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Kroupy
Dne 29. 7. 2013 se pøehnala pøes 

naše území bouøe doprovázená 
silným vìtrem, pøívalovým deštìm 
a krupobitím. I když toto øádìní 
netrvalo dlouho, zanechalo po sobì 
obrovskou spouš� v podobì vy-
vrácených a polámaných stromù, 
znièené úrody na zahrádkách i na 
polích a v neposlední øadì i roz-
bitých skel u skleníkù. Listí na  
zemi bylo více než zbylo na 
stromech. Nemalé škody vznikly    
i na majetku mìsta, které mìlo cca 
50 škodných událostí. Jen na   
domì è. p. 638, ul. Dukelská bylo 
rozbito v 17 bytech 51 oken.        
Na 10 domech ve vlastnictví   
mìsta byly èásteènì poškozeny 
støechy atd. Snad každého to nìjak 
postihlo.

Vlastníci jednotlivých ne-
movitostí zaèali hned druhý den 
ráno likvidovat následky po bouøi. 
Také pracovníci správy mìsta 
zaèali s postupným úklidem. 
Vedení mìsta na své poradì 
rozhodlo o mimoøádném pøistavení 
kontejnerù na obvyklá místa, aby 
obèané mìli možnost odpad    
uložit. Též byl v provozu Sbìrný 
dvùr v Sezimovì Ústí na Husovì 
námìstí. U kontejnerù vládla obèas 

nervozita, ale vìtšina obèanù   
tento vstøícný krok kvitovala          
s povdìkem. Nakonec se všechno 
zvládlo a já všem pøeji, aby se  
tento živel našemu mìstu dlouhou 
dobu vyhýbal. Je to jen pøání, ale 
pøíroda je pøíroda a vìtru a dešti 
neporuèíme.

Pavel Samec
místostarosta

Krátce z radnice
výstavba cesty pro pìší a cyklisty 
pod dálnicí pro snazší pøístup do 
Turoveckých lesù;

� v ul. Krátká byly instalovány 
cvièební a relaxaèní prvky urèené 
zejména pro seniory;

� v rámci pøíprav rekonstrukce 
vodovodního a kanalizaèního 
øadu a I. etapy oprav ul. Táborská 
probíhá pasportizace dotèených 
nemovitostí (viz samostatný 
èlánek);

� byla podána žádost do ROP na 
projekt komplexní rekonstrukce    
a rozšíøení ul. 9. kvìtna;

� v MŠ 9. kvìtna probíhá odvlhèo-
vání základových zdí.

Mgr. Ing. Martin Doležal 
starosta mìsta

� u projektu Sportovnì-rekreaèní 
areál Kozský potok (koupalištì, 
høištì) se provádí výbìr zhoto-
vitele; 

� v MŠ Kaplického bylo dokon-
èeno zateplení budovy a probíhá 
rekonstrukce sociálního zaøízení;

� v MŠ Lipová probíhá zateplení 
budovy;

� v ul. Švehlova byla dokonèena 
rekonstrukce další èásti chodníku;

� pøed ZŠ Školní nám. probíhá 
rekonstrukce chodníkù, schodištì  
a soch;

� v kuželnì v areálu Hilton byla 
provedena kompletní výmìna 
stavìèù kuželek a elektroniky;

� v lokalitì u Svitu probíhá 

Dne 3. záøí letošního roku si      
pøipomeneme 65. výroèí úmrtí     
Dr. E. Beneše. Mìsto Sezimovo 
Ústí k tomuto výroèí organizuje 
pietní akt u hrobu za úèasti Hradní 
stráže a Hudby Hradní stráže. Sraz 
úèastníkù pietního aktu je v 10.45 
hodin u vstupní branky, zaèátek     
v 11.00 hodin. Pøedpokládaný 
konec v 11.45 hodin. Podle dostup-

ných informací zvažuje Úøad vlády 
otevøít vilu Hany a Edvarda 
Benešových pro veøejnost po ukon-
èení pietního aktu.

Vedení mìsta zve všechny obèa-
ny, kteøí si chtìjí spoleènì toto výro-
èí pøipomenout.     

   
Pavel Samec
místostarosta                       

Pozvánka
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Budeme mít koupalištì?
(MìÚ Tábor, Povodí Vltavy). 
Tomu odpovídá i výsledná podoba 
areálu (úpravy tvaru a posun),  
který se dùslednì vyhýbá zapla-
vovaným pozemkùm a nestaví 
vodì žádné pevné pøekážky 
(oplocení). Naštìstí také mimo-
øádné èervnové povodnì ukázaly 
kvalitu projektu, kdy ani hladina 
Kozského potoka  pø i  jeho 
kulminaci nedosáhla budoucí hrany 
hráze koupací èásti biotopu. 
Obdobnì detailnì byl posuzován     
i soulad projektu s územním 
plánem s ohledem na existenci 
lokálního biokoridoru a biocentra. 
Jestli tak tvrzení v anonymu 
vycházejí z neznalosti èi ne-
schopnosti autora nebo jeho 
úmyslu pouze škodit, se lze jenom 
domnívat.

Úvahy anonyma o možné 
korupci èi vydírání na stavebním 
úøadu jsou pouze dalším, nièím 
nepodloženým, lživým naøèením. 
Proti tomu se souèasné vedení 
mìsta a mìstského úøadu musí 

pøelomu záøí a øíjna, spoleènou 
snahou mìsta Sezimovo Ústí    
a VST bude akci dokonèit ještì      
v letošním kalendáøním roce.

Ing. Milan Míka 
øeditel VST

 

Vìøím, že ano. Zastupitelstvo 
mìsta sice bude o realizaci akce 
jednat až 29. srpna, ale jsem 
pøesvìdèen, že výstavba celého 
sportovnì-rekreaèního areálu          
i souvisejícího nového propojení 
obou èástí mìsta bude mít výraznou 
podporu. Také proto, že to všechny 
politické subjekty ve mìstì mìly ve 
svých volebních programech. 

M u s í m  n a  t o m t o  m í s t ì  
poznamenat, že pokud chceme 
koupalištì stavìt, tak se budeme 
muset obejít bez dotaèních 
prostøedkù. Mìstu sice byla             
v dubnu letošního roku schválena   
z ROP dotace ve výši 15,5 mil. Kè, 
ale toto rozhodnutí bylo na zaèátku 
èervna naprosto neèekanì zrušeno. 
Prý z dùvodu nedostateèného 
majetkoprávního vypoøádání 
pozemku s Øeditelstvím silnic        
a dálnic, kterého se stavba okrajovì 
dotýká. Na stanovisku ROP se 
bohužel nic nezmìnilo ani poté,    
co se mìsto odvolalo a spolu           
s Øeditelstvím silnic a dálnic 

Mìsto Sezimovo Ústí spoleènì   
s  Vodárenskou spoleènost í  
Táborsko (VST) vstoupily do 
závìreèné fáze pøíprav I. etapy 
rekonstrukce Táborské ulice, a to 
jak ulièního profilu, tak vodo-
hospodáøské infrastruktury. I. etapa 
je tvoøena úsekem ulice mezi 
Sídlištìm nad Lužnicí a køižo-
vatkou k pekaøství U Ševèíkù.

Pøedmìtem stavebních prací      
je  celoplošná rekonstrukce 
komunikace a dále rekonstrukce 
stávajících èástí vodovodní a kana-
lizaèní sítì, vèetnì rekonstrukce 
odboèek pro domovní pøípojky.   
Do projektu je dále zaøazena 
rekonstrukce odlehèovací komory 
a èásti odlehèovací stoky. V této 
první etapì bude rekonstruováno 
celkem 530 m kanalizace (283 m 
hlavního øadu a odboèení pro 
pøípojky na veøejném prostranství), 
350 m vodovodu (227 m vodovodu 
pro veøejnou potøebu a odboèení 
pro domovní pøípojky) a 360 m 
povrchù v ulièním profilu.

opakovanì prokázalo, že vše je 
øádnì vypoøádáno. Skuteèné 
dùvody postoje orgánù ROP tak 
zùstaly skryty. Možná se k nim øadí 
i aktivita anonyma, který pøed tím 
obeslal e-maily úøad ROP, èleny 
výboru ROP a nìkteré další 
instituce „zaruèenými informa-
cemi“ o tom, že celý projekt je         
v rozporu s územním plánem, 
lokalita budoucího koupalištì je 
každoroènì zaplavována a že 
kompetentní pracovníci stavebního 
úøadu jsou zøejmì subjekty korupce 
èi vydírání. 

Anonym, zvláštì když má 
žalostnou úroveò a je plný 
gramatických chyb, by si pozornost 
nezasluhoval, ale obsahuje snùšku 
lží a polopravd,     z nichž nìkteré 
se jako fámy objevují i na 
veøejnosti. Je tedy na místì se k nim 
vyjádøit.

