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ZDARMA

ZPRAVODAJ MĚSTYSE SEPEKOV

Jak jsme byli úspěšní v žádostech o granty a dotace
Na základě podaných žádostí na rok 2015 byly městysi schváleny tyto granty nebo dotace:












dotace v rámci 64. výzvy Operačního programu Životní prostředí na realizaci projektu
„Zateplení ZŠ Sepekov“ , a to ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši
604 284,- Kč a prostředky Evropské unie ve výši 10 272 831,- Kč.
grant Jihočeského kraje ve výši 800 000,- Kč z grantového programu Jihočeského kraje Rozvoj
venkova a krajiny, Opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na
realizaci projektu „Obnova kanalizace u nádraží Sepekov“. Povinná finanční spoluúčast
žadatele je 342.857,- Kč (30 % z celkových uznatelných výdajů projektu). Celkové uznatelné
náklady na realizaci projektu jsou 1 142 857,- Kč. Vysoutěžená cena díla je 1 182 530,- bez DPH.
grant Jihočeského kraje ve výši 600 000,- Kč z grantového programu Jihočeského kraje Rozvoj
venkova a krajiny, Opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na
realizaci projektu „Obnova vodovodu u nádraží Sepekov“. Povinná finanční spoluúčast žadatele
je 257.143,- Kč (30 % z celkových uznatelných výdajů projektu). Celkové uznatelné náklady na
realizaci projektu jsou 857.143,- Kč. Vysoutěžená cena díla je 840 541,- Kč bez DPH.
dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 110 000,- Kč na realizaci
projektu „Vybudování chodníku na hřbitově“. Povinná finanční spoluúčast žadatele je min. 50
% z celkových uznatelných nákladů projektu). Vysoutěžená cena díla je 239 580,- Kč vč. DPH.
grant Jihočeského kraje ve výši 48 000,- Kč z grantového programu Jihočeského kraje Objekty
kulturního dědictví, opatření č. II – Drobná sakrální architektura na realizaci projektu „Křížek
s kamennou zídkou v Sepekově, kú. Sepekov, pč. 3105/50“. Povinná finanční spoluúčast
žadatele je 29.582,- Kč (38,13 % z celkových uznatelných výdajů projektu). Celkové uznatelné
náklady na realizaci projektu jsou 77.582,- Kč. Vysoutěžená cena díla je 80 813,- Kč vč. DPH.
grant Jihočeského kraje ve výši 30 000,- Kč z grantového programu Jihočeského kraje Podpora
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na realizaci projektu „Posílení
materiálně technického vybavení jednotky SDH Sepekov“. Povinná finanční spoluúčast žadatele
je 13.359,- Kč (30,81 % z celkových uznatelných výdajů projektu). Celkové uznatelné náklady
na realizaci projektu jsou 43.359,- Kč.
grant Jihočeského kraje ve výši 9 000,- Kč z grantového programu Jihočeského kraje Objekty
kulturního dědictví, opatření č. II – Drobná sakrální architektura na realizaci projektu
„Hantákův kříž, parc.č. 1569/5 v k.ú. Líšnice u Sepekova“. Povinná finanční spoluúčast žadatele
je 3.879,- Kč (30,12 % z celkových uznatelných výdajů projektu). Celkové uznatelné náklady na
realizaci projektu jsou 12.879,- Kč. Vysoutěžená cena díla je 12 880,- Kč vč. DPH.
(bam)

A co jsme letos již udělali, připravujeme
nebo již realizujeme jen z vlastních zdrojů

















pořízení a instalace povinných měřičů tepla v domě s pečovatelskou službou v ceně 22 181,- Kč
kompletní oprava kanceláře úřadu městyse včetně vybavení novým nábytkem
instalace radarového měřiče rychlosti před křižovatkou u školy ve směru od vlakového nádraží
v ceně 53 482,- Kč vč. DPH
pořízení pasportu veřejného osvětlení pro Sepekov v ceně 24 200,- Kč
pořízení tří repasovaných kontejnerů na tříděný papír v celkové hodnotě 14 520.- Kč
instalace nové vývěsní tabule v sídlišti u nádraží
revitalizace veřejné zeleně u křižovatky na Líšnici
částečná rekonstrukce obřadní síně
pořízení nových regálů do dětského oddělení knihovny v ceně 21 800,- Kč
oprava povrchu místní komunikace “Na skále“, bude provádět firma SWIETELSKI stavební,
s.r.o. v měsíci srpnu v hodnotě díla 300 542, 94 Kč
vybudování zastřešené autobusové čekárny u silnice I/19 na nádraží v Sepekově, bude
provádět firma Služby Města Milevska s.r.o.
oprava stropu, malby a vchodových dveří v kapličce v Líšnici v ceně 11 120,- Kč provádí firma
Ladislav Ditrich, Líšnice
izolace střešního pláště na budově pohostinství v Líšnici v ceně 33 033,- Kč již dokončila firma
Pavel Urban, izolatérství Milevsko
oprava chodníku položením nové zámkové dlažby okolo školní zahrady a bytovky č.p. 273 (na
pozemku parc.č. 3150/1, parc.č. 918/3, parc.č. 918/35, v obci a katastrálním území Sepekov)
v ceně 65 340,- Kč, kterou bude provádět firma Služby Města Milevska s.r.o.
výměna svítidel v restauraci Obecní dům provede pan Jiří Hanus, Sepekov
oprava vnitřních a venkovních omítek kapličky v Zálší a instalace kované mříže pro zajištění
větrání objektu
(bam)

