_____________________________________________________________________________________
Duben 2016

Číslo: 1

Ročník: 2016

ZDARMA

ZPRAVODAJ MĚSTYSE SEPEKOV
Milí spoluobčané,
po krátké odmlce přicházíme opět s dalším vydáním Zpravodaje, ve kterém bychom vás rádi seznámili s
připravovanými nebo již realizovanými stavbami, podali informace o plánovaných nebo již proběhlých akcích, prostě
abyste věděli, co se v našich obcích dělo, děje nebo bude dít.
Doufáme, že tak objasníme třeba i některé „šumy“, které leckdy vzniknou z chybné nebo ne úplně věcně
podložené informace. Je spousta věcí, o kterých víme, že je třeba je řešit. Ale asi jsou i některé, na něž jsme ne
úmyslně nevzpomněli, a proto budeme rádi, když dostaneme podnět od vás, našich občanů, a společně se pokusíme
najít vhodné řešení.
Těší nás, že nám většina z oslovených zástupců zájmových uskupení přispěla opět zprávami ze života dříve
zájmových organizací (dnes zapsaných spolků). Určitě všichni rádi čteme o úspěších žáků sepekovské školy ve
vědomostních i sportovních soutěžích, protože ačkoli má naše škola stále málo žáků a obec jakožto zřizovatel musí
každoročně schvalovat výjimku z počtu žáků, dosahují naše děti výrazných úspěchů. A dělají tím skvělou reprezentaci
obci, za kterou žákům i jejich učitelům děkujeme.
Dáváme v tomto vydání Zpravodaje rovněž prostor poskytovatelům sociálních pečovatelských služeb,
protože asi pokud nemáme z našich rodin nebo okolí přímou zkušenost s rozsahem jimi poskytovaných služeb, tak
ani nevíme, s čím vším nám mohou pomoci. A nechat si pomoci je někdy velkou úlevou.
Přinášíme vám i ohlédnutí za již proběhlými kulturními akcemi , ale i těmi, na které bychom vás rádi pozvali.
Na webových stránkách obce www.sepekov.eu najdete nově aplikaci „Kalendář událostí“, kde se můžete s časovým
předstihem podívat, jaké akce jsou již naplánovány. Je naší snahou, aby se akce pořádané v obci i jejím okolí
nekonaly, pokud to jen trochu jde, ve stejném termínu. Proto jsme ještě před umístěním této jednoduché aplikace
oslovili pořadatele různých kulturních a společenských akcí, aby pokud je zvaná i veřejnost, využili ke zveřejnění i této
možnosti.
Chtěli jsme, aby nově vydávané číslo přineslo něco z každé oblasti života u nás. Nechám na vašem posouzení,
jestli se nám to alespoň trochu povedlo.
Krásné jarní dny všem přeje Pavlína Bambuškarová

O čem se mluvilo …





Silvestrovský ohňostroj vyšel obecní kasu na 15 tis. Kč, za jeho hudební ozvučení vděčíme Ing. Petru Kočímu,
který nám ochotně a nezištně zapůjčil svoji velmi drahou hudební aparaturu, a Jindřichu Váchovi, ml., který
zajišťuje celou hudební produkci. Děkujeme!
Firma SOVT-RADIO Vodňany vyhrála výběrové řízení na dodávku 2 ks radarových měřičů rychlosti. Jeden
bude instalován u silnice od ZVVZ do Sepekova a druhý při vjezdu do Líšnice směrem od železničního
přejezdu. Jeden z měřičů bude vybaven záznamovým modulem, který nám poskytne informace o dopravním
zatížení v obci. Monitoring dopravy je možné pak podpůrně využít při argumentaci k potřebnosti dalších
dopravních opatření.
Stavební práce na akci „Stavební úpravy a přístavba kulturního domu Sepekov“ byly dočasně přerušeny na
nezbytně nutnou dobu po vzájemné dohodě investora s technickým dozorem a dodavatelem stavby, a to
z důvodu nedostatečně zpracovaného projektu, který bylo nutné zejména v části technického zařízení budov
kompletně přepracovat.
(bam)
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Využíváme dotační programy Jihočeského kraje
Jihočeský kraj vyhlašuje každoročně celou řadu dotačních programů, které mají pevně stanovená pravidla,
možné žadatele, užití prostředků, uznatelné a neuznatelné výdaje, režim přidělování, hodnocení i předkládání
závěrečného vyhodnocení.
Městys Sepekov v letošním roce zatím požádal Jihočeský kraj o poskytnutí těchto dotací:















z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2016 v Opatření 1 na realizaci části projektu „Sepekov –
úpravy náměstí“ s požadovanou výší dotace 250 tis. Kč a předpokládaným vlastním podílem na realizaci akce ve
výši 2 450 tis. Kč;
z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2016 v Opatření 3 Dotace úroků z úvěru na úroky z úvěru
v roce 2016 na dostavbu víceúčelového zařízení s požadovanou výší dotace 23 tis. Kč a předpokládaným
vlastním podílem na realizaci akce ve výši 11 tis. Kč;
z dotačního programu Jihočeského kraje Úcta k předkům, opatření: Opravy a rekonstrukce na pohřebištích,
Opravy a rekonstrukce pomníků a pamětních desek ve vztahu ke světovým válkám, na realizaci projektu
„Rekonstrukce pomníku hrdinům umučeným v letech 1939-1945“, požadovaná výše dotace 70 tis. Kč,
předpokládaný vlastní podíl na realizaci projektu 53 278,- Kč;
z dotačního programu Jihočeského kraje Objekty kulturního dědictví, opatření: Obnova drobné sakrální
architektury na realizaci projektu „Křížek Sepekov na parc. č. 3105/57 v k.ú.Sepekov“ , požadovaná výše dotace
28 500,- Kč, předpokládaný vlastní podíl na realizaci projektu 12 900,- Kč;
z dotačního programu Jihočeského kraje Objekty kulturního dědictví, opatření: Obnova drobné sakrální
architektury na realizaci projektu „Křížek Líšnice na parc. č. 1545/22 v k.ú. Líšnice u Sepekova“, požadovaná
výše dotace 26 600,- Kč, předpokládaný vlastní podíl na realizaci projektu 11 925,- Kč;
z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, opatření: Podpora kultury na realizaci projektu
„Pořízení ozvučovacího technického vybavení pro pořádání venkovních kulturních akcí“, požadovaná výše
dotace 108 tis. Kč, předpokládaný vlastní podíl na realizaci projektu 47 600,- Kč;
z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, opatření: Podpora kultury na realizaci projektu
„Videoprojekt PROSTĚ SEPEKOV“, požadovaná výše dotace 52 tis. Kč, vlastní podíl na realizaci projektu 23 tis.
Kč;
z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora školství, opatření 3. Vybavení mateřských škol zřizovaných obcí
a krajem a mateřských škol určených pro děti zřizovatele a jiného zaměstnavatele učebními pomůckami pro
rozvoj polytechnického vzdělávání dětí na realizaci projektu „Polytechnická výchova - zařazování kreativních
technických hraček a stavebnic“, požadovaná výše dotace 49 tis. Kč, vlastní podíl 33 269,- Kč;
z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje,
opatření č.2 Neinvestiční dotace na realizaci projektu „Zlepšení podmínek pro činnost jednotky SDH Líšnice“,
požadovaná výše dotace 31 tis. Kč, vlastní podíl na realizaci projektu 13 992,- Kč;
z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje,
opatření č.2 Neinvestiční dotace na realizaci projektu „Zlepšení podmínek pro činnost jednotky SDH Sepekov“ ,
požadovaná výše dotace 104 tis. Kč, předpokládaný vlastní podíl na realizaci projektu 45 250,- Kč;
z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje,
opatření č.1 Investiční dotace na realizaci projektu „Výměna vrat hasičské zbrojnice v Líšnici“ , požadovaná výše
dotace 81 900,- Kč, předpokládaný vlastní podíl na realizaci projektu 35 100,- Kč;
z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v
obcích, opatření 2. Opravy požárních nádrží (návesních rybníčků) na realizaci projektu „Oprava návesního
rybníčku v Líšnici“, požadovaná výše dotace 150 tis. Kč, předpokládaný vlastní podíl na realizaci 232 496,- Kč.

