
	 V	 úterý	 19.	 června	 2012	 se	
v	 obřadní	 síni	 Městského	 úřadu	
v	Sezimově	Ústí	uskutečnilo	slav-

nostní	 předání	 „Stříbrného	 klíč-
ku“,	ceny	starosty	města	Sezimo-
vo	Ústí,	která	byla	již	podvanácté	

udělena	 nejlepším	 žákům	 sezi-
moústeckých	 škol.	 Podle	 Mgr.	
Ing.	 Martina	 Doležala,	 starosty	
města	„tito	žáci	nejen	díky	svým	
výsledkům	 ve	 škole,	 ale	 i	 úspě-
chům	v	zájmové	činnosti	a	sportu	
převyšují	své	vrstevníky	a	za	to	si	
zaslouží	poděkování“.		
	 Od	 počátku	 udělování	 této	
ceny	 se	 tak	 již	 123	 žáků	 může	
pyšnit	 plaketou	 a	 originálním	
stříbrným	přívěskem	ve	tvaru	klí-
če.	Podle	Mgr.	Hany	Hojsákové,	
která	stála	u	zrodu	této	tradice,	by	
měl	 klíč	 představovat	 „symbol,	
který	otevírá	cestu	do	života,	ke	
vzdělání,	k	bráně	města	Sezimo-
vo	Ústí“.			

	 V	letošním	ročníku	cenu	pře-
vzali	tito	žáci:

V	kategorii	žáků	1.	-	5.	třída:
ze	ZŠ	a	MŠ	9.	května	489	-	Kate-
řina	Tůmová	a	Ondřej	Rychlý
ze	ZŠ	Školní	 náměstí	 628	 -	Mi-
chal	Hemza	a	Veronika	Písačková
ze	ZŠ	Švehlova	111-	Nikola	Šil-
pochová	a	Lucie	Nováková

V	kategorii	žáků	6.	-	9.	třída:
ze	ZŠ	a	MŠ	9.	května	489	-	Adam	
Hašpl	a	Anna	Czinegová
ze	ZŠ	Školní	náměstí	628	-	Klára	
Matyšová	a	Lukáš	Bočánek

VŠ

-	 	před	dokončením	je	investiční	
akce	Sběrný	dvůr	v	Zahradní	
ul.	 a	 Rekonstrukce	 kotelny	
v	ZŠ	Švehlova;	

-	 	probíhá	rozsáhlá	rekonstrukce	
a	modernizace	 tělocvičny	 ZŠ	
9.	května	489;

-	 	probíhá	rekonstrukce	chodníků	
na	nám.	L.	Svobody,	připravu-
je	se	oprava	chodníků	v	Palac-
kého	ul.,	Nerudově	 ul.	 a	 před	
kostelem	na	Husově	nám.;

-	 	na	 základě	 výběru	 nejvhod-
nější	 nabídky	 na	 zhotovitele	
projektu	 Digitalizace	 kina	
Spektrum	 a	 Letního	 kina	 se	
připravuje	realizace	akce;	

-	 	připravuje	se	projekt	Sportov-
ně-rekreačního	 areálu	 u	Koz-
ského	potoka	(koupaliště,	hři-
ště)	a	podání	příslušné	žádosti	
do	23.	výzvy	ROP.

Mgr. Ing. Martin Doležal 
starosta	města

V TOMTO VYDÁNÍ:

• vzpomínkové setkání •  noví ředitelé ZŠ a MŠ • architektonická soutěž • dočasná změna v provozní době sběrných 
dvorů • sauna opět v provozu • další skautský rok • kultura
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Stříbrný klíček již podvanácté

Krátce z radnicefoto: Václav Šimandl
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Vedení	města	si	Vás	dovoluje	pozvat	na	vzpomínkové	setkání	u	pří-
ležitosti	64.	výročí	úmrtí	pana	prezidenta	Dr.	Edvarda	Beneše,	které 
se uskuteční v pondělí dne 3. září 2012 v 11.00 hodin	 u	 hrobky	
manželů	Benešových	v	Sezimově	Ústí	I.

Shromáždění	účastníků	bude	v	10.45	hodin	u	vstupní	branky	do	za-
hrady	pod	Benešovou	vilou.

Mgr. Ing. Martin Doležal 
starosta	města

	 Rada	 města	 Sezimovo	 Ústí	
jmenovala	 dne	 25.	 6.	 2012	 na	
základě	proběhlých	konkurzních	
řízení	nové	ředitele/ky	školských	
zařízení	v	Sezimově	Ústí:

ZŠ a MŠ 9. května 489 
–	Mgr.	Petr	Peroutka

ZŠ Školní nám. 628 
–	Mgr.	Zdeňka	Helmová

MŠ Zahrádka Kaplického 1037 
–	Mgr.	Kamila	Gatialová

	 V	souladu	se	školským	záko-
nem	jsou	nově	jmenovaní	ředite-
lé/ky	 jmenováni	k	1.	8.	2012	na	
období	6	let.	
	 Blahopřejeme	a	přejeme	hod-
ně	úspěchů	v	práci.

Mgr. Ing. Martin Doležal 
starosta	města

	 Do	 architektonicko-urbanis-
tické	soutěže	„Fierlingerova	vila	
2012“	 určené	 pro	 studenty	 VŠ	
oborů	 architektura	 a	 pozemní	
stavby	 se	 přihlásilo	 13	 soutěž-
ních	návrhů.		
	 Zadáním	 soutěže,	 vyhláše-
né	 Radou	 města	 Sezimovo	 Ústí	
a	 připravované	 ve	 spolupráci	
s	 Českou	 komorou	 architektů,	

bylo	zpracování	ideového	návrhu	
využití	areálu	Fierlingerovy	vily	
v	Sezimově	Ústí.	
	 Účelem	 a	 posláním	 soutěže	
bylo	 nalézt	 zajímavé	 návrhy	 a	
názory	 na	 formu	 a	 funkční	 vy-
užití	 areálu	 s	 cílem	 poskytnout	
mladým	 studentům	 architektu-
ry	 a	 inženýrství	 příležitost	 pro	
uplatnění	 kreativních	 a	 nekon-

venčních	myšlenek.	
	 Jednotlivé	návrhy	bude	posu-
zovat	porota,	s	nejlepšími	návrhy	
je	spojena	finanční	odměna.	
	 S	jednotlivými	soutěžními	ná-
vrhy	 máte	 možnost	 se	 seznámit	
na	výstavě,	která	poběží	do	16.9.	
ve	velké	zasedací	místnosti	MěÚ	
(přístupná	je	během	úředních	ho-
din	a	pak	během	pouti	o	víkendu	

15.	-	16.	9.).	
	 I	 vy	 sami	 se	 můžete	 k	 návr-
hům	vyjádřit,	neboť	s	výstavou	je	
spojená	anketa,	 na	 jejímž	zákla-
dě	bude	vyhlášena	 ještě	zvláštní	
cena	občanů	města.		

Mgr. Ing. Martin Doležal 
starosta	města

	 O	koupališti	se	v	našem	městě	
mluví	už	hodně	let.	Provoz	toho	
původního,	 u	 Kozského	 potoka,	
bylo	 z	 hygienických	 důvodů	 na	
počátku	80.	 let	 zastaveno.	Příči-
nou	 byla	 jednak	 špatná	 kvalita	
vody	v	potoce	a	 jednak	nevyho-
vující	 technický	 stav	 koupaliště.	
A	tak	bylo	využíváno	jen	v	zimě,	
zato	jako	skvělé	brusliště.	
	 Po	 r.	 1989	 se	 začalo	 vážně	
uvažovat	o	rekonstrukci	koupali-
ště	či	přestavbě	celého	prostoru,	
ale	 priority	 dostávaly	 jiné	 pro-
jekty.	 V	 souvislosti	 s	 nárůstem	
vhodných	dotačních	titulů	se	cca	
před	 šesti	 lety	 toto	 téma	 znovu	
vrátilo	na	stůl	v	docela	konkrétní	
podobě	výstavby	nového	koupa-
liště	v	areálu	toho	původního.	Šlo	