Konkurzní řízení na ředitele školy
Na základě ústního sdělení stávajícího ředitele školy Mgr. Josefa Himla ze dne 20. března 2015 a
následně na podkladě jeho podané písemné žádosti ze dne 24. dubna 2015 o uvolnění z funkce ředitele
školy ke dni 30.9.2015 souhlasila rada městyse s ukončením jeho výkonu funkce ke dni uvedeném v žádosti.
Rada Městyse Sepekov (v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a čl. II bodu 5 písm. a) přechodných ustanovení zákona
č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkurzních komisích) vyhlásila na svém jednání konaném dne 27.4.2015

konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy Sepekov.
Sedmičlenná konkurzní komise byla složena v souladu s legislativou ze dvou zástupců zřizovatele,
České školní inspekce, zaměstnance krajského úřadu pověřeného ředitelem Krajského úřadu Jihočeského
kraje, jmenovaným odborníkem v oblasti výkonu státní správy, pedagogickým pracovníkem školy a
delegovaným členem školské rady.
Do konkurzního řízení se přihlásilo 9 uchazečů, kteří splnili zákonné podmínky. Ti byli pozváni na
ústní konkurzní řízení, které proběhlo 19.6.2015. Komise jednomyslně vyhodnotila na 1. místě Mgr. Jitku
Novákovou z Božetic, která dosud učila matematiku a deskriptivní geometrii na Střední průmyslové škole
strojní a stavební v Táboře. Její koncepce rozvoje školy, zkušenosti s vedením a řízením národních i
mezinárodních projektů, několikaletým působením na škole v Anglii, přednášková činnost, uplatňování a
zařazování netradičních metod výuky, zkušenosti se vzděláváním dětí se specifickými poruchami a
v neposlední řadě její osobnostní energický potenciál rozhodly o jednoznačném vítězství v konkurzu. Mgr.
Jitka Nováková nastoupí do funkce 1. října 2015.
(bam)

Kam s vytříděnými složkami odpadu?
veškeré čisté plasty, igelit
papír, lepenka
textil
sklo
jedlý olej
tráva, listí, nezdřevnatělý odpad ze zahrádek
větve
elektrošrot (pračky, ledničky, televizory, vysavače,
video-audiotechnika, žehličky, počítače, monitory
apod.)
drobná elektrozařízení (kalkulačky, počítačové myši,
klávesnice, MP3 přehrávače, fotoaparáty, telefony,
DVD přehrávače apod.)
baterie, akumulátory (do elektrozařízení)
úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární
(trubicové) zářivky do délky 40 cm, světelné zdroje
s LED diodami
kovy
komunální odpad (dále nevytříditelné složky odpadu)

kontejnery pro tříděný plast
velkoobjemový kontejner ve sběrném místě
kontejnery pro tříděný papír
velkoobjemový kontejner ve sběrném místě
kontejner pro tříděný sběr u budovy úřadu
městyse
kontejnery pro tříděné sklo, velkoobjemový
kontejner ve sběrném místě
sběrná nádoba ve vestibulu Základní školy v
Sepekově
kompostárna u rybníku Chobot
vyhrazený prostor ve sběrném místě v Sepekově
sběrné místo v Sepekově
sběrný E-box umístěný na chodbě úřadu městyse
a v prodejně v Líšnici
sběrný E-box umístěný na chodbě úřadu městyse
sběrná nádoba v budově úřadu městyse
sběrné místo v Sepekově
popelnice

Od 1.6.2015 došlo na základě požadavků občanů ke změně provozní doby sběrného místa v Sepekově.

Středa
Pátek
Sobota

15 – 17 hodin
15 – 17 hodin
8 – 12 hodin

Jak hospodaříme v roce 2015
Městys Sepekov hospodaří v roce 2015 s rozpočtem ve výši 28.137.000 Kč na straně výdajů, 21.977.000
Kč na straně příjmů. Na dorovnání výdajů bude použito z finančních prostředků na účtech 6.160.000 Kč.
Průběžně je rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními (v současné době 5 rozpočtových opatření).
Ke dni 31.5.2015 bylo čerpání výdajů ve výši 27,63 % schváleného rozpočtu, tj. 7.935.563,16 Kč, příjmy
byly ve výši 40,63 %, tj. 9.126.982,85 Kč.
Za 1. čtvrtletí roku 2015 byla po zpracování daňového přiznání DPH odvedena Finančnímu úřadu
Milevsko částka 41.139 Kč – daňová povinnost.
V měsíci březnu byly na základě žádostí a rozhodnutí Zastupitelstva Městyse Sepekov poskytnuty
finanční příspěvky spolkům v celkové výši 122.000 Kč.
Měsíční příspěvek na neinvestiční náklady Základní a Mateřské škole Sepekov činí 308.300 Kč.
Dne 20.3.2015 byl dokončen přezkum hospodaření za rok 2014 Krajským úřadem Jihočeského kraje
v Českých Budějovicích. Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2014 byla zveřejněna na úřední desce a je
součástí Závěrečného účtu Městyse Sepekov.
Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2014: Při přezkoumání hospodaření městyse za rok 2014
podle § 2 a§ 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyla zjištěna žádná závažná
rizika, která by mohla mít negativní vliv na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Závěrečný účet Městyse Sepekov byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 9.6.2015. Současně byla
schválena i účetní závěrka Městyse Sepekov za rok 2014.
Drahomíra Komárková

Vyznačení parkovacích míst na náměstí
... povinnost, kterou nejde nesplnit …
Sepekovské náměstí změní v nejbližší době svoji současnou podobu. Z důvodu vydání potřebného
stavebního povolení pro akci „Sepekov – úprava náměstí“ ho bude nutné dát do souladu s projektovou
dokumentací pro tuto akci, která bezprostředně souvisí se započatou dostavbou víceúčelového zařízení.
Projekt dostavby víceúčelového zařízení totiž podle specifikace personálního obsazení jednotlivých
provozních částí zařízení, tak jak je uvedeno v technické zprávě, počítá s tímto počtem vymezených
parkovacích stání:
- poliklinika, personál - 3 parkovací místa
- obchodní plochy - 4 parkovací místa
- dílny - 2 parkovací místa
- restaurace - 15 parkovacích míst
- kanceláře - 4 parkovací místa
- kulturní sál - 54 parkovacích míst
Z výše uvedených čísel vymezil projektant dalším výpočtem min. 70 parkovacích stání pro stavbu,
která, jak uvedl, jsou v potřebném počtu umístěna v dostatečné míře v širším území náměstí - před
obecním úřadem a před navrhovaným objektem.
Ve stavebním řízení pro dostavbu víceúčelového zařízení si dopravní úřad dal závaznou podmínku,
že kolaudace dostavby je podmíněna předchozí kolaudací akce „Sepekov – úprava náměstí“, která řeší
právě mimo jiné parkovací místa a zpevněné plochy. Tato podmínka je závazná a její splnění je limitující
pro zkolaudování objektu, tzn. umožnění zahájení provozu.
Dopravní úřad Městského úřadu v Milevsku požaduje, aby parkovací prostory náměstí a před
prodejnou JEDNOTA byly upraveny tak, jak je specifikuje projektová dokumentace, a to je jako stávající
parkoviště s existujícím vodorovných značením parkovacích míst. Bez tohoto vyznačení stavební řízení
zastaví.
Takže nezbývá nic jiného, než uklidit květinové mísy a nechat nastříkat bílou barvou lajny na náměstí.

