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ZDARMA

ZPRAVODAJ MĚSTYSE SEPEKOV
Milí občané,
opět po dlouhé odmlce za Vámi přicházím se zprávami ze života naší obce a jejích obyvatel. Věřte, že po celou tu
dlouhou dobu mě trápí, že Vás neinformuji o činnosti obce. Důvod tohoto neutěšeného stavu je možná pro někoho
těžko omluvitelný, ale přesto snad lidsky pochopitelný, a tím je pracovní vytížení při mém vykonávání veškeré agendy
starostky a pracovní náplně dlouhodobě neobsazeného pracovního místa technickoadministrativního zaměstnance na
úřadu městyse. Bohužel se tuto pracovní pozici nedaří dlouhodobě obsadit, protože jako říkám všem potenciálním
zájemcům, je to celý městský úřad v jedné hlavě, vyjma matriky, evidence obyvatel a ekonomického odboru.
V době, kdy jsem začala připravovat toto vydání zpravodaje, by mě ani ve snu nenapadlo, že budu psát své úvodní
slovo v čase, kdy bude v Evropě probíhat válečný konflikt, který se tak těsně dotýká nás všech a v následujících mnoha
letech ovlivní ve svých následcích život každého člověka. Pravda, ve škole jsme se učili o válečných konfliktech, jejich
příčinách, průběhu i následcích, ale v reálném čase vnímáme tyto zprávy úplně v jiném pohledu. Za záběry z kdysi
výstavní a naši civilizaci velmi blízké Ukrajiny a jejich občanů vidíme i sami sebe, svoje rodiny, domovy, vlast. Všichni
doufáme, že co nejdříve uslyšíme z médií pozitivní zprávy o ukončení ruské invaze na Ukrajinu. Bohužel zatím marně.
Slyšíme o mrtvých civilistech, dětech, o cílených zásazích strategických cílů, které by mohly ve svém zhoubném
důsledku znamenat ukončení existence i nás.
V současné době můžeme každý pomoci Ukrajině, a to každý podle svých možností. Někdo finančním
příspěvkem na transparentní účty různých humanitárních či vládních organizací nebo poskytnutím věcného daru, kdy
v současné době jsou třeba přikrývky, lůžkoviny, trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, neprůstřelné vesty, léky,
pomoci lze i poskytnutím ubytování či zapojením do dobrovolnické činnosti.
Do Sepekova přivezl osobně Jaroslav Jelínek, majitel hotelu Smrž, hned v prvních dnech ruské invaze na Ukrajinu, ženy
a děti svých zaměstnanců, celkem šest rodin. Ubytování
jim poskytl ve vlastním zařízení a vzápětí jsme jednali o
možnostech pomoci obce. Třem rodinám jsme mohli dát
malé byty v domě s pečovatelskou službou zahrnující
jednu místnost. Ale i za ně jsou tyto rodiny vděčny. Další
možnost byl služební byt v základní škole, který ovšem
vyžadoval nutnou rekonstrukci zejména z důvodu
nefunkční kanalizace. Projekt jsme bohudíky měli
v návrhu připravený, a tak se díky panu Jelínkovi a jeho
zaměstnancům rozběhla akce rychlosti kulového blesku,
na jejímž rychle se blížícím a zdárném konci bude
zrekonstruovaný byt, kde budou moci bydlet dvě rodiny.
Sice budou společně užívat vyjma ložnic veškeré prostory
bytu, ale nic jiného jsme už nemohli nabídnout. Ve
školním bytě bude ubytovaná i rodina, do které se
každým dnem narodí další její člen.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří jsme se spojili ve
snaze poskytnutí rychlé pomoci. V prvé řadě panu
Jaroslavu Jelínkovi za veškerou finanční a materiální
pomoc, stejně tak Petru Šimečkovi, který našim novým
občanům soustavně pomáhá v jakoukoli denní dobu či
den v týdnu, a stal se koordinátorem pomoci.
Děkuji i Martinu Pavlíkovi za pomoc při zajišťování
provozu vyhlášené materiální sbírky v obci, matrikářce Ivaně Šťastné, která průběžně pomáhá s tříděním sbírky, a
hlavně dokázala v nejkratší možné době domluvit pro těhotnou ženu vyřízení veškerých úředních formalit pro
poskytnutí veřejné zdravotní péče. Děkuji provozovatelům restaurace „Pod kaštanem“, kteří poskytli ukrajinským
rodinám s dětmi stravování. A členům zastupitelstva děkuji za schválení finančního daru ve výši 100 tis. Kč
prostřednictvím sbírky Člověk v tísni. Děkuji všem lidem, kteří přispěli a stále přispívají materiálně i finančně.

Noví občánci
Plánovaná slavnostní vítání nových občánků se bohužel mohla uskutečnit vždy po uvolnění protiepidemických nařízení.
V roce 2021 se první vítání občánků uskutečnilo až v měsíci červnu, a to hned dvakrát. Vítání občánků se konala tehdy
v týdenním odstupu, a to 5. a 12. června. Další noví občánci se svého slavnostního uvítání mezi občany Sepekova dočkali
v říjnu a listopadu loňského roku.
Na fotografiích jsou noví občánci Sepekova se svými rodiči a sourozenci.

Michaela Kolářová
rodiče Jana Šťastná a Martin Kolář

Aneta Komárková
rodiče Michaela a Josef Komárkovi

Matouš Kosobud
rodiče Marta a Jiří Kosobudovi

Sebastien Sabadka
rodiče Žaneta a Jan Sabadkovi

Matyáš Kotalík
rodiče Radka a Tomáš Kotalíkovi

Šimon Motrinec
rodiče Veronika a Daniel Motrincovi

Sofie Pernická
rodiče Petra Koptišová a Lukáš Pernický

Jonáš Hrych
rodiče Magdalena a Lukáš Hrychovi

Elena Koutníková
rodiče Lenka a Martin Koutníkovi

Ema Smrčinová
rodiče Petra a Tomáš Smrčinovi

Štěpán Havlíček
rodiče Jana Knížová a Michal Havlíček

Nela Orlová
rodiče Kateřina Šímová a Jakub Orel

Lucie Kolčabová
rodiče Jana a Josef Kolčabovi

Valérie Hadáčková
rodiče Jana a Lukáš Hadáčkovi

Matylda Pavlíková
rodiče Markéta a Martin Pavlíkovi

Dominika Laštůvková
rodiče Kateřina a Antonín Laštůvkovi

Natálie Farová
rodiče Lucie a Martin Farovi

Justýna Kosíková
rodiče Andrea a Václav Kosíkovi

Jindřich Hronec
rodiče Vendula a Martin Hroncovi

Všem novým občánkům Městyse Sepekov
přejeme, aby vyrůstali ve zdraví v klidné
době, ve šťastném a láskyplném prostředí
svých rodin.

Společenská kronika
listopad 2020 – prosinec 2021
významné životní výročí oslavili
85 let

97 let
Vlastimila Krejčová, Sepekov

Jiří Vrkoč, Sepekov
Jiřina Švehlová, Sepekov
Miluše Staňková, Sepekov

93 let
Ludmila Vaněčková, Sepekov

Stanislav Máchal, Sepekov
Marie Kotalíková, Sepekov
Věra Kotalíková, Sepekov

92 let
Marie Dvořáková, Líšnice
Jan Kotalík, Sepekov

Jan Cihlář, Sepekov
Jenovefa Backárová, Sepekov

Marie Čižinská, Sepekov

80 let
Bedřich Vejvoda, Sepekov

91 let
Marie Kadlecová, Sepekov
Ludmila Vošahlíková, Sepekov
Jindřich Pešek, Líšnice

Ludmila Bočanová, Líšnice
František Plocha, Sepekov
Marie Váchová, Sepekov
Věra Kotalíková, Sepekov
Jaroslav Kakos, Sepekov

90 let
Bohumila Štrubínská, Sepekov

Jan Vaněček, Sepekov

výročí svatby oslavili
Diamantovou svatbu
Eva & Jan Cihlářovi
(na snímku)

Zlatou svatbu
Jiřina & Jaroslav Sedláčkovi
Dagmar & František Mikešovi
Jana & František Přibylovi

SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

Společenská kronika
listopad 2020 – prosinec 2021
narodili se
Nela Orlová, Sepekov

Justýna Kosíková, Sepekov

Josefína Jeřábková, Sepekov

Adina Smělá, Sepekov

Valérie Hadáčková, Sepekov

Robin Baborák, Sepekov

Jindřich Hronec, Sepekov

Scarlett Kurfiřtová, Sepekov

Štěpán Havlíček, Sepekov

Adam Šmída, Sepekov

Lenka Grögerová, Líšnice

Tadeáš Hrůza, Líšnice

Lucie Kolčabová, Sepekov

Jakub Doubek, Sepekov

Dominika Laštůvková, Sepekov

Jan Husník, Sepekov

Matylda Pavlíková, Sepekov

Jakub Staněk, Sepekov

Natálie Farová, Sepekov

Karin Šímová, Sepekov

sňatek uzavřeli
obřadní síň

Hotýlek Mlýn Maděrovka

Martin Hronec & Vendula Váchová

Štěpán Bašta & Veronika Šmejkalová

Martin Gschweng & Radka Pancová

na jiném vhodném místě

Jaroslav Kubín & Džamila Ludvíková

Jan Vítek & Melanie Rubešová

Jiří Teplý & Olga Keclíková

kostel Jména Panny Marie

Antonín Fiala & Soňa Chýská

Šimon Janoušek & Petra Nováková

opustili nás
František Mlčkovský, Sepekov

Antonín Hrubant, Sepekov

Růžena Steklá, Sepekov

Anastázie Kolářová, Sepekov

František Šťastný, Líšnice

Libuše Pokorná, Sepekov

Josef Urban, Líšnice

Ludmila Soulková, Sepekov

Jindřich Vácha, Sepekov

František Dušek, Sepekov

Josefa Hejnová, Sepekov

Zdeněk Čtrnáct, Sepekov

Růžena Jandová, Sepekov

Bohumila Kolčabová, Sepekov

Miloslav Němec, Sepekov

Anežka Hejrová, Sepekov

Bohumil Kofroň, Sepekov

Ladislav Horek, Zálší

Zdeňka Kokrmentová, Sepekov

Marie Andělová, Sepekov

Antonín Hampl, Sepekov

Antonín Fuka, Sepekov

Alois Peterka, Sepekov

Václav Tupý, Líšnice

Růžena Horková, Sepekov

Marie Bečvářová, Sepekov

Stanislava Hejhalová, Líšnice

Josef Haškovec, Sepekov

Marie Kosová, Líšnice

Důvody vedoucí k navýšení místního poplatku za odpad

Zastupitelé městyse schválili v prosinci loňského roku novou Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odpad.
Zrušení stávající vyhlášky a přijetí nové vyžadovala změněná legislativa, a to nový zákon o odpadech a na něj navazující
zákon o místních poplatcích.
Nová obecně závazná vyhláška Městyse Sepekov účinná od 1.1.2022 stanovila mimo jiné i navýšení místního poplatku
za odpad, a to ze 600,- Kč/poplatníka na 720 Kč. Ze strany občanů často kritizované navýšení má bohužel svůj původ
v navýšení skládkovného a rekultivačního poplatku, jehož výši určuje stát a u komunálních odpadů, za jejichž
původcem je v případě svozu odpadu od občanů obec, musí poplatky hradit vždy tato obec.
Tak tedy od začátku… V roce 2021 došlo ke změnám v oblasti odpadové legislativy. Od 1. ledna 2021 přestal platit
původní zákon a nahradil jej zákon nový. Ten mimo jiné zásadně změnil v tichosti a bez větší veřejné diskuze i výši
poplatku za ukládání odpadů na skládku a také zvýšení rekultivačního poplatku za každou uloženou tunu odpadu.
V letošním roce uložení jedné tuny směsného komunálního odpadu přijde oproti loňskému roku už na 800 korun, o
další dvě stovky poplatek vzroste v roce 2023. V souladu se schválenou legislativou ještě víc zdraží v roce 2025, kdy
tuna smetí, jež zamíří na skládku, vyjde na 1500 korun. Růst poplatku se zastaví až v roce 2029, a to na 1850 korunách
za tunu odpadu. Definitivní konec skládkování by měl nastat v roce 2030.
Provozovatelé skládek jsou povinni tyto poplatky vybrat. Poplatek za ukládání odpadů na skládky je příjmem Státního
fondu životního prostředí a obce, na jejímž území se skládka nachází.
Proto si třeba Město Milevsko může dovolit stanovit pro občany nižší poplatek za odpad, protože se mu část prostředků
z poplatku na skládkovné vrátí do rozpočtu. Sepekov naštěstí skládku komunálního odpadu na svém správním území
nemá.
Vývoj ceny za svoz komunálního odpadu sváženého v pravidelném týdenním svozu firmou RUMPOLD s.r.o. za
posledních pět let přehledně ukazují údaje v tabulce.
rok