Otázka zaplavování dotèených 
pozemkù byla podrobnì a dùslednì 
øešena jak ze strany projektantù, tak 
pøíslušných orgánù státní správy 

Vzhledem ke stavu jednotlivých 
domù v Táborské ulici a s ohledem 
na rozsah výkopových prací jsou 
zpracovávány podrobné pasporty 
nejen stávajících pøípojek, ale také 
pasporty stavu domù a jejich 
statické vyhodnocení. Tento nároè-
ný proces zajistí minimalizaci 
negativních vlivù stavby v prùbìhu 
výstavby na okolní objekty. 
Pasporty budou vypracovány 
postupnì v prùbìhu mìsíce srpna.

Již 18. 7. 2013 zveøejnila VST   
na vìstníku veøejných zakázek 
Oznámení pøedbìžných informací 
o zámìru zahájit výbìrové øízení  
na zhotovitele této stavby ve   
druhé polovinì mìsíce srpna. 
Veøejná zakázka bude vybírána      
v otevøeném øízení, pøedpokládaná 
výše nákladù je 20 mil. Kè 
(stavební objekt komunikace      
cca 5 mil. Kè, kanalizace 13 mil. Kè 
a vodovod cca 2 mil. Kè).

Zahájení stavebních prací je 
možné oèekávat po dokonèení 
výbìrového øízení zhruba na 

dùraznì ohradit, nebo� nazna-
èované praktiky vždy zásadnì 
odmítalo a odmítá.  Nìkomu zcela 
nepochybnì vadí, že by v Sezimovì 
Ústí mìlo vyrùst nìco nového, 
pìkného, smysluplného, nìco, co 
by sloužilo veøejnosti a jeho 
obèanùm. O chybìjícím koupališti 
se v našem mìstì bezúspìšnì 
mluvilo mnoho let, ale nyní je to 
poprvé, kdy je celá akce kompletnì 
pøipravena, vèetnì pravomocného 
stavebního povolení. Související 
projekt cyklostezky a most pøes 
Kozský potok pak navíc znamená 
úplnì nové propojení obou èástí 
našeho mìsta. 

Mìsto má, díky své dosavadní 
stø ídmé investièní  poli t ice,     
k dispozici i potøebné finanèní 
prostøedky, takže je pøipraveno obì 
akce realizovat.

 Mgr. Ing. Martin Doležal
 starosta mìsta 

Pozn.: S podobou projektu se mùžete 

seznámit na úøední a informaèní 

desce MìÚ èi na jeho webu  

04/2013

Pøíprava rekonstrukce ulice Táborská 
vstupuje do poslední fáze

Vážení spoluobèané,
podle informací, které máme      

k dispozici, mohlo dojít v sou-
vislosti s odpojením TV vysílaèe 
Radimovice v nìkterých lokalitách 
našeho mìsta (Sezimovo Ústí I) ke 
zhoršení TV signálu. Pokud by se 
problém týkal vìtšího poètu 
uživatelù na daném území a signál 
by nebylo možno pøijímat ani pøi 
použití kvalitní anténní techniky, 
mohlo by mìsto zahájit jednání      
s Èeskými Radiokomunikacemi    
o výstavbì DVB-T vysílaèe/dokrý-
vaèe. V pøípadì, že máte problém   
s pøíjmem TV signálu, informujte, 
prosím, písemnì Bc. Tomáše 
Váchu, ze stavebního úøadu      
MìÚ, na adresu MìÚ Sezimovo 
Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 
Sezimovo Ústí, èi na e-mail: 
t . v a c h a @ s e z i m o v o - u s t i . c z ,              
s  uvedením Vašeho jména              
a adresy, kde k problému dochází,   
a to do    30. 9. 2013.

Dìkujeme za spolupráci
Mgr. Ing. Martin Doležal

starosta mìsta    

Anketa  
kvalita TV signálu

Vila manž. Benešových 
otevøena pro veøejnost

S potìšením si Vás dovoluji 
informovat, že nové vedení Úøadu 
vlády ÈR na základì naší žádosti    
z èervna t.r. pøehodnotilo svùj 
postoj ke zpøístupnìní vily manž. 
Benešových a rozhodlo o jejím 
otevøení pro veøejnost v roce 2013 
ve dnech 14. - 15. 9., 28. - 29. 9.,   
12. - 13. 10. a 26. - 28. 10. vždy od 
10.00 hod. do 16.00 hod. Bližší 
informace budou k dispozici na 
www.vlada.cz .

Mgr. Ing. Martin Doležal 
starosta mìsta



Bylo proto rozhodnuto u stromu 
provést pøírodì blízkým zpùsobem 
ošetøení øez na stromové torzo. 
Koruna byla redukována do 
bezpeèné velikosti. Na vìtšinì 
zbývajících vìtví byl, pomocí 
korunkových øezù, simulován 
jejich pøirozený zlom s roz-
tøepenými okraji. Odumírání 
senescentního stromu se zbytko-
vou fyziologickou vitalitou bude 
pokraèovat, provedenými zásahy 
byl dokonce rozvoj patogenních 
organismù podpoøen. Strom se tak 
mùže pøirozenì vyvíjet, resp. 
zanikat, prakticky bez nutnosti 
dalších zásahù.  Dùležité je, že 
strom nemusel být pokácen a jako 
odumírající torzo bude sloužit jako 
cenný biotop pro vývoj rùzných 
živoèichù, drobných obratlovcù      
a hmyzu.

Bc. Petr Klíma
oddìlení životního prostøedí
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Ustanovení zvláštního pøíjemce dùchodu

Úprava dubu na torzo 

04/2013

Institut zvláštního pøíjemce 
dùchodové dávky je urèen pro ty 
obèany, kteøí jsou oprávnìnými 
pøíjemci dùchodu a zároveò nejsou 
schopni tento vzhledem ke svému 
nepøíznivému zdravotnímu stavu 
pøebírat nebo nejsou schopni se 
podepsat. Zvláštním pøíjemcem 
dùchodu mùže být jakákoliv 
fyzická osoba, která k tomuto 
udìlila souhlas. Zvláštní pøíjemce 
má pouze oprávnìní dùchod 
pøijímat namísto oprávnìného a je 
souèasnì povinen používat tuto 
dávku dle pokynù oprávnìného. Pøi 
své èinnosti podléhá pøíjemce 
dohledu jednak samotného 
oprávnìného, jednak obecního 
úøadu, který jej do této funkce 
ustanovil. Byl-li však dùchodci 
ustanoven zvláštní pøíjemce, lze 
pak dùchod poukazovat výhradnì 
této osobì, a� již v hotovosti èi ve 
prospìch pøíslušného bankovního 
úètu. V jiném pøípadì by pak byl 
zmaøen úèel, pro který byl zvláštní 
pøíjemce dùchodci ustanovován.

Ustanovení § 118 odst. 3 zák.      
è. 582/1991 Sb., o organizaci           
a provádìní sociálního zabez-
peèení, ve znìní platných právních 

pøedpisù,  upravuje dùvody             
k ustanovení zvláštního pøíjemce. 
Jedná se o pøípady, kdy výplatou 
dávky dosavadnímu pøíjemci by se 
zøejmì nedosáhlo úèelu, kterému 
má dávka sloužit, byly by 
poškozovány zájmy osob, které je 
dùchodce povinen vyživovat èi 
nemùže-li oprávnìný, popø. jeho 
zákonný zástupce, výplatu pøijímat. 
Pokud obecní úøad pro správní 
øízení v dané vìci musí ustanovit 
dùchodci opatrovníka dle ust. § 32 
zák. è. 500/2004 Sb., správního 
øádu, ve znìní platných právních 
pøedpisù, je nutné nejprve vhod-
nou osobu hledat v rámci rodiny     
a osob blízkých oprávnìné osoby. 
Tento opatrovník pak nemùže být 
zvláštním pøíjemcem dùchodu 
oprávnìné osoby.

V souladu s ust. § 8 zákona          
è. 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znìní 
platných právních pøedpisù, je 
øízením o ustanovení zvláštního 
pøíjemce dùchodu vedeno v rámci 
samostatné pùsobnosti obce. 
Místní pøíslušnost je pak stanovena 
dle místa trvalého pobytu osoby, 
které se dané øízení týká.

Úèastníky pøedmìtného øízení     

o ustanovení zvláštního pøíjemce je 
oprávnìná osoba a osoba, jež se má 
stát zvláštním pøíjemcem. Správní 
øízení v dané vìci je vždy zahájeno 
z moci úøední, podnìt k zahájení 
tohoto øízení však mùže podat 
op rávnìná  osoba ,  rod inný  
pøíslušník èi jakákoliv jiná osoba 
na základì písemné žádosti. 
Pøílohou této žádosti pak musí být 
vyjádøení lékaøe o stávajícím 
zdravotním stavu pø í jemce 
dùchodu a jeho neschopnosti 
dùchod pøebírat.  Žádost je pak 
vyøízena bezodkladnì, nejpozdìji 
však do 30 dnù od jejího doruèení. 
Oznámení o zahájení øízení musí 
být oznámeno všem úèastníkùm 
øízení, tzn. osobì oprávnìné, popø. 
jeho opatrovníkovi, a osobì, která 

má býti ustanovena zvláštním 
pøíjemcem.

Správní orgán posoudí všechny 
rozhodné skuteènosti ve vìci,    
v pøípadì nejasných èi neúplných 
podkladù vyzve k jejich doplnìní èi 
objasnìní a poté rozhodne ve vìci 
samé.