o	koupací	biotop,	tj.	kdy	je	voda	
upravována	 biologicky	 s	 využi-
tím	 samočištění	 přírodních	 vod.	
Veškeré	plány	tímto	směrem	pak	
spadly	jak	mávnutím	kouzelného	
proutku	pod	stůl,	když	byla	část	
předpokládané	 plochy	 určena	
k	 výstavbě	 softbalového	 hřiště	
a	zbylá	část	nestandardním	způ-
sobem	urychleně	pronajata	 (fak-
ticky	 bezúplatně)	 soukromému	
subjektu	 na	 výstavbu	 tenisové	
haly.	 Nejjednodušší	 řešení	 na	
nejvhodnější	 lokalitě	 tedy	 bylo	
pryč.	Náhradní	uvažované	řešení	
na	Soukeníku	pak	už	nepřekroči-
lo	rámec	úvah.
	 Zastupitelstvo	 vzešlé	 z	 voleb	
v	 roce	2010	znovu	zařadilo	 rea-
lizaci	koupaliště	mezi	své	inves-

tiční	priority.	V	roce	2011	městu	
podařilo	získat	do	svého	vlastnic-
tví	 necelých	9.000	m2	pozemků	
v	 lokalitě	„U	Svatoňů“	právě	za	
účelem	 jejich	 budoucího	 využití	
pro	koupaliště	a	propojovací	cy-
klostezky,	 nicméně	 s	 přípravou	
projektu	 bylo	 uvažováno	 až	 v	 r.	
2013.	
	 V	 červenci	 t.r.	 však	 byla	 vy-
hlášena	23.	výzva	ROP	NUTS	II	
Jihozápad,	 v	 rámci	 které	 lze	 do	
začátku	listopadu	2012	žádat	mj.	
právě	o	dotace	na	výstavbu	kou-
pališť.	 Vedení	 města	 tedy	 zahá-
jilo	 intenzivní	 práce	na	přípravě	
projektu.	 V	 uvažované	 lokalitě	
se	počítá	s	výstavbou	koupacího	
biotopu	 s	 nutným	 zázemím	 (so-
ciální	zařízení,	sprchy,	převlékár-

ny)	 a	 venkovním	 hřištěm.	 Celý	
Sportovně-rekreační	 areál	 Koz-
ský	 potok	 v	 Sezimově	Ústí	 (jak	
zní	jeho	pracovní	název)	by	měl	
být	 dostupný	 pěšmo	 či	 na	 kole	
občanům	z	obou	částí	města,	jed-
nak	cestou	pod	mostem	u	Mýta	a	
jednak	 znovuobnovenou	 lávkou	
přes	Kozský	potok	u	Skautského	
areálu.
	 Doufejme,	že	náš	projekt	bude	
podpořen,	 čímž	 by	 Sezimovo	
Ústí	 a	 zejména	 jeho	 občané	 ko-
nečně	získali	kvalitní	a	dostupnou	
plochu	ke	koupání	a	rekreaci.	

Mgr. Ing. Martin Doležal 
starosta	města			

                         

13 návrhů v architektonické soutěži

Budeme mít v Ústí koupaliště?

Noví ředitelé ZŠ a MŠ

Vzpomínkové setkání

Mgr. Petr PeroutkaMgr. Kamila Gatialová
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Provoz	 sauny	 v	 areálu	 tenisu	 v	
ul.	 Nerudova	 bude	 opět	 zahá-
jen,	a	to	v	úterý	2.	října	od	17.30	
hod.	 Novinkou	 letošní	 sezóny	
bude	 kompletně	 modernizované	 

sociální	 zázemí.	Těšíme	 se	 opět	
na	Vaši	návštěvu.

Mgr. Petr Havel, 
prezident	TJ	Spartak	MAS

I	v	Sezimově	Ústí	se	nevyhneme	
projevům	 vandalismu.	 Na	 deset	
mladých	jeřábů	v	Dukelské	ulici	
měl	někdo	tak	rád,	že	jejich	kme-
ny	 dosti	 ostrým	 nožem	 pořezal.	
No	posuďte	sami!

Bc. Petr Klíma, 
oddělení	životního	prostředí

SAUNA OPĚT V PROVOZU

Vandalismus na jeřábech v Dukelské ulici

Pozor změna !

Z důvodu  konání  pouti  v Sezimově  Ústí  I  dojde  k následujícím  dočasným 
změnám v provozní době sběrných dvorů:

Datum SD I – Sezimovo Ústí I   SD II – Sez. Ústí II

1. září - sobota 8.00 – 11.00

4. září - úterý
8.00 – 11.00

12.00 – 17.00

5. září - středa
8.00 – 11.00

12.00 – 17.00

8. září - sobota 8.00 – 11.00 zavřeno

11. září - úterý zavřeno
8.00 – 11.00

12.00 – 17.00

12. září - středa
8.00 – 11.00

12.00 – 17.00

15. září - sobota zavřeno 8.00 – 11.00

18. září - úterý
8.00 – 11.00

12.00 – 17.00

19. září - středa
8.00 – 11.00

12.00 – 17.00

22. září - sobota 8.00 – 11.00

25. září - úterý
8.00 – 11.00

12.00 – 17.00

26. září - středa
8.00 – 11.00

12.00 – 17.00

29. září - sobota 8.00 – 11.00

 

Jaroslav Kupsa
ředitel	Správy	Města

Telefony
měst. úřadu

 
ústředna – 381 201 111

fax:  381 263 179

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

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

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

•  Jitka Bláhová, sekretariát 
381	201	127

•  Naděžda Řezáčová, matrika      
381	201	112	

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

•  pečovatelská služba  
777	794	874	

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

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

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

•  Jana Koubová, poplatky	
popelné - 381	201	129						

•  Jana Komárková, poplatky	
psi	- 381	201	121	

•  městská policie  
723	149	972,	381	276	003

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

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

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

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

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

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

www.sezimovo-usti.cz 

e-mail:	 
info@sezimovo-usti.cz			 

epodatelna@sezimovo-usti.cz
spravamesta@sezimovo-usti.cz
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Víme, kam s vysloužilými 
elektrospotřebiči!

Lze je odevzdat:

» do sběrného dvora

» prodejci při koupi 
 nového elektrospotřebiče

www.elektrowin.cz

EW_inzA4_Vime..._tisk.indd   1 26.1.12   14:38

 Třídění vysloužilého elek-
trozařízení:	 Občané	 Sezimova	
Ústí	 již	 několik	 let	 zodpovědně	
ukládají	 vysloužilá	 elektroza-
řízení	 do	 sběrného	 dvora	 k	 je-
jich	 následné	 recyklaci.	 Nyní	 je	
možné	 vyčíslit,	 kolik	 elektrické	
energie,	 ropy,	 uhlí,	 primárních	
surovin	či	vody	občané	díky	 re-
cyklaci	 ušetřili	 životnímu	 pro-
středí	nebo	o	kolik	byla	 snížena	
produkce	 skleníkových	 plynů	 a	
nebezpečného	 odpadu.	 Informa-
ce	vycházejí	 ze	 studií	neziskové	
společnosti	ASEKOL,	 která	 pro	
nás	 zajišťuje	 sběr	 a	 recyklaci	
vytříděných	 elektrozařízení.	 Le-
tos	poprvé	jsme	získali	certifikát	
vypovídající	 o	 přínosech	 třídění	
televizí,	 počítačových	 monitorů	
a	drobných	spotřebičů,	jako	jsou	
např.	 mobily,	 notebooky	 nebo	
tiskárny.	 Studie	 hodnotila	 dopa-
dy	jejich	sběru,	dopravy	a	ekolo-
gického	zpracování	či	 likvidace.	
Výsledky	 studie	 byly	 prezento-
vány	 formou	 spotřeby	 energie,	
surovin,	 emisí	 do	ovzduší,	 vody	
a	produkce	odpadu.	
		 Výsledek	 studie	 jednoznačně	
prokázal,	 že	 zpětný	 odběr	 elek-
trozařízení,	 i	 těch	 nejmenších,	
má	nezanedbatelný	pozitivní	do-
pad	na	 životní	prostředí.	Zpětný	