2018

2019

2020

obcí hrazené ceny
cena za 1 svozový den
skládkovné za 1 tunu
uloženého odpadu na
skládce
rekultivační poplatek za 1
tunu uloženého odpadu
na skládce

2021

2022

Kč bez DPH
4286

4714

5044

5185

6740
nárůst o 30 % oproti roku 2021

1226

1298

1354

1378

1835
nárůst o 33 % oproti roku 2021

100

100

100

100

145
nárůst o 45 % oproti roku 2021

Finanční rozbor hospodaření s odpady
2017

2018

2019

2020

2021

Příjmy
Kč
občané

688 139

697 085

693 050

699 376

816 695

podnikatelé s uzavřenou smlouvou s obcí

56 628

56 628

56 628

58 443

47 916

příspěvek za tříděný odpad

110 342

111 736

107 524

128 140

103 757

výkup surovin – kovy

18 104

39 256

12 810

10 560

7 945

celkem

873 213

904 705

870 012

896 519

976 313

2017

2018

2019

2020

2021

Výdaje
Kč
tříděný sběr + směsný komunální odpad
ukládaný na skládku v Želči

961 265

1 039 174

1 153 475

1 308 363

1 153 055

odpad ukládaný ze sběrného dvora, hřbitova a
mobilního sběru v Líšnici na skládku v
Jenišovicích

82 363

82 204

55 534

104 697

101 032

ostatní služby – odvoz ze sběrného dvora,
hřbitova a mobilního sběru v Líšnici na skládku
do Jenišovic

191 361

175 813

248 896

287 072

243 573

osobní a materiální náklady – provoz sběrného
dvora

117 750

68 669

91 429

79 974

89 316

celkem

1 352 739

1 365 860

1 549 334

1 780 106

1 586 976

Rozdíl

-479 526 Kč

-461 155 Kč

-679 322 Kč

-883 587 Kč

-610 663 Kč

V porovnání s rokem 2021 se ceny zvedly u jednotlivých složek ceny o 30-45 %. V reakcí na takto připravované navýšení
schválili zastupitelé navýšení místního poplatku za odpad oproti roku 2021 o 20 %, a to na 720 Kč/poplatníka/rok.
Od placení poplatku je obecně závaznou vyhláškou Městyse Sepekov osvobozena nad rámec zákona o místních
poplatcích osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je mladší nebo dosáhla věku 1
roku, a to i za celý kalendářní rok, v němž věku 1 roku dovršila nebo má trvalý pobyt v sídle ohlašovny trvalého pobytu
– Úřadu Městyse Sepekov, Sepekov č.p. 174.
Od poplatku je zproštěna rovněž osoba s trvalým pobytem v obci, které poplatková povinnost vznikla z důvodu
vlastnictví nemovité věci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce, a to od
poplatku za nemovité věci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Druhá a
každá další nemovitost tohoto vlastníka podléhá již poplatku.
Pro osoby starší osmdesáti let trvale hlášených v obci je poplatek za odpad vybírán ve snížené padesáti procentní výši,
a to 360 Kč/rok, a to již za celý kalendářní rok, v němž věku 80 let dovršila.

Pár čísel k tříděnému sběru
Jaké množství komunálního odpadu se od nás odváží na skládku, to jak z pravidelného týdenního svozu prováděného
firmou RUMPOLD, s.r.o. na skládku v Želči a odpad odvážený ze sběrného dvora, kontejneru v Líšnici a u hřbitova
končící na skládce v Jenišovicích, zahrnuje názorně tabulka:
2017

rok

2018

2019

2020

2021

svezené množství v tunách

RUMPOLD s.r.o.

453,25

462,04

451,37

425,74

419,51

Služby města Milevska s.r.o.

23,68

23,36

23,24

28,88

24,55

Celkem

476,93

485,4

474,61

454,62

444,06

počet
kontejnerů

počet
vývozů

Ročně vynakládá městys na provoz systému nakládání s komunálním odpadem stále vyšší částku, a to i v případě
tříděného sběru. Jak je vidět z přehledu, tak např. za vývoz jednoho kontejneru na papír zaplatíme od letošního roku
260 Kč bez DPH/1 kontejner plus paušální částku 3640 Kč bez DPH za vývoz.
To je při počtu instalovaných kontejnerů v obci a jejích místních částech, kdy občané mohou třídit do 14 kontejnerů na
papír, 9 na sklo, 10 na plast, 3 na nápojový karton a 2 na kovové obaly, v úhrnu docela vysoká částka. Svozová firma
vyveze vždy všechny kontejnery na daný odpad na území obce.
cena za vývoz 1
kontejneru
do 31.12.2021
Kč bez DPH

cena vývoz 1 kontejneru
od 1.1.2022
(nárůst o 30 %)
Kč bez DPH

cena za
vývoz do
31.12.2021
Kč bez DPH

cena za vývoz
od 1.1.2022
Kč bez DPH

10

199

260

1990

2600

sklo

9

199

260

1592

2340

papír

14

199

260
+ může být účtována cena za recyklaci 0-2000 Kč/t

1990

3640

tetrapack

3

514

účtována cena za recyklaci 3600 Kč/t

1542

2000

kovy

2

účtována cena za recyklaci 3600 Kč/t

1542

2000

jednorázově

200

200

dotřídění nečistot

dle potřeby

plast

Vývoz jednoho velkoobjemového kontejneru ve sběrném dvoře nás stojí 3300 Kč+ DPH. K nákladům za vývoz je
oprávněna svozová firma připočítat ještě cenu za recyklaci a dočištění. Bohužel je Sepekov na dotřiďovací lince na
skládce v Želči známý, a to ne v pochvalném smyslu. Kontejnery ze Sepekova obsahují opravdu leccos, a to i včetně
zbytků jídel z domácností. Opakovaně jsme na tento nešvar upozorňováni, otázkou je, kdy za to budeme pokutováni
smluvní sankcí.
Za rok 2021 jsme všichni společně tedy zaplatili za odvoz vytříděného papíru necelých 57 tis. Kč, za sklo 23 tis. Kč, za
plasty 120 tis. Kč. Tyto náklady uvádím záměrně proto, abych vyvrátila některé názory, že se za vytříděné komodity
neplatí, a ještě obec dostane peníze za výkup suroviny. Opak je totiž dávno pravdou. Obci se část vynaložených nákladů
vrátí jejím zapojením do systému společnosti Eko-Kom a.s. V závislosti na hustotě sběrných míst a ve vazbě na počet
obyvatel a výtěžnosti tříděného sběru se odměna od firmy Eko-Kom a.s. za loňský rok pohybuje kolem 134 tis. Kč.
Rozhodně ale zdaleka nepokryje veškeré náklady na separovaný sběr, jak si mnozí mylně myslí. Určitě je dobře, že jsme
se naučili třídit a snažíme se o to, ale nikdo většinou v médiích neříká, že i za tříděný sběr obec platí. Tolik na
vysvětlenou a určitě třiďte dále, protože vytříditelné složky odpadu do popelnice nepatří a mohlo by se stát, že svozová
firma takovou popelnici nevyveze. Tlak na použití takového řešení je ze strany státu i svozové společnosti stále silnější.
Pavlína Bambuškarová

Vodné a stočné
Veškeré zařízení pro dodávku pitné vody z vodního zdroje Zůrová u Sepekova (prameniště Dobrá Voda) je v podílovém
spoluvlastnictví obcí Sepekov, Božetice a Přeštěnice, které spolu tvoří od roku 1997 vodohospodářské sdružení.
Sepekovu připadá majetkový podíl ve výši 65 %, Božeticím 25 % a Přeštěnici 10 %. Nájemcem a provozovatelem tohoto
zařízení je společnost ČEVAK, a.s., České Budějovice.
V souladu s příslušnou legislativou zpracovává a předkládá vedení společnosti každoročně rozbor hospodaření na
majetku, vyčísluje náklady i příjmy a navrhuje výši ceny vodného pro následné období. Způsob a předpis kalkulace
vodného je přesně daný, a to i včetně cenově regulovaného tzv. přiměřeného zisku provozovatele. Ten je ve schválené
kalkulaci pro rok 2022 vyčíslen na 356 tis. Kč, přičemž za přiměřený zisk je podle výměru ministerstva financí o jeden
tisíc korun vyšší. Hodnota infrastrukturního vodohospodářského majetku vstupující do kalkulace je 112,4 mil. Kč a je
vyčíslenou cenou majetku svěřeného do nájmu a správy společnosti ČEVAK a.s. Nájemné za pronajatý
vodohospodářský majetek je pro kalendářní rok stanoven v úhrnné výši 250 tis. Kč.
Zastupitelstvo Městyse Sepekov schválilo v prosinci 2021 pro kalendářní rok 2022 cenu pohyblivé složky vodného ve
výši 37,98 Kč bez DPH. Stejně tak učinila i zastupitelstva obcí Božetice a Přeštěnice.

Vodné tedy v letošním roce opět bude tvořeno složkou pohyblivou ve výši 37,98 Kč bez DPH/m3, odvíjející se od

skutečně odebraného množství vody z řadu, a složkou pevnou, kterou je paušální platba podle kapacity instalovaného
vodoměru. Pro nejběžnější vodoměry s průtokem do 2,5 m3/h (v rodinných domech) je pevná složka stanovena 480,Kč bez DPH/rok a zůstává tak ve stejné výši od roku 2015.
Z vodohospodářské soustavy ve vlastnictví obcí Sepekov, Božetice a Přeštěnice je na základě uzavřené dohody
vlastníků provozně souvisejících vodovodů dodávána od roku 2018 pitná voda i pro obec Blehov, a to v ceně 48,95 Kč
bez DPH/m3.
Kvalitu pitné vody, nahlášené poruchy, odstávky, havárie a další zákaznické informace je možné aktuálně získat na
webových stránkách www.cevak.cz vyplněním názvu obce, o které máte zájem zjistit podrobnější informace.

Stočné definuje zákon o vodovodech a kanalizacích, jako právo vlastníka na úplatu za odvádění odpadních vod. Právo