V pøípadì úmrtí oprávnìné osoby 
obecní úøad pravomocné roz-
hodnutí o ustanovení zvláštního 
pøíjemce dùchodu neruší.

Formuláø žádosti a bližší 
informace k ustanovení zvláštního 
pøíjemce dùchodové dávky je 
možné získat na Mìstském úøadì 
Sezimovo Ústí, v kanc. è. 114,   
paní H. Øežábková, tel. spojení: 
381 201 114.

Mgr. Petra Nedvìdová

Loni obèané odevzdali k recy-
klaci 170 ks televizí, 416 ks PC 
monitorù a 5 530 kg drobných 
elektrospotøebièù.

Obèané Sezimova Ústí již 
nìkolik let zodpovìdnì tøídí 
elektroodpad. Nyní mùžeme 
pøesnì vyèíslit, kolik elektrické 
energie, ropy, uhlí, primárních 
surovin èi vody obèané díky 
recyklaci ušetøili životnímu 
prostøedí. Víme také, o kolik jsme 
snížili produkci skleníkových 
plynù nebo nebezpeèného odpadu. 
Informace vycházejí ze studií 
neziskové spoleènosti ASEKOL, 
která pro nás zajiš�uje sbìr             
a recyklaci vytøídìných elektro-
zaøízení. Studie hodnotila dopady 
jejich sbìru, dopravy a ekolo-
gického zpracování èi likvidace. 
Výsledky studie byly prezentovány 
formou spotøeby energie, surovin, 
emisí do ovzduší, vody a produkce 
odpadu a prokazují, že zpìtný 
odbìr elektrozaøízení, i tìch 
nejmenších, má nezanedbatelný 
pozitivní dopad na životní 
prostøedí. Zpìtný odbìr a recyklace 
napø. stovky mobilních telefonù 
uspoøí elektrickou energii za více 
než 2200 Kè nebo ropu potøebnou 
pro ujetí 417 km automobilem. 
Díky recyklaci jednoho notebooku 

dojde ke snížení spotøeby ropy, na 
kterou osobní automobil ujede 
témìø 100 kilometrù, nebo dojde     
k úspoøe 392 litrù pitné vody. 
Stejné množství je napøíklad 
spotøebováno pøi 30 cyklech 
myèky nádobí. Z Certifikátu 
environmentálního vyúètování 
spoleènosti ASEKOL vyplývá, že 
obèané naší obce v loòském roce 
vytøídili     170 ks televizí, 416 ks 
PC monitorù, vše o celkové 
hmotnosti 11,38 t a 5,53 t drobných 
spotøebièù. Tím jsme uspoøili 
222,91 MWh elektøiny, 971,1 m3 
vody a 8,33 tun primárních surovin. 
Navíc snížili emise skleníkových 
plynù o 48,44 tun CO2 ekv.,    
a produkci nebezpeèných odpadù   
o 193 tun. Když si uvìdomíme, že 
napøíklad osobní automobil 
vyprodukuje za rok provozu 2 tuny 
skleníkových plynù a jedna 
ètyøèlenná domácnost prùmìrnì 
roènì spotøebuje 2,2 MWh elektri-
cké energie, jsou to impozantní 
èísla. Proto si všichni obèané, kteøí 
zodpovìdnì tøídí a pøispívají tak    
k ochranì životního prostøedí, 
zaslouží obrovský dík.

 Podle materiálu kolektivního 
systému ASEKOL zpracoval.

Petr Klíma

Dub letní v ulici Jana z Ústí         
v Sezimovì Ústí I (nad bývalým 
kinem) je asi 120 let starým, 
dlouhodobì silnì prosychajícím 
jedincem s obvodem kmene        
243 cm. Jeho døíve mohutná 
koruna byla dùsledkem tracheo-
mykózního onemocnìní olistìna 
již jen z 20 %. Dlouhé suché       
vìtve tak pøedstavovaly ohrožení 
provozu v okolí stromu, zejména 
na vozovce a chodníku. Odumíra-
jící strom je však i cenným 
biotopem pro celou øadu  drob-
ných živoèichù, zejména hmyz, 
vyvíjející se v mrtvém døevì.        
V mìstském prostøedí se takové 
stromy témìø nevyskytují, vìtšinou 
jsou všechny kulturnì upravené     
a  zbavené  suchých  vì tv í .  
Zachování vìtšího odumírajícího 
stromu, který by byl upraven       
tak, aby neohrožoval své okolí, by 
bylo pro zajištìní biologicko-
ekologických vztahù pøíznivé.

Sezimovo Ústí recyklací starých 
spotøebièù výraznì pøispìlo 

k ochranì životního prostøedí
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Slévárna KOVOSVITU slaví 
50 let svého vzniku

04/2013

V kvìtnu 1963 povìsili slévaèi    
z KOVOSVITU symbolický první 
odlitek na budovu nové slévárny, 
který zde mùžeme vidìt dodnes.

Slévárenská výroba píše na 
KOVOSVITU bohatou a dlouhou 
historii, která se datuje až do roku 
1940.

Stará slévárna se zaèala budovat 
již v roce 1939, kdy se zakladatel fir-
my Tomáš Ba�a rozhodl zahájit sta-
vební práce, které položily základní 
kámen pro strojírenskou firmu, kte-
rá je na trhu již 74 let. O rok pozdìji, 
v roce 1940, pak byla dokonèena 
stavba této pùvodní staré slévárny. 
Ta fungovala dvacet tøi let a poté,    
v kvìtnu 1963, byla dokonèena 
budova nové slévárny. Na zaèátky 
svého pùsobení zde vzpomíná         
i Miroslav Rùžièka, který v roce 
1962 jako mladý slévaè po vyuèení 
nastupoval ještì do staré slévárny: 
„V nové slévárnì se práce zrychlila 
a usnadnila. Podstatnì se také zlep-
šilo sociální zázemí a ovzduší. Mìli 
jsme dostateèné množství sprch      
a nemuseli jsme stát frontu, tak jak 
to èasto bývalo ve staré slévárnì,“ 
vzpomíná pan Rùžièka. A byl to prá-
vì Miroslav Rùžièka, který spolu    
s mistrem Meleckým povìsili na 
novou budovu první odlitek, který 
tam visí dodnes.  

Projekty pro stavbu nové specia-
lizované slévárny byly situovány 
do sedmi hal a koncipovány na výro-
bu odlitkù pro obrábìcí stroje. 
Pozdìji vznikla i osmá hala. 
Výroba v nové slévárnì byla pod-

statnì více mechanizovaná a byly 
zde zavedeny nové technologie, 
napøíklad nízkofrekvenèní elektric-
ké indukèní pece Siemens. V èerv-
nu 1963 pak byl zahájen provoz na 
kuplovnách a tìžké a støední for-
movnì a jadernì. O rok pozdìji 
byla dána do provozu strojní for-
movna.

Technologie výroby odlitkù pro-
šla dlouhou cestou inovace. 
Slévárna v souèasnosti používá 
technologie, které mají zásadní pøí-
nos v produktivitì práce, ke snižo-
vání variabilních nákladù, v rych-
losti zjištìní požadovaných para-
metrù a mají pozitivní vliv na kvali-
tu výrobku. Od roku 2000 se vyrá-
bìný sortiment také rozšíøil o tvár-
nou litinu, která je na trhu rok od 
roku více žádaným sortimentem. 
Pøedevším z dùvodu lepších 
mechanických vlastností než u šedé 
litiny a z dùvodu nižších nákladù na 
výrobu oproti oceli.

Kovosvitská slévárna má rovnìž 
za sebou nìkolik prvenství. V kvìt-
nu a prosinci 2011 byl odlit seg-
ment o váze 13 216 kilogramù. 
Jednalo se o lože pro kovosvitský 
stroj MCU 3000. Odlitek byl z šedé 
litiny tøídy 25 a pro výrobu formy 
byl použit formovací rám o rozmì-
rech 6 000 x 2 750 x 1000/350 mili-
metrù. Odlitek lože chladl 80 hodin 
ve formì. V té dobì to byl opravdo-
vý unikát, kdy nìkolik odborníkù 
potvrdilo, že takto tìžký odlitek je 
na horní hranici slévárenských mož-
ností. Další unikátní odlitek, lišící 

se podstatnì od standardní výroby, 
která probíhá na døevìných nebo hli-
níkových modelech, byl vyroben 
na polystyrenovém modelu v roce 
2013. Tento typ modelu je na jedno 
nebo více použití.  V pøípadì mode-
lu na jedno použití se jedná o tzv. 
„spalitelný model“. Ten se v pod-
statì ponechá uvnitø formy a po 
jejím odlití dojde ke spálení mode-
lu. Tato technologie se zpravidla 
používá pro atypické odlitky, které 
se neopakují. Odlitek o váze 7200 
kilogramù byl ve slévárnì zhoto-
ven touto technologií poprvé v his-
torii v KOVOSVITU. Již v roce 
2012 byly vzorkovány odlitky na 
model z polystyrenu, avšak zdaleka 
nedosahovaly takových rozmìrù     
a váhy.