Nyní už jen čekáme, jak námi podané projekty budou posouzeny a zda budou doporučeny hodnotícími komisemi
k podpoře, o jejímž poskytnutí rozhoduje Zastupitelstvo Jihočeského kraje.
Na Ministerstvo kultury, Odbor umění, literatury a knihoven jsme podali na konci loňského roku žádost v rámci
programu Veřejné informační služby knihoven (VISK3) v podprogramu Informační centra veřejných knihoven žádost
o dotaci na realizaci projektu „Zlepšení technického vybavení knihovny v Sepekově“ , požadovaná výše dotace byla
19 tis. Kč a předpokládaný vlastní podíl na realizaci projektu činil 8 254 Kč. Zatím u této jediné žádosti bylo již
rozhodnuto a schválená výše dotace je 15 tis. Kč.
(bam)
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Zateplení Základní školy v Sepekově - OPŽP
Na jaře roku 2015 požádal Městys Sepekov o finanční podporu v rámci 64. výzvy Operačního programu životního
prostředí , Prioritní osa 3 – 3.2.1. - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry).
Projektovou dokumentaci, kterou zpracovala kancelář Ing. Luboše Vaniše společně s energetickým auditem Ing.
Světlany Votavové byly předloženy jako podklady pro úspěšně podanou žádost a získanou finanční podporu.
V květnu bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a na konci června byly zahájeny stavební úpravy školy.
Předmětem získané dotace bylo komplexní zateplení obálky budovy, výměna oken a dveří a v neposlední řadě i
zateplení stropu.
Celkové náklady byly vyčísleny na 13 057 201 Kč. Dotace byla rozdělena na podporu z Evropské Unie ve výši 85%
způsobilých výdajů projektu tj. 9 739 tis.Kč, Státní fond životního prostředí ČR přispěl na stavbu částku odpovídající
5% z celkových způsobilých výdajů, což představovalo částku 572 tis. Kč.

Jsme rádi, že Základní škola v Sepekově se všemi dalšími objekty dostala nový kabát a celkově se zateplením budovy
školy sníží náklady na vytápění, což bude dozajista vítaná plusová změna pro obecní rozpočet.
Potěšením pro nás jako zastupitele městyse je fakt, že jsme získali jednu z posledních možných dotací ještě
v minulém programovacím období. V současném programovém období EU je na takové zateplení možnost získat
maximálně 45% dotace.

Dotace poskytnuté Jihočeským krajem v roce 2015
Jihočeský kraj poskytl městysi v roce 2015 tyto dotace :









ve výši 572 094,- 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“;
ve výši 598 984,- 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“;
z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 110 000,- Kč na realizaci projektu „Vybudování chodníku na hřbitově“;
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, k.ú. Sepekov, parc. č. 3105/50“;
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“;
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“.
Městys Sepekov tímto děkuje Jihočeskému kraji za poskytnutou podporu na výše uvedené akce.
(povinná publicita stanovená poskytovatelem dotace)
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Rozpočet Městyse Sepekov na rok 2016

Příjmy
daň z příjmu právnických
osob za obec
daň z příjmu fyzických osob ze
závislé činnosti
daň z příjmu fyzických osob ze
samostatně výdělečné činnosti
daň z příjmu fyzických osob z
kapitálové činnosti
daň z příjmu právnických osob
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitosti
sběr a svoz komunálního
odpadu
správní poplatky
poplatky ze psů
poplatky za užívání veřejného
prostranství
poplatky z ubytovacích kapacit
odvod z loterií
splátky půjček z fondu rozvoje
bydlení
neinvestiční dotace KÚ
fond sociální
lesní hospodářství
nájemné ČEVAK
odvádění odpadních vod stočné
místní knihovna
bytové hospodářství - služby
bytové hospodářství - nájemné
nebytové hospodářství - služby
nebytové hospodářství - nájemné
pohřebnictví
pronájem pozemků
prodej pozemků
prodej nemovitosti
odpady podnikatelé
prodej krátkodobého majetku
tříděný odpad
činnost místní správy - služby
činnost místní správy - prodej
zboží
úroky z účtů

Celkem příjmy
úvěr - příjem úvěru

Výdaje
800 000 Kč
3 000 000 Kč
30 000 Kč
350 000 Kč
3 500 000 Kč
6 500 000 Kč
1 300 000 Kč
715 000 Kč
32 000 Kč
28 000 Kč
105 000 Kč
10 000 Kč
45 000 Kč
35 000 Kč
407 000 Kč
60 000 Kč
650 000 Kč
508 000 Kč
550 000 Kč
5 000 Kč
506 000 Kč
1 030 000 Kč
45 000 Kč
268 000 Kč
50 000 Kč
1 284 000 Kč
20 000 Kč
1 000 000 Kč
85 000 Kč
25 000 Kč
70 000 Kč
12 000 Kč
2 000 Kč
15 000 Kč

23 106 000 Kč
16 000 000 Kč

39 106 000 Kč

lesní hospodářství
450 000 Kč
rybníky Líšnice
400 000 Kč
silnice - opravy,údržba,
dopravní značení (bez
investic)
240 000 Kč
dobudování silnice u Borku
680 000 Kč
čistírna odpadních vod
700 000 Kč
přístavba tělocvičny
1 700 000 Kč
ZŠ - neinvestiční příspěvky
3 662 000 Kč
místní knihovna
267 000 Kč
kronika
5 000 Kč
drobné sakrální stavby
50 000 Kč
neinvestiční dotace
organizacím - osvětlení
kostela,varhany
10 000 Kč
rozhlas
13 000 Kč
Sbor pro občanské záležitosti
91 000 Kč
příspěvky organizacím
150 000 Kč
bytové hospodářství
520 000 Kč
nebytové hospodářství
kromě dostavby
víceúčelového zařízení
260 000 Kč
investice - dostavba
víceúčelového zařízení
16 000 000 Kč
veřejné osvětlení
500 000 Kč
pohřebnictví
27 000 Kč
komunální služby a územní
rozvoj
3 993 000 Kč
sběr a svoz komunálních
odpadů
1 260 000 Kč
péče o vzhled obcí a
veřejnou zeleň
435 000 Kč
dům s pečovatelskou službou
784 000 Kč
ostatní sociální péče
20 000 Kč
požární ochrana
170 000 Kč
zastupitelstvo obce
983 000 Kč
činnost místní správy
3 239 000 Kč
pojištění motorových
vozidel
15 000 Kč
služby peněžních ústavů
22 000 Kč
převody fond sociální
60 000 Kč
platby daní a poplatků
800 000 Kč

Celkem výdaje 37 506 000 Kč

splátky úvěru 1 600 000 Kč

39 106 000 Kč
4

Realizované opravy a investice v roce 2015
Celkové náklady
Kč
13 057 201,00

Zateplení objektů základní školy
Dostavba kulturního domu

Z toho dotace
Kč
10 311 000,00

1 065 257,00

Oprava a nový povrch na místní komunikaci

325 257,00

Oprava chodníku u základní školy

197 835,00

Vybudování chodníků na hřbitově

239 580,00

110 000,00

Obnova vodovodu u nádraží

860 641,00

598 984,00

1 430 334,00

527 094,00

Obnova kanalizace nádraží
Prodloužení kanalizace u Milevského potoka

13 453,00

Výměna oken v bytovém domě č.p.397 (parník)

389 790,00

Výměna 3 oken do objektu pohostinství
v Líšnici, výměna vstupních dveří do bytu
Přístavba hasičské zbrojnice v Líšnici

42 462,00
274 165,00

Výměna oken v hasičské zbrojnici Sepekov

17 954,00

Izolace střechy na objektu pohostinství v Líšnici

33 033,00

Oprava kapličky v Líšnici

13 120,00

Oprava kapličky Zálší

22 166,00

Výměna kotlů v domě s pečovatelskou službou

231 106,00

Vybudování autobusové čekárny u nádraží

56 870,00

Pořízení měřiče rychlosti

53 482,00

Pořízení měřičů tepla pro byty v domě
s pečovatelskou službou
Oprava kříž s kamennou zídkou v Sepekově

25 508,00

Betonáž a základy pod tarasy u kříže
s kamennou zídkou
Oprava Hanákova kříže u Líšnice

24 926,00

Pořízení nových regálů do knihovny v Sepekově

21 800,00

Částečná obnova obřadní síně-truhlářské práce

40 710,00

Částečná obnova vybavení obřadní síně

51 656,00

Podlahářské a malířské práce v budově úřadu

45 981,00

12 880,00

Celkem
Stav účtů k 31.12.2014
Stav účtů k 31.12.2015

80 813,00

18 627 980,00

48 000,00

9 000,00

11 604 078,00

14 428 769,36 Kč
15 821 941,12 Kč
Drahomíra Komárková
(bam)

