
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	 K	 1.	 lednu	 roku	 2012	 nabu-
de	 účinnosti	 sociální	 reforma,	
která	 přinese	 především	 nový	
způsob	 výplaty	 a	 administrace	
dávek	 na	 jednom	 místě	 v	 rám-
ci	Úřadu	 práce	ČR	 a	 dotkne	 se	
některých	 dávek	 státní	 sociální	
podpory	 a	 dávek	 sociální	 péče. 

Sjednocení výplatního místa
 Dávky, příspěvky a pod-
pory bude nově vyplácet jen 
úřad práce,	 na	 kterém	 bude	
možné	 vyřizovat	 služby	 v	 ob-
lasti	nezaměstnanosti,	 státní	 so-
ciální	 podpory,	 hmotné	 nouze	 
i	dávky	pro	osoby	se	zdravotním	
postižením.	 Týká	 se	 to	 i	 dávek	
hmotné	 nouze,	 tj.	 příspěvku	 na	
živobytí,	 doplatku	 na	 bydlení	 
a	 dávek	 mimořádné	 pomoci,	
které	 byly	 dosud	 vypláceny	 na	
Městském	 úřadě	 v	 Sezimově	
Ústí.	Na	základě	dohody	uzavře-
né	mezi	městem	Sezimovo	Ústí	 
a	 Úřadem	 práce	 ČR,	 kontakt-
ním	 pracovištěm	 Tábor,	 bude 
počínaje 1. 1. 2012 zřízeno na 
Městském úřadu v Sezimo-
vě Ústí detašované pracoviště 
Úřadu práce ČR,	 které	 bude	 
i	 po	 tomto	 datu	 vyplácet	 po-
třebným	 dávky	 hmotné	 nouze.	
Občané	 města	 Sezimova	 Ústí	
budou	tedy	jako	dosud	o	přísluš-
né	dávky	hmotné	nouze	žádat	na	
městském	úřadu.	V	tomto	směru	
se	pro	ně	nic	nemění.
	 Je	 jasné,	 že	 náš	 úřad	 i	 úřad	
práce	 čeká	 zejména	 v	 prosinci	 
a	 v	 lednu	 mnoho	 práce,	 aby	
mohly	 být	 dávky	 v	 lednu	 bez	
problémů	 vyplaceny.	 Dovolu-
jeme	 si	 proto	 požádat	 všechny,	
kteří	 si	 přijdou	v	 lednu	příštího	
roku	na	městský	úřad	pro	sociál-
ní	dávku,	o	trpělivost.
	 Na	 Městském	 úřadu	 Sezi-
movo	 Ústí	 zůstává	 jako	 jeho	
zaměstnanec	jeden	sociální	pra-
covník,	který	bude	v	našem	měs-
tě	 vykonávat	 sociální	 práci,	 tj.	
vytvářet	koncepci	sociální	práce	
a	 sociálních	 služeb	 města,	 rea-
lizovat	 protidrogovou	 politiku	
a	 pro–rodinnou	 politiku	 města,	
zabývat	 se	 problematikou	 soci-
álního	vyloučení	z	důvodu	zdra-
votního	 postižení	 a	 stáří,	 zabý-
vat	se	problematikou	národnost-
ních	 menšin	 a	 etnik,	 zajišťovat	

koordinaci	prevence	kriminality	
a	 sociálně	 negativního	 chování	
ve	 městě,	 poskytovat	 sociální	
poradenství	 pro	 zdravotně	 po-
stižené,	rodiny	s	dětmi,	cizince,	
osoby	v	hmotné	nouzi	a	seniory,	
zajišťovat	 terénní	 sociální	 práci	
pro	 mládež	 a	 provádět	 sociální	
šetření.	
	 Dávky	 a	 příspěvky	 bude	
pravděpodobně	 	 možné	 čerpat	
prostřednictvím	 sociální	 karty.	
Bude	to	ale	v	zásadě	dobrovolné.	
Dávky	 přes	 kartu	 budou	 muset	
vybírat	 jen	osoby,	u	nichž	bude	
prokazatelné,	že	dávky	zneužily,	
například	 tím,	 že	 si	 za	 ně	 kou-
pily	 alkohol	 nebo	 je	 promrhaly	
v	 hernách.	 Kartou	 by	mělo	 být	
možno	 také	platit	 v	 obchodech,	
dále	vybírat	dávky	z	bankomatu,	
či	 ji	 využívat	 k	 osobní	 identifi-
kaci.	Karta	by	měla	sloužit	také	
jako	průkaz	osoby	se	zdravotním	
postižením.	Kartu	bude	vydávat	
Úřad	 práce	ČR.	Za	 vydání	 kar-
ty	příjemce	dávek	platit	nebude,	
bezplatné	 by	mělo	 být	 také	 ve-
dení	účtu	ke	kartě.	V	rámci	stan-
dardní	služby	by	měl	být	1	výběr	
z	bankomatu	zdarma	a	1	převod	
zdarma	 ke	 každé	 dávce.	Nákup	
kartou	u	obchodníka	 a	možnost	
podívat	 se	 na	 zůstatek	 na	 účtu	
bude	také	zdarma.	
Dalšími změnami v sociální 
oblasti, které se přímo netýka-
jí Městského úřadu v Sezimo-
vě Ústí, jsou:

 1. Rodiče budou mít mož-
nost volit si délku rodičovské 
dovolené i výši rodičovského 
příspěvku podle svých aktuál-
ních potřeb.	Namísto	stávající-
ho	systému,	kdy	je	možné	vybrat	
si	buď	dvouletou,	 tříletou,	nebo	
čtyřletou	 rodičovskou	 dovo-
lenou,	 má	 být	 matce	 nebo	 otci	
umožněno	pružně	si	určit	délku	
pobírání	 rodičovského	 příspěv-
ku	 a	 jeho	 výši	 až	 do	 vyčerpání	
celkové	 částky	 220	 tisíc	 korun,	
maximálně	 však	 do	 čtyř	 let	
věku	 dítěte.	 Změna	 bude	 mož-
ná	 jednou	 za	 tři	 měsíce.	 Výše	
příspěvku	bude	činit	nejvýše	11	
500	 korun	 měsíčně.	 Rodičov-
ský	 příspěvek	 budou	 dostávat	
i	 rodiče,	 jejichž	 dítě	 chodí	 do	
školky	nebo	do	obdobného	zaří-

zení	pro	děti.	Od	dvou	 let	věku	
mohou	navštěvovat	tato	zařízení	 
neomezeně.	Pro	děti	do	dvou	let	
věku	 bude	 zavedeno	 jednotné	
konto	 46	 hodin	 za	 měsíc	 jako	
doba,	po	kterou	je	možné	umístit	
dítě	v	zařízení	pro	děti,	aniž	by	
rodič	ztratil	nárok	na	příspěvek.
2. Posuzování nároku na pří-
spěvek na péči se zásadně 
změní.	 Místo	 dosavadních	 36	
úkonů	 a	 129	 dílčích	 činností	
budou	 posudkoví	 lékaři	 nově	
popisovat	 jen	 deset	 oblastí	 ka-
ždodenního	 života	 člověka,	
jak	 dokáže	 zvládnout	 základní	
životní	 potřeby.	 Mezi	 ně	 bude	
patřit	 mobilita,	 orientace,	 ko-
munikace,	 stravování,	 obléká-
ní	 a	 obouvání,	 tělesná	 hygiena,	 
výkon	 fyziologické	 potřeby,	
péče	 o	 zdraví,	 osobní	 aktivity	 
a	 péče	 o	 domácnost.	 Posudky	
mají	 být	 využitelné	 i	 pro	 po-
skytování	 jiných	 dávek,	 např.	
příspěvku	na	mobilitu.	O	 tisíci-
korunu	 na	 6000	 korun	 se	 zvýší	
příspěvek	na	péči	o	dítě	ve	dru-
hém	 stupni	 postižení,	 jinak	 se	
z	 hlediska	 výše	 příspěvku	 nic	
nemění.
3. Dávky,	které	pomáhají	 lidem	
s	 omezenou	 možností	 pohybu	
(např.	 na	 zakoupení	 auta,	 jeho	
úpravu,	opravu	a	na	provoz),	se	
od	 začátku	 příštího	 roku	 sloučí	
do	 tzv.	 příspěvku na mobili-
tu	 vypláceného	 jednou	 měsíč-
ně.	 Bude	 poskytován	 osobám	
starším	 jednoho	 roku,	 které	
nejsou	 schopny	 zvládat	 základ-
ní	 životní	 potřeby	 v	 oblasti	
mobility	 nebo	 orientace.	 Výše	
příspěvku	 na	 mobilitu	 bude	 
v	 jednotné	 výši	 400	 korun	mě-
síčně.	Vedle	toho	se	zavádí	jed-
norázová	 podpora na zvláštní 
pomůcky,	 které	 postiženým	
lidem	 umožňují	 sebeobsluhu,	
slouží	 k	 získávání	 informací	
nebo	 ke	 styku	 s	 okolím	 apod. 
Součet	příspěvků	na	zvláštní	po-
můcku	nesmí	v	60	kalendářních	
měsících	 po	 sobě	 jdoucích	 pře-
sáhnout	částku	800	000	Kč.
4. Lidé,	 kteří	 budou	 registrová-
ni	 na	 úřadu	 práce	 déle	 než	 dva	
měsíce,	 budou	moci	 být	 vyzvá-
ni	–	bez	ohledu	na	své	vzdělání	 
a	předchozí	praxi	–	aby	poskytli	
veřejnou službu v	 rozsahu	 do	