V souèasné dobì pracuje ve slé-
várenské výrobì na KOVOSVITU 
252 zamìstnancù, z toho je 160 
výrobních dìlníkù, 60 nevýrobních 
a zbytek tvoøí THP pracovníci. 
Roènì vyrobí 9 500 tun odlitkù       
a pro vlastní potøebu 1 500 tun. 
Výroba je soustøedìna na drobné 
formovnì pøedevším na automobi-
lový prùmysl, zemìdìlské stroje     
a prùmyslové pøevodovky. Na 
støední formovnì jsou to odlitky 
pro obrábìcí stroje, armatury a prù-
myslové pøevodovky. A na tìžké 
formovnì pro obrábìcí stroje         

a armatury.
Od roku 2010 je kovosvitská slé-

várna samostatnou ekonomickou 
jednotkou, které se díky spoleèné 
práci daøí naplòovat požadavky na 
litinu pro obrábìcí stroje, dosaho-
vat zisku a rentabilnì investovat. 
Tím se kovosvitská slévárna øadí 
mezi plnohodnotnì konkurenèní 
subjekty v tržním prostøedí.

Martin Mašek
øeditel slévárny (s pøispìním 

pana Miroslava Rùžièky)

�  Prodám garáž na Hil tonu                  

v Sezimovì Ústí 2. Levnì.

Tel. 774 622 127

�  Koupím byt v Sezimovì Ústí 2, 2+1, 
2pøípadnì 3+1 do 65m , v os. vlast-

nictví, zvýšené pøízemí (1. schodiš-

tì) nebo 1.- 5. patro s výtahem. 

Klidné prostøedí.    Tel. 773 626 167

� Dlouhodobì pronajmu byt 2+1         

s balkonem v Sezimovì Ústí II.

Tel. 724 254 197

�   Koupím garáž na Hiltonì.

Tel. 608  933 132

�  Prodám garáž s montážní jámou      

u Hiltonu v Sezimovì Ústí II. 

Tel. 724 254 197 

RK prosím nevolat.

�  Koupím RD nebo jeho èást             
2v Sezimovì Ústí 1 do 60m .

Tel. 606 309 146

�

2 Pronajmu zrekonstr. garsonku 21m  

v Sez. Ústí - Dukelské ulici - 1 patøe. 

WC, sprchový kout, nová kuchyò-

ská linka, plast. okna a nové lino. 

RK nevolat! Cena: 2300,-Kè + služ-

by.                          Tel. 775 070 739

Info a foto na: www.kali.cz/garsonka 

Inzeráty:

Úøední hodiny
Mìstského úøadu

Sezimovo Ústí

Pondìlí
8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00

Úterý
13:00 - 15:00

Støeda
8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00

Ètvrtek
13:00 - 15:00

Pátek
8:00 - 11:30
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Telefony
mìst. úøad
ústøedna - 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

• Ing. Miroslava Svitáková
  tajemnice MìÚ, 381 201 134

• Jitka Bláhová, sekretariát,
   381 201 127

• Nadìžda Øezáèová, matrika
   381 201 112

• Helena Øežábková, odd. soc.
   péèe, 381 201 114

• peèovatelská služba
   777 794 874

• Miroslav Píbil, ved. staveb-
   ního úøadu, 381 201 118

• Bc. Novotný Jan, zást. ved.
   stavebního úøadu, 
   381 201 140

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

• Jana Koubová, poplatek
   za kom. odpad, 381 201 129

• Jana Komárková, poplatky
   psi, 381 201 121

• mìstská policie
   723 149 972, 381 276 003

• Jaroslav Kupsa, øeditel sprá-
   vy mìsta, 381 200 430,
   777 794 872

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

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

• Mgr. Romana Krùèková,
   øeditelka MSKS (kultura)
   381 276 710, 737 254 683

• Jitka Kovandová,  kniho-
   vnice S.Ú. 1,  381 201 145

• Jiøina Kalenská, knihovnice
   S.Ú. 2,  381 276 043
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Svìt se dynamicky vyvíjí a tech-
nický pokrok pronikl i do oblasti 
vzdìlávání. Aktuálním trendem je 
úspora èasu za cestování a dostup-
nost vzdìlávání v místì a èase, kte-
ré Vám vyhovují. Za kurzy tak již 
nemusíte cestovat. Mùžete si je 
spustit na internetu, kdekoli a kdy-
koli.

Již delší dobu se na poli vzdìlá-
vání objevuje tzv. e-learning          
a mùžeme øíct, že si tam vydobyl 
své pevné místo. E-learning si 
mùžeme pøedstavit jako pøedem pøi-
pravené vzdìlávací materiály        
v elektronické podobì, které si 
úèastník prochází formou samostu-
dia. Materiály mívají nejèastìji for-
mu prezentace s multimediálními 
èi interaktivními prvky (tìmi 
mohou být napø. rùzná videa, zvu-
kové soubory, testy èi úkoly). Kurz 
si mùžete spustit v jakoukoli denní 
dobu a kdekoli, a� už jste právì 
doma, v práci èi na dovolené. 
Výuku mùžete také pøerušit a neo-
mezenì se k ní vracet.

Novìjší formou vzdìlávání pøes 
internet jsou pak online kurzy, 
nìkdy nazývané také webináøe. 
Jedná se o výuku v reálném èase      
s živým lektorem. Úèastník se pøi-
hlásí v pøedem urèený èas na svém 
poèítaèi do virtuální tøídy, kde má 
možnost vidìt i slyšet lektora, sle-
dovat jeho prezentaci èi zapojovat 
se do diskusí s ostatními úèastníky. 
Tato forma výuky si tedy zachová-
vá výhodu interaktivity, komunika-

ce s lektorem a úèastníky, pøitom 
ale kurz mùžete sledovat z jakého-
koli poèítaèe s internetem. Lektor 
tedy „pøijde se svým školením až za 
vámi“.

Obì výše zmínìné metody  vyu-
žívá také projekt zamìøený            
na obèanské vzdìlávání, který        
s ústøedním mottem „Nebuï     
ovèan! Obèanskou gramotností pro-
ti ovèanství“ pøináší návod, jak se 
úèinnì zapojit do obèanského živo-
ta. Projekt se zamìøuje na pìt 
témat: Aktivní obèanství a partici-
pace obèanù na veøejném dìní, 
Odpovìdný pøístupu k životnímu 
prostøedí, Odpovìdný pøístupu      
k financím, Multikulturalismus       
a prevence extremismu a Dobro-
volnictví.

Všechny kurzy jsou realizovány 
zdarma a srozumitelnou formou       
s dùrazem na praktické pojetí a vyu-
žití. Pokud si tedy chcete vyzkoušet 
zdarma moderní výukové metody   
v praxi a pøiuèit se obèanským 
dovednostem, navštivte projektové 
stránky www.nebudovcan.cz, kde 
najdete termíny i detailní informa-
ce.

Celý název projektu: „Podpora, 
stimulace a propagace dalšího vzdì-
lávání jednotlivcù v oblasti odbor-
ných a obecných kompetencí“, reg. 
è. CZ.1.07/3.1.00/37.0206. Projekt 
je financovaný Evropskou unií        
a státním rozpoètem Èeské    
republiky.

NIKAM NECHOÏTE. 
OBÈANSKÉ VZDÌLÁVÁNÍ 

PØIJDE ZA VÁMI!

od 29.5.2013 - do 29.7.2013

Narození:
Brabcová Lucie
Vavrušková Ema
Fichtner Jakub
Fojtová Emily Františka
Schwarz Kevin
Èítková Lenka
Juhás Ondøej
Nì mcová Tereza
Èechová Anežka
Chodurová Agáta
Podlaha Jan
Stryhalová Linda
Koudelka Lukáš

Zemøelí:
Borský Vojtì ch
Èadek Zdenì k
Friedl Zdenì k
Fukalová Marie
Havlín Jiøí
Hrubešová Milada
Janurová Anna
Kovaøík Adolf
Linhartová Zdeòka
Matoušková Zdeòka
Motalíková Jana
Pechová Hana
Peška Josef
Sušek Jaroslav
Svatošová Rùžena
Šindeláø David
Váchová Julie

Spoleèenská 
kronika � Dìkujeme panu starostovi za pøá-

ní k narozeninám.
Manž. Jaroslav a Libuše Nygrýnovi

� Dìkuji panu starostovi Mgr. Ing. 
Doležalovi za blahopøání k naro-
zeninám.              Anna Šimková

� Dìkujeme panu starostovi a sbo-
ru pro obèanské záležitosti za bla-
hopøání k našim narozeninám a za 
pøedání dárku paní Bohunce 
Máchové.

Marie a Zdenìk Blandovi

� Za milé blahopøání k mým naro-
zeninám a  za dárek dìkuji sboru 
pro obèanské záležitosti,  panu sta-
rostovi a celému vedení našeho 
mìsta.            Vìroslava Èápová

� Dìkuji panu starostovi za blaho-
pøání k narozeninám.

Stanislav Šenkýø

� Dìkuji panu starostovi za blaho-
pøání k narozeninám.