na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace. Stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním,
čištěním, nebo jiným zneškodňováním odpadních vod.
Zastupitelstvo Městyse Sepekov schválilo v prosinci loňského roku navýšení ceny stočného. Náklady na provoz
kanalizace a čistírny odpadních vod dosáhly za rok 2019 výše 609 842 Kč (příjmy ze stočného 342 tis. Kč), za rok 2020
to bylo 834 tis. Kč a provozní ztráta dosáhla za rok 2020 výše téměř půl milionu korun.
V loňském roce dosáhly výdaje částky 1,2 milionu korun a příjmy ze stočného se díky jeho zvýšení oproti předchozímu
roku navýšily na 734 tis. Kč. Bohužel provozní ztráta zůstala opět téměř stejná jako v roce 2020, tj. 0,5 mil. Kč.
Na první pohled je určitě každému jasné, jak velkou část nákladů na provoz musí městys hradit z rozpočtu. Dalším, čím
dál zásadnějším, problémem je, že ačkoli zákon uložil vlastníkům a provozovatelů veřejné kanalizace povinnost tvorby
fondu obnovy vodohospodářského majetku, schválili až v loňském roce zastupitelé zřízení tohoto fondu a zásady pro
jeho tvorbu a financování. Finanční prostředky fondu jsou akumulovány na separátním bankovním účtu. Prostředky
fondu je pak možné použít jen na úhradu výdajů souvisejících s obnovou vodovodů a kanalizací, jejich výměnou nebo
rekonstrukcí.
Je tedy zcela zřejmé, že ze ztrátového hospodaření se fond tvořit nedá. I z tohoto důvodu bylo nutné začít přemýšlet
o skutečnosti, že se ve většině obce nachází kanalizace již ve stavu, kdy je otázkou, zda nebo jak dlouho bude schopná
odvádět společně srážkové i splaškové vody na čistírnu odpadních vod. Existenci fondu a doložení jeho tvorby musí
obec dokládat např. v případě podání žádosti o dotaci.
I čistírna odpadních vod v Sepekově, která byla zkolaudovaná v roce 1996, již naléhavě potřebuje zásadní rekonstrukci.
Po posouzení jejího technického stavu a požadavků na současné technologie provedla v loňském roce odborná firma
posouzení možností řešení, a to buďto kompletní rekonstrukci ve stávajícím umístění či výstavbu nové čistírny na
vedlejším pozemku. Ekonomicky i stavebně byla shledána rozhodně lepší variantou stavba nová i s přihlédnutím
k tomu, že do doby jejího možného zprovoznění by mohl být zachován provoz ve stávající čistírně.
Výše stočného a měřený odběr vody
Dřívější cena pro vlastníky rodinných domů zůstávala po období let 2008-2019 stále ve stejné výši a ani minimálně
nekorespondovala s výrazně se zvyšujícími náklady. Počínaje rokem 2020 došlo k navýšení stočného na
15 Kč s DPH/m3 a od roku 2020-2021 na 22 Kč s DPH/m3. Pro odečtové období roku 2021-2022 byla schválena cena
30 Kč bez DPH/m3 pro měřený odběr spotřebované vody.
Výše stočného bez měřeného odběru vody
Při stanovení odběru paušální výši (bez měření spotřeby) je v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, směrné číslo roční
spotřeby vody pro rodinné domy 35 m3/obyvatele. Na jednoho obyvatele bytu v rodinném domu s (max. 3 byty - 3
rodiny) se připočítává 1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu i s očistou osob při aktivitách v
zahradě apod.
Cena za stočné je pro odečtové období 2020–2021 byla splatná do 31.12.2021, pro stávající odečtové období roku
2021-2022 je splatná do 31.12.2022. Platbu v hotovosti bude možné uhradit v pokladně Úřadu Městyse Sepekov
nejpozději 22.12.2022, bezhotovostní platbu je nutné zadat tak, aby byla platba připsána na účet městyse nejpozději
31.12.2022, většinou je třeba platbu zadat alespoň 3 dny předem.
Pavlína Bambuškarová

PRÁCE NA ROZŠÍŘENÍ NOVÉHO STAVEBNÍHO OBVODU „U BORKU“ POKRAČUJÍ
V loňském roce byly díky vstřícnosti prodávajících vykoupeny pozemky o výměře 1,9 ha, které mají být součástí
plánovaného rozšíření stávající nové výstavby rodinných domů v lokalitě „U Borku“. Území zahrnující podle stávajícího
územního plánu plochu o výměře kolem 5,8 ha by podle hrubého rozkreslení mohlo obsáhnout 50-80 pozemků
k individuální výstavbě v závislosti na celkové koncepci řešeného území, jeho rozčlenění komunikacemi a velikosti
budoucích staveních parcel.

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

Pro realizaci zástavby na této ploše označené ve stávajícím územním plánu plochách Z.SE.24 je nezbytné ale splnění
těchto podmínek, které jsou dané územním plánem, a to:
1) zajištěná předchozí realizace související dopravní a technické infrastruktury
2) vybudování funkční oddílné kanalizace, splašková kanalizace bude napojena na kanalizaci stávající, pokud je to
technicky možné. Dešťová kanalizace bude ukončena v recipientu.
Pokud tytu podmínky nebudou splněny, nemůže být na ploše realizována žádná výstavba.
Starostka již v polovině loňského roku jednala s vlastníkem pozemku, na kterém by měla být i jedna z páteřních
komunikací zajišťující fungující dopravní obslužnost takto velkého sídelního území napojením na hlavní komunikaci
v obci. Rozvržení komunikací je zásadní i pro návrh vedení nezbytných inženýrských sítí, jako je vodovod, srážková a
splašková kanalizace, vedení elektřiny, plynu i umístění veřejného osvětlení. Zároveň proběhlo jednání s firmou, která
dříve již v Sepekově zpracovávala územní studii pro řešení plochy k výstavbě v lokalitě nad školou, a to v roce 2013.
Oboustrannou představou obce i firmy je vytvořit urbanistickou studii, která bude v maximálně možné míře
zohledňovat charakter vesnického sídla, kdy bude např. již při návrhu zohledněna stromová výsadba v zeleném pruhu
okolo komunikací, variabilní rozčlenění ploch tak, aby nevznikl uprostřed obce satelit vzhledu příměstských lokalit
měst. Zároveň bude studie zpracována v programovém využití technologií 3D. Ta umožní všem zájemcům vidět řešené
území v prostorovém pohledu interaktivně, a to i v různém denním či ročním období. umístění staveb na pozemku
bude možné navrhnout i v závislosti na slunečním osvitu a vzdálenosti či poloze okolních staveb.
Jen minimálně jeden rok předpokládáme tvorbu studie při aktivním zapojení všech vlastníků pozemků v řešeném
území. Následně bude nutné vypořádat vlastnicky pozemky určené pro dopravní infrastrukturu, abychom mohli
postoupit k projekčnímu řešení veškeré nutné infrastruktury pro území.
Pavlína Bambuškarová

Činnost místní knihovny

Neobvyklá slavnost pasování prvňáčků na čtenáře se poprvé v naší knihovně konala v roce 2004. Od té doby byla tato
malá slavnost každý rok. V předešlých dvou letech se však pasování nemohlo v knihovně konat z důvodu pandemie
Covidu, proto se pasování uskutečnilo ve škole za přítomnosti dětí a jen paní učitelky.
Věřím však, že v letošním roce opět budou moci prvňáčci do knihovny přijít, a tak jako v létech předešlých je budou
moci v knihovně mimo knihovnice přivítat i pohádkové bytosti. Třeba přijde i pan král, který děti pasoval mečem na
rytíře řádu čtenářského. Při této příležitosti děti dostávají zdarma knihu, průkazku do knihovny a drobné dárky. Kniha
je pro všechny děti stejná, takže si z ní mohou ve škole společně číst. Věřím, že tato akce přispívá k větší návštěvnosti
děti v knihovně a ty si touto cestou najdou tak vztah ke knihám a k četbě. V posledních létech mladší čtenáři ubývají.
Přinesla to doba počítačů, internetu a mobilních telefonů.
V současné době je největší počet čtenářů 60+, nejmenší počet je dětských čtenářů do 15 ti let. V roce 2021 měla
knihovna 86 registrovaných čtenářů.
Marie Mikešová

Ze života Mateřské školy Sepekov
Děti mají možnost navštěvovat ve školce „angličtinu hrou“, kdy se pod vedením zkušené lektorky seznamují se základy
anglického jazyka. Dále školka nabízí individuální logopedickou péči „Povídálek“, hru na flétnu „hravé pískání“.
V září se děti měly možnost seznámit formou sférického kina s „Vesmírem“— pod velkým stanem se děti ocitly v
kouzelném prostoru, přímo pod hvězdnou oblohou. Společně prozkoumaly nekonečný vesmír. Představení bylo
hrazeno z projektu MAP ORP Milevsko II. V říjnu přijeli do školky zástupci Malé technické univerzity s projektem
„Hrajeme si na architekty“. Malá technická univerzita přijela za dětmi do školky s programem „Malý architekt“. Děti se
hravou formou seznámily s jednoduchým technickým výkresem, zjistily, co jsou obvodové zdi a příčky, a nakonec si
samy dle technického výkresu postavily dům. Na závěr všichni obdržely diplom malého
architekta. V říjnu měly též možnost sledovat v tělocvičně Základní školy Sepekov „show
s kapalným dusíkem“, kterou jim ukázal učitel Miroslav Ťoupal z bernartické školy.
V listopadu přijelo do mateřské školy karlovarské divadlo s představením „O prasátku
Arturovi“ zaměřené na osobnostní rozvoj dítěte, rozlišování materiálů při třídění
odpadu. Na základě pořadu se děti s rodiči zapojily do sběru papíru, výtěžek je používán
na dětské oslavy ve školce.
Svatý Martin ve školce
Přípravy na oslavu svátku sv. Martina probíhaly ve školce už od úterý, kdy děti pekly
rohlíčky, připravily před školkou „adventní spirálu“ se světýlkem. Ve čtvrtek se na zahradě
školky objevil sv. Martin na koni, který pak zavítal i do tříd a přinesl dětem
„svatomartinské rohlíčky“, které pro něj upekly kuchařky naší školní kuchyně. Poděkování
též patří Základní škole Sepekov, chovatelce koní paní Hřebejkové, Městysu Sepekov za
přípravu a udržování této tradice. I když sněhové vločky nepřinesl, nechal nám na zahradě
„hnojivo“, které děti hned zarýpaly do zahrádky.
Plavání předškoláků ve wellness v hotelu Smrž
V listopadu začal předškolákům plavecký kurz s instruktorkou Ilonou Jelínkovou v
bazénu hotelu Smrž. Dětem se moc líbilo, majitel připravil pro děti promítání
pohádek s občerstvením a umožnil hry v hracím koutku. Děkujeme manželům
Jelínkovým, kteří dětem umožnili absolvovat plavecký kurz v krásném prostředí.
Mikulášská nadílka
Už 3.12. zavítal do školky Mikuláš, anděl a čert. Mikuláš obdaroval děti dárkem a
popřál jim svou „kouzelnou berlou“ štěstí a mnoho dárků pod stromečkem.
Vánoční nadílka ve školce
Vlastnoručně napečené cukroví zdobilo naši slavnostní tabuli. Radost dětí ze
svítícího stromečku a dárků byla veliká. Děkujeme všem za finanční i hmotné dary,
rodičům za aktivní účast na „vánočním jarmarku ve školce“.
Hravé lyžování
V týdnu od 10. do 14. ledna 2022 se děti zúčastnily výjezdového
lyžařského kurzu v areálu Kvasejovice v programu „Hravé lyžování“.
Všechny děti zvládly základy lyžování a pátek byl zakončený mini závody
za účasti rodičů. O spokojenosti rodičů svědčí i zpráva od rodičů:
„Děkujeme všem, kteří se podíleli a kurz umožnili, je to parádní
výsledek a zážitky
neopakovatelné,
děkujeme!“.
Masopust
ve školce
V úterý nás přišli pozvat žáci deváté třídy do průvodu a každému
přinesl medvěd spolu s „hawajskou tanečnicí“ koblihu. Poté jsme
se zapojili do průvodu, zazpívali u domu s pečovatelskou službou
a za doprovodu hudby došli na náměstí. Od paní starostky děti
dostaly sladkou odměnu. Další zastávkou našeho masopustního
průvodu byl hotel Smrž, kde děti spolu s řezníkem Krkovičkou
pozdravily přítomné veršovaným přivítáním a písní MASOPUST.
Za jejich snahu byly odměněny – kornoutem plným čerstvého
popcornu. Pravý masopustní rej čekal děti ve školce v pátek. Už
od rána přicházely do školky pohádkové postavičky a po svačině začal v tělocvičně „karneval“- zpívalo se a tancovalo.
Na závěr každý obdržel čokoládovou medaili a diplom. Ještě před návratem do tříd, děti navštívily paní kuchařky,
kterým zazpívaly a dostaly sladkou odměnu.
Návštěva knihovny
V pátek 4.3. děti z oddělení Berušek navštívily knihovnu Městyse Sepekov. Knihovnice paní Mikešová přivítala budoucí
školáky a nabídla jim možnost půjčování knih. Některé děti s nadšením přikyvovaly, že již knihovnu navštěvují. Na
oplátku za milé přivítání děti zarecitovaly básničku „Zaplakala knížka“. Na závěr si děti vypůjčily knížky a přislíbily, že
při příští návštěvě přinesou namalované obrázky k přečteným pohádkám.
Věra Máchová