20	 hodin	 týdně.	 Veřejnou	 služ-
bou	 se	 rozumí	 pomoc	 obcím	
nebo	dalším	subjektům	zejména	
v	oblastech	zlepšování	životního	
prostředí,	udržování	čistoty	ulic	
a	 jiných	 veřejných	 prostranství,	
pomoci	 v	 oblasti	 kulturního	 
a	sportovního	rozvoje	a	sociální	
péče.	 Pokud	 to	 nezaměstnaný	
odmítne,	může	 přijít	 o	 podporu	
a	 být	 vyřazen	 z	 evidence	 úřa-
du	 práce.	 Mělo	 by	 se	 to	 týkat	 
zejména	 těch	 uchazečů,	 kte-
ří	 jsou	 dlouhodobě	 vedeni	 
v	 evidenci	 úřadu	 práce.	 Nárok	
na	 podporu	 v	 nezaměstnanosti	 
budou	 mít	 nově	 lidé,	 kteří	 
odpracovali	 rok	 za	 uplynulé	
dva	 roky	 místo	 nynějších	 tří.	
Kdo	 dá	 bez	 uvedení	 vážného	 
důvodu	 výpověď	 z	místa,	 které	
mu	 zprostředkoval	 úřad	 práce,	
bude	se	moci	do	evidence	neza-
městnaných	 znovu	 přihlásit	 až	
za	šest	měsíců.

JUDr. Ing. Miroslav Nosek, 
tajemník	MěÚ

s	využitím	materiálů	Minister-
stva	práce	a	sociálních	věcí

Změny ve výplatě sociálních dávek a další změny v sociální oblasti
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Vážení	občané,
	 v	 tomto	 článku	 bychom	Vás	
chtěli	 informovat	 o	 některých	
změnách	 v	 systému	 nakládání	
s	komunálním	odpadem,	k	nimž	
došlo	11.	11.	2011.	Tímto	dnem	
nabyla	 účinnosti	 nová obecně 
závazná vyhláška č. 3/2011  
o	 systému	 shromažďování,	 sbě-
ru,	 přepravy,	 třídění,	 využívání	 
a	odstraňování	komunálních	od-
padů,	 včetně	 systému	 nakládání	
se	 stavebním	 odpadem,	 která	
byla	 schválena	 zastupitelstvem	
města.	

Vyhláška od 11. 11. 2011: 
•		Zavádí	pravidla	pro	přidělování	
sběrných	nádob	a	jejich	výmě-
nu.	 Stanoví	 maximální	 počet	
nádob	 pro	 sběr	 směsného	 od-
padu	v	závislosti	na	počtu	čle-
nů	 domácnosti	 nebo	 obyvatel	
domu	(v	příloze	č.	2).	Zároveň	
však	umožňuje,	 aby	 si	 fyzická	
osoba	 hlášená	 k	 trvalému	 po-
bytu	 v	 Sezimově	Ústí	 pořídila	
popelnici	 vlastním	 nákladem	
za	stanovených	podmínek.

•		Stanoví,	 že	 výměna	 popelnic	 
a	kontejnerů	se	provádí	nejdří-
ve	po	5	 letech	od	 jejich	přidě-
lení	 fyzickým	 osobám,	 pokud	
není	dojednáno	jinak.

•		Určuje,	že	v	rámci	systému	na-
kládání	s	odpadem	lze	používat	
pouze	 odpadové	 nádoby	 na	
směsný	odpad,	označené	logem	
Správy	Města.

Z nové vyhlášky citujeme:
1)	 Sběrné	 nádoby,	 uplatňující	
se	v	systému	nakládání	s	komu-
nálním	odpadem	 jsou	majetkem	
města.	Jedná	se	o	sběrné	nádoby	
o	objemu	110	l	(dále	jen	“popel-
nice“)	 a	 1100	 l	 (dále	 jen	 „kon-
tejnery“),	 kontejnery	k	ukládání	
využitelných	 složek	 komunál-
ního	 odpadu	 a	 velkoobjemové	
přepravníky.	 Město	 tyto	 nádo-
by	 v	 rámci	 zajišťování	 systému	
poskytuje	 fyzickým	 osobám	 ke	
shromažďování	 komunálního	
odpadu,	 umístěním	 nebo	 přista-
vením	 na	 vhodná	 stanoviště	 na	
pozemcích	 města	 nebo	 po	 do-
hodě	s	vlastníkem	pozemku	tak,	
aby	 zejména	 nebyla	 narušena	
plynulost	provozu	na	pozemních	
komunikacích	 a	 vzhled	 města.	

Tato	 vhodná	 stanoviště	 určuje	
město.
2)	Fyzickým	osobám,	 hlášeným	 
k	 trvalému	 pobytu	 v	 Sezimově	
Ústí,	město	zajišťuje	pro	shroma-
žďování	směsného	odpadu	přidě-
lení	 dostatečného	 množství	 po-
pelnic	a	kontejnerů,	přičemž	 je-
jich	maximální	počet	je	stanoven	
v	příloze	č.	2.	Tyto	nádoby	měs-
to	 označuje	 logem	 příspěvkové	 
organizace	 Správa	 Města	 (dále	
jen	„příslušné	logo“)	a	popisným	
či	evidenčním	číslem	nemovitos-
ti,	pro	jejíž	obyvatele	jsou	urče-
ny.
3)	Vlastníkům,	 případně	 dalším	
osobám,	 kteří	 užívají	 stavby,	
určené	 nebo	 sloužící	 k	 indivi-
duální	 rekreaci,	 ve	 kterých	není	
k	trvalému	pobytu	ve	městě	hlá-
šena	 žádná	 fyzická	 osoba	 (dále	
jen	 „rekreační	 stavba“),	 město	
zajišťuje	 pro	 shromažďování	
směsného	 odpadu,	 vzniklého	
v	 souvislosti	 s	 užíváním	 těch-
to	 staveb,	 přidělení	 kontejnerů	
nebo	 popelnic	 (podle	 velikosti	
rekreační	 osady,	 popř.	 dohody),	
na	 vyhrazená	 místa	 a	 v	 počtu,	
stanoveném	v	příloze	 č.	 1.	Tyto	
nádoby	město	 označuje	 přísluš-
ným	 logem	 a	 názvem	 rekreační	
lokality,	u	které	jsou	umístěny.
4)	 Výměnu	 poškozených	 sběr-
ných	 nádob,	 uplatňujících	 se	
v	 systému,	 město	 zajišťuje	 na	
základě	vlastního	či	 jiného	pod-
nětu	 po	 posouzení	 jejich	 stavu	 
a	nezbytnosti	výměny.	U	popel-
nic	a	kontejnerů	se	výměna	pro-
vádí	nejdříve	po	5	 letech	od	 je-
jich	přidělení	fyzickým	osobám.	
V	 odůvodněných	 individuálních	
případech	lze	výměnu	uskutečnit	
i	v	kratším	intervalu.		
5)	Ustanovením	dle	předchozích	
odstavců	se	nevylučuje	možnost	
osob	uvedených	v	odst.	2	pořídit	
si	 vlastním	 nákladem	 popelnici.	
Uplatnění	takové	sběrné	nádoby	
v	systému	nakládání	s	komunál-
ním	 odpadem	 dle	 této	 vyhlášky	
je	možné	za	podmínky,	že	taková	
sběrná	 nádoba	 bude	 využívána	
pouze	pro	osobní	potřebu	těchto	
osob	 a	 bude	 označena	 přísluš-
ným	 logem.	 Ustanovení	 odst.	 4	
se	v	tomto	případě	nepoužije.