Úprava návsi v Zálší
Díky výborné spolupráci se Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje, závodem v Písku (SÚS) se obyvatelé, vlastníci a uživatelé
nemovitostí v Zálší dočkali po pěti letech dosypání krajnic. Po realizaci
nového asfaltového povrchu v roce 2010 zůstaly bohužel až do letošního
roku v některých místech nájezdy z nezpevněných částí návsi na
přilehlou komunikaci dosti vysoké a znepříjemňovaly nájezd a výjezd k
nemovitostem.
Velké poděkování patří Ing. Rudolfu Peštovi, provoznímu
náměstku SÚS, který se zasadil o tento záslužný počin.
(bam)

Nové pohlednice Sepekova
V měsíci dubnu byly vydány nové pohlednice
Sepekov, které graficky navrhla a připravila firma AMAPO
Písek. Pohlednice jsou za cenu 3,- Kč v prodeji v kanceláři
úřadu městyse a v prodejně JEDNOTA. Česká pošta
bohužel zatím nemá o prodej pohlednic ve své pobočce
zájem. Další pohlednice s fotografiemi ze Zálší i Líšnice jsou
graficky připravovány.

Co nového ve výstavbě v obci
Na základě výběrového řízení v jarních měsících
firma Zvánovec začala realizovat dostavbu
víceúčelového domu kultury a služeb, na kterou
mnoho let čekáme. Práce probíhají od 4. června
2015. Dnes jak všichni vidíte, je postaven strop
nad
1.
podlažím
(podlaha
budoucího
společenského sálu) a navazovat bude v přístavbě
přední části budovy o 5 metrů ve směru k silnici.
Všechny
práce
pokračují
v souladu
s harmonogramem prací a celá stavba bude
dokončena do konce října příštího roku.
Další stavba, která se bude během léta provádět,

je rekonstrukce vodovodu a kanalizace v obvodu
u nádraží. Jedná se o stavbu náročnou, a proto
bude před zahájením prací schůzka se všemi
občany žijícími v tomto obvodu a bude dohodnut
postup tak, aby odpojení domácností od těchto
sítí probíhalo v co nejkratší době.
V současnosti se také začíná provádět zateplení
ZŠ a MŠ včetně výměny některých oken. Tato
stavba bude probíhat v době školních prázdnin,
aby nebyla narušena výuka.
Za výbor pro stavební činnost
Stanislav Sedláček

Proměna místa v čase
Již na konci loňského roku začal prostor u křižovatky na Líšnici a Zálší svoji proměnu. Skupinová výsadba
smrku pichlavého přesahovala již o více než šest metrů úroveň vzdušného vedení elektrické energie. Jen
díky benevolenci správců sítě mohly tyto stromy vyrůst nad vzdušné vedení. Energetický zákon totiž
zakazuje v ochranném pásmu nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 metrů. Správci
přenosové soustavy proto stromy soustavně vyvětvovali a tím značně snížili i jejich estetickou hodnotu.
Nehledě na skutečnost, že větve zasahující do drátů způsobovaly výpadky dodávky elektrické energie.
Pokácené smrky byly použity jako vánoční stromy v Sepekově a Líšnici a sklidily pro tento účel od občanů
pochvalu. Vzniklá plocha byla po kácení zvýšena materiálem z komunitní kompostárny a byla zde provedena
výsadba panašovaných kultivarů jilmů a doprovodných keřů a letniček.
Stav před ...
Stav po…

(bam)

Zamyšlení nad Místní lidovou knihovnou v Líšnici.
Po odchodu dřívější knihovnice paní Peškové byla v Líšnici stanovena výpůjční doba v knihovně na dva
dny v týdnu, jedno dopoledne a odpoledne.
Z grantu Jihočeského kraje byl v roce 2005 v líšnické knihovně umístněný nový počítač a zřízen internet.
V té době ještě nebyl v každé rodině počítač, tak byl internet hojně navštěvován hlavně dětskými
návštěvníky. V současné době má téměř každá rodina internet, a proto není v knihovně využíván.
Po snížení pracovního úvazku knihovnice zůstal pro knihovnu jeden den v týdnu, a to úterý dopoledne,
protože v té době nikdo jiný do knihovny nechodil, pouze senioři. Děti ztratily o návštěvu knihovny zájem a
mají možnost navštěvovat knihovnu v Sepekově při cestě ze školy.
Bohužel starší lidé odcházejí, a proto stojíme před závažným rozhodnutím. Bude v budoucnu o knihovnu
v Líšnici vůbec zájem?
Knihovna vlastní 1111 svazků knih, pro stálé čtenáře a na přání jsou dováženy nové knihy ze sepekovské
a milevské knihovny.
(mik)

Poděkování žákům školy za reprezentaci obce
Do obřadní síně Úřadu Městyse Sepekov přišli v pondělí 22. června 2015 žáci Základní školy
v Sepekově, kteří se zúčastnili vědomostních olympiád, sportovních a pěveckých soutěží. Za dobrou a

úspěšnou reprezentaci školy a šíření dobrého jména obce bylo drobnými dárky a společným pozváním na
zmrzlinový pohár do restaurace Obecní dům oceněno 34 žáků, a to:
Anežka Plíhalová, 8.třída, za 2. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády a postoupila do krajského kola,
Lucie Čunátová, 6. třída, za 3. místo v pěvecké soutěži Jihočeský zvonek,
Michal Hanák, 5. třída, za 3. místo v pěvecké soutěži Jihočeský zvonek,
Timon Vadás, 6. třída, za 4. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády,
Filip Šťastný, 7. třída, za 7. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády a za úspěch ve vědomostní a
praktické soutěži „ Po stopách doby husitské“,
Milena Pokorná, 7. třída, za úspěch ve vědomostní a praktické soutěži „ Po stopách doby husitské“,
Jiří Matěja, 7. třída, za účast ve vědomostní a praktické soutěži „ Po stopách doby husitské“,
Vít Urban a Michaela Nečasová, 8. třída, za účast v okresním kole Dějepisné olympiády,
Vendula Plavcová, 9. třída, za účast v okresním kole Olympiády v českém jazyce a okresním kole Olympiády
ve fyzice,
Roman Hyška, 9. třída, za účast v okresním kole Olympiády ve fyzice,
Štěpánka Matoušková a Eliška Čtrnáctová, 6. třída, za reprezentaci v pěvecké soutěži Jihočeský zvonek,
Jaromíra Rybáková, 8. třída, za vítězství v hodu koulí v okresním kole Poháru rozhlasu,
Sára Netíková, 8. třída, za 2. místo ve skoku do výšky v okresním kole Poháru rozhlasu,
kolektiv dívek za 3. místo v basketbalu
ve složení:
Kateřina Hanusová, Martina Kamenická,
Vendula Plavcová, Sára Netíková, Jaromír
Rybáková, Hana Farová, Michaela
Nečasová, Petra Fučíková,
Denisa
Plochová.
družstvo chlapců (8. - 9. třída) za 3. místo
v basketbalu ve složení:
Lukáš Filipín, Vít Kubín, Adam Čunát,
Jaroslav Beran, Vojtěch Baloun, Jan
Matoušek, Martin Kálal, Vít Urban,
družstvo chlapců (6. - 7. třída) za 3. Místo
v basketbalu ve složení: Jiří Mareda, Jiří
Matěja, Vít Čunát, Filip Doubek, Filip
Šťastný, Timon Vadás, Miroslav Novák,
Petr Urban,
smíšené družstvo (6. – 7. třída) za 3. místo v sálovém fotbalu ve složení: Vít Čunát, Filip Doubek, Jiří
Mareda, Jiří Matěja, Michal Pultar, Nikola Novotná, Miroslav Novák a Lukáš Cihlář.
(Šťa)