Dostavba kulturního domu

Od poslední informace stavba
pokračovala zděním příček
uvnitř budovy u sociálních
zařízení,
včetně
instalace
vodovodu a odpadů
Při montáži krovu včetně
krytiny, bylo zjištěno, že
navržený
systém
vzduchotechniky nebude možné
realizovat. Z tohoto důvodu byl
přizván k jednání vedoucí
projekční kanceláře, která pro
obec
zpracovávala
celou
dokumentaci, a ten sám uznal,
že v části technologií stavby jsou
velké nedostatky a vše se musí
zpracovat znova. Jedná se o
vzduchotechniku,
topení,
elektrorozvody a hlavně jevištní
zařízení, které projekt vůbec
neřešil. Z tohoto důvodu bylo
rozhodnuto
o
přerušení
stavebních prací od 21.3.2016 a
pokračovat
se bude po
přepracování
projektu
do
podoby, jak měl původně
vypadat.
V současné době se čeká na
dodávku oken, aby se zatím
mohlo
provádět
alespoň
venkovní zateplení. Dokončení
odpovídající
projektové
dokumentace očekáváme v
průběhu měsíce dubna a poté
už nic nebrání stavbu zdárně
dokončit.
Stanislav Sedláček
předseda Výboru pro stavební činnost
v obci
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Zprávy z Líšnice
V průběhu loňského roku byl za částku 13 tis.Kč MgA. Pavlem Charyparem renovován „Hantáků“ křížek u odbočky
k Pytláku. V letošním roce je v plánu křížek u kapličky na návsi.
Firmou Ladislava Ditricha z Líšnice byla provedena za 13 tis.Kč oprava omítek v kapličce a nátěr stropu a podlahy.
Byl vybudován přístavek u hasičské zbrojnice, který bude sloužit hlavně ke skladování techniky a předmětů, které se
již do stávající budovy zbrojnice nemohou vejít. Práci realizovala firma TEKLEMPO.CZ Branice za částku 270 tis.Kč.
Položení nové střešní krytiny nad šatnami bylo provedeno za 33 tis.Kč. Za 42 tis. Kč byla vyměněna 3 okna
v pohostinství a vstupní dveře do bytu v č.p. 67.
V den státního svátku 17. listopadu 2015 proběhlo slavnostní vysazení stromu u hasičské zbrojnice, který bude
v budoucnu sloužit pro vánoční výzdobu a osvícení. Také se v loňském i letošním roce konaly a budou konat již
tradiční vycházky do okolí Líšnice, vždy za vydatné účasti občanů. U obou akcí patří poděkování za organizaci panu
Jiřímu Šťastnému.
Pro rok 2016 je ve schváleném
rozpočtu městyse počítáno
s opravou návesních rybníků,
„Kovárna“ u hospody a „Hořejší“
za hasičárnou. Rozsáhlejší akce
bude u Kovárny, kde dojde
k opravě
břehů
okolo
komunikace a návsi, výměně
vypouštěcího zařízení a odtěžení
části sedimentů. Předpokládané
náklady cca 400 tis. Kč. U
Hořejšího
rybníka
dojde
k výměně vypouštěcího zařízení.
Na realizaci je zažádáno o dotaci
Jihočeského kraje. V případě
neobdržení dotace se stejně
s realizováním
akce
počítá
z prostředků obce.
O dotaci máme zažádáno také na požární vybavení a vrata u hasičské zbrojnice. Jednalo by se o výměnu stávajících
plechových vrat za vrata rolovací.
V současné době probíhá výběrové řízení na dodávku a instalaci dvou kusů měřičů rychlosti, z nichž jeden je určen
pro Líšnici. S jeho osazením je počítáno na vjezd do obce směrem od kolejí.
V letošním roce se již realizovala výměna devíti kusů světel v přísálí a na jevišti sálu místního pohostinství.
V březnu se v Líšnici konalo divadlo s účastí cca 100 diváků, kdy již tradičně přijeli ochotníci z Nadějkova. Zahráli,
myslím s úspěchem, kus „Holka odjinud“.
Petr Urban

Skautský oddíl Sepekov
Skautské schůzky v letošním školním roce probíhají
každý pátek v 16:00 hodin na místní faře. Zde hrajeme
hry, objevujeme tajemství šifer či uzlů nebo podnikáme
vycházky do okolí Sepekova.
Pátečními schůzkami to však samozřejmě nekončí.
Společně se snažíme organizovat i jiné, větší akce, jako
třeba víkendové výpravy. Na letošní jaro máme na
výpravu předběžně domluvený zámek v Jindřichově
Hradci. Již několik let také společně s farností
pořádáme Tříkrálovou sbírku v naší obci.

Veškeré dobrodružství a dlouhé přípravy
každoročně vyvrcholí letním čtrnáctidenním táborem.
Ten poslední jsme prožili na louce nedaleko rybníka
Farka. Díky tomu, že ho každý rok organizujeme
společně se skauty z Chyšek a Nadějkova, mají děti
možnost poznat nové kamarády a zažít tak ještě větší
legraci a dobrodružství.
Do naší party rádi přijmeme i nové členy. Zavítat
mezi nás můžou všechny děti od první do deváté třídy,
které se nechtějí jen nudit doma.
Pavlína Váchová
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Maškary
Předáním klíče od radnice převzal v sobotu 20.
února 2016 správu nad obcí maškarní rej v Sepekově.
Sepekovské masky přijeli podpořit i příznivci maškarního
veselí z Písku, Milevska a okolí.
Více než sto masek vyrazilo v půl druhé od
vlakového nádraží směrem k náměstí. Tempo a rytmus
kroku udávaly sličné bubenice, které následovali šikovní
junáci s prapory. Krále s královnou vezl kočár tažený
koňmi a za nimi pak už následovala různorodá družina
masek. Průvod jako každoročně nezapomněl zajít potěšit
ani obyvatele domu s pečovatelskou službou. A pak už se
za sychravého počasí vracel sídlištěm u nádraží zpátky na
svoji základnu, kterou je hotel Pecka u nádraží. Zde se
každé masce, muzikantům i doprovodu dostalo
zaslouženého teplého občerstvení.
Městys Sepekov tímto děkuje za organizaci a
přípravu maškarního průvodu Spolku nadšenců Sepekov a
za pomoc a bezchybné zajištění bezpečnosti dopravního
provozu při konání maškarního průvodu členům Sboru
dobrovolných hasičů Sepekov.
Do Sepekova dorazila v plné síle i rodina Simpsonových a i přes
zdánlivou jazykovou bariéru si dobře rozuměla s českou Karkulkou.
(bam)

Český svaz žen Sepekov
Český svaz žen v Sepekově prošel minulý rok proměnou jak v jejím vedení, tak i program doznal změn.
Také jsme se rozhodly spolupracovat s ostatními organizacemi působícími v naší obci.
Důkazem, že jde spolupracovat s ostatními, se stala společná organizace Svatováclavského pochodu spolu s
Tělocvičnou jednotou Sokol a městysem Sepekov. Povedlo se nám uspořádat první ročník pro pěší i cyklisty.
Startem prošlo 89 pochodníků a jejich čtyřnohých kamarádů. Odměnou jim byla památeční mince, diplom a nějaká
dobrůtka z hospůdky U Štěpána.
Podzim pak patřil ženám a kosmetické poradně s Gabrielou Krahulovou, kde jsme se naučily pečovat o pleť dle
typu a večerně líčit.
Nezahálely ani děti, ty se zúčastnily herní olympiády a mnohdy porovnávaly své síly s maminkami, které
s nadšením doplnily jak soutěžící, tak i sortiment her. Nejlepší jsme odměnily diplomem, čokoládovou medailí a
kremrolí od paní Jany Kudějové, které tímto děkuji.
Zimu jsme započaly účastí na vánočních trzích, kde jsme již tradičně prodávaly vánoční tácky plné cukroví. Aby
nám ten zimní čas pěkně utíkal, již v lednu jsme zahájily kurz drátkování s Annou Lelkovou. Malí i velcí si odnesli
krásné zápichy s korálky a ženy většinou neodolaly andělskému svícnu, který jim, doufáme, dělá radost i teď po
svátcích.
Únorovou akcí je vždy dětský karneval, který se nesl v duchu pirátském. Děti byly vtaženy do děje na pirátské
lodi a spolu s fešnými piráty pluly pomocí her a úkolů až do přístavu, který je přivítal v 17.00 hod. v cíli s balónkem
na rozloučenou. Počet zúčastněných dětí nás překvapil, a tak bohužel nebylo dostatek tomboly, za což se omlouváme
a doufáme, že to budeme příští rok moci napravit.
V březnu jsme oslavily spolu s ženami ČSŽ Mezinárodní den žen kytičkou a uzavřely naši celoroční práci výroční
členskou schůzí, kde jsme přivítaly i starostku městyse Sepekov paní Ing. Pavlínu Bambuškarovou.
Březen jsme zakončily Josefovskou zábavou, která byla určená všem, kteří rádi tančí.
Spolu s malými i velkými se v dubnu setkáme na pálení čarodějnic pořádaný ČSŽ Sepekov a Spolkem nadšenců.
Takže všichni malí, velcí letci: „Letu zdar.“
Alice Plochová
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Tahle škola je naše
Tak zní nové krédo sepekovské školy. Zdá se, že
se pomalu, ale jistě začíná naplňovat. Jak jinak si
vysvětlit, že v letošním školním roce naše malá
venkovská škola zažívá na poli okresních soutěží jeden
úspěch za druhým. Abychom nebyli nespravedliví, v
didaktických soutěžích jsme dosahovali mnohých
úspěchů i v letech minulých, ale letos se nějak
nahromadily.
Pro celou školu jsou velkou radostí, zvlášť když si
uvědomíme, že soupeři našich dětí jsou ti nejlepší z
velkých městských škol, a dokonce z víceletých
gymnázií! A v čem byli naši žáci letos tak dobří? Nejprve
se Filip Šťastný z 8. třídy umístil na 3. místě v okresním
kole Dějepisné olympiády, vzápětí jej „předstihly“ dívky
z 9. třídy Sára Netíková a Aněžka Plíhalová, protože
obsadily 1. a 2. příčku v okresním kole Olympiády z
českého jazyka. To samo o sobě by již stačilo na velkou
oslavu. Ale naši žáci pokračovali dál. A opět Anežka
Plíhalová. V okresním kole Zeměpisné olympiády byla
druhá.
Také na poli sportovním jsme získávali cenné
trofeje. V okresním finále basketbalu se chlapci ze 6. a 7.