Změny v systému nakládání s komunálním odpadem
Příloha č. 2 – Tabulka s počtem přidělovaných sběrných nádob 
Město	zajistí	přistavení	sběrných	nádob	v	maximálním	počtu	podle	
následující	tabulky:
a)	pro	sběrné	nádoby	o	objemu	110	l	(popelnice)	pro	domácnosti	
v	rodinných	domech

Stanoví	vyhrazená	místa,	typ,	počet	nádob	a	četnost	jejich	svozu	pro	
směsný	 odpad	 vzniklý	 uživatelům	 staveb	 pro	 individuální	 rekreaci	 
(v	příloze	č.	1	–	část	III).
Část	III
1)	 Přehled	 vyhrazených	 míst	 se	 sběrnými	 nádobami,	 přidělených	
městem	ke	shromažďování	směsného	odpadu,	vzniklého	v	souvislosti	
s	užíváním	rekreačních	staveb:

	 Zavádí	povinnost	ukládat	směsný	odpad	do	sběrných	dvorů	v	případě,	
že	přidělené	nádoby	domácnosti	nepostačují.
	 Zakazuje	sběrné	nádoby	přemísťovat	ze	stanovišť,	určených	městem.
Souhrnné	informace	o	systému	nakládání	s	komunálním	odpadem	jsou	
obsaženy	v	„Příručce pro nakládání s odpadem“	na	internetové	adrese	
města	www.sezimovo-usti.cz,	 rubrika	Životní	prostředí.	 Jejím	cílem	 je	
formou	přehledné	tabulky	a	doprovodných	informací	Vám	přiblížit,	jak	
správně	nakládat	s	odpadem,	který	Vám	vzniká	tak,	aby	bylo	co	nejmé-
ně	poškozováno	životní	prostředí	a	rovněž	aby	náklady	na	využití	a	od-
stranění	odpadu	byly	co	nejnižší.	Na	uvedené	internetové	adrese	můžete	
rovněž	nahlédnout	v	rubrice	Město/Vyhlášky	a	nařízení	přímo	do	znění	
schválené	vyhlášky.

Bc. Petr Klíma	-	oddělení	životního	prostředí

Počet sběrných nádob (ks) Počet členů s trvalým pobytem v Sezimově 
Ústí

1 1-2
2 3-4
3 5-6
4 7 a více

b) pro sběrné nádoby o objemu 1100 l (kontejnery) pro obyvatele v bytových domech
Počet sběrných nádob (ks) Počet obyvatel s trvalým pobytem v Sezimově 

Ústí
1 do 42 
2 43-84 
3 85-126
4 127-169
5 170-211
6 212-253
7 254-296
8 297-338
9 339-380
10 381-423

• Stanoví vyhrazená místa, typ, počet nádob a četnost jejich svozu pro směsný odpad vzniklý 
uživatelům staveb pro individuální rekreaci (v příloze č. 1 – část III).

Část III
1)  Přehled  vyhrazených  míst  se  sběrnými  nádobami,  přidělených  městem  ke 
shromažďování směsného odpadu, vzniklého v souvislosti s užíváním rekreačních staveb:

POPIS STANOVIŠTĚ POČET A TYP NÁDOB
ČETNOST 
SVOZŮ

Před lávkou přes Kozský potok u zahradní 
kolonie „U Ozvěny“

1 x kontejner

březen - listopad
(1 x 14 dní)
prosinec – únor
(1 x za měsíc)

U lávky přes Kozský potok u zahradní 
kolonie „Pod Letištěm“ 

1 x kontejner

březen - listopad
(1 x 14 dní)
prosinec – únor
(1 x za měsíc)

U kontejnerů na tříděný odpad proti služebně 
E-on v Zahradní ulici 

1 x kontejner

březen - listopad
(1 x 14 dní)
prosinec – únor
(1 x za měsíc)

Proti bývalé sběrně druhotných surovin 
v Zahradní ulici

1 x kontejner

březen - listopad
(1 x 14 dní)
prosinec – únor
(1 x za měsíc)

U jezu na Soukeníku
1 x kontejner
 2. kontejner přistaven 
v období červen - září

březen - listopad
(1 x 14 dní)
prosinec – únor
(1 x za měsíc)

U křižovatky ulic Dr. E. Beneše a Palackého 2 x kontejner  (1 x týdně)

Zahradní kolonie v ul. Lužnická 1 x popelnice březen - listopad
(1 x 14 dní)
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POPIS STANOVIŠTĚ POČET A TYP NÁDOB
ČETNOST 
SVOZŮ

Před lávkou přes Kozský potok u zahradní 
kolonie „U Ozvěny“

1 x kontejner

březen - listopad
(1 x 14 dní)
prosinec – únor
(1 x za měsíc)

U lávky přes Kozský potok u zahradní 
kolonie „Pod Letištěm“ 

1 x kontejner

březen - listopad
(1 x 14 dní)
prosinec – únor
(1 x za měsíc)

U kontejnerů na tříděný odpad proti služebně 
E-on v Zahradní ulici 

1 x kontejner

březen - listopad
(1 x 14 dní)
prosinec – únor
(1 x za měsíc)

Proti bývalé sběrně druhotných surovin 
v Zahradní ulici

1 x kontejner

březen - listopad
(1 x 14 dní)
prosinec – únor
(1 x za měsíc)

U jezu na Soukeníku
1 x kontejner
 2. kontejner přistaven 
v období červen - září

březen - listopad
(1 x 14 dní)
prosinec – únor
(1 x za měsíc)

U křižovatky ulic Dr. E. Beneše a Palackého 2 x kontejner  (1 x týdně)

Zahradní kolonie v ul. Lužnická 1 x popelnice

březen - listopad
(1 x 14 dní)
prosinec – únor
(1 x za měsíc)

Lokalita Nad Mýtem - vedle komunikace, 
vedoucí kolmo od E 55 k chatám, cca 150 m 
od vjezdu z E55

1 x kontejner

březen - listopad
(1 x 14 dní)
prosinec – únor
(1 x za měsíc)

• Zavádí povinnost ukládat směsný odpad do sběrných dvorů v případě, že přidělené nádoby 
domácnosti nepostačují.

• Zakazuje sběrné nádoby přemísťovat ze stanovišť, určených městem.