ZŠ Sepekov připravila překvapení
pro žáky 9. ročníku

Poslední den školního roku se ZŠ v Sepekově již tradičně
loučí s žáky devátého ročníku slavnostním předáním
vysvědčení. Letos pro ně škola připravila malé, ale milé
překvapení. Paní učitelka Tollingerová, která tyto žáky
učila na prvním stupni, každému na památku vyrobila malý
dárek: upomínkovou knížku na jejich školní léta. O předání
se postarali žáčkové první třídy, kteří tak svým velkým
spolužákům poděkovali za jejich péči na začátku školního
roku. Tak se kruh uzavřel. Každému jistě na tento den
zůstane milá vzpomínka. A škola už se těší na další
prvňáčky.
JMS

Kresba 14ti leté Denisy Plochové ze Sepekova

Moje vysněné prázdniny
z časopisu Školní výQět
Prázdniny u koní

Jednou mi rodiče domluvili výlet na týden ke koním. Když mi to oznámili, běžela jsem si sbalit věci.
Po dlouhé cestě jsme dorazili na místo. Hned jsem si oblíbila svého koně, který se jmenoval Kaj. Byl
karamelově hnědý se zlatou hřívou. Byl klidný, proto jsme si na sebe hned zvykli. Nejdříve jsem s
ním na procházky nechodila sama, ale s jeho majitelkou, to aby se cítil jako doma. Po dvou dnech
jsem ho ale osedlala a začala na něm jezdit. Nejdříve jsme pozvolna chodili. Z jeho hřbetu byl
krásný výhled! Po dvou dnech jsem se s ním učila skákat a dokázala jsem to! Pak ale přišel čas se s
Kajem rozloučit. Bylo mi to moc líto. Po odjezdu jsem na Kaje pořád jen vzpomínala. Takové
prázdniny bych ráda zažila znovu.
Eva Smrčinová

Fantastické prázdniny

Prázdniny jsou vždycky hodně dobré, hlavně
proto, že se nemusí chodit do školy! Ale jak
bych chtěla prožít své vysněné prázdniny?
Začaly by asi tak, že bych přišla ze školy se
samými jedničkami. Dostala bych za
vysvědčení nějaký ten mobil. Hned druhý den
bych odletěla na Hawaj. Pak bych týden
strávila na táboře. No, a nakonec bych jela k
babičce do její vily s obrovským bazénem.
Sabina Kubíčková

Hurá na Moravu

O prázdninách bych chtěla jet na Moravu do
Moravialandu. Přála bych si, abychom tam
jeli jako rodina a také s kamarády. Ráda bych
ochutnala nějaké moravské pochoutky.
Ochutnala bych i víno, ale ještě mi nebylo
osmnáct. V Moravialandu bych se chtěla
hlavně koupat. Moc bych tam chtěla.
Kateřina Bendová

Anglie
Ve středu 6. května se osm žáků sepekovské školy vypravilo s milevskou 2. základní školou do Anglie. Z
Milevska jsme vyrazili v osm hodin večer a před námi byla asi šestnáctihodinová cesta. Ta, jak mnoho z
nás velmi brzy zjistilo, nebyla vůbec
příjemná. Nakonec nám ale celkem
rychle utekla a než jsme se nadáli,
přijeli jsme na trajekt. Asi po hodině
a půl jsme přijeli do Anglie. Prohlédli
jsme si Doverské útesy a autobusem
jsme pokračovali do Canterbury.
Večer jsme se ubytovali v našich
„nových rodinách.“ Před námi byly
tři poměrně náročné dny. Během
těchto dní jsme toho viděli opravdu
hodně. Jeden z největších zážitků
bylo London Eye. Toto obrovské kolo
se jednou otočí za 30 minut, takže
jsme si stihli prohlédnout snad úplně
vše. Dalším zážitkem bylo muzeum
voskových figurín Madame Tussaud. Odtud máme snad všichni miliony fotek se slavnými osobnostmi. U
Buckinghamského paláce jsme viděli střídání stráží. Šli jsme přes Tower Bridge. V Toweru jsme si
prohlédli korunovační klenoty a mnoho dalšího. Navštívili jsme přírodovědecké muzeum. Podívali jsme
se na Trafalgar Square a Piccadilly.
V neděli večer jsme se museli s Anglií rozloučit. Nastoupili jsme do autobusu s hromadou fotek, suvenýrů
a zážitků a vyrazili jsme domů.
připravily: Vendula Plavcová, 9. třída a Jaromíra Rybáková, 8. třída

Vítání občánků
V sobotu 11.4.2015 se konalo poprvé v letošním roce slavnostní vítání občánků. Mezi občany
Sepekova byli v nově zrekonstruované obřadní síni přivítáni:
Fotografie z obřadu, k jejichž zveřejnění
dali přítomní svůj souhlas