Václav Havlín

Podìkování:
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Kronika pøedstavuje: 
Božena Pencová

04/2013

G-centra a mnoho známých.           
A když pøijdou za ní dìti, tak jí nic 
nechybí. A Sezimovo Ústí ji stále 
zajímá. Ráda by ještì vidìla domky 
u Nechyby. Radost jí udìlala dcera, 
která ji zavezla podívat se na 
výstavbu dálnice. Prostì sleduje, 
co nového mìsto skýtá, ète noviny, 
jejím oblíbeným èasopisem jsou 
Kvìty. Pøeèetli jsme si obyèejný pøí-
bìh ženy, která vìtšinu života pro-
žila ve mìstì Sezimovo Ústí a která 
na tuto dobu ráda a s láskou vzpo-
míná. Závìrem paní Božence 

Pencové mùžeme popøát co jiného 
nežli zdraví a zase zdraví, nohy aby 
nebolely a dál šlapaly s pomocí 
hùlek a hlava i nadále sloužila jako 
doposud (paní Pencová si pamatuje 
všechna jména lidí, mìst, letopoè-
ty). Dlouhovìkost mají v rodì, nej-
starší z jejích sester se dožila 104 
let. Ještì po mnoho let jí pøejeme 
spokojený život mezi svými milý-
mi i mezi pøáteli. 

Anna Sluneèková 
kronikáøka mìsta

V jedno horké letní odpoledne 
jsem se vydala do táborského       
G-centra, abych pro kroniku i pro 
ètenáøe Novinek zachytila vyprá-
vìní o životì obèanky mìsta 
Sezimovo Ústí paní Boženy 
Pencové. Paní Pencová se narodila 
v roce 1914, tedy kdo rychle poèítá, 
zjistí, že je jí pouhých 99 let. Tedy 
bude  v listopadu letošního roku. 
Patøí mezi pìt nejstarších obyvatel 
G-centra, zaøízení pro seniory        
v Táboøe. Má úžasnou pamì�,        
a tak povídání s ní bylo víc než pøí-
jemné a zajímavé. Na svìt pøišla 
paní Pencová ve vesnièce Podhájí    
u Týna nad Vltavou jako jedno        
z osmi dìtí. Narodilo se sedm dcer   
a jeden syn. Rodina Sobíškù jako 
celý rod byla pøíkladem vzájemné 
soudržnosti. Vesnièka Podhájí stej-
nì jako ještì nìkolik dalších muse-
la ustoupit výstavbì Jaderné elek-
trárny Temelín. Paní Pencová øíká, 
že rodièe se vystìhování naštìstí 
nedožili, to zažila až jedna ze sester, 
která v domku po rodièích bydlela. 
Život paní Pencové šel jinou cestou. 
V roce 1941 se vdala za chlapce, 
který pocházel z vesnièky Krè        
u Písku a který se vyuèil kováøem. 
A toto øemeslo ho pozdìji, když hle-
dal bydlení pro svoji rodinu, zaved-

lo do Sezimova Ústí. To se psal rok 
1945. Mladá rodinka, kde už byla 
na svìtì prvorozená dcera, se po 
rùzných peripetiích nastìhovala do 
ba�ovského domku ve Švermovì 
ulici na tzv. šikmý chodník. Manžel 
zaèal pracovat ve firmì Kovosvit 
nejprve ve své profesi kováøe, opra-
voval jeøáby, pozdìji pracoval jako 
montér strojù. Po šesti letech po dce-
øi pøišel na svìt i syn. Paní Pencová 
obstarávala rodinu, šila, pletla na 
své dìti, ale i na dìti svých pøíbuz-
ných. Když potomci povyrostli, 
zaèala pracovat rovnìž ve firmì 
Kovosvit nejprve v kuchyni, potom 
12 let jako jeøábnice. Práce ani 
výšek se nebála. Firmì Kovosvit, 
mìstu Sezimovo Ústí i domku 
zùstali vìrni po celý život. Když 
manžel v roce 1990 zemøel, žila 
paní Pencová dál v domeèku mezi 
sousedy sama. Dennì chodila pìš-
ky na táborský høbitov za svým 
mužem. Zahrádka byla její zálibou, 
útìchou i radostí. Roky však pøibý-
valy, síly ubývaly a tak od roku 
2007 je paní Pencová obyvatelkou 
G-centra a jak sama øíká, je zde veli-
ce spokojená. Má tu vše co mìla 
ráda. Útulnì zaøízený pokojík s bal-
konem, kuchyòkou i vlastním soci-
álním zaøízením, péèi pracovníkù 

domácnosti zdarma. Pro více 
informací jsme pro vás pøipravili 
informaèní setkání dne 10. 9. 2013 
od 18:00 v malém sále kina 
Spektrum. Zde se dozvíte, jak 
funguje trh s energiemi, z èeho      
se skládá cena energií, na co si 
dávat pozor pøi podomním prodeji, 
jak fungují elektronické aukce       
a budou Vám zodpovìzeny   
veškeré dotazy. Pøineste roèní 
vyúètování a smlouvu o dodávce 
elektøiny a plynu, a hned na místì 
se dozvíte, kolik by mohla èinit 
vaše úspora. 

Mgr. Kateøina Kraclová
tel.: 773 507 186, www.terragroup.cz

Urèitì jste už slyšeli o úsporách 
docílených e-aukcemi. Nyní máte 
možnost ušetøit i Vy doma.

Pøedmìtem e-aukce je snižování 
ceny elektøiny a plynu. Sdružíme 
velký objem odbìrných míst          
a dlouhodobì provìøení dodavatelé 
se snaží získat zakázku pro sebe, 
formou elektronické aukce, kde 
soutìží o nejnižší cenu. Na základì 
takovéto dražby pøes internet 
získáte nejvýhodnìjší cenu na trhu, 
která je zafixována na 24 mìsícù. 
Úspory jsou øádovì 20-30%, tedy 
obvykle nìkolik tisíc korun pro 
každou zúèastnìnou domácnost. 
Elektronická aukce je  pro 

Snižte s námi náklady 
Vašich domácností  Roman Peteøík

Okružní 373, 391 11 Planá nad Lužnicí

e mail: 
podlahypeterik@seznam.cz
-

DODÁVÁ A POKLÁDÁ :
-
-
-
-
-
-

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

Dovoz vzorkù podlah a zamìøení ZDARMA

mobil : 773 558 127, 606 558 127
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M sto Sez. neruèí za kvalitu 
a úèinnost jakéhokoliv výrobku nebo
služby nabízených v reklamì nebo 
jiném materiálu komerèní povahy.

ì Ústí 
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Cesty  bývají klikaté, bývá jich 
hodnì a èasto se potkávají na køižo-
vatkách. Mohou se setkat jen krátce 
a pokraèovat dál samostatnì, ale 
také se mohou spojit v jednu cestu 
spoleènou a to se stalo nám. Pøed 
rokem se Hanka Kazatelová roz-
hodla poøádat turistické akce pro 
seniory. Pøed rokem jsme si s Janou 
Richterovou øekly, že by se nám líbi-
la hravá a povídavá setkávání se 
sezimoústeckými seniory a právì 
tehdy se naše cesty setkaly. Vznikla 
Klubovna III. vìku, jejímž cílem 
bylo nabídnout možnost aktivnì    
a zajímavì strávit volný èas. Mohlo 
se to stát i proto, že jsme našly vel-
ké pochopení u pracovníkù 
Mìxusu a u pana starosty, kteøí nám 
vytvoøili skvìlé zázemí, pøedevším 
poskytli prostory, ve kterých 
schùzky probíhaly.

 Nejprve se konaly v klubovnì 
Mìxusu, pozdìji v klubovnì           
v Jiráskovì ulici. Scházeli jsme se 
jedno pondìlí v mìsíci. Co bylo 

náplní našich setkání? Každá 
schùzka mìla nìjaké hlavní téma -
vzpomínkové - povídali jsme si 
napø. o knížkách našeho dìtství, 
„hravé“ – podporovali jsme rozvoj 
fantazie, pamìti a tvoøivosti, aktiv-
ní – trochu jsme si i zacvièili a popo-
vídali o správné výživì atd. Pøi 
všech èinnostech však byla nejdù-
ležitìjší dobrá nálada.

Hanka Kazatelová každý mìsíc 
pøipravila zajímavou vycházku do 
okolí mìsta a mnozí se divili, co 
všechno se pøímo v Sezimovì Ústí 
mùže vidìt. Víte napø., kolik je ve 
mìstì studní a kudy vede Hrabìcí 
pìšinka v Plané nad Lužnicí? Ten, 
kdo se vycházek úèastnil, už to ví.