odběr	 a	 recyklace	 např.	 stovky	
mobilních	 telefonů	 uspoří	 tolik	
energie,	kolik	spotřebuje	moder-
ní	úsporná	lednice	za	více	než	4,3	
roku	provozu.	Díky	recyklaci	jed-
noho	notebooku	dojde	ke	snížení	
spotřeby	 ropy,	 na	 kterou	 osobní	
automobil	ujede	 téměř	100	kilo-
metrů,	 nebo	dojde	k	úspoře	392	
litrů	pitné	vody.	Stejné	množství	
je	například	spotřebováno	při	30	
cyklech	myčky	nádobí.	
	 Z	certifikátu	vyplývá,	že	obča-
né	naší	obce	v	roce	2011	vytřídili	
372	ks	televizí,	152	ks	monitorů	 
a	 3291	 kg	 drobných	 spotřebičů.	
Tím uspořili 159,21 MWh elek-
třiny, 715,16 m3 vody a 6,7 tun 
primárních surovin. Navíc sní-
žili emise skleníkových plynů o 
35,94 tun CO2 ekv., a produkci 
nebezpečných odpadů o 140,9 
tun. 
 Třídění využitelných odpadů:
Také	 obalová	 společnost	 EKO-
-KOM,	 a.s..	 vypočítala,	 jakou	
měrou	 občané	 Sezimova	 Ústí	
v	 roce	2011	zlepšili	životní	pro-
středí	zodpovědným	tříděním	vy-
užitelných	 složek	 komunálního	
odpadu.	Ve	městě	 se	 třídí	 papír,	
plasty,	 sklo	 bílé,	 sklo	 barevné,	
kovy	a	nápojové	kartony.	Třídě-
ním	odpadů	a	jejich	recyklací	se	

dosáhne	 úspor	 energie	 a	 emisí	
CO2,	 které	 by	 jinak	 vznikly	 při	
výrobě	 nových	 výrobků	 z	 pri-
márních	zdrojů.	
Podle	 osvědčení	 o	 úspoře	 emisí	
od	 jmenované	společnosti	obča-
né Sezimova Ústí v roce 2011 
dosáhli úspory, která předsta-
vuje 404,987 t emisí CO2  ekv. 
a 10 277 326 MJ energie.

	 Jak	uvedené	pozitivní	dopady	
na	 životní	 prostředí	 ukazují,	 tří-
dění	 odpadů	 a	 starých	 elektric-
kých	zařízení	má	význam.	Obča-
nům	za	to	děkujeme!	
Podle	 materiálů	 kolektivního	
systému	 ASEKOL	 a	 obalové	
společnosti	 EKO-KOM	 zpraco-
val	Petr Klíma

Sezimovo Ústí recyklací starých 
spotřebičů a tříděním využitel-
ných složek komunálního odpa-
du výrazně přispělo k ochraně 
životního prostředí
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	 Na	toto	„pamětnické	vyprávě-
ní“	 jsem	 se	 obzvláště	 těšila.	 Šla	
jsem	totiž	k	lidem,	kteří	mě	v	mládí	
učili	stát	se	hudbymilovným	člo-
věkem.	Jsou	to	Marie	a	Ladislav	
Dohnalovi.	Moje	obligátní	otázka	
-	 co	vy	a	město	Sezimovo	Ústí?	
Ano,	žijí	zde	více	než	čtyřicet	let	
spolu	ve	spokojeném	manželství. 
	 Ale	pěkně	po	pořádku.	Pan	La-
dislav	se	narodil	ve	vesničce	Mi-
trovice	 na	 hranici	 Jihočeského	 a	
Středočeského	kraje	v	roce	1934	
jako	 zdravé	 dítě.	 Během	 roku	
onemocněl	spalničkami	a	vlivem	
vysokých	 teplot	 přišel	 o	 zrak.	
Později	 ho	 rodiče	 dali	 do	 Hrad-
čanského	ústavu	v	Praze,	kde	vy-
chodil	základní	školu	a	kde	získal	
i	základní	hudební	vzdělání.	Tady	
učitelé	 zjistili,	 že	 má	 absolutní	
hudební	 sluch.	 Zde	 se	 vlastně	
rozhodlo	 o	 tom,	 co	 bude	 v	 bu-
doucnosti	dělat.	Vystudoval	kon-
zervatoř	 Jana	 Deyla	 s	 aprobací,	
aby	se	mohl	stát	učitelem	hudby. 
	 Na	 internátě,	 kde	 bydlel,	 se	
seznámil	 s	 dívkou	 Marií,	 s	 kte-
rou	se	po	ukončení	studia	v	roce	
1955	 oženil.	 Narodil	 se	 syn,	 po	
pěti	 letech	 dcera.	 Marie	 musela	
studium	na	 konzervatoři	 po	 dru-
hém	ročníku	přerušit	a	dodělávala	
ji	později	a	pěkně	celých	šest	let	
a	dálkově.	Asi	to	nebylo	jednodu-
ché.	Ale	všechno	má	svůj	konec. 
	 Ladislav	učil	na	hudební	škole	
v	Táboře.	Měl	aprobaci	klavír,	ale	
ředitel	 potřeboval,	 aby	 učil	 har-
moniku.	Tak	si	v	Českých	Budě-
jovicích	na	pedagogickém	oddě-
lení	doplnil	vzdělání.	Ale	to	není	
vše.	 Pan	 Ladislav	 se	 učil	 i	 hře	
na	 housle,	 trubku	 a	 na	 varhany. 
	 Kromě	 výuky	 žáků	 se	 zařa-
dil	 i	 do	 některých	 kapel,	 např.	
Metro	Tábor	Dušek	nebo	Klasik	
Hýna	 Planá	 nad	 Lužnicí.	 S	 tě-

mito	 muzikanty	 i	 vycestoval	 za	
hranice	vlasti.	Německo,	Rusko,	
ale	hlavně	Rakousko.	Po	tři	roky	
hráli	 odpolední	 nedělní	 čaje	 ve	

Vídni	od	17	do	22	hodin.	A	var-
hany	 to	 je	 také	 láska.	 Od	 roku	
1982	 doprovází	 bohoslužby	 v	
kostele	 v	 Plané	 nad	 Lužnicí	 a	
současně	zde	spolu	s	manželkou	
založili	 a	 dále	 vedou	 chrámový	
sbor.	 Založili	 rovněž	 pěvecký	
sbor	Harmonie,	který	po	celé	 tři	
roky	vedli	a	který	předali	k	další	
práci	 paní	 Terekové.	 Tím	 výčet	
činnosti	pana	Ladislava	nekončí.	

Jedenkrát	 za	měsíc	 chodí	 zahrát	
obyvatelům	 G	 centra	 v	 Tábo-
ře	 k	 životním	 výročím	 písničky	
na	 přání	 a	 v	 táborské	 univerzitě	

dvakrát	 za	 měsíc	 hraje	 na	 veli-
ce	 oblíbených	 senior	 klubech. 
	 Za	svoji	činnost	obdržel	v	roce	
2010	 od	 ministra	 zdravotnictví	
ČR	 Doc.	 MUDr.	 Leoše	 Hegra	
výroční	cenu	za	rozvoj	zdravotně	
sociální	péče	a	za	pedagogickou	
a	uměleckou	činnost	 pomáhající	
bořit	 bariery	 mezi	 lidmi	 s	 myš-
lenkou,	že	tito	lidé	nejsou	vzdále-
ni	zdravím	lidem.	Rok	před	tím,	

tedy	v	roce	2009	mu	Lions	Club	
Tábor	předal	ocenění	za	činnost	a	
pedagogickou	práci.	A	mě	se	líbi-
la	fotografie,	kterou	mi	Dohnalo-
vi	ukázali,	kde	papež	podává	ruku	
panu	Dohnalovi	v	Římě	při	audi-
enci	 na	 Svatopetrském	 náměstí. 
	 Ale	 musíme	 se	 vrátit	 zpět	 k	
paní	Marii.	 Ta	 zprvu	 učila	 žáky	
hře	 na	 klavír	 a	 harmoniku	 pod	
osvětovou	 besedou	 v	 bývalém	
kinu	 Oko	 v	 Táboře,	 později	 Na	
střelnici.	V	roce	1968	jí	bylo	na-
bídnuto	 místo	 v	 hudební	 škole	
v	 Sezimově	Ústí,	 která	 sídlila	 z	
počátku	na	1.	ZŠ,	později	v	části	
2.	ZŠ	v	Sezimově	Ústí.	A	přitom	
dálkově	 studovala	 konzervatoř.	
Co	se	mi	moc	líbilo,	byl	ten	fakt,	
že	pan	Ladislav	Dohnal	 říká,	 že	
to	vše,	co	se	mu	podařilo	v	životě	
dosáhnout	i	se	svým	handicapem,	
bylo	 jen	 díky	 tomu,	 že	 měl	 po	
boku	 svoji	 ženu,	 která	 mu	 byla	
vždy	nápomocná,	která	mu	pomá-
hala	se	všemi	nutnými	pochůzka-
mi,	administrativou,	doprovodem	
apod.	A	i	díky	jí	mohli	i	cestovat	
po	světě,	navštívit	některé	evrop-
ské	státy	a	která	mu	dokázala	při-
blížit	 slovy	 to,	 co	nemohl	vidět.	 
	 Úžasné	 je,	 jak	 pan	 Dohnal	
umí	 užívat	 všechnu	 tu	 „tech-
niku“,	 kterou	 současná	 doba	
přináší	 -	 počítač,	 mobil,	 MP	 3	
přehrávač,	 diktafon.	 Mnozí	 mu	
mohou	 jeho	 zručnost	 závidět. 
	 S	manželi	Dohnalovými	jsem	
prožila	 velice	 příjemně	 strávený	
čas,	 a	 tak	 závěrem	 jim	 přeji	 za	
vás	 všechny	 zdraví,	 aby	 klouby	
nebolely,	 pohodové	 domácí	 čte-
ní,	 to	 málokdo	 dokáže	 a	 vůbec	
mnoho	pohodových	chvil	stráve-
ných	spolu.	