Šimon Hruška,

Daniel Dědič,
rodiče Pavlína a Petr Dědičovi

rodiče Kristýna a Jan Hruškovi

Kryštof Kadlec,
rodiče Pavlína a Ondřej Kadlecovi

Dalších osm chlapečků bylo přivítáno v sobotu 13.6.2015

Jan Bečvář,
rodiče Markéta Daňková
a Kamil Bečvář

Mikuláš Jung,
rodiče Lucie Kortanová
a Milan Jung

Matouš Céza,
rodiče Jaroslava a Ondřej Cézovi

Štěpán Komárek,
rodiče Michaela a Josef Komárkovi

h Čipera,

Vojtěc

rodiče Lenka Hanáková
a Zdeněk Čipera

Prokop Mlčkovský,
rodiče Veronika a
Jaroslav Mlčkovských

Jakub a Lukáš Vaněčkovi, rodiče Blanka Nahiová a Zbyněk Vaněček

Ze života mateřské školy
Blížící se konec školního roku byl pro děti pestrý. Nejstarší děti se zúčastnily 8. ročníku sportovních her
v Milevsku. Za své velmi pěkné výkony získaly pohár, medaile a další dárky, ale největší radost byla
z elektrické čtyřkolky, kterou si přivezly do školky i pro ostatní kamarády.
Pro rodiče si děti připravily vystoupení plné básniček, písniček, tanečků a pohádek.
1. června jsme se vypravili do Pohádkové kovárny Selibov. Na děti zde čekala pohádková víla, která je
provedla pohádkovou říší, v tvořivé dílně si každý vyrobil vlastní suvenýr. Všichni prošli „Stezkou čápa
Ferdinanda“, kde plnili zajímavé úkoly, a nakonec je čekalo hledání pokladu. Každý si odvezl z kovárny
„poklad“. Svazek obcí Písecko dětem uhradil dopravu do kovárny.

Mgr. Věra Máchová

Rozloučení s mateřskou školkou
Devět budoucích prvňáčku z Mateřské školy v Sepekově se přišlo ve středu 17. června 2015
slavnostně rozloučit do obřadní síně se svojí mateřskou školou v doprovodu svých rodičů, prarodičů nebo
sourozenců. Jejich budoucí spolužáci z vyšších tříd jim za hudebního doprovodu i režie Mgr. Heleny
Smrčinové zazpívali a zahráli pásmo písniček i pohádku O Sněhurce.
Poté byli starostkou povýšeni šerpou na školáčky, z rukou vedoucí učitelky mateřské školy Mgr.
Věry Máchové obdrželi první i poslední školkové vysvědčení se samými jedničkami a od matrikářky Ivany
Šťastné dostali dárek v podobě sady psacích a výtvarných potřeb pro prvňáčky.
Po nezbytném a pro někoho i vyčerpávajícím focení vykročili již budoucí prvňáčci na cestu do
školních lavic.

Na fotografii zleva:
Stanislava Vachtová, Kristýna Šandová, Kristýna Peterková, Žaneta Kubíčková, Jonáš Cimfe, Daniel Cihlář,
Ondřej Mácha, Radim Šťastný, Kristýna Hejhalová
(bam)

Rozloučení se základní školou
Deset žáků 9. třídy Základní školy v Sepekově převzalo v úterý 30. června 2015 v obřadní síni úřadu městyse
z rukou třídního učitele Mgr. Miloše Kluibera své poslední vysvědčení ze základní školy. Starostka Ing.
Pavlína Bambuškarová jim pro upomínku na léta strávená v sepekovské škole předala pamětní list a
zástupkyně matrikářky Marie Mikešová jim věnovala malý dárek od obce. Pěvecký doprovod bývalých
spolužáků z nižších ročníků a milá slova paní starostky nenechaly nikoho na pochybách, že je tento den
důležitým mezníkem v životě.

Na fotografii zleva:
Třídní učitel 5. – 9. třídy Mgr. Miloš Kluiber, Roman Hyška, Michal Bareš, Kateřina Hanusová,
Adam Čunát, Martina Kamenická, Lukáš Filipín, Klára Steklá, Filip Cmunt, Vendula Plavcová,
Vít Kubín, třídní učitelka 1. – 4. třídy Mgr. Ludmila Tollingerová.
Foto Stanislav Sedláček

Pasování prvňáčků na čtenáře
Ve středu 10. června 2015 se v Místní
lidové
knihovně
v
Sepekově
uskutečnilo slavnostní pasování 7
prvňáčků základní školy na čtenáře. Na
úvod paní matrikářka přečetla dětem
pohádku a poté je paní starostka
pasovala na čtenáře.
Děti obdržely průkazku čtenáře
knihovny, knihu Odemyky zamyky od
Jiřího Žáčka a drobné dárky jako
upomínku na tuto důležitou chvíli.
Na fotografii zleva:
Eliška Palánová, Eliška Zelenková,
Anežka Urbanová, Matěj Hanák, Adam
Jeřábek, Eliška Benešová, Linda Králová, třídní učitelka Mgr. Ludmila Tollingerová

(mik)

OKNO DO HISTORIE SEPEKOVSKA
Kostel sv. Mikuláše
Jak asi většina z nás ví, původním sepekovským kostelem byl raně gotický chrám sv. Mikuláše. Byl vystavěn
pražským biskupem Janem IV. z Dražic pravděpodobně kolem roku 1321, tedy o 409 let dříve, než byl položen
základní kámen nynějšího mariánského chrámu. Kostel byl farní, kolem něj se rozkládal hřbitov. V 16. a 17. století,
kdy Sepekov patřil Hodějovským, zde byli katoličtí kněží nahrazeni evangelickými. Dochovalo se jméno pouze
jednoho, Trojan. Katolíci tehdy konali své pobožnosti v kapličce zasvěcené Panně Marii, stojící na vršku nedaleko
od tohoto kostela. Právě na jejím místě stojí nynější chrám Jména Panny Marie. Katolické bohoslužby byly do
kostela sv. Mikuláše navráceny až po bitvě na Bílé hoře. Vzhledem k tomu, že byl roku 1733 vysvěcen nový nynější
kostel, měl Sepekov chrámy dva, a to až do roku 1785, kdy byl kostel sv. Mikuláše při regulaci církevního majetku
za Josefa II. označen za zbytečný a zrušen. Vybavení kostela bylo rozvezeno do různých míst. Jediné, co se
z interiéru podařilo dochovat, je starý oltářní obraz sv. Mikuláše. Byl opraven sepekovským malířem Josefem
Samkem a přenesen do nového kostela Panny Marie, kde byl zavěšen a je dodnes. O tři roky později 21. 9. 1788
byl kostel sv. Mikuláše prodán ve veřejné dražbě. Koupili jej rychtář Matěj Dosoudil a sousedé Josef Hrych, Jan
Sedláček, Josef Mrzena a Václav Kofroň za 158 zlatých 10 krejcarů pro sepekovskou obec. V roce 1789 byl kostel
přestaven na obytný a místní zde zbudovali 7 bytů. Z původního kostela zůstaly zachovány pouze hlavní zdi, věž
byla zbořena. Kolem objektu byly zřízeny chlévy a jiné hospodářsky využívané budovy. 16. 12. 1912 vypukl silný
požár, po kterém zbyly jen silné kostelní zdi. Tehdejší farář začal vyjednávat s Památkovým úřadem o záchranu,
ale dříve, než bylo jednání ukončeno, dva místní, kteří tam dříve bydleli, vlezli v noci na klenbu kněžiště a vyrazili
svorník, takže se klenba zřítila. Na místě pak byly postaveny nové domky. Z kostela sv. Mikuláše zbyl tedy nakonec
jen triumfální oblouk, který stojí dodnes. Některé zbytky gotických okenních kružeb byly odvezeny do Milevska,
aby sloužily jako podklad budoucího městského muzea. Za světové války byly však vyneseny na dvůr a při opravě
kanalizace na náměstí v Milevsku jich bylo nepochopitelným způsobem použito k opravě stoky. Několik jiných
kusů zůstalo na dvoře hospodářské záložny přikryto hnojem. Tyto kusy odvezl sepekovský děkan Egon Maur do
Sepekova. Zmíněné dochované zbytky jsou dnes k vidění u nynějšího kostela Jména Panny Marie.
Petra Bendová