třídy umístili na 3. místě, osmáci a deváťáci obsadili
rovněž 3. místo a dívky z 8. a 9. tř. skončily na místě
druhém.
Poslední třešničkou na dortu je 2. místo Erika
Šerhanta v okresní přehlídce recitátorů v Písku. Všichni
naši úspěšní žáci postupují do krajských kol soutěží a
kdo ví …
Nepředbíhejme však událostem a radujme se
společně z toho, že se konečně ukazují přednosti malé
školy. Mezi stovkou žáků žádný talent skutečně nemá
šanci uniknout. Učitelé naší školy všechny žáky dobře
znají od jejich vstupu do školy, ví, co je zajímá, jaké jsou
jejich přednosti a dovednosti. Pak je mnohem snazší
vytipovat si děti, které by mohly v soutěžích vyniknout.
To ale samozřejmě nestačí. Žádný úspěch by se
nedostavil, nebýt důkladné a leckdy nelehké přípravy na
jednotlivé soutěže. Vyučující se dlouho předem se svými
žáky scházejí, učí se s nimi a konzultují problematické
otázky. Práce to není lehká, je časově velmi náročná a ne
vždy se daří tak jako letos. Přesto stojí za to.
Protože nejen tato škola je naše, ale hlavně děti,
které do ní chodí, jsou naše.
Hana Červená

Tahle škola je naše ještě jedním pohledem
Jedna věta může mít různé výklady. Paní učitelka Červená popsala ve svém příspěvku, jak se motto promítlo do myšlení
učitelů a aktivit žáků. Já se zmíním o materiálních změnách. K Vánocům dostala škola krásný dárek - velice důstojné
zázemí u tělocvičny. Kromě nového kabinetu tělesné výchovy jsou od nového roku v provozu šatny, toalety a sprchy
s teplou vodou. Nově vybudované prostory jsou přístupné z budovy školy i ze školního hřiště. Současně s dokončením
zázemí tělocvičny proběhla v suterénu školy i rekonstrukce toalet poničených před několika lety povodní. Malé děti
z družiny už nemusí chodit na záchod o patro výš, což pro některé bylo v temných zimních měsících něco na způsob
stezky odvahy. Dost odvahy musí sebrat i ten, kdo by chtěl použít záchod u školních dílen. Ale i toto WC je nyní
v procesu proměny. Co naplat, i tyhle prostory vypovídají o úrovni školy. A tak s úsměvem můžeme přivítat každou
návštěvu i kontrolu z hygieny.
Další změny se týkají vybavení učeben. Na druhém stupni mají všechny učebny počítač připojený na internet,
dataprojektor a ozvučení. Proto může každý vyučující kdykoliv během hodiny použít počítačovou prezentaci, pustit video
nebo promítnout žákům test. S tím souvisí i spuštění elektronické žákovské knížky, do které může vyučující zapisovat
známky přímo v hodině, hned jak žáka oznámkuje. A tak rodiče občas vědí známky ještě dřív, než jejich potomek dorazí
domů. Zatím se rodiče s touto novinkou postupně seznamují. Doufám, že si brzy zvyknou a elektronická žákovská knížka
se pro ně stane samozřejmostí.
Velkou změnou prošly i školní dílny. Díky dotaci z Evropské unie se je podařilo vybavit novými pracovními stoly a
kvalitním nářadím. A tak vznikla myšlenka postavit sepekovskou školu na kvalitním praktickém vyučování. Máme pro to
ideální podmínky. Nově vybavené dílny, rozlehlou zahradu pro výuku pozemků, cvičnou školní kuchyňku. Je tu i šicí stroj,
a tak můžeme zařadit i základy šití. Myslím si, že by si každý kluk měl umět přišít knoflík, sešít na šicím stroji dva kusy
látky a uvařit si pudink. A holky by naopak nemusely čekat doma ve tmě, než se vrátí někdo, kdo na rozdíl od nich umí
vyměnit prasklou žárovku. A tady motto „Tahle škola je naše“ získává další smysl. Mohlo by znamenat ochotu obyvatel
Sepekova spolupracovat se školou při pracovní výchově žáků. Někteří se už nabídli, že by občas přišli do školy předat
žákům něco ze svých odborných znalostí. Jsme za tuto nabídnutou pomoc rádi a věřím, že přinese naší škole užitek
v podobě šikovných a zručných žáků.
Veřejnosti se škola představila při Dnech otevřených dveří ve čtvrtek 18. února a v pátek 19. února. Rodiče se mohli přijít
podívat ve čtvrtek dopoledne přímo do výuky. V pátek byla škola otevřená od 16:00 do 18:00 hodin a během té doby si ji
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prohlédlo kolem 80 návštěvníků. Doufám, že se jim v naší škole líbilo a rodiče budoucích možných prvňáčků jsme
přesvědčili, že naše škola je ta pravá pro jejich dítě.
A jaké plány máme dál? Vyměnit v poslední učebně staré lavice za nové, u kterých jde nastavovat výška, zmodernizovat
a začít pravidelně využívat školní cvičnou kuchyňku, obnovit starou tradici školních pozemků, na kterou nostalgicky
mnozí obyvatelé Sepekova vzpomínají. Také bychom chtěli povzbudit zájem dětí o knížky vybudováním příjemné a
útulné knihovny přímo ve škole v prostorách bývalých sprch. Projekt už připravujeme a začínáme shánět peníze na jeho
realizaci. Snažíme se, aby škola smysluplně využívala všechny prostory, které má k dispozici.
A ještě otázku nakonec. Hádejte, co mě napadá při pohledu do divadelního sálu, který spíš znáte pod názvem zasedací
místnost??

ZŠ Sepekov má elektronickou žákovskou knížku
Od druhého pololetí mají rodiče žáků sepekovské školy možnost sledovat prospěch svých dětí i pomocí elektronické
žákovské knížky. Po zadání přihlašovacího jména a hesla se jim objeví přehled všech známek, které dítě ve škole
dostalo. Známky jsou řazené podle jednotlivých předmětů, zobrazuje se i průměr známek z daného předmětu.
Rodiče tedy mají průběžný přehled o tom, jaká známka přibližně žákovi vychází. Zdůrazňuji slovo „přibližně“, o
známce rozhoduje učitel, průměr je pouze informativní ukazatel. Učitel přiřazuje známkám „váhu“, která určuje
závažnost dané známky. Rozliší se tak vysoká váha čtvrtletních písemných prací proti malé známce za domácí úkol
nebo práci v hodině. Sepekovská škola má váhy známek v rozsahu 1 až 10, což umožňuje opravdu spravedlivě žáka
ohodnotit. Rodič si může všechny podrobnosti udělené známky prohlédnout. Zjistí, kdy byla známka udělena, jakou
má váhu, jestli se jednalo o písemnou práci nebo ústní zkoušení. Vidí i téma písemné práce nebo zkoušení. Učitelé
mají možnost pomocí elektronické žákovské knížky oznamovat i plánované písemné práce. Rodičům se zobrazí také
rozvrh jejich dítěte, seznam předmětů včetně jména vyučujícího a na konci pololetí i závěrečná klasifikace. Vidí i
udělená výchovná opatření. Další zobrazované informace se týkají plánovaných akcí školy. Elektronická žákovská
knížka tedy poskytuje rodičům opravdu velké množství informací. Věřím, že si rodiče brzy tuto formu sdělování
informací (obvyklé na středních školách) oblíbí.
Jitka Nováková

Ze života mateřské školy v
Sepekově
I v mateřské škole se konal maškarní karneval.
Děti
se
proměnily
v pohádkové
a
nadpřirozené bytosti. Užily si spoustu radostí,
zábavy a soutěží.
Navštívily školní kuchyni a sladkou odměnu
jim připravily paní kuchařky, upekly jim
vdolečky. Na závěr se všechny děti na
památku vyfotografovaly.
Věra Máchová

Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí
Jihočeský kraj nabízí svým občanům novou bezplatnou službu mající za cíl zjednodušit agendu spojenou
s procesem "vyjádření k existenci sítí".
Na webových stránkách kraje (http://www.kraj-jihocesky.cz/zadost) je zřízen odkaz pro přístup k
aplikaci e-UtilityReport, kde je žadatel systematicky veden k vyplnění formuláře pro vytvoření „Žádosti o vyjádření k existenci
sítí". Žadatel na základě vyplněného formuláře rozešle elektronickou žádost všem správcům inženýrských sítí, kteří jsou pro dané
území aktivně zapojeni do služby. Pro ostatní správce inženýrských sítí, kteří prozatím neumožňují příjem žádostí touto formou,
jsou vygenerovány PDF soubory pro možnost vytištění a doručení svépomocí. Vytvořená žádost je v souladu s platnou
legislativou. Služba e-utilityReport je pro žadatele elegantní, rychlý a bezplatný způsob, jak podat žádost o vyjádření správcům
inženýrských sítí tak, aby žádný nebyl opomenut a aby žádosti jednotlivým správcům nebyly odesílány nadbytečně.
K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je jednoduché, intuitivní a doplněno
nápovědou pro jednotlivé kroky.
(zdroj: www.kraj-jihocesky.cz)
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Milí spoluobčané a přátelé,
všechny vás srdečně zvu na májové soboty v Sepekově, které budou začínat vždy v 17:00 hod v kostele Jména
Panny Marie.
Zahradní slavnost se již po dvanácté uskuteční na farní zahradě ve spolupráci s ČSCH Sepekov v sobotu 4. června
v 16:00. Všichni jste srdečně zváni! V pátek 10. června bude Noc kostelů a budete mít možnost si prohlédnout kostel
s výkladem paní Anny Kofroňové v 19:30 hodin.
Letos si připomínáme 700. výročí narození významné osobnosti našich dějin, Karla IV., který byl mimochodem
věřícím panovníkem a zasloužil se v naší vlasti o velké nábožensko-kulturní pozvednutí národa. Jistě bude i mnoho
příležitostí připomenout si tuto důležitou postavu i na různých výstavách a přednáškách, které se budou na počest
Karla IV. pořádat. I v našem klášteře v Milevsku bude výstava na toto téma a včas budete informováni, abyste nás
mohli navštívit.
Pro Milevsko bude letos významná poutní slavnost Navštívení Panny Marie v klášterní bazilice, protože jako
host přijal pozvání papežský nuncius Mons. Giuseppe Leanza, který zastupuje papeže v naší zemi jako velvyslanec
Vatikánu. Pouť bude v úterý 31. května v 17:00. Jste srdečně zváni!
V tomto roce se uskuteční ve dnech 20. - 31. července 2016 Světové setkání mládeže s papežem Františkem v
Krakově a snad s některými mladými z mých farností bych se této události rád zúčastnil.Poutě v Sepekově budou
letos 11. a 18. září. Hostem na první pouti bude generální vikář David Henzl z Českých Budějovic a na druhou pouť
strahovský opat Michael Josef Pojezdný. Nejpravděpodobněji by měla být dokončena kompletní oprava varhan v
našem poutním kostele koncem října tohoto roku, pokud vše půjde hladce a nebudou nějaké zádrhele, které se při
tak rozsáhlé opravě mohou vyskytnout.
Chci poděkovat všem, kdo přispívají na tuto opravu. Uvedu jen několik položek, které byly k tomuto účelu
věnovány: Městys Sepekov 100 000,- Kč ; obec Božetice 10 000,- Kč; Farnost 150 000,- Kč; ČSCH Sepekov 10 000,- Kč;
SDH Sepekov 5 000,- Kč; jiní a často anonymní dárci 135 000,- Kč. Celkově se zatím vybralo na tuto opravu v
Sepekově 410 000,- Kč, což je asi třetina celkové ceny opravy, která činí 1 200 000,- Kč.
Děkuji za veškerou pomoc a podporu! Chci vám všem popřát hodně síly ke konání dobra, trpělivosti v nelehké
době a hodně naděje ve chvílích nejistoty a obav z budoucnosti. Osobně jako věřící člověk tuto naději hledám a
čerpám v Bohu, který je Láska a Život.
Ze srdce vám všem přeji pokojné dny!
P. Mikuláš

Tříkrálová sbírka
Farní charita Milevsko ukončila Tříkrálovou sbírku rozpečetěním 40 pokladniček na MěÚ Milevsko ve čtvrtek 14.
ledna 2016 (7 pokladniček nebylo použitých). Celková částka 106.082- Kč (což je o 15.355,- Kč více než v loňskem
roce) byla odeslána na učet Charity Česká republika. Máme velikou radost, že jsme překonali stotisícovou hranici v
historii Tříkrálových sbírek na Milevsku.
Při realizaci sbírky nám pomáhalo cca 30 dospělých a 70 dětí. Koledovalo se v Milevsku i v okolních obcích (např.
Sepekov, Božetice, Přeštěnice, Týnice, Držkrajov, Kvašťov, Podchýšska Lhota, Vlksice, Pechova Lhota, Kovářov,
Předbořice, Slabčice, Písecká Smoleč, Nadějkov, Nosetín, Růžená, Osek, Vilín, Nová Ves, Hrachov, atd.). Dobrovolnici,
dospělí i děti, skauti, děti z našeho NZDM, naši duchovní - všichni pomáhali - každý podle svých možností, někteří
koledovali jednou, někteří mnoho dnů. Letos se bohužel naše kasičky nedostaly do Klučenic, Lašovic a Hodušína,
budeme se to snažit napravit v příštím roce. Ale zato se podařilo obejít větší část Milevska, přesto jsou části, kam se
naši kolednici nedostali, zůstávají nepokryté i některé vesnice v okolí nebo stihla obejit jen jejich část.
S některými kasičkami se putovalo, takže není možné přesně určit, kolik se kde vykoledovalo. Uvádíme
orientační přehled podle obci a přesný přehled podle čísel kasiček tak, jak se rozpečetily na MěÚ.
Božetice
Chyšecko
Kovářovsko
Květov
Milevsko
Nadějkovsko
Písecká Smoleč
Předbořice
Přeštěnice
Sepekov
Slabčice
Celkem

4.660,- Kč
4.176,- Kč
10.2539,- Kč
2.190,- Kč
50.612,- Kč
13.571,- Kč
3.877,- Kč
2.915,- Kč
5.386,- Kč
4.589,- Kč
3.853,- Kč
106.082,- Kč

Z celorepublikového účtu Charity ČR se do jednotlivých (Tříkrálovou
sbírku pořádajících) charit vrátí 65 % vykoledované částky, ostatní
prostředky budou využity na projekty diecézí, humanitární projekty na
pomoc potřebným doma v zahraničí a na režii sbírky.
Více na www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/
Děkujeme všem, kteří obětavě pomáhali a také všem, kteří jste do
sbírky přispěli.
Vaše Farní charita Milevsko
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
MILEVSKO
Pečovatelská služba Milevsko zajišťuje seniorům a
osobám se zdravotním postižením podporu a pomoc
takovým způsobem, aby mohli i nadále žít ve svém
domově a zachovat si soukromí, navyklý způsob
života i společenské zázemí.
Mimo jiné zajišťujeme tyto úkony:
 dovoz nebo donášku oběda – zajištění stravy, výběr
ze třech druhů jídel
 pomoc a podporu při přípravě i podání jídla a pití
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu - dohledy
 pomoc při úkonech osobní hygieny
 zajištění donášky nákupů
 pochůzky a vyřizování úředních záležitostí,
doprovod k lékaři, na úřady
 běžný úklid a údržba domácnosti
 praní a žehlení prádla
Pečovatelská služba je poskytována klientům
s uzavřenou smlouvou v základním čase:
pracovní dny
6,30 – 19,00
volné dny
6,30 – 12,30
V DPS v ulici 5. května 1510, Milevsko je pečovatelská
služba pro klienty zajištěna nepřetržitě 24 hodin
denně. Po předchozí domluvě je možné dobu
poskytování pečovatelské služby přizpůsobit
potřebám klientů v rozšířené pracovní době podle
jejich aktuálních požadavků a potřeb.
Podrobnější informace získáte u sociálních pracovnic:
Pracovní dny 8:00 hod – 14:00 hod
Dům s pečovatelskou službou,
ul. Libušina 1401, Milevsko
Bc. Bohdana Hejnová, vedoucí pečovatelské služby,
382 522 394, 773 939 293
vedoucips@socsluzbymilevsko.cz