Anna Slunečková 
kronikářka	města

Kronika představuje: 
Marie a Ladislav DOHNALOVI

	 Středisko	 rané	 péče	 Tamtam	
Praha,	které	je	součástí	Federace	
rodičů	 a	 přátel	 sluchově	 posti-
žených,	 o.	 s.,	 poskytuje	 v	 devíti	
krajích	 ČR	 terénní	 služby	 rané	
péče	 v	 domácím	 prostředí	 rodi-
nám	dětí	se	sluchovým	a	kombi-

novaným	postižením	nebo	závaž-
ným	 postižením	 vývoje	 řeči	 od	
narození	do	7	 let.	Tato	služba	je	
již	dvanáctým	rokem	poskytová-
na	také	v	celém	Jihočeském	kra-
ji,	kde	ji	v	současnosti	využívá	11	
dětí	klientských	rodin.

	 Nabízené	 služby	 podporují	
jednak	rodinu	jako	celek,	jednak	
vývoj	 dítěte.	 Každá	 rodina	 má	
svého	 odborného	 poradce,	 který	
do	 rodiny	 dojíždí	 na	 pravidelné	
konzultace.	 Rodiče	 se	 po	 zjiště-
ní	diagnózy	dítěte	vyrovnávají	se	

složitou	a	nečekanou	životní	situ-
ací,	mohou	se	cítit	bezradní	a	za-
čít	pochybovat	o	své	rodičovské	
kompetenci.	 Již	v	 této	počáteční	
fázi	 smiřování	 se	 s	 problémem	
dítěte	je	jim	poskytnuta	podpora,	

Tamtam pomáhá rodinám malých sluchově postižených dětí

Pokračování na str. 6
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Společenská 
kronika:
od 9.5.2012 do 2.8.2012

Narození: 
Zivčáková	Vilma 
Vejvoda	Jiří 
Steranka	Nicolas 
Kalafutová	Aneta 
Kökörčená	Nela 
Števíková	Andrea 
Hubáček	Jakub 
Kadlec	Michal 
Šohajová	Taťána 
Novotná	Tatiana 
Ondříček	Viktor 
Saidl	Maxmilián 
Klejna	Matyáš 

Zemřelí: 
Faflíková	Květoslava 
Frait	Jiří 

Havlíková	Elena 
Holubová	Alena 
Jílková	Marie 
Kolář	Radek 
Musil	Stanislav 
Myslivec	Josef 
Pilař	Zdeněk 
Pospíšil	Pavel 
Průcha	Stanislav 
Sklenář	Jaroslav 
Studenovský	Karel 
Vaníčková	Bohuslava 
Veselá	Věra 
Veverková	Marie 
Vrňata	Vojtěch

NOVINKY 
ze Sezimova Ústí
Číslo:	červen	2012/03
Náklad:	3400	ks
vydává:	Městský	úřad	 
Sezimovo	Ústí
Red.	číslo:	MK	ČR	E	13167
Adresa:	Dr.	E.	Beneše	21
391	01	Sezimovo	Ústí
Šéfredaktor:	 
JUDr.	Ing.	Miroslav	Nosek
tel.:	381	201	124
Příjem	inzerce:	 
Monika	Škrábková
tel.:	605	757	246
e-mail:	obchod@abaktiskarna.cz
Sazba:	studio	mašina
e-mail:	studio@mashina.cz
tisk:	ABAK	tiskárna	s.r.o.	Tábor
Cena:	do	všech	domácností
v	Sezimově	Ústí	zdarma

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

řádková inzerce:
•		Prodám	chatu	se	zahradou	
v	lokalitě	pod	Hiltonem.	
K	dispozici	od	podzimu	2012.	
Tel.	777223342

•		Prodám	 ¼	 čtyřdomku	 (byt	
3+1),	 zahrada,	 samostat-
ný	 vchod,	 ul.	 Komenské-
ho	 v	 Sezimově	 Ústí	 II.	 
Tel.	602	664	868	

•		Prodám	 garáž	 v	 Sezimo-
vě	 Ústí	 II	 u	 Hiltonu	 za	
80	 000	 Kč.	 Při	 rychlém	
jednání	 poskytnu	 slevu.	 
Tel.	602	223	342

•		Prodám	 byt	 1+1	 v	 Sezimově	
Ústí	2.	Tel.	603719661

•		Prodám	„BAŤOVKU“	3+kk	v	
ulici	Ke	Hvězdárně.	Po	celko-
vé	rekonstrukci.	Nová	střecha,	
rozvody	 el.,	 vody,	 odpady.	 
Tel.	777623578

•		Pronajmu	 dlouhodobě	 v	 S.Ú.	
II,	 Táboritů	 605,	 byt	 2+1,	
2.	 podlaží.	 S	 RK	 nejednám.	 
e-mail:	mr.jakubec@gmail.com

•		Prodám	 pozemek	 v	 Sezimo-
vě	Ústí	 II	o	velikosti	617	m2. 
El.	 přípojka	 na	 pozemku.	
Možnost	výstavby	chaty	nebo	
rod.	domku.	Cena	470	tis.	Kč.	 
Tel.	604625576

•		Prodám	 garáž	 u	 Hilto-
nu	 v	 Sezimově	 Ústí	 2.	 
Tel.	604804078

•		Koupím	 byt	 2+1	 nebo	 3+1	
okolo	 50m2	 v	 osobním	 vlast-
nictví	 v	 Sezimově	 Ústí	 II,	
klidné	 prostředí,	 zvýšené	 pří-
zemí	 nebo	 1.-5.	 patro,	 výtah.	 
Mobil:	773	626	167

•		Pronajmu	 dlouhodobě	 část.	
zařízený	 byt	 3+1	 v	 Sezimově	
Ústí	K	Hájence,	 volný	 ihned-
Tel.	607	258	357

•		Prodám	 garáž	 U	 Hilto-
nu,	 montážní	 jáma,	 380W.	 
Tel.	604	841	554

•			Děkuji	panu	starostovi	za	
milé	přání	k	mám	narozeni-
nám.

Věra Krejčová

•			Děkuji	panu	starostovi	a	sbo-
ru	pro	občanské	záležitosti	za	
blahopřání	 k	 mým	 narozeni-
nám	a	paní	Válkové	za	předá-
ní	dárku.

Ladislav Hrubeš

 

•			Děkuji	panu	starostovi	a	měst-
skému	 úřadu	 za	 projevené	
přání	mým	narozeninám.

František Mácha
•			Děkujeme	 panu	 starostovi	 za	
přání	k	narozeninám	a	za	pře-
dání	dárku	s	blahopřáním	a	mi-
lým	slovům	paní	Evě	Veselé.

Zdeňka a Václav Máchovi

•			Děkuji	p.	starostovi	za	blaho-
přání	k	narozeninám.