Vážení občané, milí přátelé!
Děkuji za možnost přispět do tohoto zpravodaje a chci se zmínit o letošních poutích.
Poutní slavnost je zaměřená na titul místního poutního kostela Jména Panny Marie. Tento svátek v církevním
kalendáři připadá na 12. září. Ovšem pokud toto datum připadá na všední den, přesouvá se slavnost na neděli.
Letos budeme prožívat poutní slavnosti 6. a 13. září. Všichni víme, že první pouť je vždy více navštěvovaná jak v
kostele, tak na městysi. Co bych ale rád zdůraznil, že naši předkové pod pojmem „pouť“ nechápali pouze pouťové
atrakce, kolotoče apod., ale především poutní bohoslužbu v kostele. Zde přicházeli se svými prosbami, bolestmi a
vyprošovali si na přímluvu Panny Marie různé dary a milosti a pomoc Boží v životě, který často není vůbec
jednoduchý. I když pouťové atrakce k poutím vždy nějak patřily. Myslím, že se nám v mnohém z pojmu "pouť"
vytratila podstata a zůstal pouze ne moc podstatný obal - vnější efekt. Chci nás, a i sebe sama povzbudit k tomu,
aby pouť se pro nás všechny opět stala důležitou událostí ve své podstatě, protože to všichni v dnešní napjaté
době potřebujeme jako sůl. Modlit se za mír ve světě, za rodiny, za lidskou společnost na celém světě a další
důležité potřeby každého člověka, ale i potřeby světa a naší doby.

Poutní bohoslužby:
První pouť

Druhá pouť

sobota 5. září – 18:00 mše sv. za rodiny
neděle 6. září – 8:00 mše sv. – P. Mikuláš Selvek, O. Praem.
10:30 slavná mše sv. – strahovský opat Michael Josef Pojezdný, O. Praem.
15:00 – poutní požehnání
sobota 12. září – 18:00 mše sv. za nová duchovní povolání
neděle 13. září – 8:00 mše sv. – P. Mikuláš Selvek, O. Praem.
10:30 slavná mše sv. - P. Prokop Siostrzonek OSB, břevnovský převor
15:00 – poutní požehnání a po něm tradiční mariánské zpěvy

Všichni jste srdečně zváni!

(P. Mikuláš Selvek, O. Praem)

Dětské rybářské závody
Nedělní dopoledne 21. června 2015 patřilo na rybníku Dvorčice u Milevska dětem. Místní organizace
Českého rybářského svazu v Sepekově pro ně připravila dětské 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. Každý závodník obdržel zdarma občerstvení a cenu
podle celkového umístnění.

Celkové pořadí:

ks

cm

Mičánek Karel
Váňa Martin
Šnejd Stanislav
Žižková Kateřina
Hlaváček Daniel
Fořt Daniel
Pert Jan
Motrincová Sabina
Kaňák Tomáš
Kotalíková Adéla
Rucký Štěpán
Hanák Matěj
Našinec Michal
Jeřábek Adam
Jindrová Dominika
Vachtová Stanislava
Filipín Lukáš
Kaňák Ondřej
Matěja Jiří
Hána Pavel
Jeřábek Jaroslav
Vítek Jan
Kotalíková Anna
Plocha Jakub
Plochová Tereza

31
15
9
4
10
7
5
8
3
2
2
2
2
2
2
2
0
2
0
0
1
1
0
1
1

568
461
268
183
172
225
148
186
102
78
46
82
107
82
67
69
0
73
0
0
40
43
0
43
14

znalost
rybářského
řádu
24
84
78
84
90
18
66
18
84
96
102
57
18
21
24
21
87
12
81
78
30
27
69
12
12

Celkem

112

3 057

1293

Příjmení, jméno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21-22
21-22
23
24
25

uloveno

celkem
592
545
346
267
262
243
214
204
186
174
148
139
125
103
91
90
87
85
81
78
70
70
69
55
26
4 350

Největší rybu, štiku s délkou 56 cm, ulovil Michal Našinec.
Velké poděkování za
uspořádání
této
akce
vyhledávané rodiči i dětmi
z jiných obcí i měst patří celé
místní organizaci Českého
rybářského svazu v Sepekově,
všem jejím členům, kteří
s dětmi strávili celé nedělní
dopoledne, a zvláštní dík patří
panu Pavlu Brčákovi za
pečlivou přípravu rybářského
kvízu, diplomů i celkovou
prezentaci akce.
(bam)