Základní škola Sepekov
V letošním školním roce jsme se rozhodli zaměřit mimo jiné i na klima školy, které považujeme za důležitý fenomén
spoluurčující spokojenost žáků, rodičů i učitelů. Po předcházejícím období, v němž převažovala distanční výuka, se
snažíme žákům umožnit kromě klasické výuky i výuku projektovou, zařazujeme častěji vzdělávací programy s lektory
mimo organizaci.
Nový školní rok jsme zahájili již tradičně v aule školy, vzhledem k epidemiologické situaci pouze komorněji, bez účasti
žáků 2. až 9. třídy. Letošních prvňáčků přivítala paní učitelka Eva Kluiberová devatenáct, je to poměrně netradiční třída,
neboť se sešlo 17 chlapců a 2 dívky.
Již v prvních týdnech školního roku měli možnost žáci 1. stupně zhlédnout program s názvem „Mobilní planetárium“.
Projekt zorganizovala a financovala Místní akční skupina Střední Povltaví z. s. Žáci v improvizovaném planetáriu
umístěném v tělocvičně se zájmem sledovali programy pod názvy: Astronomie pro děti, Dinosauři, Neuvěřitelný Vesmír
a Původ života.
Mezi akce, které sklidily značný úspěch, patřily pokusy s kapalným dusíkem, se kterými k nám zavítal pan učitel
Miroslav Ťoupal z bernartické školy, návštěva DDM Písek, kde se žáci zabývali problematikou 3D tisku a robotiky. Bez
povšimnutí nezůstala ani společensky velmi významná záležitost a tou byly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, a tak si žáci 8. a 9. ročníku měli možnost vyzkoušet i volby nanečisto. Akce proběhla ve spolupráci se zřizovatelem,
paní starostka seznámila naše voliče s volebním zákonem a pravidly voleb.
V říjnu se žáci 2. stupně vyjeli podívat do Strahovského kláštera. Průvodcem po nádherných prostorách barokního
kláštera a druhou nejstarší církevní knihovnou v Čechách jim byl Mikuláš Selvek, farář kláštera, který dříve působil v
Sepekově. Naši žáci se podívali do všech klášterních prostor.
A v listopadu k nám poprvé přijel svatý Martin, určitě přijede i příští rok. Během tohoto dne si žáci užili nejenom
spoustu legrace, ale také se seznámili se svatomartinskými tradicemi, s tradicemi našich předků. Jak jsem již zmiňovala,
chceme klást důraz na tradice, klima, propojení
školy s životem vesnice, a právě příjezd svatého
Martina byl akcí, která odstartovala tento
rozbíhající se trend. Na něj jsme navázali
společně
s mateřskou
školou
prvním
společným
masopustním
průvodem
v novodobých dějinách školy. Akce proběhla
opět ve spolupráci se zřizovatelem, s Hotelem
Smrž a podpořit nás přišli i rodiče a veřejnost.
Věříme, že příští rok přilákáme ještě větší
množství diváků.
To, že mají naši žáci a rodiče srdce na pravém
místě, se ukázalo i během vánoční dárkové
sbírky pro ohrožené děti.
Tak trochu na zkoušku jsme vycestovali s žáky
pod vedením lyžařských instruktorů na
šumavský Zadov, mile nás překvapila chuť dětí
se učit a pokroky, které dokázaly udělat.
Jako škola se chceme v budoucnu více věnovat
problematice environmentální výchovy, abychom posilovali vztah dětí k životnímu prostředí. Podařilo se nám
zrealizovat několik besed o včelách, do školy přijeli odborníci s živými raky
a jesetery. V květnu se navíc žáci 6. a 7. třídy chystají na celodenní exkurzi
hrazenou z dotace kraje, tentokrát se bude jednat o návštěvu zařízení na
zpracování odpadů ve Vimperku a ekologického střediska Dřípatka
v Prachaticích.
Větší participace žáků na chodu školy se snažíme dosahovat zapojením
dětí do výzdoby školy, projektů, nejrůznějších soutěží, např. o logo školy,
nejhezčí PF školy apod.
Mimochodem nové logo školy se poprvé objeví spolu s novými webovými
stránkami školy, na které se můžeme těšit již brzy. Novinkou na stránkách
školy bude i mobilní aplikace, pro rodiče stažitelná zdarma, která umožní
poslat na mobilní telefon upozornění pokaždé, když se na stránkách
objeví nová informace. Věříme, že tato novinka zlepší informovanost
rodičů nejen o akcích školy, ale i o důležitých událostech či změnách.
V předvánočním čase započala obměna vybavení školních šaten a
namísto kovových věšáků už mají i naši žáci možnost si své věci ukládat
do uzamykatelných skříní. Postupně bychom také chtěli vyřešit obměnu a
opravu podlah v jednotlivých učebnách. Během jarních prázdnin se
podařilo vylepšit v tomto směru dvě učebny na prvním stupni, přičemž
jedna z učeben se již těší na budoucí prvňáčky.
Z čeho máme také radost je schodolez, který se nám podařilo získat
z dotace MŠMT a máme tedy vyřešenou bezbariérovost školy. A plány do
budoucna? Budeme se snažit využívat dotační programy zaměřené na obnovu počítačové učebny a na vybudování
přírodovědné učebny.
Co se klimatu týká, chceme maximálně utužovat vztahy mezi ZŠ a MŠ a také budovat u našich žáků pocit sounáležitosti
s místem, v němž žijí. Budovat důvěru rodičů a dětí v naši školu a vytvářet pozitivní vztah k ní.
Jana Kůsová Slámová

Kam zmizel kontejner na textil
V předloňském i loňském roce se občanovi i návštěvníku Sepekova naskytnul téměř v centru obce tento pohled u
stanoviště kontejneru na tříděný sběr textilu. Firma TextilEco, která sběr v Sepekově provozovala umístěním dvou
kontejnerů, se bohužel už od roku 2020 potýkala s problémy se zajištěním pravidelného odvozu. Je pravdou, že v době
opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru, se značně zvýšilo množství tříděného sběru, a textilu zvláště.
Lidé se zavřeni doma pravděpodobně více věnovali přebírání a vyřazování oblečení, obuvi, hraček, koberců, kufrů a
dalších věcí z domácnosti, které se následně snažili umístit do kontejneru. Bohužel někdy přišli ke kontejneru již
naplněnému, ale i přesto zde své vytříděné věci na místě vedle kontejneru zanechali.
Občas se stalo, že se někdo jiný zase snažil zjistit, cože to v odložených pytlích, taškách,
krabicích jeho předchůdce odložil, a tak věci skončily volně poházené kolem
kontejneru. Opakovaně a všemi komunikačními prostředky jsem se snažila urgovat
vývoz kontejneru, ale firma TextilEco se sídlem v Boskovicích hrála bohužel taktiku
„mrtvého brouka“. Na telefonu pouze záznamník, vzkazy namluvené do hlasové
schránky, maily, dopisy zůstávaly zcela bez odezvy. Obci nezbylo jiné řešení než
veškeré věci umístěné mimo těleso kontejneru, odvážet do Jenišovic na skládku.
Stejně tak postupovaly i jiné obce, ve kterých sběr vytříděného textilu provozovala
stejná společnost.
Obec tedy zaslala firmě výpověď a stanovila jí lhůtu pro odvoz kontejnerů, které byly
jejím majetkem. Po jejím marném uplynutí byly kontejnery ze svých stanovišť na
náklad obce odvezeny.
Hledáním informací o jiném možném odběrateli vyřazeného textilu jsem našla firmu
DIMATEX, na jejíž činnost byly i od jiných obcí dobré reference. Jejich přístup byl od
prvotního oslovení opravdu v porovnání s předchozí firmou TextilEco skvělý. Do
jednoho dne poslali návrh smlouvy se smluvními podmínkami a do týdne od podepsání smlouvy byly jejich kontejnery
opět na místech svých předchůdců. Ještě pro představu, jak velké množství textilu se v Sepekově sebralo za dobu, kdy
svoz ještě fungoval:
rok
odvezené množství v tunách

2021

2020

2019

2018

2017

2,4

4,2

4,8

4,4

4,5

Prosím občany, aby v případě, že se svým vytříděným textilem přijdou k již viditelně zaplněnému kontejneru, si tyto
věci vzali zpět domů. Neradi bychom přistupovali k monitorování sběrných stanovišť kamerami, jako třeba v sousední
obci.
Pavlína Bambuškarová

SEPEKOVSKÁ KRONIKA O MÍSTNÍM VODOVODU
O tom, že bez vody by nebyl život asi téměř nikdo nepochybuje. Otočíme doma kohoutkem a už nám teče. Průzračná,
čistá, životodárná. A teče často déle, než je nutné. Vždyť je to jenom voda – té je přece všude dost! Není a někdy nebylo
vody dost ani v Sepekově. Hodně hospodářů, chalupníků, řemeslníků mělo svůj třeba malý domeček a tam, kde to bylo
možné i studnu. Tam, kde voda nebyla, nechala obec vykopat obecní studny.
Některé z nich se používají dodnes. Tam, kde bylo vody málo, např. v části zvané Na skále. Lidé zde žijící si pro ni museli
jezdit do studánky, která byla blíže cesty na sepekovská vrše. Nikdo se nezabýval kvalitou vody. Když bylo i vody málo,
(roku 1946, 1947), tak to bylo impulsem pro tehdejší MNV Sepekov, že obec požádala podáním ze dne 8.5.1947 ONV
v Milevsku o vodoprávní projednání a schválení projektu stavby obecního vodovodu. V červenci t.r. vydal příslušný
odbor, asi vodoprávní, pro zamýšlenou stavbu vodoprávní povolení. Podle projektu byla vybudována studna U louže o
průměru 2 m a hloubce 5,6 m. Její vydatnost vody měla snadno pokrýt podle projektu plánovanou potřebu tehdejšího
městyse tj. 213 m3 vody denně. Projekt počítal s tím, že se na stavbu vodovodu se použije 1622 m potrubí o průměru
(pr.) 150 mm, 522 m potrubí o pr. 100 mm, 1198
m potrubí o pr. 80 mm, 1384 m potrubí o pr. 65
mm a 38 m potrubí o pr. 50 mm.
V kronice je zaznamenáno, že r. 1946 dalo
ministerstvo zemědělství obci 150 tis. Kč na
stavbu vodovodu. Rozpočet na něj byl 4,6 mil. Kč.
Jak je dále zapsáno již v roku 1946 provádí stavbu
studně pro vodovod v lokalitě „U Louže“ firma
Josef Dušek – vdova. Budovaná studna má
průměr 3 metry a je hluboká 5,6 metru.
(Vodoprávní
povolení
uvádí
průměr
předpokládané studny 2 metry). Nutnost
vybudování veřejného vodovodu v obci byla
opodstatněna i skutečností, že se v obci stále
vyskytovala různá infekční onemocnění, (kronika
uvádí doslova dysenterického rázu) a v roku 1945
se vyskytl v Sepekově i břišní tyf.
V kronice obce i v zápiscích pana učitele Bočana se uvádí jako rok budování stavby 1949, ale ještě roku 1951 se
vodovodní řad dokončoval a o dva roky později se dodělávali některé domovní přípojky. V roce 1953 byl řad napuštěn.
Takže původní potrubí řadu je v zemi již více jak sedmdesát roků.
Na fotografii poskytnuté manželi Cihlářovými je zahazování vodovodu nad domem č.p. 17 (Baštýřovi)
Jaroslav Kosík

Nová stromová alej kolem cesty k lesu Borek
Od 11. května loňského roku se můžeme v Sepekově projít kolem nově vysázené lipové aleje u cesty od Sokolského
hřiště směrem k lesu Borek. Alej byla založena firmou G.O.O.S.E. & Co, a.s., Praha.
Investorem díla bylo Ředitelství silnic a dálnic. Umístění stromů bylo konzultováno
a odsouhlaseno vedením Zemědělského obchodního družstva Sepekov a
nájemcem sousedních zemědělsky obdělávaných pozemků.
Stromy byly vysazeny v souladu s rozhodnutím Úřadu Městyse Sepekov, kterým
bylo v roce 2020 povoleno kácení vybraných dřevin u silnice I/19 vlastníku silnice,
kterým je Ředitelství silnic a dálnic, a zároveň byla tímto rozhodnutím uložena jako
kompenzace ekologické újmy v souladu se zákonem o ochraně přírody náhradní
výsadba v počtu 50 ti stromů.
Snad i díky nové výsadbě se cesta stala vítanou, a hlavně bezpečnější, zkratkou
školáků na cestě ze školy domů. Snad někdy dojde i v souvislosti s rozvojem
výstavby v tomto území ke zpevnění cesty a její napojení na již stojící lokalitu
rodinných domů „U Borku“.
Tak doufejme, že stromy, které sice stále ještě svým malým vzrůstem nemohou
odolat případné hrubé síle, nám za pár let poslouží svým stínem v parných letních
dnech, poskytnou ochranu před větrem nebo deštěm nebo "jen" potěší
oko a pohladí na duši.