Havlín Václav

která	 postupně	 přechází	 v	 pro-
vázení	 rodiny	 a	 poradenství	 při	
výchově	a	podpoře	vývoje	dítěte	
se	 sluchovým	 postižením	 pro-
střednictvím	konkrétních	herních	
a	terapeutických	programů.
	 Velký	důraz	je	ze	strany	týmu	
poradců	 Střediska	 Tamtam	 Pra-
ha	kladen	na	aktivní	 roli	 rodičů.	
Hlavně	oni	 rozhodují,	 jakou	po-
moc	a	v	jaké	formě	jejich	rodina	
potřebuje.	Proto	při	konzultacích	
poradce	zjišťuje	aktuální	potřeby	
rodiny,	hodnotí	pokroky	ve	vývo-

ji	dítěte,	hledá	spolu	s	rodiči	řeše-
ní	problémů,	které	život	s	dítětem	
se	sluchovým	postižením	přináší.	
Velká	pozornost	je	věnována	jak	
podpoře	 komunikace	 dítěte	 a	
výběru	 nejvhodnějšího	 komuni-
kačního	systému,	tak	poradenství	
v	 oblasti	 kompenzačních	 pomů-
cek.	Podílíme	se	také	spolu	s	ro-
dinou	 na	 výběru	 vhodné	 mateř-
ské	školky	a	průběžně	sledujeme,	
jak	 se	 dítě	 do	 kolektivu	 školky	
zařadilo.	 To,	 jak	 zdařile	 bude	
rehabilitace	dítěte	probíhat,	zále-

ží	 na	mnoha	 faktorech,	 např.	 na	
typu	a	závažnosti	sluchového	po-
stižení	(střední	či	těžká	nedoslý-
chavost,	 praktická	 hluchota),	 na	
době	jeho	vzniku	(před	porodem,	
po	 vytvoření	 mluvené	 řeči…)	 a	
liší	 se	 také	 podle	 individuálních	
předpokladů	 každého	 dítěte.	
Společným	 a	 velice	 důležitým	
aspektem,	 zásadně	 ovlivňujícím	
vývoj	a	budoucí	společenské	za-
řazení	 dítěte,	 je	 včasné	 zahájení	
rehabilitace	-	čím	dříve,	tím	lépe.
Protože	o	službu	rané	péče	se	ro-

dina	musí	 aktivně	 přihlásit,	mů-
žete	 i	Vy,	 vážení	 čtenáři,	 předat	
na	 naše	 středisko	 kontakt,	 zná-
te-li	ve	svém	okolí	rodinu	s	ma-
lým	dítětem	s	postižením	sluchu	
nebo	se	závažnou	poruchou	řeči.	
Rodina	 nás	 poté	 může	 kdykoli	
telefonicky	nebo	prostřednictvím	
elektronické	pošty	kontaktovat.)
Středisko rané péče Tamta Praha

tel.:	251	510	744
e-mail:	ranapece@tamtam-praha.cz

www.tamtam-praha.cz
www.frpsp.cz

poděkování:

Zveme	 vás	 na	 vernisáž	 výstavy	 fotografií	 Petra	 Mareše	 s	 názvem	 
˝TÁBORSKO - pohledy známé a neznámé˝,	která	se	koná	dne	13.	
9.	2012	od	17	hod.	v	divadle	Oskara	Nedbala.	Výstava	je	spojena	se	
křtem	nové	obrazové	publikace:	 „Tábor,	Sezimovo	Ústí,	 Planá	nad	
Lužnicí˝.

Výstava fotografií Petra Mareše
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	 Další	školní	rok	končí.	Čekají	
nás	prázdniny.	Nokturno	přemýš-
lelo,	jak	se	s	tím		rokem	rozlou-
čit.	Je	to	prima,	že	se	z	toho	na-
šeho	pěveckého	sboru	stala	parta,		
kterou	spojuje	přátelství	a	přede-
vším	láska	ke	zpěvu.	A	tak	jsme	
se	brzy	ráno	v		sobotu	23.	června	
vydali	 autobusem	 do	 Choltic.	
Hledala	 jsem	 cíl	 na	mapě	 a	 na-
šla.	Do	Pardubic	 to	není	daleko.	
Konal	 se	 zde	9.	 ročník	 festivalu	
chrámových	a	komorních	 sborů.	
Však	 jich	 přijelo	 rovných	 pat-
náct.	Počasí	 nám	přálo,	 a	 tak	 se		
zpěv	nesl	jak	zámeckou	zahradou	
tak	 i	 zámeckou	 kaplí	 sv.	Rome-
dia.	A	troufám	si		říci,	že	Noktur-
no	reprezentovalo	město	Sezimo-
vo	Ústí	 se	 ctí.	 Ohlas	 na	 kvalitu 
	našeho	zpěvu	a	na	repertoár	byl	
velký.		Sbor	si	užil	i	příjemný	ve-
čer	při	táboráku.	Ani	vuřtíky	ne-
chyběly.	A	tři	kytary	doprovázely	
zpěv	táborových	písní	dlouho	do	
noci.	 V	 neděli	 dopoledne	 jsme	

vyjeli	 do	 Heřmanova	 Městce,	
kde	nás	paní	kustodka	provázela	
židovskou	 synagogou	 spojenou	

s	výstavní	 síní.	Našli	 jsme	zde	 i	
obrazy	 táborského	 malíře	 Karla	
Valtra.	 Její	 povídání	 bylo	 veli-
ce	 zajímavé.	Vyzkoušeli	 jsme	 si	
akustiku	synagogy	a	zazpívali	si	

písně	v	„jidiš“	jazyce.
	 Odpoledne	 jsme	 byli	 více	
než	mile	přivítáni	v	obci	se	jmé-

nem	 Veselí,	 kde	 jsme	 zazpívali	
místním	 občanům	 v	 přírodním	
amfiteátru	 u	 vodníka	 Cipryá-
na.	A	 zpívalo	 se	 nám	 s	 příjem-
ným	 pocitem,	 radostně.	 Však	

to	 posluchači	 ocenili,	 a	 tak	 se	 i 
	přidávalo.	Snad	nám	to	i	slušelo	
v	nových	červených	tričkách	s	lo-
gem	sboru.
	 Byla	to	hezká	tečka	za	uplynu-
lým	školním	rokem.	Závěrem	se	
sluší	 poděkovat.	 Především	 naší	
sbormistrové	Jarmilce	Hlubinko-
vé	za	její	píli	a	hlavně	trpělivost	
s	 jakou	 do	 nás	 „natlačí“	 všech-
ny	 ty	 různorodé	 písně	 tak,	 aby	
ta	 forte	 či	 pianisima	 byla	 tam,	
kde	mají	 správně	 být.	 Dík	 patří	
i	naší	„prezidentce“	Marušce	Pá-
nové,	která	s	pečlivostí	jí	vlastní	
připravila	 a	 domluvila	 celý	 pro-
gram	našeho	výletu	tak,	aby	vše	
časově	 navazovalo	 k	 spokoje-
nosti	 pořadatelů	 a	 především	 ke 
	 spokojenosti	 účastníků	 zájezdu	
-	členů	sezimovoústeckého	sboru	
Nokturno.

Anna Slunečková
sboristka

	 Letošní	 školní	 rok	byl	oprav-
du	 prima.	 Byl	 plný	 dobrodruž-
ství,	 poznávání,	 legrace,	 objevů,	
rekordů	 a	 zábavy,	 ale	 také	 prv-
ních	důležitých	povinností.
	 Už	v	září	jsme	si	naladili	hlás-
ky	 a	 zúčastnili	 jsme	 se	 v	 jedné	
z	 táborských	 školek	 písničkové-
ho	festivalu	–	Klubíčko	písniček.	
Akce	se	nám	líbila,	a	tak	jsme	se	
rozhodli	 další	 ročník	 uspořádat	
v	naší	školce.
	 Ale	 vraťme	 se	 na	 začátek.	
V	 prosinci	 jsme	 pozvali	 své	 ro-

diče,	 babičky,	 dědečky	 i	 souro-
zence	 do	 školky	 a	 prožili	 spolu	
s	 nimi	 hravé	 odpoledne.	 Vždyť	
hra	je	pro	nás	velmi	důležitá	prá-
ce.	 Ukázali	 jsme,	 s	 čím	 si	 rádi	
hrajeme	a	co	ve	školce	rádi	dělá-
me.	Bavilo	nás	to	tolik,	že	se	nám	
vůbec	nechtělo	domů.
	 Nezaháleli	 jsme	 ani	 v	 těch	
nejmrazivějších	 dnech.	 Patříme	
mezi	zvídálky,	a	tak	jsme	se	vy-
dali	 už	 v	 únoru	 do	 Husitského	
muzea	v	Táboře.	Dozvěděli	jsme	
se,	 jak	 lidé	 ve	 středověku	 žili	 a	

také	jak	bránili	svá	obydlí.	I	my	
jsme	 se	 na	 chvíli	 stali	 práčaty	
a	 husity	 a	 viděli	 svět	 z	 vozové	
hradby.
	 Přijali	 jsme	 také	 pozvání	 do	
táborské	botanické	zahrady.	Pro-
gram	byl	o	životě	zvířat	a	my	se	
učili	 chápat,	 jak	 i	 my	 můžeme	
přírodu	 chránit	 a	 pomáhat	 jí.	
Tehdy	jsme	okusili,	jaké	to	je	být	
venku,	 v	 mrazu	 a	 nemít	 se	 kde	
ohřát.	 Náš	 kamarád	 Matěj	 nás	
ale	 „zachránil“.	 Pozval	 nás	 do	
restaurace	své	babičky,	kde	o	nás	

bylo	královsky	postaráno.	Nejen-
že	jsme	se	ohřáli,	ale	ještě	každý	
dostal	výslužku.
	 Mezi	 tím	 vším	 cestováním	 a	
objevováním	 světa	 bylo	 nutné	
splnit	 náš	 hlavní	 úkol	 roku.	Če-
kal	 nás	 zápis	 do	 základní	 školy.	
Všichni	jsme	uspěli,	a	protože	se	
nám	ve	škole	moc	líbilo,	vyrobili	
jsme	 dárečky	 pro	 své	 starší	 ka-
marády	a	v	1.	 třídě	 je	navštívili.	
Oni	nám	na	oplátku	ukázali,	 jak	
umějí	číst,	psát	a	počítat.