Byty v domech s pečovatelskou službou jsou
majetkem příslušného města (obce) a rada města
(obce) schvaluje přidělení bytu konkrétním žadatelům.
Žádosti pro přidělení bytu přijímá městský nebo
obecní úřad na formuláři, který je k vyzvednutí na
příslušném úřadu.
Základní sociální poradenství poskytují sociální
pracovnice na základě osobní návštěvy v domácnosti
klienta, telefonického rozhovoru nebo dotazu
zaslaného e-mailem.
PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
V naší půjčovně si můžete vybrat z nabídky různých
kompenzačních pomůcek. Půjčovna je určena všem,
kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují
některou z podpůrných pomůcek.
Součástí půjčovny je i poradenství v oblasti
rehabilitačních pomůcek a možnost výběru vhodné
pomůcky.
S výběrem vhodné pomůcky Vám rádi pomůžeme a
zároveň Vám vysvětlíme, jak máte vybranou pomůcku
správně používat. Zápůjčka vybrané pomůcky je
možná i na krátkou dobu pro vyzkoušení přímo ve Vaší
domácnosti.
POMŮCKA K ZAPŮJČENÍ

ÚHRADA za
1 měsíc

Elektrické polohovací lůžko včetně
matrace a hrazdy s rukojetí

600 Kč

Vzduchová antidekubitní matrace
prevence proleženin

120 Kč

Zvyšovací nástavce na WC s madly

60 Kč

Vanové sedačky

60 Kč

Sprchové a toaletní židle

100 Kč

Bc. Jaroslava Hrůzová, sociální pracovnice
Milevsko a okolní obce
382 522 394, 607 674 138
hruzova.jaroslava@socsluzbymilevsko.cz

Chodítka pro nácvik chůze

100 Kč

Dům s pečovatelskou službou,
ul. 5. května 1510, Milevsko
Bc. Markéta Jarošová, sociální pracovnice
DPS 1510, DPS Bernartice, Jistebnice, Kovářov,
Nadějkov, Sepekov
382 505 249, 723 076 654
socprac.ver@socsluzbymilevsko.cz

Invalidní vozík

300 Kč

Schodolez

20 Kč/
1 den

Otočné a posuvné sedací desky
pro snadnější přesun

40 Kč

Mgr. Marie Jarošová
Tel.606 200 311
reditelka@socsluzbymilevsko.cz

Informace získáte u sociálních pracovnic na adrese ulice 5. května 1510 Milevsko
Pracovní dny 8:00 hod – 14:00 hod
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Nabídka terénní pečovatelské služby Farní charity Milevsko
 Potřebujete pomoc s nákupem nebo přivést oběd?
 Uvítáte pomoc při vaření, oblékání či doprovod k lékaři?
 Pomohlo by Vám, kdyby Vám někdo doma uklidil?
 Nezvládáte dostatečně a bezpečně svoji hygienu?
 Potýkáte se s něčím, s čím by Vám mohla pečovatelská služba pomoci?
Pomáháme nejen seniorům, ale i dlouhodobě nemocným či zdravotně postiženým, kteří uvítají pomoc druhé osoby
ve svých domácnostech. Službu poskytujeme sedm dní v týdnu od 7 do 20 hodin – dle individuálního plánu a potřeb
uživatele. V Milevsku i okolních obcích.
Často využívané služby:
Pomoc s hygienou
Pomoc s úklidem domácnosti
Dovoz oběda a donáška nákupů
Dovoz a doprovod k lékaři, dohled nad uživatelem při užívání léků
Pochůzky (pošta, kostel, úřad….)
Bezplatné základní sociální poradenství, komplexní bio-psycho-sociální pomoc
V případě zájmu zprostředkujeme kontakt s duchovním.
Kontakt:
Farní charita Milevsko, U Bažantnice 561, 399 01 Milevsko
e-mail: charita.mil@centrum.cz , mobil: 734 435 162 (ředitelka)
Mgr. Marie Šindelářová – sociální pracovnice – mobil: 737 250 146
Jaroslava Šiková – asistent – mobil: 775 028 636
Farní charita Milevsko je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb
dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. www.fchm.cz

Co dělat při ztrátě nebo odcizení občanského průkazu


neprodleně ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu

1. kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (tj. tam, kde se vydávají občanské průkazy,
např. Milevsko, Písek, Tábor)
2. kterémukoliv matričnímu úřadu
3. odcizení občanského průkazu (nikoli ztrátu) lze ohlásit také Policii České republiky
Tyto úřady hned zavedou údaje o ztrátě nebo odcizení občanského průkazu do informačního systému evidence
občanských průkazů. Následně jsou čísla těchto občanských průkazů zveřejněna na webových stránkách Ministerstva
vnitra v databázi neplatných dokladů, v Schengenském informačním systému a v databázi Interpolu tak, aby se
předešlo zneužití občanského průkazu.
Ohlášením ztráty nebo odcizení skončí platnost občanského průkazu.
Nalezený občanský průkaz musíte odevzdat. Používání občanského průkazu, jehož ztrátu nebo odcizení občan
ohlásil, je přestupkem.
Při ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu
obdržíte Potvrzení o občanském průkazu. Toto
potvrzení není náhradní doklad za občanský průkaz
(není to veřejná listina, neobsahuje fotografii).
Pokud potřebujete vyřídit neodkladné záležitosti do
doby vydání nového občanského průkazu (např.
vyzvednout doporučený dopis, popřípadě vycestovat do
státu Evropské unie), můžete si požádat o vydání
občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s
dobou platnosti 1 měsíc, za správní poplatek 100 Kč. V

tomto případě si připravte také 2 průkazové fotografie.
Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se vydává
ve lhůtě 15 dnů. Pokud požádáte o jeho vydání u
obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle
místa vašeho trvalého pobytu, je tento úřad schopen
vydat ho „na počkání“.
Máte povinnost požádat o nový občanský průkaz do 15
pracovních dnů po ohlášení ztráty nebo odcizení
občanského průkazu (vybírá se správní poplatek 100 Kč).
Lhůta pro vydání občanského průkazu se strojově
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čitelnými údaji je 30 dnů. Požádat o vydání nového
občanského průkazu můžete u kteréhokoliv obecního
úřadu obce s rozšířenou působností (příslušnost pro
vydání občanského průkazu se již neřídí místem trvalého
pobytu).
Při podání žádosti o nový občanský průkaz budete
muset prokázat totožnost (např. cestovním pasem,
řidičským průkazem, rodným listem).

Pokud je váš občanský průkaz v databázi neplatných
dokladů a nehlásili jste jeho ztrátu ani odcizení, nemusí
se jednat o chybný údaj. Neplatný může být občanský
průkaz i z důvodu zrušení trvalého pobytu. (Ohlašovna
může ve správním řízení zrušit trvalý pobyt na
návrh oprávněné osoby, pokud občan nemá žádné
užívací právo k bytu nebo domu, a zároveň se tam
nezdržuje).
(Šťa)

Některé změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech účinné od 1.1.2016

V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech vstupují od nového roku v platnost změny týkající se této
agendy. Nejdůležitější z nich jsou změna délky platnosti OP občanů starších 70 let, možnost převzetí vyhotoveného
OP na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností a podmínky vydání občanského průkazu po dovršení
15 let věku.
Platnost občanského průkazu občanů starších 70 let - občanské průkazy se občanům starším 70 let budou nově
vydávat s platností na 35 let od data vydání dokladu. V případě změny některého údaje zapsaného v takovém
občanském průkazu (např. údaj o místě trvalého pobytu) bude však přesto nutné občanský průkaz vyměnit.
Převzetí vyhotoveného občanského průkazu na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností - i
nadále bude možné podat žádost o vydání občanského průkazu na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou
působností, přičemž vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností,
u kterého občan požádal o vydání občanského průkazu. V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje
převzít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji na jiném úřadu, bude převzetí občanského průkazu u obecního
úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvede v žádosti, zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč.
Tento správní poplatek bude vybírán při převzetí občanského průkazu.
Vydání občanského průkazu po dovršení 15 let věk - pokud má občan trvalý pobyt na území České republiky a nemá
občanský průkaz, je povinen požádat o jeho vydání po dovršení 15 let, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl
věku 15 let.

Některé změny spojené s novelou zákona o cestovních dokladech účinné od 1. 1. 2016
Podat žádost o vydání cestovního pasu a vyhotovený jej
převzít bude možné na kterémkoliv obecním úřadu
obce s rozšířenou působností (např. Milevsko, Tábor,
Písek). Vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude
ten obecní úřad obce s rozšířenou působností,
u kterého občan požádal o vydání cestovního pasu.
V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje
převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude převzetí
cestovního pasu zpoplatněno správním poplatkem
ve výši 100 Kč. Tento správní poplatek bude vybírán při
převzetí cestovního pasu.

Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do
zahraničí, se na žádost vydá ve lhůtě do 6 pracovních
dnů cestovní pas s biometrickými údaji s platností na 10
let, občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 8 let.
V tomto případě bude možné hotový doklad převzít
pouze v místě podání žádosti.
Správní poplatek za vydání cestovního pasu s
biometrickými údaji ve lhůtě do 6 pracovních dnů činí
4000 Kč, pro občany mladší 15 let 2000 Kč. Zároveň se
ruší vydávání cestovních pasů bez biometrických údajů
ve zkrácené lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti na 6
měsíců.
(Šťa)

Čekají nás vyšší kvóty, Češi je mohou zvládnout

Podle nové legislativy by v roce 2016 měl každý z nás ročně odevzdat k recyklaci zhruba 7
kg starého elektra, což bylo ještě před pár lety nepředstavitelné množství. Nakonec to ale
opravdu dokážeme.
Podle původního požadavku evropské směrnice bylo určeno, že se musí v každé členské zemi ročně vysbírat nejméně
čtyři kilogramy elektroodpadu na každého obyvatele. Na každého obyvatele České republiky včetně dětí nyní připadá
kolem pěti kilogramů reálného sběru. V roce 2016 ale vstoupil v platnost již zmíněný nový způsob výpočtu těchto
kvót, který tuto kvótu významně navýšil. Doposud jsme však bez problémů požadavek evropské směrnice plnili,
dokonce i s rezervou. Česká republika bude muset podle nových parametrů zajistit sběr a recyklaci takového
množství vysloužilého elektra, jaké odpovídá 40 procentům hmotnosti prodaných nových spotřebičů průměrně za tři
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roky zpětně. Ročně se u nás prodá zhruba 175 000 tun elektrozařízení, každý z nás by tedy měl odevzdat k recyklaci
minimálně zmíněných sedm kilo. Předběžné výsledky sběru v roce 2015, které jsou k dispozici, naznačují, že by se to
mohlo podařit. Jen sběrnými místy vytvořenými kolektivním systémem ELEKTROWIN prošlo od ledna do října na
30 000 tun starých spotřebičů, což odpovídá celoročnímu sběru v roce 2014. Věříme, že především díky podpoře
široké veřejnosti, které není lhostejný osud naší planety, i novou vyšší kvótu letos opět s rezervou naplníme.
Placená inzerce ELEKTROWIN a.s.
Na sběrném místo v Sepekově bylo v loňském roce ke zpětnému odběru společností ELEKTROWIN a.s. odevzdáno
3,88 t vybraného elektrozařízení.
Placená inzerce: www.elektrowin.cz

Místní lidová knihovna Líšnice

Pro děti knihovna připravuje na každý čtvrtek různé soutěže.
Na začátku děti vyplnily přihlášku, do které se jim zapisují body
a podle nich sbírají perly. Po dohodě s paní knihovnicí je mají
uložené v knihovně a při ukončení soutěží je obdrží navlečené
na šňůrce. Do soutěže se mohou zapojit i děti, které ještě
v knihovně nebyly.
V knihovně však chybí dospělí čtenáři. Pro které mam vzkaz:
„ Nebojte se a přijďte se do knihovny alespoň podívat. Pokud
vám nebudou knihy, které jsou v knihovně vyhovovat, ráda
vám na požádání přivezu vámi vybrané knihy ze sepekovské,
nebo milevské knihovny.“
(Mik)

Místní lidová knihovna Sepekov

V období před Velikonocemi se sešly děti na náměstí
v Sepekově, malovaly vajíčka a zdobily jimi strom
„Pomlázkovník“, aby pokračovala již vzniklá tradice.
V předešlých letech
byla tato akce spojená
s velikonočním jarmarkem. Jelikož v době Velikonoc
jsou ještě chladné dny, nebyl o to zájem jak ze strany
trhovců, tak i ze strany návštěvníků. Z tohoto důvodu se
velikonoční jarmarky nekonají.
Dovoluji si vás pozvat na pálení čarodějnic a stavění májky
v Sepekově na náměstí. Pro děti bude připraveno
čarodějnické soutěžení o ceny a ten, kdo se dostaví
v převleku čarodějnice, bude mít možnost se zúčastnit
soutěže o nejhezčí čarodějnici. Pozvání platí i pro dospělé
čarodějnice. Chybět nebude ani speciální občerstvení
z restaurace Obecní dům.
Knihovnu pravidelně navštěvují děti z mateřské školy, kde jsou pro ně připravované soutěže, malují obrázky které
jsou vystavené v knihovně. Knihovnu navštěvují i děti ze základní školy. Pro prvňáčky se připravuje v závěru školního
roku pasování na čtenáře, tentokrát v duchu postaviček Václava Čtvrtka.
V letošním roce oslavíme 700. výročí narození Karla IV. U této příležitosti vyhlašuje knihovna výtvarnou soutěž
„Nakresli Karla IV.“ 5. dubna jsme si připomněli 105. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka. Další soutěží je
„Moje nejmilejší postava z pohádek Václava Čtvrtka.“ Postava může být namalovaná, vyrobená z keramiky, ze dřeva,
textilu, či jiných materiálů. Svoje práce odevzdejte do 13. června 2016 v knihovně v Sepekově, kde také proběhne
29. června vyhodnocení.
(Mik)

Ještě ohlédnutí za obecním plesem

V lednu letošního roku se konal již 8. Obecní ples, kterého se jako tradičně zúčastnil velký počet návštěvníků.
Byl obsazen nejen salónek, ale i restaurace. Tak jak se stalo tradicí byla připravena i bohatá tombola za přispění
sponzorů, kterým za to patří poděkování. K tanci i poslechu zahrála skupina RM Band.
Věřím, že v příštím roce na obecním plese se sejdeme již v nově postaveném sále ještě ve větší účasti.
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Český svaz chovatelů Sepekov

ČSCH Sepekov na své výroční členské schůzi, která se konala dne 19.2.2016, zhodnotil svoji činnost za uplynulý
rok. V poslední třetině roku probíhá celá řada chovatelských výstav, kterých se sepekovští chovatelé každoročně
účastní. Minulý rok byl pro nás, hlavně pro chovatele králíků, dosud nejúspěšnější v naší celé existenci.
Okresní výstavy, která se konala 31.10. - 1.11.2015 v hale u sv. Václava v Písku, se zúčastnilo 11 chovatelů
z našeho spolku. Vítězný pohár na svoji čtyřčlennou kolekci českých strakáčů získal Josef Samec. Pohár na nejlepší
tříčlennou kolekci dostal na kalifornské králíky František Přibyl. Pohár nejúspěšnějšího mladého chovatele získal
Vojtěch Charypar s velkými světlými stříbřitými. Čestnou cenu na tříslově černé králíky dostala Klára Steklá. V
holubech dostal Charypar Vladimír ml. vítězný pohár na české staváky černé sedlaté. Čestné ceny získali-Brůžek
Miroslav na prácheňské káníky, Chochole Karel na rysa modrého a Přibyl František na kinga modrého. V kategorii
drůbeže dostal čestnou cenu mladý chovatel Charypar Vojtěch.
Národní výstava se konala v listopadu 2015 na výstavišti v Lysé nad Labem. Z celé ČR bylo vystaveno přes 6000
zvířat. V této celonárodní konkurenci jsme byli rovněž úspěšní. Ondřej Kabeláč obdržel na holandské havanovité titul
mistr ČR. Čestné ceny zde získali Josef Samec na české strakáče a Jaroslav Mlčkovský na malé světlé stříbřité.
Vrcholem celé chovatelské sezony byla celoevropská výstava v severovýchodní Francii ve městě Mety. Vystavovali
zde dva naši chovatelé, Jindřich Vácha st. a Vladimír Charypar. Oba dostali na vystavená zvířata velmi dobré ocenění.
Vladimír Charypar dostal na svoje zakrslé havanovité králíky evropskou medaili. Oba chovatelé velmi úspěšně
reprezentovali náš chovatelský spolek. Na této výstavě bylo vystaveno neuvěřitelných 36 000 zvířat.
V okresní soutěži o nejlepšího chovatele okresu za r. 2015 získal první místo v oboru králíci Charypar Vladimír,
druhý se umístnil Kabeláč Ondřej a třetí příčku získal Vácha Jindřich st. Z mladých chovatelů byl Charypar Vojtěch
druhý. V drůbeži, v soutěži mladých chovatelů byl první Vojtěch Charypar. Soutěž holubů za mladé chovatele vyhrál
Charypar Vladimír ml.
Český svaz chovatelů zde v Sepekově sdružuje 34 členů. Z toho je 5 mladých chovatelů do 18ti let. Rádi mezi sebou
uvítáme nové zájemce , kteří se zabývají chovatelstvím a mají k tomuto odvětví vztah. V dnešní době je celostátně
tato záliba spíše na ústupu. Rádi bychom náš chovatelský spolek zde udrželi a pokračovali v tradici, která zde trvá
téměř šedesát let.
Za ZO ČSCH Sepekov Přibyl František

Poděkování
za mezinárodní reprezentaci obce
Český svaz chovatelů, Ústřední odborná komise chovatelů králíků
zaslala městysi prostřednictvím svého tajemníka Josefa Vilhelma
informaci, že Jindřich Vácha, st., který je naším občanem, úspěšně
vystavoval ve dnech 13. – 15. listopadu 2015 na Evropské výstavě
drobného zvířectva ve francouzských Metách. Na svoje vystavené králíky
plemene Český strakáč černý dosáhl vysokého bodového hodnocení a
získal jednu z cen.
Tímto úspěšně reprezentoval nejen Český svaz chovatelů a
Českou republiku, ale hlavně Sepekov.