Souhrnné  informace  o  systému  nakládání  s komunálním  odpadem  jsou  obsaženy  
v  „Příručce pro nakládání s odpadem“ na internetové adrese města www.sezimovo-usti.cz, 
rubrika Životní prostředí. Jejím cílem je formou přehledné tabulky a doprovodných informací 
Vám přiblížit, jak správně nakládat s odpadem, který Vám vzniká tak, aby bylo co nejméně 
poškozováno životní prostředí a rovněž aby náklady na využití a odstranění odpadu byly co 
nejnižší. Na uvedené internetové adrese můžete rovněž nahlédnout v rubrice Město/Vyhlášky 
a nařízení přímo do znění schválené vyhlášky.
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	 Městská	 policie	 (MP)	 se	 při	
svém	 působení	 zaměřuje	 mimo	
jiné	 na	 prevenci	 (z	 lat.	 praeve-
nire,	 předcházet)	 a	 to	 primární	
i	 sekundární.	 Provádí	 soustavu	
opatření,	 která	 mají	 předcházet	
nějakému	nežádoucímu	jevu,	na-
příklad	 drogovým	 závislostem,	
zločinům,	 nehodám,	 neúspěchu	
ve	 škole,	 sociálním	 konfliktům,	
násilí,	 ekologickým	 katastrofám	
a	podobně.	
	 Kromě	zřízení	Městského	ka-
merového	 dohlížecího	 systému	

byl	 zrealizován	 projekt	 AUTO	
NENÍ	 TREZOR,	 NEDÁVEJ	
ZLODĚJI	ŠANCI.	V	součinnosti	
s	PČR	je	každoročně	obnovová-
na	 akce	 ZEBRA	 SE	 ZA	 TEBE	
NEROZHLÉDNE.	 Pro	 seniory	
byla	připravena	beseda	s	názvem	
NEBEZPEČNÝ	 VĚK,	 pro	 ma-
jitele	 garáží	 informativní	 cedule	
PROSÍM	 	 NEPARKOVAT,	 pro	
děti	vytvořeno	pexeso	s	policejní	
tématikou	a	školní	rozvrh.

Martina Machálková, 
zást.	velitele	MP

	 Stává	 se,	 že	 někteří	 lidé	 žijící	
osamoceni	 onemocní	 a	 zůstanou	
v	bytě	bez	pomoci	nebo	odjedou	 
a	 v	 jejich	 bytě	 dojde	 k	 nějaké	
havárii.	 Pokud	 nejsou	 nablízku	
sousedé,	kteří	mají	potřebné	klíče	
nebo	 nějaký	 kontakt	 na	 příbuz-
né,	 nastává	 problém,	 který	může	
představovat	život	ohrožující	pro-
dlevu.	 Za	 účelem	 otevření	 bytu	
je	 nutné	 kontaktovat	 zámečníky	
či	hasiče.	Přitom	však	může	dojít	
k	poškození	majetku.	

	 Městská	 policie	 si	 vám	 jako	
preventivní	 opatření	 dovoluje	
v	této	souvislosti	nabídnout	mož-
nost	 zanechat	 na	 služebně	 měst-
ské	 policie	 telefonický	 či	 jiný	
kontakt	na	osobu,	kterou	je	v	pří-
padě	potřeby	otevření	vašeho	bytu	
možno	oslovit	nebo	uložit	zde	do	
úschovy	v	zapečetěné	obálce	klíče	
od	vašeho	bytu.	
     
  Martina Machálková, 

zást.	velitele	MP

Městská policie informuje

Nabídka pro osamělé 
spoluobčany

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

Marie Různarová

•			Děkuji	panu	starostovi	za	
blahopřání	k	mému	výročí	
narození	a	paní	Máchové	za	
předání	dárku.

Jaroslav Hanousek

•			Děkuji	městskému	úřadu	
a	panu	starostovi	za	pěkné	
blahopřání	a	praktický	dárek	
k	mým	narozeninám.

František Fajtl

•			Děkuji	panu	starostovi	a	
sboru	pro	občanské	záležitos-
ti	za	přání	k	mému	životnímu	
jubileu	a	obzvlášť	paní	Evě	
Veselé	za	velmi	milé	popoví-

dání	a	předání	dárku.
Vratislav Zákostelecký

•			Děkuji	panu	starostovi	za	
blahopřání	k	mým	narozeni-
nám	a	paní	Evičce	Veselé	za	
předání	dárku.

Václav Kafka

•			Děkuji	panu	starostovi	a	
městskému	úřadu	za	blaho-
přání	k	mým	narozeninám.

Josef Pražma

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

Ing. Jiří Cedivoda

•			Děkuji	panu	starostovi	a	
sboru	pro	občanské	záležitosti	
za	blahopřání	k	mým	
narozeninám.									Jiří Fanta

                                  

Straší Vás krize?  Usnadněte si život
U nás ušetříte nejvíce! 
NEJLEVNĚJŠÍ MÓDA 

TOMCAT

  

SECOND HAND
ANGLIE A SKOTSKO
        

Podzimní a zimní 
dámské, pánské
a dětské oblečení

                   

Bundy • kabáty • svetry • mikiny • fleece • 
jeans • kalhoty • sukně • saka • kostýmy • 
společenské šaty • čepice • šály • tepláky • 
bytový textil • doplňky • obuv • prádlo atd.
                                                  

Přímý dovoz • kvalitní oděvy světových 
značek • 200 m2 • velké parkoviště
                                  

Vyplatí se Vám přijet k nám
Těšíme se na Vaši návštěvu

                      

Písecká 264, Týn nad Vltavou
PO – PÁ 8:30 – 12, 12:30 – 16:30, SO 8:30 – 11:30

Tel. 777 333 161, WWW.LEVNAMODA.EU            
                  

SLEVA -10% při předložení tohoto inzerátu

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy 
Sezimovo Ústí 9. května 489 zve bývalé 

žáky a zaměstnance základní školy v sobotu 
17.12.2011 v  10.00 hodin na  slavnostní 
zahájení oslav 60. výročí založení školy. 

Odhalíme tajemství pastelek, které nám 
vyrostly na trávníku vedle kašny.

Od 10.30 do 17.00 hodin bude škola otevřená  
pro návštěvníky, bývalé žáky a zaměstnance. 

V hale školy proběhnou v 11.30, 13.30 
a v 15.30 hodin krátké  kulturní programy. 
Přátelské posezení s hudbou a pohoštěním  

pro bývalé zaměstnance školy začne   
v jídelně ve 12.00 hodin.
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Telefony
měst. úřadu

 
ústředna – 381 201 111

fax:  381 263 179

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

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

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

• Jitka Bláhová, sekretariát
381	201	127

• Naděžda Řezáčová, matrika      
381	201	112	

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

• pečovatelská služba
777	794	874	

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

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

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

• Jana Koubová, poplatky	
popelné - 381	201	129						

• Jana Komárková, poplatky	
psi	- 381	201	121	

• městská policie
723	149	972,	381	276	003

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

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

Úřední hodiny 
Městského úřadu 
Sezimovo Ústí 

Pondělí 

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

Úterý 

13:00	-	15:00 

Středa 

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

Čtvrtek 

13:00	-	15:00 

Pátek 

8:00	-	11:30

Oznámení:
	 Městský	 úřad	 v	 Sezimově	
Ústí	 ruší	 v	 pátek	 30.12.2011	
z	 provozních	 důvodů	 úřední	
hodiny	pro	veřejnost.	Žádáme	
naše	 spoluobčany,	 aby	 k	 vy-
řízení	 potřebných	 záležitostí	
využili	dnů	předchozích.
V	pondělí	2.	ledna	2011	
začínají	úřední	hodiny	pro	
veřejnost	od	10.00	hodin.

vedení úřadu

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

řádková inzerce:
•		Rodačka	z	S.Ú.	2,	čerstvá	
důchodkyně	by	v	Sezimově	
Ústí	ráda	koupila	byt	vhodný	
pro	dvě	osoby.	Bez	realitní	
kanceláře.	Tel.	381275489,	
772926692

•		Pronajmu	dlouhodobě	garáž	
u	Hiltonu	v	Sezimově	Ústí	2.	
Tel.	774152366

•		Prodám	Garáž	v	Sezimově	
Ústí	2	u	Hiltonu.	Zn.	ihned.	
Tel.	606336767

•		Prodám	garsonku	v	Sezimově	
Ústí	2.	Tel.	724514880 
  
•		Nabízím	očištěné	cihly	
z	bouračky,	za	odvoz.	 
Tel.	607624383

•		Prodám	levně	rozkládací	 
sedačku	s	2	křesly	hnědé	
barvy,	1	1/2	roku	starou.	 
Tel.	723593327

•		Prodám	zachovalé	čalouněné	
rozkládací	křeslo	za	300,--	
Kč.	Tel.	732642493 
 

•		Koupím	katalog	známek	Slo-
vensko	rok	2002	nebo	prosím	
zapůjčit.Tel.	381	275	164

 
•		Prodám	garáž	v	Sezimově	
Ústí	II	u	Hvězdárny.	 
Tel.	776	584	642

 
•		Pronajmu	rodinný	dům	-	
hospodářské	stavení	v	centru	
obce	nedaleko	Tábora.	 
Tel.	608	535	555

Vánoční besídka
Dne 18.12.2011 od 16.00 hodin se bude ko-

nat vánoční besídka v kině Spektrum.