Výlet s Nokturnem

Jak jsme se stali školáky

Pokračování na str. 8



Novinky ze Sezimova Ústí strana 8 4/2012

	 Jaro	jsme	přivítali	Klubíčkem	
písniček.	 Byli	 jsme	 plní	 síly	 a	
energie.	A	 to	 jsme	 prokázali	 na	
5.	 ročníku	 Polisiády	 –	 dětských	
sportovních	 hrách,	 pořádaných	
Městskou	 policií	 Tábor.	 V	 kon-
kurenci	 16-ti	 pětičlenných	 druž-
stev	 jsme	 obsadili	 celkově	 2.	
místo	 a	 1.	 místo	 v	 přetahování	
lanem.Vyhráli	 jsme	 velký	 dort,	
medaile	a	opravdový	pohár.	
	 Kromě	 sportu	 nás	 ale	 zajímá	
spousta	dalších	věcí.	Mezi	nejob-
líbenější	patří	zvířátka,	a	tak	jsme	
navštívili	 Zoologickou	 zahradu	

na	Větrovech.
	 Abychom	si	oživili	znalosti	o	
husitství,	vyšlápli	 jsme	si	na	ne-
daleký	 Kozí	 hrádek.	 Odměnou	
nám	byla	prohlídka	hrádku	a	do-
zlatova	opečené	buřtíky.
Krásy	našeho	kraje	jsme	obdivo-
vali	i	v	květnu	na	Červené	Lhotě.	
Pohádka	 O	 pejskovi	 a	 kočičce	
byla	legrační,	ale	to	nejdůležitěj-
ší	-	prohlídka	zámku	-	nás	teprve	
čekala.	Stále	nemůžeme	zapome-
nout	na	pověst	o	nehodné	Johaně,	
která	 byla	 příčinou,	 že	 je	 Lhota	
červená.

	 Na	naši	poslední	výpravu	bylo	
nutné	 si	 opravdu	 přivstat.	 Jeli	
jsme	totiž	vláčkem	až	do	Bechy-
ně.	Líbil	se	nám	zámek	i	krásná	
zahrada	 s	 tajemnými	 stromy	 a	
exotickými	 ptáky	 ve	 voliérách.	
Zajímavá	byla	i	exkurze	do	kera-
mické	školy.	Pan	učitel	nám	uká-
zal,	 jak	 se	 točí	 na	 kruhu	 a	 před	
našima	 očima	 „vykouzlil“	 talí-
řek,	hrnek,	džbán	a	misku.	Viděli	
jsme	žáky,	jak	pracují	s	hlínou.
Velkou	 tečkou	 za	 naším	 posled-
ním	společným	rokem	bylo	 roz-
loučení	se	školkou.	Pozvali	jsme	

maminky	 a	 tatínky	 a	 předvedli	
jim,	co	už	všechno	dokážeme.	A	
že	 toho	 nebylo	 málo,	 byli	 jsme	
povýšeni	a	stali	se	opravdovými	
školáky.	A	tak	se	loučíme:	
Nashledanou	školko	naše,	k	lou-
čení	 je	 čas,	 Po	 prázdninách	 už	
nepřijdem,	škola	čeká	nás.
Kamarádi	ze	třídy	Včelka.

Jana Motalíková a Milada 
Křížovská

učitelky	MŠ	Lipová

	 Prázdniny	končí	a	začíná	nový	
školní	rok.	Pro	děti	ze	sezimoús-
teckého	 skautského	 oddílu	 Bílý	
Měsíc	 to	 znamená,	 že	 je	 před	
nimi	opět	nový	skautský	rok	plný	
společných	akcí,	schůzek,	výprav	
a	dalšího.
	 Ten	 předchozí	 rok	 byl	 na	
činnost	 opravdu	 bohatý.	 Kromě	
pravidelných	 schůzek	 v	 klubov-
ně	 jsme	 vyrazili	 na	 řadu	 jedno-
denních	 výprav	 do	 bližšího	 či	
vzdálenějšího	 okolí	 (Pintovka,	
Třeboňsko,	 Česká	 Kanada,	 Se-
pekovsko)	a	několik	vícedenních	

výprav	 (Český	 kras,	 Vrchotovy	
Janovice,	 Údolí	 skal).	 S	 těmi	
staršími	jsme	absolvovali	i	horo-
lezecký	výcvik	a	vícedenní	splutí	
Vltavy.	 Pro	 veřejnost	 jsme	 při-
pravili	 Údolí	 zážitků	 ve	 skaut-
ském	 areálu	 či	 tradiční	 Májové	
hrátky	 u	 Spektra.	 Mimoto	 jsme	
se	 podíleli	 na	 zábavním	 odpo-
ledni	při	zahájení	školního	roku,	
přivezli	do	Sezimova	Ústí	a	zde	
před	Vánoci	rozdávali	Betlémské	
světlo	a	zajistili	ve	městě	 i	 sbír-
ku	pro	Rolničku.	V	létě	pak	oddíl	
strávil	parádních	14	dní	na	svém	

tradičním	tábořišti	na	Jižné	u	Plu-
hova	Žďáru.				
	 Co	nás	čeká	na	podzim?	Opět	
to	 budou	 pravidelné	 sobotní	
schůzky	 v	 klubovně	 ve	 Skaut-
ském	areálu	u	Kozského	potoka,	
jedno-	a	vícedenní	výpravy,	cyk-
lovýprava,	 horolezení	 a	 spoustu	
dalšího.	 Ještě	 před	 prvním	 škol-
ním	dnem	pak	připravujeme	pro	
všechny	na	 sobotu	1.	 září	Údolí	
zážitků.		
	 3.oddíl	Bílý	Měsíc,	který	patří	
do	střediska	Černá	růže	Sezimo-
vo	Ústí,	má	okolo	30	členů,	kluků	

i	holek,	od	7	let	z	obou	částí	Se-
zimova	Ústí,	Tábora,	Choustníka	
a	Želče.	Vše	o	oddílu	můžete	na-
leznout	na	www.bilymesic.cz,	in-
formace	o	akcích	jsou	i	na	našich	
nástěnkách,	 které	 jsou	 umístěny	
v	průchodu	u	prodejny	Flosman	
naproti	I.	ZŠ	v	Sezimově	Ústí	II	
a	na	nástěnce	na	Husově	nám.	v	
Sezimově	Ústí	I.
	 Případné	 nové	 zájemce	 mezi	
sebou	rádi	uvidíme.	

Mgr. Ing. Martin Doležal
vedoucí	oddílu

aneb	Pozvánka	pro	velké	i	malé	k	
návštěvě	Skautského	areálu.
	 Zveme	vás	na	návštěvu	Skaut-
ského	 areálu	 nedaleko	 bývalého	
koupaliště	u	Kozského	potoka,	a	
to	v	sobotu	1.	září	odpoledne	od	

13.00	hod.	do	16.00	hod.,	kdy	tu	
pro	vás	místní	3.	oddíl	Bílý	Mě-
síc	 ve	 spolupráci	 s	 opařanskými	
skauty	 připravil	 „Údolí	 zážit-
ků“,	 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.