Myslíme na děti

V lokalitě "U Borku" v Sepekově byla v loňském roce dokončena instalace vícemodulové herní sestavy
v ceně 340 tis. korun. Typ herní sestavy byl z mnoha variant nabízených možností vybrán po průzkumu
mezi rodiči dětí.
Herní sestava je
určena
podle
certifikace
bezpečnosti
výrobku pro děti ve
věku 3-14 let, z
toho děti do 9 let
mohou
zařízení
užívat
jen
s
doprovodem a pod
stálým dohledem.
Tyto podmínky jsou
stanoveny
výrobcem.
Další herní prvek
byl umístěn do
prostoru u náměstí,
kde sice své místo
již dříve měl, ale
v rámci obnovy náměstí byla původní herní zařízení demontována a v rámci projektu revitalizace náměstí bylo již
počítáno s umístěním nového herního
prvku na tomu určeném místě. Jeho
instalaci a přípravné práce prováděla firma
„Hřiště pod květinou“, která se výrobou a
instalací dětských hřišť zabývá více než 15
let a poskytuje desetiletou záruku na
nosnou konstrukci. Takto časově dlouhou
záruku si může dovolit díky druhu
používaného materiálu, kterým je akátové
dřevo.
Největší výhodou jejich hracích prvků je
tedy dlouhá životnost a stálost. I tento
nový herní prvek má certifikaci
bezpečnosti a kvality.
V letošním roce je v rozpočtu městyse
počítáno s obnovou některých prvků na
hřišti v Líšnici i doplněním dalšího herního
zařízení na hřišti u nového výstavby
v lokalitě „U Borku“.
Pavlína Bambuškarová

Připravené projekty čekají na realizaci
Dovolte mi, seznámit vás s připravovanými stavebními akcemi, na jejichž projekční přípravě pracujeme i několik let a
tato leckdy zdlouhavá činnost není zatím nikde vidět.
KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Asi zatím nejdéle připravovanou akcí je oprava místní komunikace „Na Dosoudiláku“ s kompletní rekonstrukcí všech
inženýrských sítí uložených v komunikace a její blízkosti. Relativně nejsnadněji i nejrychleji proveditelná oprava by bylo
položení pouze nového asfaltového povrchu bez řešení rekonstrukce sítí. Určitě by občané uvítali skutečnost, že by
v horizontu pár dnů byl položen nový asfalt a silnice by byla i oku lahodící. Ale bohužel by toto potěmkinovské řešení
nemělo dlouhého trvání a problémy by na sebe nedaly dlouho čekat. Stav sítí uložených v pozemku komunikace, a to
jak veřejného vodovodu i kanalizace, tak i domovních přípojek realizovaných v různém provedení, čase i kvalitě, je
neutěšený a čas od času na sebe zastaralé vedení upozorní – tu ucpanou domovní přípojkou, zborcenou částí veřejné
části i vlivem stále většího dopravního zatížení, propadlou dírou v komunikaci.
CO VŠE TEDY OBNÁŠÍ KOMPLETNÍ OPRAVA KOMUNIKACE VČETNĚ SÍTÍ?
1. polohopisné a výškopisné zaměření pozemku
2. ve vzájemné součinnosti několika projekčních kanceláří vypracování:
2.1.
projektu opravy místní komunikace zhotoveném autorizovaným inženýrem pro obor dopravní a
pozemní stavby
Stavba projekčně zahrnuje:
• stavební úpravy stávající místní komunikace
• dopravně inženýrské řešení míst napojovaných na jiné komunikace vč. úpravy navazujících křižovatek
• vybudování dvou velkokapacitních odvodňovacích žlabů s roštem napojeným do nově navržené
dešťové kanalizace
• stanovení trvalého dopravního značení
• výškové řešení nájezdů k přilehlým nemovitostem
• obnovu konstrukčních vrstev komunikace v ploše vymezené betonovými obrubníky
• položení nového asfaltobetonového povrchu
2.2.

projektu rekonstrukce tj. úplné výměny inženýrských sítí vodovodu a kanalizace včetně přípojek
veřejné kanalizace a domovních přípojek zpracovaném autorizovaným inženýrem pro
vodohospodářské stavby
Stavba projekčně zahrnuje stavební objekty:
• sběrač A3 – výměna potrubí, změna dimenze
• odlehčovací komora, odlehčovací potrubí, lapák splavenin, výustný objekt
• nová dešťová kanalizace
• výměna stávajícího potrubí vodovodního řadu za nové
• výměnu vodovodních přípojek
• výměnu kanalizačních přípojek
2.3.
projektu výměny vzdušného vedení elektrické energie za vedení kabelové zemní – projekčně
samostatná akce připravovaná pro EG.D firmou ELPROJEKT s.r.o. Písek
2.4.
projektu přeložení sdělovacích sítí vedených v trase – v režimu společnosti CETIN, veškeré náklady
spojené se stavbou je povinen hradit Městys Sepekov
2.5.
projektu výměny veřejného osvětlení – projekčně připravuje pro Městys Sepekov firma
Elektromontáže Marek Machala
S přípravou opravy kanalizačního sběrače označeného A3 vedeného v místní komunikaci zvané „Dosoudilák“ bylo
započato již v roce 2009. V té době bylo zpracováno v listopadu roku 2009 projektantem Ing. Jiřím Kubešem prvotní
řešení v podobě studie. Již tehdy projektant uváděl, že pro řádnou funkci kmenového sběrače jednotné kanalizace
umístěného vedle toku Milevského potoka je bezpodmínečně nutné odlehčit množství odpadních vod odváděných
tímto kanalizačním sběračem.
Projektant ve svém posouzení tehdejšího stavu uváděl, že povodí sběrače zahrnuje plochu o výměře 13,7 ha, takže
odtok ve srážkovém období dosahuje výpočtových hodnot 558 litrů/sec. Podle jeho výpočtů a závěrů nemůže kapacita
uložených potrubí zvýšené průtoky převést, potrubí se při vydatnějších srážkách zahltí a nastává tlakový režim, kdy u
extrémních srážkových intenzit se v potrubí a revizních šachtách vystaví hladina natolik, že uniká voda poklopech na
povrch. Tomu přispívá i změna sklonu potrubí, kdy v samotném koncovém úseku jsou sklony minimální, čímž se
hydraulická kapacita potrubí výrazně snižuje.
Řešení ke snížení zahlcenosti kanalizačního sběrače bylo v souladu se stávající legislativou a vyjádřením vodoprávního
úřadu byla projekční příprava oddílné kanalizace nahrazující v tomto úseku jednotnou kanalizaci. Pro ozřejmění pojmů:
odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci. Odvádí-li se odpadní voda
samostatně a srážková voda také samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci.

Co to vlastně oddílná kanalizace je?

Jak již vyplývá z názvu, má funkci samostatně odvádět splaškové odpadní vody na čistírny odpadních vod (ČOV) a
srážkové (dešťové) odpadní vody do vodních toků. Splaškové odpadní vody jsou veškeré vody, vypouštěné do
kanalizací z domácností, průmyslových areálů, obchodních center, zdravotnických zařízení apod. Srážkové vody jsou
veškeré vody dopadající na zemský povrch, tedy nejen dešťové, ale i ve formě sněhu. Jejich zdrojem je atmosféra a
předpokládá se, že jsou i po kontaktu se střechou domu, chodníku či komunikace, dostatečně čisté, aby mohly být
odvedeny do nejbližšího vodního toku a nezatěžovaly tak čistírnu odpadních vod.

Charakteristiky oddílné kanalizace

Z pohledu provozovatele kanalizační sítě má oddílný
systém kanalizace své výhody, ale i určitá rizika.
Základní výhody:
- snížení objemu odpadních vod
odváděných na čistírnu
- odtok neznečištěných dešťových vod
přímo do vodních toků
Možná rizika:
- nesprávné napojení odpadních vod na
splaškovou či dešťovou kanalizaci
- ohrožení
bezpečného
odvádění
odpadních vod z nemovitostí
Ukázka správného i nesprávného napojení
dešťových vod v případě oddílné kanalizace je
zřejmá z obrázku.

Kolik bude stát kompletní oprava jedné místní
komunikace?

A pro představu, s jakými minimálními náklady je nutné v případě výše popsané akce počítat? Uvedené náklady ale
bohužel nezohledňují současný stav ekonomiky, průmyslu a jejich předpokládaný vývoj.

oprava komunikace
rekonstrukce vodovodního potrubí včetně části domovních přípojek
v pozemku komunikace
rekonstrukce splaškové kanalizace včetně části domovních přípojek, výstavba
oddílné kanalizace
výměna veřejného osvětlení s novým zemním vedením
náklady spojené s přeložením sdělovacích sítí vedených v trase
náklady na přestavbu vzdušného vedení elektrické energie na zemní
CELKEM

Předpokládané náklady
v Kč
4 200 000
1 700 000
4 800 000
1 000 000
700 000
1 000 000
13 400 000

A pak se řekne opravit jednu komunikaci….
Pavlína Bambuškarová

Nechte si zasílat informaci o odstavení dodávky
elektřiny na vašem odběrném místě
Dodavatel elektřiny, společnost EG.D. nabízí na
svém zákaznickém portále možnost zaregistrování,
na podkladě kterého může zákazník společnosti
obdržet informaci o každé odstávce dodávky
elektrické energie na konkrétní jím vybrané adrese.
Ne vždy totiž společnost EG.D a.s. zašle
obci
informaci o plánovaném vypnutí elektřiny v tak
jednoznačně identifikovatelné podobě, že bohužel
někdy není jednoznačné, na jakých adresách ještě
elektřina půjde a kde již ne. Při registraci
v zákaznické zóně obdržíte tedy vždy přesnou a
jednoznačnou informaci o odběrném místě na vaší
adrese.
Náhled stránky na webovém odkazu
https://www.egd.cz/registrace/portal-distribuce24
Pavlína Bambuškarová

Mladí hasiči SDH Sepekov
Spolek mladých hasičů SDH Sepekov započal svoji novodobou existenci v roce 2019. Byl to právě Jiří Marek, který
rozvinul myšlenku dát dohromady děti všech věkových kategorií a začít s nimi jezdit na hasičské soutěže po okrese
Písek. Počátky byly těžké. Nepřipravenost vybavení, tréninkového hřiště a nízký počet dětí byly asi největšími
překážkami, které musely být překonány. O vybavení se postaral SDH Sepekov, který nemalými prostředky investoval
do vybavení, jako byly hadice a savice, takže po technické stránce jsme byli připraveni. Nejlepší varianta pro hasičské
hřiště se ukázalo místo za školou nad fotbalovým hřištěm, kde jsme zbudovali za vydatné pomoci sponzora EFAFLEX
hasičské překážky a mohli tak plynule připravovat děti na soutěže. Poslední výzvou byl počet dětí. A jako se velké řeky
skládají z malých potůčků, roste i počet dětí, které si našly cestu do našich řad mladých hasičů – v současné době máme
30 dětí ze Sepekovska a okolí ve věkovém rozpětí 3-13 let.
K oblíbenosti „hasičáku“, jak tréninky familiárně nazýváme, jistě přispívá i to, že se s dětmi nevěnujeme jen hasičině,
ale připravujeme pro ně různé hledací hry (poznáváme Sepekovsko), pořádáme výlety (cesta na rozhlednu), jezdíme
s nimi na kole, když je sníh, chodíme sáňkovat, pořádáme hasičský den („dohasnou“) a jinak se snažíme si společný čas
užít. Po celý zimní čas pak chodíme zvyšovat fyzickou přípravu do tělocvičny ZŠ Sepekov, tedy spíše chodíme hrát hry
nebo vyrábíme různé výrobky, jako jsou papíroví draci aj. Mimo toho se účastníme umělecké soutěže PO očima dětí,
kde se například Matyáš Pavlík se svým obrázkem probojoval až na 3. místo krajského kola.
Ale hlavně soutěžíme, a to primárně
v hasičském útoku. Pojďme si jen
rychle připomenout, co se pod tímto
pojmem skrývá. Každé závodní
družstvo by mělo mít 7 členů (u
přípravky až 9). Každý člen
sportovního družstva pak vykonává
jinou činnost. Máme tu košaře, jehož
úkolem je nasadit koš na savici.
„Nalévač“ – ten tahá savici plnou vody
z kádě a napojuje ji na druhou savici tu mu přidržuje další člen. Máme zde
„béčkaře“ ten připojuje hadice
velikosti „B“ na stroj a k sobě.
„Rozdělovač“ je asi nejnáročnější
funkcí. Ten musí zapojit hadici „B“ a
dvě hadice typu „C“ na rozdělovač a
ještě to musí dotáhnout dvacet metrů
od stroje. A pak jsou tu dva proudaři.
Ti musí zvládnout spojit dvě hadice
typu „C“ k sobě a na volný konec
umístit proudnici. Pak jej čeká ještě
40m sprint s hadicí a nástřik 10 l do terče. To vše děti zvládají v čase okolo 30-40 vteřin. Protože chodíme trénovat
každý týden v pondělí odpoledne a máme šikovné mladé členy, naše děti se tak mohou měřit s ostatními spolky. To
potvrzuje i umístění v okresní soutěži O putovní pohár OSH Písek, kde naši nejmenší (přípravka děti 3-6 let) skončili na
krásném 4. místě a jen nepatrný kousek od 3. místa. Naše smíšené družstvo (kluci i holky 6-15 let) letos bralo taktéž 4.
místo.
Věnovat se hasičině není nijak jednoduché… Děti pilně trénují na trénincích, pak po šest nedělí jsme s nimi na soutěžích
po okrese Písek, občas jedeme i na další soutěže mimo OSH Písek (Oltyně, Bechyně). Příprava a vymýšlení her a zábavy,
ale i společenských akcí (hasičský den) stojí nemálo volného času, který ne každý je ochotný tomu věnovat.
Odměnou nám vedoucím budiž úsměv a radost ve tváři mladých hasičů, jejich spokojenost, a když se zadaří, tak i hezká
umístění na soutěžích. Na tomto místě je potřeba nejen poděkovat sponzorům, bez kterých bychom neměli dostatečné
zázemí, tedy SDH Sepekov, Městysu Sepekov, FAST Milevsko, ZOD Sepekov, ale hlavně rodičům za jejich přístup a všem
dětem, ze kterých, věříme, vyrostou hasiči a budou myšlenku hasičů šířit i v pozdějším věku…
David Lukeš