Děti předvedou, co se za necelé 3 měsíce 
v Klubíčku naučily.

Vystoupí zde břišní tanečnice, dramatický 
kroužek Kašpárek, hra na flétnu, angličtina 

a možná i hra na klávesy.
Překvapí Vás i děti z výtvarné dílničky.

ZVEME TÍMTO VŠECHNY RODIČE, 
PRARODIČE, SOUROZENCE, KAMÁRADY

Těšíme se na Vaši 
účast.
Renáta Plachá
Jaroslava Tajtlová
a kolektiv lektorek

KDE: I. ZŠ 9. kvìtna, aula v pøízemí
        Sezimovo Ústí II.
KDY: každé úterý v 17.00 a v 19.00 hod.
v 18.00 cvièení pro ženy od 60 let

Kontakt: ala.motalikova@seznam.cz
cvièitel zdravotní tìlesné výchovy

tel.: 720 160 146

CVIÈENÍ NA VELKÉM MÍÈI
Zábavná zdravotní forma cvièení

Protahování zkrácených svalù a posilování
oslabených svalù 

Léèba a prevence bolestí zad

SM SYSTÉM  cvièení s elastickým lanem
páteø: stabilní - pevná • mobilní - pohyblivá

Systematická péèe o páteø a pohybový aparát

• léèba a rekondice • prevence • regenerace •kondièní trénink •

KDE: Mateøská školka 9. kvìtna (žlutá školka)
         Sezimovo Ústí II
KDY: každý ètvrtek v 19.00 hod.

Omezený 

poèet míst!Kontakt: ala.motalikova@seznam.cz
cvièitel zdravotní tìlesné výchovy

tel.: 720 160 146
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Kronika představuje - Jan Hurta
	 28.	září	2011	by	se	pan	Jan	Hu-
rta	dožil	sta	let.	Nedožil	se,	zemřel	
v	 89	 letech.	 Jeho	 rodina	 –	 dcery	
a	vnučka	však	na	něj	vzpomínají	
s	 láskou	dál.	A	chtěly	mi	o	něm,	 
o	jeho	životě	povyprávět.
	 Pan	 Hurta	 se	 narodil	 28.	 září	
1911	 v	 Zádveřicích	 u	 Zlína.	 
Vyučil	 se	 strojním	 zámečníkem	 
u	 Rudolfa	 Bati,	 který	 ač	 měl	
shodné	jméno	se	známou	rodinou	
Baťů,	jejich	příbuzný	nebyl.	Pana	
Hurtu	to	však	táhlo	k	volantu.	Po	
vojně	 si	 zavedl	 živnost	 a	 stal	 se	
z	 něho	 autodopravce	 pro	 zlínské	
občany.
V	 roce	 1939	 přišel	 s	 „baťová-
kama“	 do	 nově	 vznikající	 části	
Sezimova	Ústí.	 I	 zde	 pokračoval	
ve	 své	 živnosti,	 jezdil	 pro	 nově	
vznikající	závod.	V	roce	1948	při	
znárodňování	o	svoji	živnost	při-
šel,	ale	s	autem,	které	nyní	patřilo	
podniku	Kovosvit,	 jezdil	 dál	 pro	
tuto	firmu.
	 Na	 jihu	 Čech	 se	 mu	 zalíbi-
lo	 a	 zůstal	 Sezimovu	Ústí	 věrný	

po	 celý	 život.	 Přivedl	 si	 životní	
družku	a	v	roce	1943	byla	svatba.	
Z	počátku	bydleli	 jak	se	dalo,	na	
privátě,	na	hotelu,	v	„Německu“.	
Ale	to	už	se	rozhlížel	po	pozem-

ku,	a	tak	v	roce	1956	dostavěl	pro	
rodinu	domek	v	místě	u	Kozské-
ho	potoka	v	blízkosti	 zahradníka	
Svatoně.
	 V	roce	1957	se	uvolnilo	místo	
řidiče	 zájezdového	 autobusu	 ná-

rodního	 podniku	 Kovosvit.	 Toto	
místo	 pan	 Hurta	 dostal	 a	 vozil	
spolupracovníky	 i	 občany	 města	
po	celém	Československu.	 Jezdil	
i	pro	klub	pracujících.	V	 té	době	

byla	zájezdová	činnost	velmi	ob-
líbená.	Hodně	se	jezdilo	do	diva-
del	do	Prahy.	A	těch	kilometrů	co	
najezdil	na	Šumavu	do	rekreační-
ho	 střediska	 Kovosvitu	 na	 Nové	
Hutě.	Každý	pátek	dovézt	 lyžaře	

na	Hutě,	odvézt	ty	unavené	po	tý-
denním	pobytu	a	v	neděli	opět	to	
samé.	Volant	se	mu	nikdy	nezpro-
tivil.	 O	 tom	 hovoří	 i	 medaile	 za	
kilometry	ujeté	bez	nehody.	Bylo	
jich	přes	milión.	
	 Do	 důchodu	 odešel	 v	 roce	
1971.	 Ale	 on	 vlastně	 neodešel,	
protože	 ještě	 dalších	 patnáct	 let	
pracoval	 jako	 důchodce	 v	 Ko-
vosvitu	–	připravoval	přípravková	
ocelová	lana.
	 Ježdění	ho	stále	bavilo	a	velmi	
těžce	nesl,	když	mu	závodní	lékař	
v	 jeho	84	 letech	nechtěl	 vystavit	
povolení	k	řízení	vozidla.	
	 K	jeho	zálibám	patřila	práce	na	
zahradě,	 která	 pro	 něj	 nikdy	 ne-
končila.	Hned	za	plotem	tekl	Koz-
ský	 potok.	V	 té	 době	 se	 tam	 prý	
dalo	i	koupat.	A	na	domě	bylo	také	
stále	co	vylepšovat,	či	opravovat.
	 A	 že	 miloval	 svoji	 rodinu,	 
o	tom	svědčí	i	ten	fakt,	že	ona	na	
něj	 vzpomíná	 i	 v	 tento	 čas.	Kdo	
jste	ho	znali,	vzpomeňte	také.

Anna Slunečková, kronikářka

Nedělní pohádková odpoledne ve Spektru na zkoušku

Pomozte nám s nejdelší housenkou

	 Leden.	 Zima.	 Ve	 čtyři	 od-
poledne	 už	 je	 tma	 jako	 v	 pytli.	
Co	 si	 takhle	 dát	 biják?	 Měxus	
totiž	 zavádí	 od	 ledna	 novinku.	
Každou	 druhou	 a	 čtvrtou	 neděli	 
v	 měsíci	 odpoledne	 vás	 pozve	

do	kina	na	pohádku.	„Uvažovali	
jsme,	 že	 bychom	 chtěli	 nabídku	
našeho	 kina	 rozšířit.	 A	 předsta-
vení	 určená	 pro	 děti	 a	 mládež	
dosud	neměla	v	našem	programu	
pevné	 místo.	 V	 prvním	 čtvrtletí	

roku	2012	zkusíme	promítat	od-
polední	pohádky	dvakrát	do	mě-
síce	a	pak	se	uvidí,	zda	se	 tento	
nápad	 ujme,“	 říká	 ke	 změně	 v	
promítacím	 schématu	 ředitel-
ka	 Městského	 střediska	 kultury	 

a	sportu	Romana	Krůčková.
	 Na	 první	 pohádku	 se	můžete	
těšit	už	8.	ledna.	Program	sleduj-
te	 na	 našich	 plakátech	 či	webo-
vých	stránkách.
Kateřina Nimrichtrová,	Měxus

	 V	knize	rekordů	by	mohlo	už	
od	poloviny	ledna	figurovat	také	
Město	 Sezimovo	 Ústí.	 Stačí,	
když	bude	dost	sněhu	a	když	co	
nevjíc	 z	 vás	 přispěchá	 v	 neděli	
15.	prosince	na	pomoc.	Stavět	se	
bude	nejdelší	česká	housenka	ze	
sněhových	koulí.	Dozor	nad	re-
kordem	 bude	 samozřejmě	 držet	

komisař	 z	 pelhřimovské	 agen-
tury	Dobrý	den.	A	pozor!	Svoji	
kouli	 si	 přijde	 uplácat	 i	 Česká	
vicemiss	2009	a	modelka	Tereza	
Budková.	Rádio	Blaník	je	naším	
mediálním	 partnerem	 	 a	 těšit	
se	 tak	můžete	 na	Vláďu	 Slezá-
ka,	 který	 bude	 akci	 moderovat	 
a	pouštět	písničky.