Naše obec recyklací elektrospotřebičů ulevila životnímu prostředí
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském
roce vytřídili 63 televizí, 37 monitorů a 787,00 kg drobných elektrospotřebičů. Tím jsme uspořili 33,94 MWh
elektřiny, 1 650,62 litrů ropy, 150,92 m3 vody a 1,36 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 7,47 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 30,12 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů
uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až
k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že
odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5
let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA (Life Cycle
Assessment
=
posuzování
životního cyklu) posuzuje systém
zpětného odběru CRT televizorů,
počítačových
monitorů
a
drobného elektrozařízení. Hodnotí
jejich sběr, dopravu a zpracování
až do okamžiku finální recyklace
jednotlivých frakcí vyřazených
spotřebičů do nového produktu.
Pro každou frakci byly vyčísleny
dopady na životní prostředí.
Výsledky studie jsou prezentovány
jako spotřeba energie, surovin,
emise do ovzduší, vody a
produkce
odpadu.
Konečná
bilance vyzněla pro zpětný odběr
elektrozařízení
jednoznačně
pozitivně, a to ve všech aspektech.
(ASEKOL)

Ohlédnutí za výstavou
Při příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové
války uspořádal úřad městyse výstavu dokumentů i
dobových věcí v zasedací místnosti budovy úřadu.
V době od 8. do 30. května 2015 si zápisy a
fotografie z kronik, kopie některých vydání již tehdy
vycházejícího Zpravodaje Milevského kraje, záznamy
o průběhu války a o válečných událostech
v Sepekově, Líšnici i Zálší, osudy letců pocházejících
ze Sepekova, informace o partyzánské činnosti
v okolí i o zastřelených občanech přišlo prohlédnout
více než 130 návštěvníků, a to jak místních, tak i
z míst více vzdálených.
Výstavu poctil svoji návštěvou i PhDr. Tomáš
Zouzal z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd

v Praze. Dr. Zouzal poprosil o zaslání kopie zvláštního
vydání Milevského kraje z 15. května 1945, které
nemělo ve svých sbírkách dosud ani Milevské
muzeum a které pro výstavu zapůjčil pan Jaroslav
Kosík ze Sepekova.
K výstavě
byla
uspořádána
beseda
s pamětníky i s těmi, kteří toto temné období sice
nezažili, ale rádi se o něm něco mimo rozsah
publikovaných historických informací dozvěděli.
Prohlédnout výstavu si přišli i žáci Základní školy
v Sepekově, někteří s větším, jiní s menším zájmem.
Ale je třeba si určitě připomínat a uchovávat
v paměti historii místa, v němž žijeme, protože slovy
klasika…

„Kdo nezná svoji minulost, minulost svého města, své rodiny, případně co se událo špatného či dobrého a
z tohoto, aby se poučil nebo pochopil, tak hůře zvládá i nastávající budoucí dění.“
(bam)

LÍŠNICKÁ SETKÁNÍ
Spolek dobrovolných hasičů v Líšnici se snaží vymýšlet pro své nejbližší spoluobčany nové kulturní akce a tím
napomáhat setkávání a stmelování občanů Líšnice. V neposlední řadě pořádáním kulturních akcí se snaží i
poděkovat všem spoluobčanům, kteří při sběru kovového odpadu vždy hasičský spolek podpoří.
Kulturní „hasičská sezona“ začíná
v lednu „Hasičským plesem“. O
Velikonoční neděli každoročně
spolek
pořádá
„Velikonoční
zábavu“ se skupinou Scarlet.
Posledního
dubna
následuje
tradiční stavění „Máje“. V letním
období se v Líšnici snaží okořenit
život „Letním posezením u
harmoniky“ s triem Kothera,
Kofroň, Mikeš. Na podzim jsou
tady
Sepekovské
poutě
a
„Pouťová zábava“ opět s líšnickou
skupinou Scarlet. Aby toho nebylo
málo, v letošním roce jsou
novinkou
ještě
vycházkové
pochody – každé roční období
jeden. Začali jsme „Novoroční
vycházkou“ po okolí Líšnice.
Pokračování bylo „Prvomájovou
vycházkou“ do obce Okrouhlá. Následovala letní cyklistická vyjížďka z Líšnice za Milevsko na „Vášův mlýn“. Cesta
vedla hlavně po lesních cestách. Kolem Líšnického rybníku (Pytlák), dále kolem čističky odpadních vod v Milevsku,
přes Staňkov, lesní cestou k objektu bývalé Madety a pak kolem Milevského kláštera na „Vášův mlýn“. Před námi
je letní posezení u harmoniky a „Podzimní vycházka“, kterou plánujeme navštívit Jestřebice. Vycházek se vždy
účastní kolem dvaceti účastníků, mezi kterými nechybí ani děti vezené v dětském kočárku. Každý účastník
vycházky (vyjížďky) dostane do svého „Pochodníčku“ originální razítko vyrobené přímo pro tyto příležitosti.
Jiří Šťastný

IX. vlastivědná výprava
Na vlastivědnou výpravu jsme se tentokráte vypravili do Bažantnice v Milevsku, kde si pro nás hostitelská
knihovna v Milevsku připravila „Cestu do středověku.“
Podle tradice se tam sešly děti z milevské,
sepekovské a přeborovské knihovny, takže
soutěžní klání mohlo začít.
Po úvodu milevské paní knihovnice jsme se
vydali po stopách Karla IV. Plnili jsme spoustu
úkolů a za jejich splnění jsme získávali klíče. Na
závěr nás čekala poslední etapa, hledání
pokladu v klášterním sklepení, kde byly
vystavené i korunovační klenoty.
Sepekov si vysoutěžil největší počet klíčů, a tak
zvítězil nad ostatními knihovnami.
Po dvou letech jsme si mimo jiné přivezli
putovní pohár, který po loňském soutěžení
získala knihovna Milevsko. Děti si přivezly
spoustu zážitků a hezkou vzpomínku na hezky
strávené odpoledne.
(mik)

Umístění družstev
Muži „A“– I.B Třída

Dorost – I.A Třída

1.

SK Kavas Větrovy

26 17 5

4

77:26

56

2.

1.FC Jistebnice

26 15 5

6

62:39

50

3.

SK Ratibořské Hory

26 14 5

7

58:45

47

4.

FK Meteor Tábor

26 13 4

9

66:43

43

5.

Sokol Sepekov

26 12 3 11

47:49

39

6.

FK Řepeč-Opařany

26 10 7

9

40:51

37

7.

Sokol Mladá Vožice

26 10 5 11

39:43

35

8.

AFK Smetanova Lhota

26 10 5 11

43:52

35

9.