Rada městyse Sepekov vyhlašuje výběrové řízení na
pracovní místo
ÚČETNÍ OBCE
Platové zařazení 9. platová třída,
po zapracování osobní příplatek.
Předpokládaný nástup 1.5.2022 nebo dle dohody.
Přihlášky včetně požadovaných příloh zasílejte
nejpozději do 31.3.2022 na adresu:
Městys Sepekov, Sepekov 174, 398 51 Sepekov
s označením „ÚČETNÍ“.
Předpoklady pro výkon pracovního místa, povinné
náležitosti přihlášky na www.sepekov.eu nebo na
úřední desce Úřadu městyse Sepekov.

Nabídka kosmetických služeb
Kosmetický salon Sepekov provozovaný Jitkou
Kufiřtovou, tel: 728221376, nabízí v provozovně
kadeřnictví v Sepekově (suterén Kulturního centra
Sepekov) zákazníkům tyto úkony: základní ošetření pleti,
čištění ultrazvukovou špachtlí, liftingové ošetření pleti,
barvení řas a obočí, barvení obočí metodou Brown
Henna, diamantovou mikro dermabrazi, chemický
peeling, lash lifting řas, depilaci, masáž a zábaly na ruce,
prodej kosmetických přípravků, možnost zakoupení
dárkových poukazů. Nově je prováděna inovativní
metoda liftingu a biorevitalizační peeling.
Otevírací doba je ve středu a pátek v čase 8:00 -18:00
hodin, v sobotu v době 8:00 - 12:00 hodin.

Český svaz žen Sepekov
Loňský rok, stejně jako ten předcházející, poznamenalo ve všech oblastech života nás všech celosvětové šíření nákazy
Covid 19 a tak musel i ČSŽ omezit některé své aktivity a respektovat vládní nařízení. A tak ženy vymýšlely spíše venkovní
akce.
K MDŽ obdržely ženy od vedení kytičku petrklíčů s přáním k MDŽ a programem s naplánovanými akcemi.
Na jaře se členky zapojily do úklidu kolem kostela a pořádaly v úzkém počtu vycházky do okolí s odborným výkladem
o historii daného místa.
Místo tradičního karnevalu se mohly děti začátkem léta vyřádit na Sokolském hřišti při různých soutěžích, které pro ně
připravily Tělocvičná jednota Sokol a ČSŽ.
V srpnu nechyběla cesta Pohádkovým lesem. Za příjemného slunečného počasí se vydalo na trasu lesem plnou
dobrodružství zhruba 140 dětí v doprovodu rodičů. Letošní ročník předčil očekávání žen v účasti, dlouhé fronty u
každého stanoviště neodradily děti ani rodiče a trpělivě vyčkávaly na splnění úkolů, které pro ně připravily pohádkové
bytosti.
Pro dospělé byl koncem září zorganizován velmi vydařený zájezd na Orlí hnízdo – proslulou Hitlerovu pevnost
Kehlsteinhaus, honosné sídlo, které bylo vybudováno v letech 1937-38 jako dárek k jeho 50. narozeninám. Počasí
přálo, a tak se návštěvníkům naskytl úchvatný výhled na Alpské vrcholky, na malebné údolí s vesničkami a na ledovcové
jezero Königsee.
Podzimní odpoledne zpříjemnila ukázka tvoření dušičkového aranžmá paní Kollingerové i se zakoupením těchto
krásných dekorací. Ještě před začínající další vlnou koronaviru stihly ženy posezení a popovídání při punči a cukroví.
Předvánoční čas byl opět v duchu opatření, nemohly se konat vánoční trhy, adventní zájezd, ani pro děti Mikulášská
nadílka. Ale děti členek byly obdarovány adventními kalendáři, které jim byly doručeny do svých domovů a ženám
čokoláda s vánočním a novoročním přáním.
Do nového roku jsme všichni vstoupili s přáním pevného zdraví, s vírou ve zklidnění situace v souvislosti šíření
koronaviru a s tím, že se všichni společně budeme moci zase setkávat.
Pro tento rok jsme naplánovaly spoustu akcí, které musí být ještě schváleny Valnou hromadou, ale pevně věříme, že
se nám je podaří uskutečnit. Pro děti na Bílou sobotu chceme připravit Velikonoční hledání vajíček v parku u kostela,
v dubnu tradiční pálení čarodějnic, místo karnevalu plánujeme v květnu odpoledne plné her na Sokolském hřišti,
v srpnu pohádkový les a koncem roku čertovský rej spolu s Mikulášskou nadílkou ve spolupráci s obcí.
V červnu plánujeme oblíbený týdenní pobytový zájezd do Itálie, dále jednodenní zahraniční zájezd a před Vánocemi
adventní zájezd. Samozřejmostí budou organizované vycházky po okolí, ukázka aranžování a předvánoční posezení.
Všechny akce budou včas upřesněny a oznámeny. Těšíme se na velkou účast a setkání s Vámi.
Chceme poděkovat všem členkám za aktivní přístup a skvělou spolupráci.
Alena Hejnová

T.J. SOKOL SEPEKOV
oddíl Všestrannost, mladší a starší žactvo
Sokol má v Sepekově dlouholetou historii. Po letech problémů s nedostatkem cvičitelů začal oddíl Všestrannosti opět
pravidelně fungovat v roce 2019. V současné době máme v oddíle 14 dětí a určitě rádi přivítáme nové sportovce.
Oddíl se zaměřuje, jak je již z názvu patrno, na všestranný rozvoj dětí. Zahrnuje jak atletiku, gymnastiku a plavání, tak
i pobyt v přírodě. V zimním období cvičíme v tělocvičně, a to hlavně základy gymnastiky, cvičení na nářadí, posilování
vlastní váhou a sportovní a pohybové hry. Na
jaře chodíme jak na fotbalové hřiště za školou,
tak i na sokolské hřiště. Věnujeme se převážně
atletice, ale nezbytnou součástí jsou opět hry.
Plavání jsme si potrénovali v bazénu v Hotelu
Smrž, kde jsme využili i vířivku, což se dětem,
samozřejmě, velmi líbilo. A wellness budeme i v
budoucnu určitě využívat.
V nejbližších měsících chceme také uspořádat
„Sokolskou přespávačku“. Už měla být před
Vánoci, ale z důvodu nemoci jsme ji museli
přesunout. Nicméně děti se mají určitě na co
těšit.
V jarním období se chceme více věnovat pobytu
v přírodě a užít si další pořádnou dávku legrace a
dobrodružství.
A to také chceme, aby bylo to hlavní – zábava,
kamarádi, dobrodružství, sport. Abychom si každou hodinu pořádně užili a těšili se na další.
Do budoucna plánujeme i cvičení pro rodiče a děti a kondiční a posilovací cvičení pro dospělé (Tabata, kruhový trénink).
T.J. Sokol Sepekov se také podílí i na pořádání akcí pro veřejnost, jakou jsou tradiční Silvestrovský běh Sepekovem,
nohejbalový turnaj a dětský den a spolupodílí se na některých akcích pořádaných městysem nebo místními spolky.
Kateřina Law

ZPÁTKY V ČASE S FOTBALEM
Tak jako rok 2020, tak i loňský rok byl pro fotbalisty jiný než obvykle. Opět se neodstartovala jarní část rozehrané
sezóny, a tak tréninky byly individuální. V rámci písecké soutěže mužů - „COVID RESTART“, Sepekovští fotbalisté sehráli
čtyři utkání od 30. května do 26. června. Soupeři byli: Smetanova Lhota, Čížová, Milenovice, Záhoří. Hnedka první
utkání sehráli se Smetanovou Lhotou v čele s Janem Kollerem, o kterém právě natáčeli dokument, a právě naši hráči
budou tohoto součástí a byli rádi, že mohli trochu přispět k zábavě. V červenci se opět někteří Sepekovští hráči
zúčastnili charitativní akce Branického EURA, kde výtěžek směřoval pro malou Nellinku Novákovou ze Sepekova,
se kterou se fotbalisti pravidelně potkávají na trénincích nebo zápasech. Podzimní část proběhla už hladce dle pravidel.
Mužstva nemusela žádná utkání překládat na jiné termíny z důvodu nemocných hráčů. Během podzimu proběhla
plánovaná oprava vnějšího pláště budovy kabin, schodišť a balkónu. Projekt byl spolufinancován Jihočeským krajem
v rámci opatření č. 1 „Rekonstrukce a opravy objektů sportovišť a zázemí“. Dále se vyrobily nové střídačky, které se
přemístily na protější stranu hřiště, než byly původně. Tradiční derby v mužských celcích vyhráli Sepekovští – nepustili
tak žádné body do Božetic!
Ve čtvrtek 18. listopadu 2021 se někteří hráči oddílu účastnili darovaní krve pro Nemocnici Tábor. Ta má nedostatek
krve pro své pacienty. Výzvu senátora Jaroslava Větrovského a náměstka hejtmana Pavla Hrocha zorganizoval u
Sepekovských brankář “A” týmu Michal Horek. K němu se přidali dárci Martin Tupý, Lukáš Kosobud, Michal Koutník,
David Kašpar, Lukáš Hadáček a Martin Petr. Z řad fanoušků přišli Ondřej Peterka, Šárka Laštůvková a Lucie Motlová.
Do odběrového centra táborské nemocnice na sídlišti Nad Lužnicí se opět vydali 24. února 2022. Tentokrát se skupina
rozrostla o další dárce. Kromě již zmíněných hráčů a fanoušků, se přidali: Vojtěch a Jiří Doubkovi, Ondřej Bolek, Lukáš
Koutník a Kateřina Vavříková. Všechna čest, obdiv a chvála před aktivitou.
Konec roku někteří fotbalisté završili tradičním Povánočním SRANDA TURNAJEM v ping-pongu v místním kulturním
centru, možná i naposledy. Turnaj vyhrál dlouholetý fanoušek fotbalu pan Miloš Kmoníček.
Letošní zimní příprava odstartovala pravidelnými výběhy kolem rybníku Farka, následovaly tréninky na umělé trávě
v Milevsku. Před nástupem na pravidelné přípravné zápasy na milevské umělé trávě se hráči mužských týmů zúčastnili
v termínu 24. 2. – 27. 2. pravidelného soustředění v Penzionu Putim, kde svou fyzičku dolaďovali už popáté. Zde mají
vynikající podmínky pro trénování a regeneraci během čtyřech dnů. V sobotu 5. března se po dvouleté pauze uskutečnil
3. ročník Sportovního plesu, kde se sešli nejen fanoušci fotbalu, ale i lidé s dobrou náladou a chutí se bavit.
Dorostenci letos nastupují v okresním přeboru ve společenství s „béčkem“ milevského dorostu. Po podzimní části
sezony je tým dorostu na druhém místě. Od první příčky naše mládežníky dělí jeden bod. Zimní přípravu rozdělilo trio
trenérů na více částí. Od individuálního trénování, přes společné výběhy a tréninky až po přátelská utkání. V halovém
turnaji v Milevsku, kde obsadili, v konkurenci týmů z vyšších soutěží, desáté místo. Výkony hráčů na turnaji byly
bojovné a obětavé, nicméně ani to na lepší umístění nestačilo. Tým dorostu nadále spolupracuje s týmy mužů i žáků.
Cílem celého týmu je zužitkovat zkušenosti z krajských soutěží, které hráli naši borci v minulých letech a sezonu končit
na prvním místě.
Nesmíme však zapomenout i na nejstarší vrstevníky fotbalu, a to Old Boys, kteří během roku sehráli také pár
přátelských utkání, a reprezentovali tak sepekovský mančaft.
Aktuální informace, perličky, zajímavosti okolo fotbalu můžete sledovat od srpna 2021 na instagramovém profilu
#fotbalsepekov.
Mimo jiné, loni to bylo 85 let, co pocházejí první zmínky o fotbalu v Sepekově. Tehdy byl založen klub S. K. Sepekov.
Děkujeme Vám všem za veškerou přízeň a podporu!
Michal Koutník a Filip Šťastný