Mgr. Ing. Martin Doležal 
vedoucí	oddílu

DALŠÍ SKAUTSKÝ ROK JE PŘED NÁMI

ÚDOLÍ ZÁŽITKŮ V SOBOTU 1. ZÁŘÍ



První	školní	den	nemusí	být	vů-
bec	 nepříjemný.	 Zvlášť,	 když	
ho	 přijdete	 oslavit	 s	 Měxusem	
na	 náměstí	 Tomáše	 Bati.	 Stejně	
jako	loni	na	vás	čeká	spousta	zá-
bavy,	her,	 zajímavých	vystoupe-
ní	 a	 samozřejmě	 také	 diskotéka	

Pepy	 Lidrala.	 Malovat	 se	 bude	
na	obličej	 i	na	chodník,	 skokani	
se	 vyřádí	 na	 velké	 trampolíně.	
Kromě	toho	se	do	Sezimova	Ústí	
chystá	věhlasná	českobudějovic-
ká	 Téměř	 divadelní	 společnost	
Viktora	 Pirošuka	 s	 pohádkami	

Labutí	panna	a	Zlatá	husa.	Akci	
slavnostně	zahájí	v	15	hodin	ma-
žoretky,	o	další	doprovodný	pro-
gram	se	postarají	místní	základní	
školy,	 základní	 umělecká	 škola,	
klub	maminek	Klubíčko	a	 jejich	
malé	 břišní	 tanečnice,	 skauti	 ze	

střediska	 Černá	 růže,	 oddíly	 TJ	
Spartak	MAS	Sezimovo	Ústí,	FC	
MAS	 Táborsko	 a	 Divadýlko	 na	
schodech.

Kateřina Nimrichtrová 
Měxus

Na	 středeční	 pohádky	 Divadýl-
ka	 na	 schodech	 už	 jste	 si	 jistě	
zvykli	 a	my	 se	 těšíme,	 že	 je	 po	
prázdninách	 začnete	 opět	 hojně	
navštěvovat.	Od	září	jsme	si	však	

pro	 vás	 připravili	 ještě	 něco	na-
víc.	Hodinu	před	představením	si	
můžete	pokaždé	zajít	do	Kašpár-
kovy	dílničky.	Děti	si	tu	pod	ve-
dením	zkušené	výtvarnice	budou	

moci	vyrábět	svoje	vlastní	loutky	
z	 různých	materiálů.	Vstupné	 je	
za	 dvacku	 a	 platí	 se	 jen	 za	 po-
tomka.	Dílnu	povede	Lenka	Má-
rová	a	začínáme	hned	19.	září	od	

15.30	hod.	v	klubovně	Spektra.

Kateřina Nimrichtrová
Měxus

	 Zajímá	 Vás	 historie	 vašeho	
města?	 Věděli	 jste,	 že	 středově-
kému	sídlišti	na	území	Sezimova	
Ústí	I	se	říká	české	Pompeje?	Jste	
zvědaví,	kde	 se	v	 současné	době	
nacházejí	 archeologické	 nálezy	
z	 této	 lokality?	 Pak	 si	 rozhodně	
nenechte	ujít	 zářijové	Křeslo	pro	
hosta,	 do	 kterého	 tentokrát	 přijal	
pozvání	vedoucí	archeolog	Husit-
ského	muzea	v	Táboře	doc.	PhDr.	

Rudolf	Krajíc	CSc.:	„Historie	stře-
dověkého	města	Sezimova	Ústí	se	
začala	psát	již	kolem	poloviny	13.	
století	a	skončila	za	dramatických	
událostí	 na	 počátku	 roku	 1420.	
Výjimečné	okolnosti	 jeho	zániku	
způsobily,	že	je	prostor	na	pravém	
i	 levém	 břehu	 Lužnice	 (dnešní	
Sezimovo	Ústí	 I)	unikátní	arche-
ologickou	 lokalitou,	 zkoumanou	
již	více	než	sto	let.	Díky	množství	

i	 kvalitě	 nálezů,	 které	 dokláda-
jí,	 jak	 lidé	po	dobu	více	než	150	
let	 v	 Sezimově	 Ústí	 žili,	 je	 toto	
středověké	sídliště	nazýváno	čes-
kými	Pompejemi,“	 říká	k	 tématu	
archeolog.	 Dějinám	 Sezimova	
Ústí,	jeho	založení,	podobě,	záni-
ku	 i	 archeologickým	 výzkumům	
bude	věnováno	povídání,	které	se	
kromě	přehledu	poznatků	zaměří	i	
na	to,	jak	jsou	v	současné	době	ar-

cheologické	 nálezy	 ze	 Sezimova	
Ústí	 využívány,	 co	 všechno	bylo	
o	středověkém	městě	napsáno,	jak	
se	ústecké	nálezy	odborně	zpraco-
vávají,	vyhodnocují	a	kde	je	mož-
né	 je	vidět.	Těšíme	se	na	vás	ve	
čtvrtek	13.	září	v	17	hodin	v	lout-
kovém	sále	budovy	Spektrum.

Kateřina Nimrichtrová
Měxus

	 Už	 od	 září	 můžete	 hned	 na-
skočit	 do	 rozjetého	 vlaku	 vašich	
oblíbených	 senior	 klubů.	 Už	 se	
na	vás	těší	Honza	Dafčík,	skupi-
na	Kontraband	či	Klávesy	Band.	
Chceme	 vás	 však	 zároveň	 požá-
dat	 o	 shovívavost.	 Z	 provozních	
důvodů	 je	 restaurace	 ve	 Spektru	
stále	 uzavřena.	 Do	 doby,	 než	 ji	
převezme	 nový	 majitel,	 musí-
me	 zajistit	 občerstvení	 externě.	

Abychom	 vám	 to	 vynahradili,	
obohatí	každý	senior	klub	nějaká	
lahůdka.	 V	 září	 si	 budete	 moci	
vychutnat	 například	 předtančení	
renomovaného	 studia	 6	 dance	 a	
na	 silvestrovský	 speciál	 jsme	 si	
pro	 vás	 připravili	 opravdu	 něco	
extra.	Kromě	skvělé	muziky	v	po-
dání	Tria	totiž	přijde	i	kouzelník,	
který	 dokonce	 slíbil,	 že	 přiveze	
svoji	zcela	novou	atrakci.	Možná	

nechá	i	někoho	z	vás	zmizet!		To	
ale	není	zdaleka	všechno,	co	pro	
vás	 Měxus	 se	 začátkem	 nového	
školního	roku	chystá.	S	paní	Ha-
nou	Kazatelovou	totiž	rozjíždíme	
Klubovnu	 třetího	 věku.	 Co	 to	
bude	obnášet?	Přednášky,	vzdělá-
vání,	ale	i	chození	do	přírody,	vý-
lety	či	návštěvy	kulturních	objek-
tů.	Pokud	vás	neosloví	klubovna,	
můžete	zkusit	třeba	country	tance,	

jejichž	výuku	zajistí	každý	měsíc	
Klub	 Porta	 Soběslav.	 Vybrat	 si	
můžete	samozřejmě	také	z	široké	
nabídky	našich	dalších	kulturních	
pořadů	od	divadla	až	po	cestopis-
né	 pořady.	Tak	 sledujte	 program	
na	 jednotlivé	 měsíce	 a	 neseďte	
doma!

Kateřina Nimrichtrová
Měxus

	 „Nejsou	 jablka,	 co	 takhle	
zkusit	 něco	 s	 mákem,	 nebo	 tře-
ba	 s	 tvarohem“,	 vyhrkla	 	 hned	
ve	 dveřích	 předsedkyně	 sezimo-
ústeckých	 zahrádkářek	 Anička	
Vlčková.	Členky	komise	 žen	 za-
hrádkářského	svazu	nám	totiž	loni	
slíbily,	že	do	štrůdlování	jdou	le-
tos	zase	s	námi.	„Loni	bylo	málo,	
letos	 vůbec	 nic“,	 dodává	Anička	
Vlčková.	Co	naplat?	Hru	o	jablko	
a	o	nejlepší	sezimácký	štrůdl	bude	

muset	 dočasně	 vystřídat	 něco	 ji-
ného.	A	co	takhle	pravé	české	ky-
nuté	buchty?	Ty	mohou	být	klid-
ně	s	povidly,	 tvarohem	i	mákem.	
A	když	 šel	Honza	do	 světa,	 dala	
mu	jich	máma	plný	uzlíček.	A	tak	
se	milé	hospodyňky	ukažte	a	při-
hlaste	se	do	„Sezimácké	buchty“.	
V	porotě	usednou	opět	gurmáni	a	
milovníci	dobrého	jídla,	účast	při-
slíbil	například	ředitel	táborského	
divadla	Karel	Daňhel	 i	 jeho	dra-

maturg	Marcel	Kříž.	Oba	 dva	 se	
také	 postarají	 o	 kulturní	 vložku.	
K	poslechu	totiž	tentokrát	zahrají	
věhlasní	Pouličníci.	Těšit	 se	mů-
žete	 opět	 na	 přednášky	 zajíma-
vých	osobností	v	gastronomii.
	 Akci	 plánujeme	 na	 20.	 října,	
zaregistrovat	 se	 ale	 můžete	 už	
dnes,	a	to	buď		na	telefonním	čísle	
381	 276	 707,	 734	 797	 521	 nebo	
mailem	 na	 mexus@sezimovo-
-usti.cz.	Ukažte,	co	v	kuchyni	do-

vedete.	Když	budou	vaše	 buchty	
nejlepší,	 dostanete	 odměnu.	 A	
co	nesní	porota,	to	dáme	opět	do	
placu.	Kafe	 a	 čaj	 budou	 zdarma,	
na	 vstupném	 zaplatíte	 30	 korun,	
soutěžící	mají	 vstup	 samozřejmě	
grátis	a	k	tomu	si	od	nás	odnesou	
volnou	vstupenku	na	 listopadové	
představení	Ženského	amatérské-
ho	spolku.