	 To	ale	není	všechno.	Studenti	
bechyňské	 uměleckoprůmyslo-
vé	 školy	 ukážou,	 co	 dokážou.	 
Z	hromady	sněhu,	kterou	v	pří-
padě	nouze	nasněží	dělo	ze	Ski	
areálu	 Monínec,	 vysochají	 ob-
jekty,	které	budou	zdobit	náměs-
tí	 T.	 Bati	 a	 přilehlý	 park	 do	 té	
doby,	než	roztají.

Jestli	 nasněží,	 rekord	padne	 tak	
jako	 tak,	 protože	 se	 o	 to	 nikdo	
před	 námi	 nepokusil.	 Určitě	
však	budeme	chtít	nasadit	laťku	
hodně	vysoko,	aby	nás		hned	tak	
někdo	nepředhonil.	Tak	se	v	ne-
děli	ve	dvě	odpoledne	dostavte,	
bude	legrace!
Kateřina Nimrichtrová,	Měxus

Radostné prožití vánoèních svátkù
a mnoho osobních i pracovních úspìchù v novém roce Vám pøeje

kolektiv tiskarny  ABAK

PF 2012



	 V	měsíci	říjnu	jsme	se	v	ma-
teřské	 škole	 zaměřili	 na	 téma	
„podzim“.	 Povídali	 jsme	 si	 
o	 změnách	 počasí,	 sběru	 ovoce	 
a	zeleniny,	zpívali,	malovali,	tří-
dili,	 ochutnávali	 všemi	 smysly,	
na	vycházkách	pozorovali	 změ-
ny	v	přírodě,	hráli	si	s	barevným	
listím.
	 Chtěli	 jsme	 do	 tohoto	 dění	
zapojit	 i	 rodiče	 a	 tak	 jsme	 ve	
třídě	„Kytička“	uspořádali	hravé	
odpoledne	pro	děti	spolu	s	jejich	
maminkami	a	tatínky.	Účast	byla	
dobrovolná,	 a	 tak	nás	mile	pře-
kvapilo,	že	se	nás	sešlo	tolik,	že	
jsme	se	pomalu	ani	do	třídy	ne-
vešli.	 S	 některými	 dětmi	 přišly	 
i	babičky.
	 Každý	 si	 přinesl	 bramboru	 
a	cibuli,	aby	z	nich	za	chvíli	vy-
rostli	panáčci	„podzimníčci“.	Ve	
třídě	měli	rodiče	a	děti	k	dispo-
zici	 širokou	 paletu	 různého	 vý-
tvarného	materiálu	-	lýko,	různé	
odstřižky	 látek,	 barevné	 papíry,	
špejle...	a	k	tomu	fantazii	všech	

zúčastněných.	 Panoval	 zde	 čilý	
ruch	-	vybíralo	se,	kombinovalo,	
zkoušelo,	 lepilo,	 krájelo,	 stří-
halo	 až	 začali	 vznikat	 nádherní	

panáčci:	 velcí,	 malí,	 střapatí,	
barevní.	 Každý	 jiný,	 jen	 jedno	
měli	všichni	společné	-	byli	ve-
selí.	 Všichni	 jsme	 z	 nich	 měli	
velkou	radost.	Myslím	nejenom	

my	 učitelky,	 rodiče,	 prarodiče	
ale	 především	 děti,	 které	 si	 je	
pyšně	nesly	vyfotografovat,	než	
si	je	odnesly	domů.	Doma	dětem	

ten	jejich	nádherný	podzimníček	
připomínal	 společně	 strávené	
tvořivé	odpoledne	 s	maminkou,	
tatínkem,	babičkou.
	 Je	 hezké,	 že	 čas	 se	 u	 nás	 na	

chvíli	 zastavil,	 nikdo	 nikam	
nespěchal,	 zapomněl	 na	 každo-
denní	starosti	a	hrál	si.	Přejeme	
všem	 dětem	 tak	 báječné	 rodiče	
jako	jsou	u	nás	ve	třídě.

Petra Hofhanzlová 
a Dana Nováková

MŠ	Lipová		
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Společenská kronika:

Narození: 
Kotková	Bára 
Pařízek	Matyáš 
Vaniš	Matyáš 
 
Zemřelí: 
Beneš	Zdeněk 
Krejčí	Ladislav 
Musil	Josef 
Strnad	Václav

PODZIMNÍČCI
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	 Sobota	a	neděle	12.	a	13.	 lis-
topadu	byly	vyhrazeny	krajským	
přeborům	 Jihočeského	 kraje	 
a	 Vysočiny	 ve	 sportovní	 gym-
nastice	družstev	žen	a	 jednotliv-
ců	 mužů.	 Děvčata	 cestovala	 do	 
Trhových	Svinů,	kde	se	jich	z	de-
seti	 oddílů	 sešlo	 více	 než	 šede-
sát	 v	 sedmnácti	 družstvech	 čtyř	 
kategorií.Táborsko	 reprezen-
tovaly	 gymnastky	 ze	 Spartaku	 
Sezimovo	 Ústí	 a	 Lokomotivy	 
Veselí	nad	Lužnicí.	O	první	me-
daili	 pro	 S.	 Ústí	 se	 postaraly	 
Karolína	Podlahová,	Bára	Řího-
vá,	 Jana	 Přílepková	 a	 Gabriela	
Veselá,	které	skončily	v	kategorii	
miniliga	 na	 druhém	 místě.	 Páté	
místo	 obsadilo	 družstvo	 Veselí	
n/L.	 ve	 složení:	 Eliška	 Zaňáko-
vá,	Markéta	Lišková,	Lucie	Ho-
rejšová	a	Anežka	Slabá.	Stříbrné	 
medaile	 si	 v	 III.	 lize	 vybojova-
ly	 také	 Tereza	 Lapková,	 Anna	
Rychtecká	 a	Barbora	Růžičková	
ze	Spartaku	S.	Ústí,	bronz	braly	
Tereza	Urbanová,	Tereza	Rulfová	

a	Anežka	Chlupáčková	(hostující	
ze	Sokola	Bedřichov)	pro	Veselí	
n.L.	O	nejlepší	výsledek	se	posta-
raly	 sezimovoústecké	 Kristýna	
Blafková,	Aneta	Matyšová	a	ve-
selská	Iva	Novotná,	které	hosto-
valy	za	Merkur	České	Budějovi-
ce,	společně	s	Karolínou	Černou	
zvítězily	ve	II.	lize	a	postupují	na	
Mistrovství	České	republiky.
	 Chlapci	 si	 dali	 sraz	 v	 nedě-
li	 v	 Sezimově	 Ústí,	 kam	 jich	 
přicestovalo	více	než	třicet	ze	tří	
oddílů	 a	 dvou	 kategorií.	 V	 ka-
tegorii	 žáci	 VS1	 si	 z	 domácích	
nejlépe	 vedl	 František	 Vaněček,	
který	vybojoval	 stříbro.	Do	prv-
ní	 desítky	 se	 vešel	 ještě	 šestý	
Matouš	 Nývlt	 a	 sedmý	 Viktor	
Cibulka.	 Bodový	 limit	 postupu	
na	 MČR	 splnili	 také	 Jiří	 Uhlíř	 
a	 Vojtěch	 Prokop.	 V	 kategorii	
žáci	VS2	obsadil	Petr	Macháček	
šesté	místo	a	postupuje	na	MČR,	
sedmý	skončil	Ondřej	Havel.