Z činnosti místní organizace Českého rybářského svazu Sepekov
Rybářské závody dětí a dospělých se v loňském roce kvůli pandemických opatření konaly jak v netradičních termínech,
tak v netradičním provedení. Přesto se konaly.
Nedělní dopoledne 29. srpna 2021
patřilo na rybníku Dvorčice u
Milevska dětem. Místní organizace
Českého rybářského svazu v
Sepekově pro ně připravila rybářské
závody. Účastnit se mohly všechny
děti do patnácti let, a to i nečlenové
místní organizace ČRS Sepekov.
Chytalo se na jeden prut s jedním
návazcem a součástí soutěže byl i
vědomostní kvíz z rybářských
znalostí. Rybářské závody vyhrál Filip
Hořejší, druhý byl Matyáš Dědič a
třetí Matyáš Mácha, který také ulovil
největší rybu závodu – kapra 65 cm.
Každý závodník obdržel cenu podle
celkového umístnění.

Místní organizace českého rybářského svazu Sepekov uskutečnila po
roční odmlce v neděli 10. 10. 2021 rybářský závod i pro dospělé. Nově
1. ročník memoriálu Vladislava Pance, jenž byl v této místní organizaci
dlouholetým předsedou. I přes mrazivé ráno se závodu zúčastnilo 20
závodníků / rybářů, zejména členů MO Sepekov. Chytali se především
kapři, cejni ale také amuři a líni v celkovém počtu 67 kusů ulovených ryb.
Vítězem s celkovým počtem 423 bodů/centimetrů a 11 kusy ryb se stal
Pavel Vošahlík, jenž se také stal prvním držitelem nového putovního
poháru. 2. místo s 305 body a 7 kusy ryb vybojoval Daniel Motrinec a v
těsném rozdílu 3. místo s 300 body a 6 kusy Ivan Bambuškar. Pro deset
nejúspěšnějších byly připraveny hodnotné a zajímavé ceny. Ranní mráz
vystřídal slunečný den, závodníci tak mohli tento závod (ač proběhl v
omezeném režimu) plně kladně hodnotit a těšit se tak opět na příští rok.
Doufejme už bez omezení.
Petr Kolář

Myslivecký spolek Sepekov v roce 2021
K 31. 12. 2021 měl spolek 24 členů a dva stálé hosty. Průměrný věk členů je 54 let. Myslivost je provozována v Honitbě
Sepekov, celkem na 2096 ha. Honební pozemky jsou pronajaté od Honebního společenstva Sepekov. Hlavní činností
byla v loňském roce, jako již tradičně, péče o zvěř, zejména odchov zvěře a její přikrmování, ochrana mláďat při
senoseči, opravy a budování různých mysliveckých zařízení.
Odchov se zaměřoval zejména na kachnu březňačku, které je každý rok odchováno a následně vypuštěno do honitby
kolem 250 ks. Bažanta obecného je vypouštěno okolo 30 ks. Z hlediska zajištění podmínek pro zdárný chov zvěře, ale
také z důvodu snižování škod na polních a lesních kulturách, je velmi důležité celoroční přikrmování zvěře.
Každý člen má přidělen úsek v honitbě, kde přikrmování zajišťuje. Objemová krmiva (především seno) si obstarává člen
na vlastní náklady. Jadrná krmiva (zrniny) jsou nakupována, stejně jako sůl a některé medicinální doplňky (minerální
liz nebo přípravky na odčervení spárkaté zvěře), mysliveckým spolkem.
Vedle individuální péče o zvěř je zaveden ještě systém centrálního přikrmování zvěře. Tímto způsobem je zvěř
přikrmována do centrálních krmítek (zvěř srnčí), centrálních zásypů (zvěř drobná) nebo na předem vybraná místa –
krmeliště (zvěř černá). Centrální přikrmování zajišťují určení členové. Důležitou činností myslivců je ochrana mláďat při
senoseči. V minulosti bylo vyzkoušeno několik metod – použití optických a akustických plašičů, pachová zradidla,
vyhledávání srnčat pomocí bezpilotního leteckého prostředku (dronem) s termokamerou.
Nakonec se nejvíce osvědčilo tradiční využití loveckých psů. Zde se však jedná o časově velmi náročnou činnost, které
se někteří členové věnují. Její úspěšnost však závisí na dobré spolupráci s místními zemědělci. Myslivecký spolek
spolupracoval se zemědělci také na zmírnění škod na zemědělských kulturách. Konkrétně při ochraně některých
polních kultur před škodami černou zvěří v počátečním stádiu vegetace.
Převážně v rámci výše uvedených aktivit odpracovali členové spolku za uplynulý rok pro myslivost celkem 645 hodin.
Důležitou mysliveckou činností je lov zvěře. Zvěř je lovena individuálně nebo na společných honech. Na společných
honech, které jsou vrcholem lovecké sezóny, byla ulovena téměř veškerá zvěř drobná a větší část zvěře černé. Po
ukončení honu se koná „Myslivecký soud“, na kterém je vyhodnocena úspěšnost účastníků honu a jejich prohřešky v
průběhu lovecké akce.
Lov za hospodářský rok 2021*: zvěř srnčí: 20 ks, zvěř černá: 23 ks, kachna divoká: 265 ks, bažant: 19 ks, liška: 14 ks,
jezevec: 3 ks, nutrie: 3 ks.
*výsledky odlovu jsou uvedeny k 26.01.2022; myslivecký hospodářský rok trvá od 1.4. do 31.3.

V Honitbě Sepekov je stejně jako v jiných částech republiky zaznamenáván výskyt nepůvodních druhů zvěře. Rozšiřuje
se populace nutrie říční, kterou lze spatřit kolem vodních toků celkem běžně. Dále byl opakovaně zaznamenán výskyt
mývala severního. Z chráněných druhů bylo opakovaně pozorováno několik jedinců orla mořského nebo čápa černého,
který v minulosti hnízdil v lesním komplexu Chlum. V okrajové části honitby lze spatřit známky přítomnosti bobra
evropského.
V souvislosti s pandemií Covid-19 upustil spolek od pořádání veškerých společenských akcí. Poslední takovou událostí
s účastí veřejnosti byla „Poslední leč“ uspořádaná v lednu 2019 v Pohostinství Líšnice. Jako již tradičně proběhla v
duchu mysliveckých tradic s pasováním na lovce a mysliveckým soudem. Velmi zdařilým doplněním bylo pásmo
mysliveckých signálů, doplněných zpěvem a výkladem k jednotlivým signálům od třeboňských trubačů, které sklidilo
uznání všech přítomných hostů.
V roce 2022 plánuje myslivecký spolek obdobný rozsah činnosti. Pokud to epidemiologická situace dovolí, budou navíc,
stejně jako v minulosti, realizovány aktivity pro děti (účast myslivců na dětském dni, přednáška pro děti v místní
mateřské škole). Na květen také připravujeme účast na přehlídce trofejí milevského regionu, pro kterou pravidelně
poskytuje prostory klášter v Milevsku.
Ing. Ladislav Kotalík
předseda Mysliveckého spolku Sepekov

Skauti Sepekov
Každý rok nás na našich skautských schůzkách provází nějaké téma. V letošním roce jsme se vypravili do vesmíru! Děti
mají možnost za různé hry, ať už jako jednotlivci nebo ve skupinkách, získávat body. Za ty pak obsazují jednotlivé
planety a planetky, na kterých mohou objevit přátelské mimozemšťany. Ale musejí si dávat také pozor, protože na
některých planetách může naopak číhat velké nebezpečí.
Hry, které hrajeme, jsou velmi různorodé. Někdy se při nich pěkně zapotíme, jindy zaměstnáme mozkové závity.
V rámci her se i učíme různé věci. Letos už jsme stihli procvičit ošetření některých zranění, vyzkoušeli jsme, jak dobře
známe zvířata, učili jsme se souhvězdí, stříleli jsme z luku, šifrovali jsme tajné zprávy a spousta dalších věcí nás ještě
čeká.
O jednom podzimním víkendu jsme zůstali
v naší klubovně přes noc. Pomáhali jsme
mimozemšťanům najít korunku jejich královny,
kterou ukradl zloděj z naší planety Země.
Podařilo se nám najít pachatele, který ji ukradl
a poté ukryl. Nejdříve nám nechtěl říct, kde
korunka je. Ale nakonec nám to naštěstí
prozradil, a to výměnou za korunky, které mu
vyrobily děti. Korunka byla ukryta u studánky,
kam jsme se pro ni v noci společně vydali. Po
návratu do klubovny ještě děti překonaly svůj
strach a došly postupně na půdu, aby tam
stvrdily své přátelství s mimozemšťany z jiné
planety podpisem přátelské smlouvy. Potom
už jsme šli spát. Druhý den dopoledne jsme
měli možnost poznat nejoblíbenější hry
mimozemšťanů, se kterými jsme se spřátelili a
pak jsme šli domů.
Na začátku ledna jsme se již po několikáté zapojili do tříkrálové sbírky. Chodily celkem dvě skupinky dětí a podařilo se
nám vybrat 10 386 korun. Děti sbírka moc bavila, takže příští rok se určitě velmi rádi opět zapojíme.
Teď už se nemůžeme dočkat, až bude lepší počasí a budeme moct trávit více času venku, nejen v naší klubovně. Jsme
moc zvědaví, čím nás ještě mimozemšťani překvapí a co ještě zažijeme. To nejlepší nás ale určitě čeká na začátku
letních prázdnin. Chystáme se totiž na dva týdny na tábor, který bývá vždy skvělým završením celého roku.
Vendula Plavcová

SDH LÍŠNICE

Činnost našeho spolku byla též ovlivněna pandemií, přesto funkčnost zůstala zachována. Většina našich akcí nemohla
být určena i pro veřejnost a některé – jako třeba ples, soutěžní stezka pro děti, nebo hasičská okrsková soutěž, se
nakonec proto neuskutečnily.
Krátce z přehledu naší činnosti:
Na jaře se konala tradiční stavba májky a upálení čarodějnice. V červnu jsme uspořádali brigádu na likvidaci větví po
prořezávce stromů kolem silnice v Líšnici. Proběhl sběr kovového odpadu, a před závěrem roku také rozsvícení
vánočního stromku.
12. prosince jsme uspořádali ve spolupráci se ZUŠ Milevsko charitativní koncert pro Jakuba P., při kterém se podařilo
vybrat krásných 17 600,- kč na úpravu jeho kočáru. Poděkování patří všem zúčastněným i hospodskému panu
Sedláčkovi, který poskytl bezplatně
připravený sál včetně příjemného
prostředí.
Další osvědčenou tradicí se stalo
bruslení na zimním stadionu v
Milevsku, na které jsou zváni všichni
občané Líšnice. Jelikož poslední zimy
jsou spíše mírného charakteru,
chceme alespoň jedenkrát ročně
umožnit lidem pohyb na „bezpečné“
ledové ploše.
Ani zásahová jednotka „neusnula na
vavřínech“ a rok nám zpestřily
technické
zásahy
především
působením silného větru, nebo deště,
při kterých naštěstí nedošlo k žádným
újmám na zdraví, ani majetku. V letošním roce jsme posílili o dva nové členy a jsme rádi, že se stále najde někdo, kdo
chce pomoci, když je potřeba. Pro udržení akceschopnosti jednotky je to velmi důležité.
Všem přejeme hlavně zdraví a doufáme, že se brzy začneme bez omezení setkávat i na společenských akcích.
Pavel Mácha