Bìhem prázdnin se náš pøípravný 
tým rozrostl o další èlenky: Hanku 
Hrazánkovou a Jitku Koláøovou,     
a tak mùžeme naši èinnost rozšíøit. 
Od poloviny záøí se budou schùzky 
konat každé pondìlí odpoledne      
v klubovnì v Jiráskovì ulici. Èin-
nost bude podobná jako v minulé 

paní Hanì Kazatelové podìkovat 
za její obìtavou a pøedevším bez-
platnou práci, kterou pro Klubovnu 
III. vìku dìlá. Její vycházky se stá-
vají èím dál populárnìjšími,    
z èehož máme opravdu radost. 
Velký dík samozøejmì patøí i lek-
torkám Jindøišce Bumerlové a Janì 
Richterové, které vedly klubovnu 
do prázdnin a nyní po létì jdou do 
toho s ještì vìtším nasazením. 
Díky nim budete moci navštìvovat 
Klubovnu III. vìku každý týden. 
Také ony dìlají tuto práci zadarmo 
a ve svém volném èase. Pøestože už 
nebudeme klubovnì propùjèovat 
prostor, nebo� nová základna    
v Jiráskovì ulici je pro schùzky 
vhodnìjší, chceme i nadále tuto 
aktivitu podporovat alespoò    
v oblasti propagace a nìkteré její 
èinnosti propojovat s tìmi našimi. 
Jde pøeci hlavnì o to nabídnout 
našim seniorùm kvalitní využití vol-
ného èasu a pestré kulturní vyžití.

Kateøina Nimrichtrová, Mìxus

sezonì. Každé setkání bude mít  
své téma - vyprávìcí - mùžeme 
zavzpomínat na písnièky, které 
jsme mìli rádi (a tøeba si je i zazpí-
vat), tvoøivé – pod vedením lektorù 
si mùžeme i nìco vyrobit, rozvíjecí 
a aktivní - opìt si nìco „zahrajeme“, 
zacvièíme si a dozvíme se nové 
vìci o stravování a o oblíbených 
receptech, poznávací - pøijdou lidé, 
kteøí budou vyprávìt o zajímavých 
místech a èinnostech,  napø. o sbì-
ratelství.  H. Kazatelová má pøipra-
vené další cesty do okolí mìsta. 
Možností je tedy mnoho, ale hlavní 
je, že se mùžeme potkávat, popoví-
dat si, naslouchat a pomáhat si        
a být spolu. Chceme si užít i legraci 
a zábavu, takže si na první schùzce 
16.9. od 15 hodin i zazpíváme        
a zahraje nám k tomu harmonikáø.  
Moc se tìšíme na setkání s vámi.

Jindøiška Bumerlová

Za Mìstské støedisko kultury      
a sportu bychom touto cestou chtìli 

Buïme spolu v Klubovnì III. vìku

Hrdina napínavého poøadu televi-
ze Nova  Josef  Klíma zavítá v øíjnu   
i do Sezimova Ústí. Vidìt ho „Na 
vlastní” oèi mùžete i vy, a to v klu-
bovém poøadu Mùj život reportéra, 
který jsme si pro vás pøichystali     
na ètvrtek 24. 10. od 19 hodin. 
Zhruba devadesátiminutové pásmo 
je  založené na vyprávìní o konkrét-
ních a skuteèných událostech, které 
se staly pøi natáèení jednoho z nej-
známìjších publicistických poøadù. 

V øíjnu uvidíte Josefa Klímu 
Na vlastní oèi 

Zprávy z kultury

Novou sezonu taneèních veèerù 
otevøe „Èenda“ Dafèík  

Samozøejmì budete moci Josefu 
Klímovi pokládat i všeteèné otázky, 
na které vám rád odpoví. A nakonec, 
což mnohé z vás tøeba pøekvapí, vez-
me do ruky kytaru a zazpívá své 
autorské písnì. Nenechte si ujít 
setkání s letošním držitelem ceny 
TýTý v kategorii Osobnosti televiz-
ní publicistiky a zároveò absolutní-
ho vítìze této ceny televizních divá-
kù v roce 2013. Na vstupném zapla-
títe 90 korun.

rických tancù, první je zaøazena do 
našeho programu ve støedu 9. øíjna. 
Podrobný soupis lekcí najdete na 
prùkazce, kterou si budete moci poøí-
dit v kanceláøi pøedprodeje 
Mìstského støediska kultury a spor-
tu nejpozdìji do konce záøí za 470 
korun. Až odchodíte všech osm lek-
cí, urèitì prùkazku nevyhazujte, pro-
tože se automaticky stává volnou 
vstupenkou na listopadový taneèní 
veèer s kapelou Klávesy Band.

V uplynulé sezonì jsme se spoleè-
nì s Martinem Milerem pustili do 
hodin tance. Ohlasy nás pøesvìdèily 
o tom, že pokraèovat budeme i na 
podzim. Jen zvolíme trochu jinou 
formu. Vy, kteøí máte o tancování 
zájem a chcete se opravdu nìco nau-
èit, urèitì oceníte, že pùjde o ucele-
ný kurz, který bude nìkam smìøovat 
a na jehož konci vás dokonce èeká 
malá odmìna. Martin Miler si pro 
vás pøipravil osm lekcí latinskoame-

Taneèní hodiny vymìníme za kurz 

Už v záøí vás opìt pozveme do 
Spektra na tancování. Na radu 
nìkterých z vás jsme jen trochu posu-
nuli termíny, abychom si nekonku-
rovali s Táborem. Taneèní veèery se 
budou konat vždy pøedposlední 
týden v mìsíci. Do kalendáøe si tak 
mùžete poznamenat data 20. záøí, 18. 
øíjna a 22. listopadu. Výjimku samo-
zøejmì tvoøí ten silvestrovský. Ten 
jsme pro vás pøipravili na pátek     
27. prosince. Doufáme, že se vám 
loni líbila kapela Senior band, pro-

tože letos jsme je na oslavu konce 
roku pozvali znovu. Ten houslista 
pøece nemìl chybu! Urèitì také oce-
níte, že už funguje restaurace, jejíž 
personál se bude k vaší spokojenosti 
starat o obèerstvení. V rámci mož-
ností jsme se také pokusili o zvele-
bení vestibulu, sedìt už budete     
u nových stolkù a na nových židliè-
kách. Vstupné stále držíme na loò-
ských osmdesáti korunách a sezonu 
otevøe vám známý Èenda Dafèík.

Mìstské støedisko kultury a spor-
tu chce od záøí navázat spolupráci     
s novou táborskou agenturou, která 
se mimo jiné zabývá hlídáním dìtí. 
Tuto službu totiž rodièùm nabízí 
také v dobì konání rùzných kultur-
ních akcí. To znamená, že napøí-
klad na Mikulášskou besídku   
nemusíte se svým potomkem, ale 
vložíte ho do péèe profesionální 
chùvy, která se v té dobì o nìj 

postará. Stejnì tak mùžete tuto služ-
bu ale využít v pøípadì, že chcete jít 
do divadla a nemáte žádné hlídání. 
Ceník a podrobný popis služeb 
najdete na stránkách 

http://unionangels.com/, nebo na 
Focebooku 

Https://www.facebook.com/Uni
onAngels

Kateøina Nimrichtrová
Mìxus

Na kulturních akcích MSKS 
si mùžete odložit vaše ratolesti  
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Jako jediný získal scénárista        
a režisér Ladislav  Plecitý licenci 
na  pov ídku  svì toznámého  
spisovatele Terryho Pratchetta       
a kino Spektrum  bude mít díky 
t o m u  s v ì t o v o u  p r e m i é r u .  
Absolventský film Poslední 
odmìna se odpromítá vùbec 
poprvé  v Sezimovì Ústí. Proè 
právì tady? Témìø celý snímek se 
natáèel v Táboøe a jeho okolí. Mezi 
místy, kde se doèasnì usídlil 
filmový štáb, byl také náš Kozí 
hrádek. V pátek 4. øíjna se mùžete 
pøijít na vlastní oèi pøesvìdèit, jak 
se pod rukama mladých umìlcù 
zmìnily vám známé scenérie. 
Slavnostní premiéru okoøení 
autogramiáda pøedstavi te lù  
hlavních rolí Marka Igondy, Jarka 
Hylebranta èi Tomáše Matonohy. 
Ladislavu Plecitému, mladému 
režisérovi, studentovi Filmové 
akademie Miroslava Ondøíèka       
v Písku jsme položili nìkolik 
otázek, které se vztahují k filmu      
a natáèení v našem regionu.

Proè jste si vybrali pro natáèení 
právì Tábor a jeho okolí?