Jiří Prokop

Výsledky ve sportovní 
gymnastice

zleva dole: Anna Rychtecká, Barbora Růžičková, Tereza Lapková
zleva uprostřed: Jana Přílepková, Karolína Podlahová, Bára Říhová, Gabrie-
la Veselá, zleva nahoře: Kristýna Blafková, Aneta Matyšová.

Ve Hře o jablko se sešlo osmadvacet štrůdlů
	 Řediteli	 táborského	 divadla	
Oskara	 Nedbala	 Karlu	 Daňhe-
lovi	se	konečně	splnil	 sen.	A	 to	
právě	 v	 Sezimově	Ústí.	 Stal	 se	
členem	 poroty	 hodnotící	 jídlo,	
konkrétně	jeho	oblíbené	štrůdly.	
	 „Zasedal	 jsem	 již	 v	 řadě	po-
rot,	 ale	 šlo	 především	 o	 umě-
lecké	 soutěže.	Dnes	 je	 to	 popr-
vé	 jinak	a	mám	z	 toho	opravdu	
radost,“	pronesl	při	závěrečném	
hodnocení	 poroty	 prvního	 roč-
níku	 Hry	 o	 jablko	 a	 o	 nejlepší	
sezimácký	štrůdl	Karel	Daňhel.
	 Ředitel	 táborského	 divadla	
však	 nebyl	 jediným	 význam-
ným	 členem	 poroty,	 která	 hod-
notila	 nejchutnější	 výtvor	 se-
zimoústeckých	 i	 přespolních	
hospodyněk.	 Čestnou	 předsed-
kyní	se	stala	autorka	více	než	tři-
ceti	knih	s	kuchařskou	tématikou	
a	 překladatelka	 	 Karina	 Havlů.	 

Ta	 hodnotila	 především	 vzhled	 
a	vůni.	 „Nesnáším	 totiž	 hrozin-
ky	 a	 jsem	 bohužel	 alergická	 na	
ořechy,“	 prozradila	 organizá-

torům,	 když	 ji	 oslovili.	 Proto	
do	 poroty	 „obětovala“	 	 svého	
manžela	 Igora	Holuba,	 který	 je	
předsedou	 táborského	 convivia	

organizace	 Slow	 Food.	 Ten	 si	 
o	hnutí,	které	vzniklo	jako	para-
lela	 globální	 subkultuře	 rychlé-
ho	občerstvení,	také	pro	všechny	
návštěvníky	prvního	ročníku	to-
hoto	podzimního	klání	připravil	
krátkou	přednášku.
	 „Je	 mi	 ctí,	 že	 jsem	 se	 mohl	 
zúčastnit,	 ale	 musím	 říct,	 že	
již	 po	 ochutnání	 deseti	 kousků	
mi	 bylo	 jasné,	 že	 dneska	 půjde	
opravdu	 o	 velké	 sousto,“	 při-
dal	 svůj	 vtipný	 komentář	 další	
z	 porotců,	 fotograf	 a	 publicista	
David	Peltán.	Pětici	degustátorů	
doplnil	 ještě	 zástupce	 ředitele	
Základní	 školy	 9.	 května	 a	 za-
stupitel	Petr	Peroutka.
	 Porota	měla	opravdu	nelehký	
úkol.	Její	členové	museli	ochut-
nat	 osmadvacet	 vzorků	 domá-
cích	štrůdlů	a	především	vybrat	
mezi	 nimi	 tři	 nejlepší.	 Přestože	

pokračování na další straně
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všechny	chutnaly	skvěle,	na	ví-
tězi	se	nakonec	shodlo	všech	pět	
členů.	Stala	se	jím	Jaroslava	Ko-
tašková.	 Druhé	 místo	 obsadila	
Anna	Ondřejová	a	třetí	místo	si	
vybojovala	Milena	Klímová.	Za	
zmínku	 určitě	 stojí,	 že	 do	 sou-
těže	 se	 přihlásili	 i	 dva	 odvážní	
muži,	kteří	se	nezalekli	 tak	vel-
ké	 konkurence	 ostřílených	 hos-
podyněk.	 Za	 to	 patří	 Radovanu	
Sarvadi	 a	 Radomíru	 Velátovi	
rozhodně	uznání.
	 Hlavní	 soutěž,	 tedy	 o	 nej-
krásnější	 jablko,	 poznamenala	
letošní	 neúroda.	 Na	 přichysta-
ných	 stolcích	 se	 sešly	 pouhé	
tři	 soutěžní	 vzorky.	Všichni	 je-
jich	majitelé	 si	 však	 díky	 tomu	
mohli	 odnést	 diplomy	 a	 drobné	
ceny.	 Nejhezčí	 jablíčko	 patřilo	
Bohumilu	Čížkovi,	 v	 závěsu	 za	
ním	se	umístily	dvě	dámy	–	Jana	
Novotná	a	Marie	Kratochvílová.	
Jablka	 hodnotil	 předseda	 Čes-
kého	 zahrádkářského	 svazu	 Se-
zimovo	Ústí	 I	 Jiří	Šedivý	spolu	 

s	Annou	Vlčkovou,	předsedkyní	
komise	žen.	Všem	sezimoústec-
kým	zahrádkářkám	pak	patří	dík	
za	spolupořádání	celé	akce.
	 Poděkovat	 se	 sluší	 i	 sponzo-
rům,	 kteří	 do	 soutěže	 věnovali	
dary.	 S	 ovocnými	 pálenkami,	
které	 si	 mohli	 návštěvníci	 na	
místě	 ochutnat,	 přijel	 do	 Sezi-
mova	 Ústí	 Ladislav	 Novotný	
z	 pěstitelské	 pálenice	 Dobešov.	
Mošty	do	soutěže	věnovala	He-
lena	Koutenská,	rašelinu,	košíč-
ky	a	křížaly	pak	zahrádkáři.	
	 Pakliže	 letošní	 špatná	 úroda	
jablek	trochu	poznamenala	účast	
na	 tomto	 ročníku	 Hry	 o	 jablko	 
a	o	nejlepší	sezimácký	štrůdl,	na	
ty	další	se	můžeme	už	jen	těšit.	
Vždyť	přeci	platí:	 těžko	na	cvi-
čišti,	lehko	na	bojišti.	I	tak	se	na	
prvním	 sezimoústeckém	 pod-
zimním	klání	sešlo	více	než	sto	
padesát	lidí!	

Kateřina Nimrichtrová,	
Měxus

Hamerský závin paní Kotaškové
Na těsto:

• 250 g měkkého tvarohu
• 150 g Hery

• 250 g hladké mouky
• špetku soli

Na náplň:
• 600 g jablek
 • 40 g rozinek
  • 80 g cukru

• trochu mleté skořice
• na pánvi lehce osmažit 2 hrsti strouhané  

housky na 40 g másla

Zpracujeme těsto, rozdělíme na dvě poloviny. 
Každou rozválíme do obdélníku, na kterém vy-

značíme třetiny.
Na prostřední třetinu poklademe náplň – osmaže-

nou housku, jablka, skořici, cukr, rozinky.

Krajové třetiny rozkrájíme kolmo ke středu na asi  
2 cm proužky, které střídavě překládáme přes  

naplněnou vnitřní třetinu.

Pečeme při 180°C asi ½ hodiny.
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Zájemcùm ze 7. tøíd ZŠ nabízíme perspektivní a moderní studium – Znalost francouzštiny se nepožaduje, vítána je 

angliètina – Výuka pod vedením èeských a francouzských uèitelù – Od 3. roèníku pìt pøedmìtù vyuèováno ve 

francouzštinì – Francouzské uèebnice pro všechny tyto pøedmìty po celou dobu studia poskytovány zdarma – Souèástí 

osnov výmìnné pobyty ve Francii v rodinách vrstevníkù – Studium zakonèené èeskou a francouzskou maturitou – 

Maturitní zkouška z francouzštiny má podle SERRJ úroveò C1 – Vzdìlání v rozsahu standardního gymnázia, 

obohacené navíc o perfektní znalost jazyka a používání moderních metod výuky èeského a francouzského školství – 

Studium akcentující individuální rozvoj samostatného myšlení každého studenta.
Praxe podložená již dvacetiletou úspìšnou existencí oboru.