FC Bechyně

26 10 3 13

47:55

33

10. TJ Malšice

26

9

5 12

54:58

32

11. 1.FC Boston Kluky

26

8

8 10

58:60

32

12. FC Chyšky

26

8

6 12

42:50

30

13. Sokol Záhoří

26

7

7 12

38:54

28

14. Slavoj Temelín

26

3

4 19

35:81

13

Starší žáci – okresní přebor
1. FK MIROTICE

16

11 2

3

80: 26

36

2. Sokol SEPEKOV

16

9

4

3

67: 26

34

3. Sokol BERNARTICE

16

11 1

4

66: 36

34

4. ZD KOVÁŘOV

16

4

3

9

32: 50

16

5. TJ BOŽETICE

16

0

0 16

2:109

0

TJ Nová Včelnice

24 18 3 3

120: 39 59

2.

FC Bechyně

24

18 3 3

87: 19 58

3.

TJ Centropen Dačice

24

16 2 6

85: 47 51

4.

Chotoviny + Táborsko B

24

13 6 5

70: 34 50

5.

TJ Kunžak + Studená

24

13 2 9

59: 68 42

6.

Sokol Sepekov

24

12 3 9

51: 38 39

7.

Veselí n/L + Lomnice n/L

24

12 2 10

80: 71 39

8.

Sokol Mladá Vožice

24

11 3 10

69: 54 38

9.

FK Olympie Týn n/Vlt.

24

8 4 12

52: 72 30

10. Jiskra Nová Bystřice

24

4 4 16

42:101 17

11. FK Meteor Tábor

24

5 1 18

45: 89 16

12. Sokol Bernartice

24

4 3 17

32: 95 16

13. FK Rašelina Soběslav

24

3 2 19

41:106 13

1.

Muži „B“ III. Třída
Sokol Bernartice „B“

22

16

3

3

74:34

54

2.

SK Oslov

22

16

3

6

60:43

43

3. TJ Sokol Hrazánky

22

11

6

5

65:43

42

4. SK Siko Čimelice „B“

22

11

3

8

64:43

38

5. TJ Kostelec n./Vlt.

22

11

3

8

57:35

37

6. TJ Králova Lhota

22

10

3

9

50:45

35

7. TJ Božetice „B“

22

10

1 11 48:59

32

8. Sokol SEPEKOV „B“

22

9

1 12 49:62

28

9. ZD Kovářov „B“

22

7

3 12 40:49

26

10. Sokol Záhoří „B“

22

8

2 12 49:59

26

11. TJ Hradiště „C“

22

3

6 13 33:71

18

12. 1.FC Vojníkov

22

5

2 15 41:87

17

Stavění májky a pálení čarodějnic
Ve čtvrtek 30. dubna se za slunného počasí konalo na náměstí v Sepekově tradiční stavění májky a pálení
čarodějnic. Malých i velkých čarodějnic se sešlo dostatečné množství, takže pravý čarodějnický rej mohl začít.
Pro děti byly připraveny soutěže, jako např. hod pavoukem do dálky, létání na koštěti, hod kouzelnou koulí
apod. V závěru soutěží děti navštívily chatrč, kde byla umístněná čarodějnická škola. Nejednomu dítěti se z toho
více roztlouklo srdíčko, když mělo vstoupit dovnitř. Škoda jen, že po akci během večera se našli takoví
spoluobčané, kteří si zřejmě neváží práce a snahy jiných a v nestřeženém okamžiku v průběhu noci nám
čarodějnické doupě spálili.
Základ chatrče sloužil také v předvánočním čase jako betlém.
(mik)

Společenská kronika leden – červen 2015
Opustili nás
Čunátová Marie, Líšnice 9
Haškovcová Anna, Sepekov 370
Kofroňová Ludmila, Sepekov 426
Krupičková Stanislava, Sepekov 9
Lhotová Blanka, Sepekov 426
Řezáč Jan, Sepekov 206
Smrčinová Alžběta, Líšnice 54
Petr Pavel, Sepekov 48
Kotrba Josef, Sepekov 328

Narodili se
Šimon Hruška, Sepekov 142
Jakub a Lukáš Vaněčkovi, Sepekov
Matouš Céza, Sepekov 406
Daniel Dědič, Sepekov 436
Štěpán Komárek, Sepekov 239
Vojtěch Čipera, Sepekov 326
Prokop Mlčkovský, Sepekov 413
Mikuláš Jung, Sepekov 154
Jan Bečvář, Sepekov 444
Tomáš Motrinec, Líšnice 15
Zdeněk Grünwald, Sepekov 110
Ondřej Novotný, Sepekov 87
Filip a Linda Kalinovi, Sepekov 282

Zlatou svatbu oslavili
Jana a Jan Vaněčkovi,
Sepekov 298
Marie a Jiří Hospodářských,
Sepekov 254

Významné životní výročí oslavili
80 let
Kučerová Anežka, Sepekov 347
Jiroušková Marie, Sepekov 343
Andělová Marie, Sepekov 281
Hrušková Božena, Sepekov 146
85 let
Kadlecová Marie, Sepekov 107
Vošahlíková Ludmila, Sepekov 284
Kolčabová Bohumila, Sepekov 44
90 let
Brčák Josef, Sepekov 199
Kolářová Božena, Sepekov 40
Šťastný František, Líšnice 49
91 let
Mácha Jan, Líšnice 50
92 let
Koutníková Marie, Sepekov 330
Soldátová Anna, Sepekov 16

Sňatek uzavřeli
V obřadní síni Městyse Sepekov:
V Sepekově „ U Lípy“:
Kostel Panny Marie Sepekov:

Jiří Štverák, Sepekov & Michaela Křesinová, Sepekov
Jan Smrt, Podboří & Jiřina Dodková, Podboří

Luboš Jansa, Česká Skalice & Veronika Bělinová, Praha
František Gröger, Praha & Lucie Volfová, Milevsko

zpracovala: Ivana Šťastná

Sbor dobrovolných hasičů Vás zve
na POSEZENÍ S DECHOVKOU
Dne 18.7.2015 pod kaštanem
u restaurace Obecní dům
od 16.00 hodin
hraje Trio Kothera a pan Hybšman

Co nás ještě čeká?

 Na poslední víkend v srpnu je plánované v Sepekově rozloučení s prázdninami.
 Letní posezení u harmoniky v Líšnici je připravované na srpen.
 25.10.2015 zájezd do divadla Brodway v Praze na muzikál Mýdlový princ.
Informační zpravodaj Městyse Sepekov – 398 51 Sepekov 174, tel. 382 581 211, 382 581 054
www.sepekov.eu, email: mestys@sepekov.cz, knihovna@sepekov.cz