Kateřina Nimrichtrová
Měxus

Originální loutky Viktora Pirošuka zavítají do Ústí třetí zářijový den

Před pohádkou navštivte Kašpárkovu dílničku

Do zářijového  křesla pro hosta usedne Rudolf Krajíc

Senioři, těšte se, budete tančit, pochodovat i vzdělávat se

Jablka nejsou, budeme buchtovat
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ÈISTÍRNA PEØÍ
PÁROU Burdová

-ušití prošívaných dek 
a polštáøù s paspulí

- velký výbìr sypkovin s úpravou 
støíbroaktiv pro alergie

- šití dek a polštáøù duté vlákno 
na zakázku - naše výroba
- vše se záruèním listem

AKCE: èíštìní peøí ZDARMA

NOVÁ POBOÈKA 
 LEVNÝ TEXTIL MONIKA 

na Husovì námìstí èp.76 
naproti kostelu 

PO až PÁ 9h-12h-14h-17h,SO 8h-10h.

ceny: deka od 900,-
polštáø od 250,-.

(vyèištìní + ušití + sypkovina)

in
f
o

:
7
2
1
 2

7
7
 3

4
7

èištìní peøí UV-C záøením!
(šetrné nièení bakterií)

Lucie Burdová,Opaøany 15

Husovo nám. 529, 390 02 Tábor
tel.: 381 211 703, fax.: 381 212 642

mob.: 725 122 155
e-mail: info@kadlecoknadvere.cz

www.kadlecoknadvere.cz demontáž oken zdarma 

OKNA - DVEØE - ZÁRUBNÌ - ZEDNICKÉ PRÁCE

PODLAHY - STØEŠNÍ OKNA - GARÁŽOVÁ VRATA

Interiérové dveøe 
PORTA DOORS
MASONITE

PVC okna DECEUNINCK
ZENDOW

PRESTIGE

Centrum bojových umìní
pøijïte mezi nás

Svìtlogorská 2771, Sídlištì Nad Lužnicí, 
390 05 Tábor

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

Tel.: 777 566 440

 
300 - 500,- Kè poukázka

za uzavøení smlouvy èi navýšení pøíspìvku úèastníka
PF Èeské Pojiš�ovny èi Komerèní banky

u níže uvedeného poradce
Dále ZDARMA stavební spoøení 

pro osoby nad 55let o cíl. èástce 200tisKè
a dìtem do 10 let cíl. èástce 150tisKè a plyšák MOPY 

( pìkný dárek k vánocùm narozeninám, svátku, apod.)

ANDERA RÝCOVÁ-VYSOCKÁ 606 289 341
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Festival	 Léto	 nad	 Lužnicí	 (14.	
6.	 -	 24.	 6.)	 překonal	 hranice	
jednoho	města	 a	 expandoval	 do	
celé	aglomerace.	Se	svými	akce-
mi	 se	 tak	 připojilo	 kromě	Plané	
nad	Lužnicí	také	Sezimovo	Ústí.	

A	 rozhodně	 se	 nemá	 za	 co	 sty-
dět.	 Představení	 Mlýny	 divadla	
Sklep	 přilákalo	 do	 letního	 kina	
přes	sedm	stovek	diváků,	úspěch	
sklízel	 i	žánrový	festival	heligo-
nek.	 Zastavení	 společné	 plavby	

na	 lodích	 z	 Plané	 nad	 Lužnicí	
do	Tábora	 jsme	zvládli	více	než	
důstojně	a	na	první	ročník	spani-
lé	 cyklojízdy	„na	pohodu“	 s	ná-
zvem	Lužnická	šlapka	se	s	námi	
vydalo	 přes	 130	 cyklistů.	 Tuto	

akci	 podpořila	 finančními	 pro-
středky	 firma	 C-Energy	 a	 firma	
Daich,	 za	 což	 jim	 touto	 cestou	
děkujeme.

Kateřina Nimrichtrová
Měxus

Festival Léto nad Lužnicí

	 Co	si	takhle	poskočit	v	rytmu	
country?	 Že	 to	 neumíte?	 Žádný	
problém.	Už	v	září	se	to	můžete	
naučit.	Chystáme	pro	vás	večery	
s	 country	 tanci	 a	 vyhradili	 jsme	

pro	to	vždy	jeden	pátek	v	měsíci.	
Výuku	 klasických	 i	 moderních	
country	tanců	povedou	tanečníci	
z	Country	klubu	Soběslav	a	prv-
ní	 výukový	 semestr	 zakončíme	

v	 prosinci	mikulášským	 country	
bálem	 s	 živou	muzikou.	 Jednot-
livci	 i	 páry,	 začátečníci	 i	 pokro-
čilí,	 všichni	 jsou	 srdečně	 vítáni.	
Jedna	lekce	vás	vyjde	na	60	ko-

run	 a	 tu	první	 jsme	pro	vás	při-
chystali	 na	 pátek	 14.	 září	 od	 19	
hodin.

Kateřina Nimrichtrová
Měxus

	 Husitské	 muzeum	 v	 Táboře	
chystá	 nové	 doprovodné	 progra-
my	 pro	 Památník	 v	 Sezimově	
Ústí.	 Tato	 expozice	 je	 věnována	
odkazu	 druhého	 československé-
ho	prezidenta	a	zároveň	rodinné-
mu	životu	manželů	Benešových.	
	 „Rádi	bychom	představili	život	
Edvarda	 Beneše	 v	 nových	 sou-
vislostech“,	 říká	 historik	 muzea	
Richard	 Vlasák.	 „Už	 v	 současné	

době	mají	návštěvníci	možnost	vi-
dět	Benešův	život	v	devíti	filmech,	
které	 se	 v	 expozici	 promítají.	Na	
každý	 měsíc,	 říjnem	 počínaje,	
chceme	jednotlivé	filmy	představit	
a	 doplnit	 je	 odborným	 komentá-
řem“.	 Richard	Vlasák	 je	 zároveň	
kurátorem	 sbírek	 Hany	 a	 Edvar-
da	Benešových	v	muzeu,	 a	proto	
připravovaný	program	ukáže	i	za-
jímavosti	z	muzejního	depozitáře.	

První	setkání	bude	na	téma	Edvard	
Beneš	a	Anna	Vlčková.		
	 Od	 října	 se	mohou	 školy	 při-
hlásit	na	lektorský	program	Jak	se	
žilo	ve	vile.	Po	vzoru	vzdělávacích	
modulů,	které	jsou	pro	žáky	a	stu-
denty	už	druhým	rokem	nabízeny	
v	expozici	Husité	a	na	Bechyňské	
bráně,	bude	program	trvat	90	mi-
nut	a	cena	je	stanovena	20	korun	
na	žáka.	„Během	programu	lektor	

třídu	interaktivně	provede	expozi-
cí	a	za	pomoci	pracovních	listů	je	
přivede	 do	 prvorepublikové	 vily	
na	 břehu	 Lužnice“,	 vysvětluje	
Klára	 Smolíková,	 muzejní	 peda-
gožka.	 „Pozornost	 zaměříme	 též	
na	historii	osídlení	Sezimova	Ústí	
a	vznik	diplomatického	sídliště,	u	
jehož	počátků	stáli	tři	kamarádi“.

Klára Smolíková
Husitské	muzeum	Tábor

Do Ústí se žene soběslavská country vichřice

Památník Dr. Edvarda Beneše ožije