Český svaz chovatelů v Sepekově
V okrese Písek jsou čtyři organizace Českého svazu chovatelů. Kromě Sepekova jsou organizace v Zahoří, Milevsku a
Čimelicích. Ta naše sepekovská sdružuje v současnosti 33 členů. Naše činnost je velmi aktivní. Prezentujeme naše zvířata
na mnoha výstavách nejen v regionu, ale účastníme se pravidelně národních výstav. Několik chovatelů je členy
chovatelských klubů. V těch se setkávají chovatelé daného plemene. Zaměřují se na zušlechtění a zvelebení jimi
chovaných zvířat. Kluby organizují klubové výstavy, které se konají po celé ČR. I z těchto výstav, kde je vysoká konkurence,
vozí naši chovatelé úspěchy. V době před covidovou epidemií vystavovali naši chovatelé i v Rakousku nebo Německu.
Účast na celoevropských výstavách, které se konají vždy jednou za dva roky, je pravidelně aktivní. Pro zajímavost zmíním
poslední evropské výstavy, kterých jsme se účastnili. Konaly se v rakouském Wellsu, v Lipsku, ve Francii v Metách a
dánském Henringu. V r. 2020 byla zrušena tato výstava v rakouském Tullnu. Letos v listopadu se bude konat v Polsku v
městě Kielce. Doufám, že i této se budeme účastnit. Všech těchto výstav jsme se účastnili a přiváželi jsme z nich i nejvyšší
ocenění. Vladimír Charypar získal na svoje králíky titul Mistr Evropy. V minulosti tento titul získal i Roman Vácha.
V roce 2020 byly výstavy omezeny nebo zakázány. V tomto roce se sice výstavy v Milevsku a v Sepekově konaly, ale
všechny později plánované výstavy se z důvodu pandemie nemohly konat.
Rok 2021 nebyl omezeními již tak zasažen. Většina chovatelských výstav proběhla. Na okresní výstavě v Milevsku jsme
měli silné zastoupení. Jan Kolář zde získal na své králíky tři poháry, čestnou cenu a v soutěži chovných samců první a
druhé místo. Miroslav Brůžek v soutěži holubů vystavil vítěznou kolekci a Ondra Kabeláč předvedl pražského rejdiče
krátkozobého, na kterého obdržel šampiona výstavy.
Výstavy v Sepekově se nám v loňském roce vydařily. Soutěž králíků vyhrála Michaela Třísková a získala putovní pohár
starostky Opařan. Pohár starostky Městyse Sepekov a druhé místo získal Brůžek Ladislav. Další pohár na králíka s nejlepší
srstí obdržel Jaroslav Mlčkovský. Pohár na nejlepší samici si odvezl Ladislav Brůžek. Memoriál Jindřicha Váchy vyhrál Jan
Kolář. Čestné ceny dostali Kolář Jan, Lelková Anna, Vácha Jindřich, Samec Josef a opět Lelková Anna. Soutěž holubů vyhrál
Ondřej Kabeláč. Získal putovní pohár starostky Sepekova. Další pohár vydobyl Miroslav Brůžek. Pohár pro nejúspěšnějšího
mladého chovatele připadl Milanu Krtkovi. Čestné ceny získali František Přibyl, Jaroslav Kakos, Martin Klicman, Bohumil
Svoboda, Ondřej Kabeláč, Ladislav Brůžek, Karel Chochole a Václav Buchtele. Soutěž drůbeže a putovní pohár získal za
první místo Martin Klicman. Pohár starostky městyse Sepekov získal Karel Chochole. Pohár nejúspěšnějšího mladého
chovatele obdržela Anežka Bendová. Za nejlepší vystavenou vlašku byl oceněn Josef Máchal. Čestné ceny byly přiděleny
Vladimíře Hlaváčové, Františku Doubkovi, Ondřeji Kabeláčovi a Jaroslavu Kakosovi dvakrát za vystavení faverolek a
šumavanek.
Národní výstava se konala v listopadu 2021 v Lysé nad Labem. Z našich řad se zúčastnilo pět chovatelů. Králíky
vystavovali Kolář Jan, který dostal na zakrslé černé čestnou cenu, Kabeláč Ondřej, Mlčkovský Jaroslav a Charypar Vladimír.
Holuby zde vystavil Bohumil Svoboda. Ten na plemeno bílých bubláků získal titul šampion ČR a na plemeno texan obdržel
čestnou cenu. Všichni naši chovatelé dostali na svoje zvířata pěkné ocenění a přispěli k dobrému umístnění okresu Písek
v mezi okresní soutěži. Písecký okres se v rámci okresů ČR umístil na 7.místě.
V závěru svého příspěvku bych chtěl oslovit chovatele králíků, drůbeže, holubů a exotického ptactva, aby vstoupili do
řad ČSCH v Sepekově. Tento spolek zde aktivně působí již přes šedesát roků. Tuto tradici chceme tady v Sepekově udržet
i v budoucnu. Aby se chovatelství v Sepekově udrželo jsou k tomu potřeba hlavně chovatelé ze Sepekova a nejbližšího
okolí.
František Přibyl

Spolek nadšenců Sepekov
Na jaké akce pořádané Spolkem nadšenců Sepekov se můžete tento rok těšit? Poslední již uskutečněnou společnou zábavou
byl 5.3.2022 masopustní průvod. Zahájení proběhlo u vlakového nádraží a následně průvod prošel hlavní ulicí od nádraží,
Humny a pokračoval na náměstí. Následně prošel do domu s pečovatelskou službou, a pak již zamířil zpět k nádraží přes novou
čtvrť u Borku. Ukončení a občerstvení pro masky bylo v Hotelu
Pecka.
26.3.2022 nás čeká ,,Putování za jarem". Jedná se o procházku
přírodou prokládanou různými úkoly, za jejichž splnění čeká děti
odměna. Těšit se můžeme i na opékání špekáčků. Vítány jsou nejen
samotné děti všech věkových kategorií, ale případně i rodiče.
Jelikož i dospělí se musí někdy odreagovat a zavzpomínat na mládí,
čeká na ně 14. 5. 2022 ,,Retro disco" v místním kulturním centru.
A abychom si navodili atmosféru co nejvíce, návštěvníci převlečeni
v retro kostýmech budou mít vstupné levnější.
V létě 30.7.2022 je pro úspěch plánovaný již 6. prázdninový mini
tábor. Zázemí táborníků bude na Sokolském hřišti. Děti čeká spousta
her, společných sportovních aktivit i oblíbený večerní bobřík odvahy.
Aktivity jsou vždy uzpůsobeny aktuálnímu počasí.
Ve druhé polovině roku nás možná čekají ještě další společné
aktivity, které budou plánovány a organizovány podle aktuální
epidemiologické situace.
Děkujeme za Vaši podporu a důvěru. Doufáme, že společnými
silami se opět vrátí do našeho volného času kultura a budeme si moci vyprávět společné zážitky.
Lucie Pecková

Podpora Jihočeského kraje

Jihočeský kraj schválil Městysi Sepekov ze svého rozpočtu poskytnutí těchto dotací:
v roce 2021
• z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 250 000,- Kč na realizaci
projektu „Revitalizace přístupu ke kostelu Panny Marie Sepekovské“;
• z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 30 000,- Kč na realizaci „Dotace na úroky z úvěru na
financování akce Stavební úpravy a přístavba kulturního domu Sepekov“.
Městys Sepekov tímto děkuje za finanční podporu na výše uvedené akce.
(povinná publicita stanovená poskytovatelem dotace)

Využívání dotačních příležitostí
Od roku 2019 byl připravován společný projekt Svazu obcí regionu
Písecko s názvem Rozšíření separace odpadů pro Svazek obcí
regionu Písecko. Projekt byl zaměřen na rozšíření a doplnění sběru
jednotlivých druhů odpadů ve 33 zapojených obcích svazku. V rámci
projektu byly pořízeny nádoby nebo kontejnery na sběr plastů,
papíru, skla, kompozitních obalů, kovů, jedlých olejů a tuků, textilu, bioodpadů a objemných odpadů. Projekt byl
podpořen v rámci 126. výzvy Operačního programu Životní prostředí s celkovým rozpočtem 9 322 297,46 Kč a výší
dotace 7 923 952,84 Kč (85 %). Do projektu se zapojily obce: Bernartice, Boudy, Branice, Cerhonice, Čimelice, Čížová,
Drhovle, Heřmaň, Chyšky, Kestřany, Kluky, Milevsko, Mirotice, Mirovice, Mišovice, Orlík nad Vltavou, Osek, Písek,
Podolí 1, Předotice, Ražice, Sepekov, Skály, Slabčice, Smetanova Lhota, Tálín, Temešvár, Varvažov, Vojníkov, Vráž,
Zběšičky, Zvíkovské Podhradí, Žďár. Sepekov díky projektu získal 5 velkoobjemových kontejnerů a další nádobu na sběr
použitých jedlých olejů.
V roce 2021 jsme podali žádost Jihočeskému kraji o dotaci na výměnu vrat v hasičské zbrojnici
v Sepekově s předpokládanými náklady 235 tis. Kč. Naše žádost nebyla dotačně podpořena.
Na projekt se opět pokusíme získat dotaci v letošním roce.
Ve stejném roce jsme žádali rovněž o dotaci na Ministerstvo životního prostředí v Operačním programu Životní
prostředí na realizaci projektu „Hospodaření s dešťovými vodami v areálu ZŠ a MŠ Sepekov“ s rozpočtovanými náklady
v době zpracování žádosti ve výši 11 mil. Kč. Předmětem projektu je naplánovaná novostavba systému pro
hospodaření s dešťovou vodou v areálu objektů Základní školy a Mateřské školy Sepekov. Účelem stavby je využívání
zachycené vody ze střech budov, a to vybudováním systému třech podzemních akumulačních nádrží na dešťovou vodu
s technologickým vystrojením, která bude dále využívána pro zálivku travnatých ploch areálu a fotbalového hřiště.
Podíl financování z rozpočtu městyse činil v případě tohoto dotačního titulu 15 % uznatelných nákladů. Poskytovatel
dotace nám zaslal sdělení, že žádost je po věcné a formální stránce v pořádku, ale byla vyčerpaná alokace finančních
prostředků ve výzvě.
Zároveň nás ministerstvo informovalo, že je připravována pro obdobné projekty výzva z
Národního plánu obnovy. Žádost o poskytnutí dotace na stejný projekt jsme tedy podali znovu,
tentokrát na Státní fond životního prostředí, a to v polovině ledna letošního roku. Po
aktualizaci rozpočtu již byly náklady akce vyčísleny na 12 mil. Kč a dotace by v případě přidělení
měla být podle pravidel nároková ve výši 100 % nákladů bez DPH.
V rámci dotačního programu ministerstva vnitra v
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky byla v loňském
poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu v roce 2022 na
dopravního automobilu pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Sepekov. Na
automobilu s přesně definovanou technickou specifikací a předpokládanými
byla pro letošní rok schválena dotace z prostředků Ministerstva vnitra ČR ve
dofinancování zbylých nákladů jsme podali ještě Jihočeskému kraji žádost o
Kč. Vlastní zdroje by v případě přiznání dotace i od Jihočeského kraje mohly
Kč.

gesci
generálního
roce podána žádost o
pořízení
nového
pořízení dopravního
náklady 1,2 mil. Kč
výši 450 tis. Kč. Na
dotaci ve výši 300 tis.
zůstat pouze 450 tis.

Průběžně jsou díky aktivitě nového odborného hospodáře na lesním majetku
Městyse Sepekov, panu Stanislavu Korandovi, který nyní vykonává činnost jak lesního
správce, tak i odborného hospodáře, podávány žádosti o finanční příspěvky na
hospodaření v lesích poskytovaných z rozpočtu Ministerstva zemědělství, a to na:
obnovu a zajištění lesních porostů, zvyšování podílu melioračních a zpevňujících
dřevin, použití ekologických a k přírodě šetrných technologií nebo vyhotovení lesního
hospodářského plánu. Pro letošní rok jsou zatím podány žádosti o dotaci ve výši 550
tis. Kč.
Pavlína Bambuškarová

Městys Sepekov tímto děkuje všem poskytovatelům dotací a finančních příspěvků za podporu.
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