Ve školním roce 2012/2013 budou otevøeny následující obory vzdìlání:
v pro žáky z 5. tøíd ZŠ jedna tøída osmiletého studia
v pro žáky ze 7. tøíd ZŠ jedna tøída šestiletého èesko-francouzského studia
v pro žáky z 9. tøíd ZŠ tøi tøídy ètyøletého studia 

Podrobnìjší informace na kontaktní adrese Gymnázium Pierra de Coubertina, 
nám. Fr. Køižíka 860, 390 01 Tábor,  tel. 381252142, 381254863,
 http: // www.gymta.cz, e-mail: skola@gymta.cz.

Dvojjazyèné   èesko – francouzské  studium  pro  žáky 7. tøíd  ZŠ

Gymnázium Pierra de Coubertina v Táboøe informuje

NEBOJTE  SE  VELKÉ  ŠKOLY
Po	čtyři	listopadová	středeční	od-
poledne	se	ZŠ	a	MŠ	9.	května	za-
plnila	předškoláky	a	jejich	rodiči.	
Zdejší	učitelky	1.	stupně	si	pro	ně	
připravily	program,	ve	kterém	si	
děti	 vyzkoušely	 svoji	 připrave-
nost	 na	 školu.	 Skákaly	 na	 tram-
polínách,	cvičily	s	velkými	míči,	
tančily	zumbu.
Prověřovaly	svoji	hbitost	a	koor-
dinaci	při	hře	s	padákem.	Rodiče	
tak	viděli	své	děti	jak	dokáží	spo-

lupracovat	s	učitelkou,	jak	reagu-
jí	na	pokyny	a	dokáží	je	dodržet.	
Mohli	 porovnat	 šikovnost	 svých	
ratolestí	s	nastávajícími	prvňáčky	
při	ochutnávání	a	poznávání	ovo-
ce	a	zeleniny,	hledání	podle	tvarů	
a	čichu.	Při	matematických	hrát-
kách	 si	 mnozí	 vyzkoušeli	 práci	
s	 interaktivní	 tabulí,	která	 je	ve-
lice	motivovala	a	nadchla.	
Na	závěrečné	setkání	si	paní	uči-
telky	připravily	překvapení	s	prs-

tovými	 barvami.	 Pomoci	 přišly	
i	žákyně	6.	a	8.	 třídy.	Vyzdobily	
dětské	obličejíky	maskami	motý-
lů,	berušek	či	jinými	ornamenty.	
Při	 posledním	 setkání	 děti	 ob-
držely	za	 svoji	 snahu	obrázkové	
vysvědčení	s	opravdovou	jednič-
kou	a	byla	 jim	představena	paní	
učitelka	budoucích	prvňáčků.
Doufáme,	 že	 jsme	dětem	 i	 rodi-
čům	 ukázali	 „školu	 hrou“,	 kdy	
děti	 se	 něčemu	 novému	 učí,	 ale	

také	se	baví.	A	i	když	to	tak	úplně	
nevypadá,	 je	 to	 po	 všech	 strán-
kách	metoda	 velmi	 náročná	 pro	
učitelky.	Proto	bych	 jim	 ráda	za	
jejich	 snahu	 a	 práci	 nejen	 pro	
předškoláky	 ráda	 poděkovala.	
A	 s	 vámi	ostatními	nashledanou	
v	lednu!

Pavla Lenzová, 
ZŠ	a	MŠ	9.	května	489



Tel.: 381 251 310

Reklamní servis
Helsinská  2760, Tábor

tamponový 
tisk

reklamní  a dárkové 
pøedmìty

Úspìšné  vykroèení

do roku 2012

Vám pøeje

KARATE - P- KLUB
Josef Peknic

v
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Loutkáři přilákali stovky dětí
	 Bezmála	 pět	 stovek	 dětí	 se	
vystřídalo	 na	 pohádkách	 profe-
sionálních	a	amatérských	loutko-
vých	souborů.	Festival	splnil	svůj	
účel:	pobavil,	potěšil	i	poučil.	
	 Čtyřdenní	 maraton	 odstarto-
valy	 výtvarné	 dílny,	 kde	 si	 děti	 

z	místních	základních	škol	moh-
ly	 vyzkoušet	 vyrobit	 loutky	 
z	papíru,	molitanu	i	z	keramické	
hlíny.	Víkend	byl	pak	ve	zname-
ní	 pohádek.	 Loutkáři	 z	 Jindři-
chova	Hradce,	Českých	Budějo-
vic,		Hosína,		Plané	nad	Lužnicí,	

Soběslavi	i	Sezimova	Ústí	bavili	
malé	 i	velké	diváky	po	obě	od-
poledne.	Součástí	 festivalu	byla	
také	výstava	loutek,	které	zapůj-
čilo	 místní	 Divadýlko	 na	 scho-
dech,	 Kulturní	 středisko	 města	
Bechyně	 a	 manželé	 Novákovi	 

z	Tábora	a	keramických	objektů	
studentů	 bechyňské	 umělecko-
průmyslové	školy.	Akci	podpořil	
Jihočeský	 kraj	 částkou	 20	 tisíc	
korun.

Kateřina Nimrichtrová,	Měxus

	 Město	 Sezimovo	 Ústí	 před	
několika	 dny	 vydalo	 knihu	
Památné stromy Táborska. 
Tato	 kniha	 je	 výsledkem	 dlou-
hodobého	 projektu	 vzniklého	
ve	 spolupráci	 s	 mnoha	 městy	
v	 okrese	 Tábor,	 Jihočeským	
krajem	 a	 dalšími	 soukromými	 
i	veřejnými	subjekty.	Projekt	byl	
podpořen	Lesy	ČR	s.p.	
	 Kniha	 poskytuje	 důležité	 in-
formace	o	všech	195	památných	
stromech,	 nacházejících	 se	 na	
53	místech	okresu	Tábor,	 jejich	
aktuální	 fotografie,	 historické	
zmínky	 a	 detailní	 vyznačení	
umístění	 v	 mapě.	 U	 některých	
stromů	 i	 historické	 snímky.	
Představuje	 dosud	 na	 trhu	 chy-
bějící	 publikaci	 o	 památných	
stromech	v	tomto	území.	Je	kon-
cipována	 ve	 formátu	 B5	 (250	 
x	 176	 mm),	 s	 šitou	 vazbou	
v	 měkkých	 deskách,	 na	 křído-

vém	 papíru,	 se	 168	 stranami	
(145	stran	s	barevnými	fotogra-
fiemi	a	mapami).	
	 Věříme,	 že	 knihu	 ocení	
všichni	milovníci	přírody	a	 sta-
rých	 stromů,	 kteří	 chtějí	 získat	
přehled,	kde	všude	na	Táborsku	
se	 stromy	 nacházejí	 a	 něco	 se	 
o	 nich	 dozvědět.	A	 jistě	 je	 bu-
dou	chtít	i	navštívit	-	díky	knize	
to	 bude	možné.	 Za	 110,-	 Kč	 je	
k	 dostání	 na	 těchto	 prodejních	
místech:
•		MěÚ	 Sezimovo	 Ústí,	 odd.	 
životního	 prostředí	 (2.	 nad-
zemní	podlaží)

•		MěXus,	 budova	 Spektrum,	 
1.	 patro,	 vchod	 od	 parkoviště	
(PO	a	ST:	9-11,	13-16	hod.)

•		Kavárna	 a	 cukrárna	 U	 Josefa	
v	přízemí	hotelu	MAS

	 Knihu	 je	 rovněž	 možné	 za-
koupit	v	knihkupectví	Orion,	tř.	
9.	května,	Tábor.

Nová kniha Památné 
stromy Táborska

Vydání knihy finančně podpořily společnosti:

Na vydání knihy se podílely tyto subjekty:

Město SoběslavObec Jistebnice Město Mladá Vožice Městská knihovna 
Tábor

Husitské muzeum
v Táboře

Město Sezimovo Ústí

PAMÁTNÉ STROMY 
TÁBORSKA
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