Rozhodnutí toèit v Táboøe padlo 
zhruba tøi mìsíce pøed natáèením, 
bìhem tak zvaného prùzkumu 
realizace. Tehdy jsme s vedoucím 
produkce Ondøejem Polákem 
hodnì diskutovali nad tím, kde       
a jak celý film zrealizujeme a byl to 
právì on, kdo pøišel s návrhem toèit 
v Táboøe. Zajeli jsme se podívat na 
nìkolik lokací a já jsem byl nadšen, 
protože Tábor je krásné mìsto. 
Historické centrum je neuvìøitelnì 
fotogenické a má silnou atmosféru. 
Dùležité pro nás bylo také to, že 
není pøíliš vzdálené od Prahy, takže 
nebylo až tak logisticky nároèné 
pøesouvat herce, štáb, techniku, 
dekorace apod. V Táboøe a okolí 
jsme našli prakticky všechny 
lokace, které jsme potøebovali - 
krásné exteriéry, designovì 
vyšperkovaný klub Kotnov, 
historickou zøíceninu Kozí hrádek, 
divadlo apod. Navíc vše témìø na 
jednom místì, takže jsme mohli 

toèit a nezdržovali se zbyteènými 
pøesuny. Celý film jsme natoèili      
v reálu, žádnou scénu jsme 
nemuseli stavìt v ateliéru. Líbilo se 
mi také, že Tábor je relativnì malé 
mìsto, takže jsme nebyli tolik      
na oèích a mìli klid na práci.          
A velmi mne pøekvapil pozitivní                 
a shovívavý pøístup táborských 
obyvatel k našemu zámìru, a� už to 
bylo ze strany vedení mìsta èi 
místních podnikatelù, kteøí nám      
v mnohém vyšli vstøíc a velmi nám 
pomohli. Táboru vdìèím za mnohé, 
potkal jsem tam spoustu úžasných 
lidí a tìch nìkolik mìsícù pøed       
a bìhem natáèení strávených           
v tomto mìstì bylo prostì skvìlých. 

 
Vyhovoval Kozí hrádek plnì 

vašim pøedstavám, nebo jste 
museli scénu pøizpùsobovat?

Kozí hrádek byla skvìlá lokace, 
moje nejoblíbenìjší. A myslím,     
že stejnì nadšený z ní byl                
i kameraman Ondøej Kos a další 
èlenové štábu. Pøizpùsobovali jsme 
si ji jen v detailech, ve spolupráci     
s táborským Housovým mlýnem     
a agenturou ARGO jsme tam 

nechá zemøít svojí slavnou postavu 
Barbara Erdana. Ten se však druhý 
den ráno zhmotní u jeho dveøí s tím, 
že pøišel za svým stvoøitelem a žádá 
od nìj svou poslední odmìnu - tedy 
to, že bude navìky hodovat a hýøit    
v jeho domì. Tím se rozpoutává 
kolotoè událostí, bìhem nichž se 
musí Kevin Jareš vyrovnávat nejen 
s problémy se svojí pøítelkyní 
(Lenka Zahradnická) a chamtivým 
agentem (Tomáš Matonoha), ale     
i s tím, že se mu do obýváku 
nastìhoval dvoumetrový váleèník 
z fantasy svìta.

Má snímek nìjaké hlubší 
poselství? Co by si diváci z pro-
mítání mìli odnést?

U r è i t ì  m á .  Ta  l á t k a  j e  
ambivalentní v tom smyslu, že to 
není jen èistokrevná fantasy nebo 
prvoplánová komedie, ale øeší 
pomìrnì závažná traumata hlavní 
p o s t a v y  a  n ì k o l i k  v e l m i  
zajímavých problémù. V èem je 
pravé štìstí, co nás naplòuje, èemu 
vìøíme? Co dìlat, když ztratíme 
milovanou osobu? Jak moc je 
dùležité snít? Jak se vyrovnat se 

pøivezli pár drobných dekorací, 
které celý prostor oživily. S pomocí 
nìkolika praktických efektù (ohnì, 
mlha) jsme si pohráli s atmosférou 
a pár dalších efektù budeme ještì 
dodìlávat digitálnì v prùbìhu 
dokonèovacích prací.

Pro naši pøedstavu kolik jste 
mìli natoèených hodin materiálu 
pøed støíháním?

Bylo to zhruba 25 hodin, ze 
kterých vznikne 40 minut dlouhý 
snímek.

Co mùžete prozradit o dìji 
filmu, aniž byste odkryli svoje 
karty?

Hrdinou Poslední odmìny je 
spisovatel Kevin Jareš (Jarek 
Hylebrant), který se proslavil fan-
tasy ságou o Barbaru Erdanovi 
(Marko Igonda). I pøesto že je 
slavný, úspìšný a velmi bohatý, 
nìco mu v životì chybí. Možná 
prochází jakousi krizí støedního 
vìku, možná si úspìch vybírá svoji 
daò na jeho osobním životì. Proto 
se rozhodne udìlat radikální krok - 
napíše poslední knihu, ve které 

Barbar Erdan zemøel, ale chce svou poslední odmìnu. 
Jak to dopadne, uvidíte v kinì Spektrum 4. øíjna 
ve svìtové premiéøe spojené s autogramiádou  



Poslední odmìna navíc není úplnì 
èistokrevnou fantasy. Jedná se 
spíše o hoøkou komedii s fantasy 
prvky. Nicménì mnì osobnì je 
velmi blízká tvorba spisovatele 
Terryho Pratchetta - autora literární 
pøedlohy filmu. Možnost natoèit 
tuto adaptaci je pro mì doslova 
splnìným snem.

Jak je možné, že se vám 
podaøilo zaujmout vašeho  
oblíbeného spisovatele natolik, že 
jste získal jako jediný v Èechách 
licenci na tuto povídku?

Paradoxnì asi o mìsíc déle než 
psaní samotného scénáøe mi trvalo 
pøeložit jej do angliètiny. Poté jsem 
ho poslal pøímo panu Pratchettovi, 
pøipojil k tomu režijní explikaci     
a pár svých pøedchozích krátkých 
filmù a požádal o autorská práva 
pro nekomerèní využití. Vysvìtlil 
jsem, že film chci dìlat pøedevším 
pro jeho fanoušky, kteøí budou mít 
možnost shlédnout film zdarma na 
festivalech a na internetu.  
Zanedlouho se mi ozval jeho agent 

svìtem, ve kterém vám nikdo 
nerozumí? Zajímavý je také 
konflikt Barbara Erdana, který je 
zvyklý rozpoznávat zlo na první 
pohled, s prostøedím plným 
pøetváøky, lží a prospìcháøství. 
Tohle všechno je ale víceménì jen 
pozadí pøíbìhu. Nejdùležitìjší pro 
mì je, aby se diváci bìhem filmu 
bavili, na konci možná trochu 
dojali a hlavnì o filmu diskutovali. 
Protože existuje nìkolik možností, 
jak si to, co se v „Poslední odmìnì“ 
odehraje, interpretovat. Každý si to 
mùže vyložit po svém.  

Žánr fantasy je vám osobnì 
blízký, nebo jste tak trochu hráli 
na strunu souèasného trendu       
a poptávky?

Nemyslím si, že by v souèasné 
dobì byla nìjaká zvýšená poptávka 
po fantasy filmech. Ten boom, 
který na pøelomu tisíciletí  
rozpoutala trilogie Pán prstenù, už 
odeznìl a diváci se pøesytili 
spoustou nekvalitních napo-
dobitelù. Dnes už „frèí“ jiné žánry. 

Colin Smythe a ještì jeho americký 
právník, který má na starosti 
pøeprodej autorských práv pro 
filmové adaptace a zaèali jsme to 
øešit. Moje pøedstava se jim 
pravdìpodobnì zamlouvala,  
protože vše probíhalo relativnì 
hladce. Pouze mi poslali pár 
pøipomínek ke scénáøi.

Jak se vám spolupracovalo       
s  p ro f e s i o n á l n í m i  h e rc i ,  
p ø e d e v š í m  s  T o m á š e m  
Matonohou, který je urèitì 
považován za hvìzdu snímku?

Velmi dobøe. Herecké obsazení 
bylo úžasné, fungovala mezi nimi 
skvìlá chemie. Myslím, že tomuto 
filmu všichni vìøili a rozhodli se do 
nìj dát maximum. Natáèení bylo 
velmi intenzivní a nároèné, toèili 
jsme v prùmìru dvacet hodin dennì, 
pøed poslední klapkou jsme dìlali 
tøi smìny bez pøestávky za sebou. 
Pøesto si nikdo nestìžoval. Mì jako 
režiséra brali za rovnocenného 
partnera. Navíc jsme jim v Táboøe 
pøipravili skvìlé zázemí, takže 

myslím, že i oni si to užili. 

Je to, dá se øíct, za vámi. Když 
se ohlédnete, co byste dneska 
udìlali jinak?

Asi bych naplánoval alespoò dva 
nebo tøi natáèecí dny navíc, 
abychom nemuseli pracovat v tak 
vražedném tempu. Poslední den 
jsem vidìl na place usínat lidi ve 
stoje, bylo to opravdu hodnì 
nároèné. Jinak bych udìlal všechno 
stejnì. Mìl jsem v ruce scénáø 
p o d l e  p ø e d l o h y  s l a v n é h o ,  
celosvìtovì uznávaného spiso-
vatele. Byl jsem obklopen partou 
úžasných, talentovaných, schop-
ných a nadšených lidí. Mìl jsem     
k dispozici výborné herce, 
nádherné lokace, kvalitní techniku 
a skvìlé zázemí. A doufám, že jako 
režisér jsem udìlal vše proto, aby  
se toto výjimeèné spojení pøetavilo 
do podoby skvìlého filmu, který si 
diváci v kinì maximálnì užijí. 

Kateøina Nimrichtrová
 Mìxus
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PRŠELO, ŠKODA. 6. èervence dorazil na Kozí hrádek mistr Jan Hus. Inkognito. Tajného hosta pøivítal Ctibor 
z Kozího s jeho chotí. Hus se poté nìkolikrát objevil v podhradí, kde promlouval s prostým lidem. Nakonec ho ale 
stejnì upálili na hranici. Že jste u toho nebyli? Škoda. Byla to opravdu velkolepá podívaná, o kterou se postarali 
Berounští mìš�ané. Jen je škoda, že nám zas až tak úplnì nevyšlo poèasí. Akci k 600. výroèí pøíchodu mistra Jana 
Husa na Kozí hrádek jsme uspoøádali ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboøe za finanèní podpory 
Jihoèeského kraje a Èeské spoøitelny, jimž za pøíspìvky touto cestou dìkujeme. 

Foto: Kateøina Nimrichtrová
Mìxus

DO LOUTKOVÉHO SÁLU ZVESELA A V BARVÁCH.  Ještì než 
zaène nová sezona, vzali jsme si na paškál loutkový sál, nebo spíš vchod 
do nìj. Stìny v patøe dostanou nový nátìr a nakonec je oživíme 
pohádkovými postavièkami, které budou vítat pøicházející malé diváky. 
První polovina renovace vchodu do loutkového sálu probìhne bìhem 
mìsíce srpna. Už od záøí se pak mùžete tìšit na pohádky Divadýlka na 
schodech. Jeho døevìný ansámbl navíc dostane letos posilu v podobì 
vesnického mládence a prosté venkovské dívky. Ve které pohádce asi 
budou hrát? 

Ilustraèní foto: Kateøina Nimrichtrová
Mìxus

04/2013

Investice do digitální technolo-
gie už sklízí svoje ovoce. Jen za 
mìsíc èervenec stouply tržby v let-
ním kinì ve srovnání s pøedchozí-
mi roky na více než dvojnásobek. 
Roli sehrálo urèitì i pøíznivé poèasí       
a povedený výbìr filmù, ale samot-
ná kvalita obrazu a zvuku byla  roz-
hodnì  velkým lákadlem. „Úplnì 
už jsem zapomnìla, jaké to v let-
ním kinì je. Byla jsem tu naposledy 
nìkdy na pøelomu osmdesátých     
a devadesátých let. Je to super, asi 
budu vaši nabídku sledovat bedli-
vìji,“ prozradila nám po promítání 
filmu Revival, který bìhem víken-
du navštívilo pøes pìt stovek divá-
kù, Helena Dvoøáèková z Tábora. 
Komplikacím jsme se ale bohužel 
nevyhnuli. A mohla za to opìt mat-
ka pøíroda, která seslala na 
Sezimovo Ústí jednu z nejnièivìj-
ších bouøí za posledních nìkolik let. 
Krupobití zcela zdevastovalo støe-
chy na osvìtlovacích vìžích a poni-
èilo sedáky a opìradla v celém hle-

dišti. Touto cestou se omlouváme 
divákùm za zhoršené podmínky, 
které po této kalamitì museli v let-
ním kinì zažívat. V záøí se celá tech-
nologie opìt pøesune do kina 
Spektrum, kde budeme v promítání 
pokraèovat. Nabídku filmù najdete 
v mìsíèním zpravodaji, na našich 
webových stránkách a facebooku 
èi na stránkách mìsta Sezimovo 
Ústí.

Ani kroupy se na úspìchu 
sezony v letním kinì nepodepsaly

Turistická sezona se blíží ke     
konci a my se opìt chystáme      
symbolicky uzavøít Kozí hrádek. 
Stane se tak v nedìli 29. záøí            
a tentokrát  vyrazíme už ze Sezi-
mova Ústí spoleènì. Sraz je            
v 15 hodin na námìstí T. Bati. 
Pøidáte se? Jistì doma najdete   
nìjaký ten starý klíè, který se již 
nehodí do žádného zámku. Tak    
ho vezmìte a vydejte se s námi     
na klíèový prùvod. Kozí hrádek 
pak spoleènì a symbolicky všemi 
tìmi klíèi uzamkneme. Na hradì 
bude hrát støedovìká muzika,     
aby nám to šlo lépe od ruky. Klíèe 
už na Kozím hrádku zùstanou        
a budete-li chtít, pod  nimi i vaše 
jméno. Dìti si budou moci v cíli 
svùj železný klíè vymìnit za       
klíè z perníku a vstupné je tento   
den pro všechny úèastníky prùvo-
du zdarma.

Kateøina Nimrichtrová
 Mìxus

Klíèový prùvod povede 
na Kozí hrádek
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Proto jsem vybrala cviky vhodné 
pro zaèáteèníky a všechny vìkové 
skupiny, aby každý mìl možnost 
zažít radost z jógy,“ øíká cvièitelka, 
která se inspirovala od svých 
uèitelù z Velké Británie, Indie        
a Austrálie.

Pøíjemný teplý veèer a magické 
prostøedí Kozího hrádku vytvoøily 
harmonickou atmosféru, ve které 
hodina a pùl cvièení plynula klidnì 
až ke svému závìru, kdy si 
návštìvníci vyzkoušeli nìkolik 
minut zklidòující koncentrace. 

Ve ètvrtek 8. 8. 2013 se na Kozím 
hrádku cvièila jóga. Pøíjemnou      
a pohodovou prázdninovou akci 
poøádalo mìstské støedisko kultury 
a sportu. Jógu s relaxaèní hudbou    
a výkladem si pøišlo užít pøes 20 
lidí, a to nejenom ze Sezimova Ústí, 
ale i z Tábora a Sobìslavi. Vlastní 
sestavu jógových cvikù s relaxací   
a závìreènou koncentrací vedla 
uèitelka jógy Michaela Klímová. 

„Vìtšina lidí si pøedstavuje jógu 
jako povalování se na podložce. 
Èasto jsou pak druhý den po 
cvièení pøekvapeni, že je bolí svaly, 
které do té doby v tìle ani neznali. 

Jóga na Kozím hrádku 

I. kola II. ligy kadetù. Vše se událo 
u nás v softballovém areále, v krás-
ném údolí Kozského potoka, kou-
sek pod skautským støediskem za 
tenisovou halou.
Tento úspìšný zaèátek roku byl 
však v èervnu poznamenán povod-
ní. Ta nám znièila celou povrcho-
vou úpravu vnitøního antukového 
pole, a aby toho nebylo málo,         
o 14 dní pozdìji došlo v areálu        
k požáru. Ten zasáhl støechu jedné 
„støídaèky“ a bohužel i sklad s mate-
riálem, kde jsme mìli veškeré vyba-
vení.
Rádi bychom podìkovali za rych-
lou reakci a pomoc Radì mìsta 
Sezimovo Ústí, která nám operativ-

Sezóna softballového oddílu 
Hladoví Hroši z TJ Spartak MAS 
zaèala slibnì. Nejmladší zvládli 
kvalifikaci do celorepublikové       
II. ligy kadetù a po loòském dru-
hém místì letos opìt úøadují na tur-
najích této soutìže. Tým juniorù 
absolvoval základní èást extraligy, 
nejvyšší soutìže mladých mužù 
ÈR na krásném 3. místì a na pod-
zim si zahraje ve Final four             
o medailové pozice. Pevnì vìøíme, 
že na naše nezbude ta „bram-
borová“. Muži již tradiènì obsazují 
turnaje v celorepublikové soutìži 
Interpohár, kde soupeøí o první pozi-
ce velmi èasto s Mistrálem Praha.
V kvìtnu jsme byli poøadateli         

nì poskytla finanèní podporu pro 
zakoupení vybavení. Umožnilo 
nám to vèas zajistit materiál pro let-
ní soustøedìní dìtí a mládeže. 
Navzdory krupobití bìhem této 
akce, které ponièilo krytinu „støí-
daèek“, se nakonec vše zvládlo          
a trenéøi i hráèi byli se svými 
výsledky spokojeni.
Práce na opravì a dokonèení areálu 
postiženého pohromami pokraèují 
díky finanèní podpoøe firem 
Glaukos s.r.o., Vavruša sport, Hartl 
a syn, kteøí nás v tìchto chvílích 
podrželi, dále díky veøejné sbírce 
klubu Mistrál Praha, do které pøi-
spìly týmy Trhové Sviny, Vlašim, 
UCE Travellers (GER) a mnoho jed-

notlivcù. Pøes veškerou snahu na 
dokonèení stále nìjaká koruna chy-
bí, pokud by nám nìkdo další mohl 
pomoci, budeme rádi.                                   
Pøed prázdninami se èeská repre-
zentace juniorù vrátila z Holandska 
se zlatými medailemi z Mistrovství 
Evropy, v týmu jsme již tradiènì 
mìli zástupce, tentokrát si úèast     
v reprezentaèním týmu vybojoval 
Michal Malina. Další mladé nadìje 
na svou pøíležitost èekají. Vìøím, 
že se budou moci pøipravovat v are-
álu, který jsme mìstu pøinesli, vìøte 
že si vaší pozornost zaslouží nejen 
areál, ale i výsledky a úspìchy dìtí, 
které zde vyrùstají.

-kajva-

Softballové léto 2013  
sport, povodeò, požár, kroupy