Panu Jindřichu Váchovi st. patří naše blahopřání k dosažení významného chovatelského úspěchu a velké
poděkování za skvělou mezinárodní reprezentaci obce.
Pavlína Bambuškarová
starostka
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Z ČASOPISU ŠKOLNÍ VÝQĚT
Z našich slohových prací

Zde jsou úryvky z našich slohových prací. Obě autorky se umístily na předních místech okresního kola Olympiády
v českém jazyce.
Kdybych žila v budoucnosti
Lépe řečeno: „Kdybych mohla nahlédnout do své
Vyvarovala bych se nepříjemnostem, některým
budoucnosti“. Nevím, jestli bych o to vůbec stála.
nechtěným zážitkům a lidem. Mohla bych se lépe
Přece jen, nejspíš bych o iluze o mém příštím
rozhodovat v důležitých věcech, které ovlivní zbytek
„dokonalém“ životě přišla.
mého života. Věděla bych, kam radši nechodit a co
Možná bych se přestala snažit, protože bych
udělat, aby bylo v mém životě více štěstí. Měla bych
přesně věděla, jak mé sny dopadnou. Viděla bych i
jasno, kterým směrem se mám vydat.
smrt svých příbuzných, všechny své trapasy a špatné
Než jsem začala psát tuto slohovou práci, myslela
zážitky. Bála bych se těch příštích dní, a kdybych
jsem si, že by „výlet do budoucnosti“ mohl být fajn, ale
náhodou věděla i data, byl by to pro mě doslova horor.
po zamyšlení jsem našla tolik negativ, že mi ani nemusí
Mohla bych si odškrtávat dny do doby, kdy mě vyhodí
být líto, že takovou možnost nemám. Chtěla bych se
z práce, těžce onemocním nebo se rozvedu.
podívat snad jen na ty šťastné chvíle. Bylo by zvláštní
Ale pak je tu ta druhá stránka. Věděla bych, za
vidět se, jak jednám za pár let. Možná bych byla tak
koho se provdám, kolik budu mít dětí, na čem bych
znepokojena, že bych se chtěla zastavit ve svých
měla zapracovat. Mohla bych možná tu svoji
nynějších patnácti letech.
Sára Netíková, 9. tř.
budoucnost trochu pozměnit.
Chtěla bych zastavit čas
Určitě vás někdy napadlo, jaké by to bylo, mít stroj času a vracet se bez omezení do minulosti nebo třeba nahlédnout
do budoucnosti. Jistě by to bylo báječné vyrazit na dovolenou ne na Kanáry, ale třeba do starověkého Říma či Řecka.
Ptáte se proč zastavit čas? Protože… Chtěla bych zastavit čas a zůstat tou bláznivou patnáctiletou holkou, co se
ještě nemusí trápit vážnými a složitými otázkami ve světě dospělých.
Chtěla bych zastavit čas a zůstat ve věku teenagerů, co právě poznávají první lásky a vážné vztahy.
Chtěla bych zastavit čas a být napořád v deváté třídě s těmi nejlepšími spolužáky a na této fajn škole, kde jsou všichni
jako moje druhá rodina.
Chtěla bych zastavit čas a užívat si svobody a potěšení, které mi život nabízí.
Chtěla bych zastavit čas, jelikož mě nikdo z blízkých zatím neopustil a chci, aby to tak zůstalo navždy.
K zatáhnutí za záchrannou brzdu ve vlaku jménem Čas nemám však jen osobní důvody…
Chtěla bych zastavit čas, dokud není naše planeta zcela zničená.
Chtěla bych zastavit čas, dokud nejsou vykáceny a vypáleny všechny deštné pralesy.
Chtěla bych zastavit čas a zabránit vyhynutí dalších druhů zvířat a rostlin.
Chtěla bych zastavit čas, dokud ještě nejsme zcela udušeni smogem a nenávistí.
Chtěla bych zastavit čas, dokud není naše planeta zcela zničená.
Chtěla bych zastavit čas, dokud není pozdě…
Anežka Plíhalová, 9. tř.

Citáty o smíchu

„Melodie je úsměv hudby.“
- Otto František Babler
„Smích chytré lidi léčí. A jen blbce uráží.“
- Jan Werich
„Je krásné spolu mlčet, krásnější spolu se smát.“
- Friedrich Nietzsche
„Je možno mít všechny zuby pravé a úsměv přesto falešný.“
- Gabriel Laub
„Ničím neprozrazují lidé svůj charakter víc než tím, co je jim k smíchu.“
- Johann Wolfgang Goethe
„Kdo oloupen, se tomu směje, okrádá zloděje; kdo se zbytečně trápí, okrádá sebe.“
- William Shakespeare
připravila: Sára Netíková, 9. tř.
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Zájezd do Německa
Ve dnech 13. 12. – 18. 12. se na několik z nás (žáků 2. stupně) usmálo štěstí. Měli jsme tu možnost podívat
se do Německa.  Už na začátek musím říct, že to byl úžasný zážitek a myslím, že to můžu říct i za
ostatní, kteří se toho pobytu zúčastnili. A chtěla bych poděkovat paní učitelce Evě Novákové, která na nás
dohlížela po dobu pobytu, i když to s námi občas neměla lehké.  Takže cestu do
Německa vezmu „letecky.“ Do Prahy jsme jeli ehm menším autobusem.  V Praze jsme přestoupili
do zájezdového autobusu a vydali se na cestu spolu s dalšími dvěma školami. Když jsme dorazili, byli
jsme utahaní, ale hned jak jsme mohli, prošmejdili jsme celý hotel. Pokoje působily na
první pohled úchvatně a vůbec celý hotel se mi líbil. První večeře byla skvělá, vlastně celý týden
nám vařili moc dobře.  Skoro celý pobyt jsme docházeli do německé „školy“, kde jsme
procvičovali naše znalosti německého jazyka formou her, soutěží, kvízů a rozhovorů.  Učitelé byli velmi
trpěliví, i když jsme se občas dorozumívali stylem „ruka noha“,obrázky ap. Také jsme za
těch pár dní viděli spoustu památek a významných míst. Třeba v Drážďanech se konaly vánoční
trhy. Navštívili jsme i zámek Moritzburg, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Popelku. Pak jsme také jeli
do Postupimi a Berlína. V těchto městech jsme se koukli do Zwingeru, zámku Sanssouci, Muzejního ostrova,
Reichstagu a vyfotili se u Braniborské brány. Předposlední den našeho zájezdu jsme šli naposledy do
školy, kde nám na konci vyučování dali učitelé certifikáty, a my se s nimi rozloučili. Poslední den byl ale asi
nejlepší. Ráno jsme si do batohu sbalili věci, které jsme potřebovali do koupacího ráje jménem Tropical
Island, a vyrazili. Tropical Island je budova velká asi jako velký fotbalový stadion. Teď nevím, jestli přeháním
nebo ne, ale zkrátka je to velmi velký komplex, kde je spousta bazénů, tobogánů, pláží, výřivek a různých
míst, kde se dá blbnout. Je tam i spousta obchodů, restaurace, dokoná i domky, kde se můžou lidé
ubytovat. Vzhledem k tomu, jak to tam úžasně vypadalo, jsem se radši ani neodvážila kouknout na ceník
ubytování.  Ale všechno jednou končí, a tak to bylo i s devíti hodinami strávenými
v tomto ráji. Nastoupili jsme do autobusu a vyrazili na cestu
domů. (Já málem ne, protože jsem se trochu zapomněla, ale díky kamarádce to dobře dopadlo.) 
Když jsme dorazili do Prahy, zase se přestoupilo do „menšího“ autobusu  a jelo se do Sepekova. Přijeli
jsme v noci. Nepamatuji si kdy, to se omlouvám, ale víc mě zaráželo to, jak rychle ten týden uplynul a my už
jsme zase doma. Musím říct, že bych si to klidně zopakoval.

Připravila: Denisa Plochová, 9.tř.
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DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
V listopadu nám paní Červená oznámila, že dostala téma Dějepisné olympiády: Lucemburkové! Možnost soutěžit na
školním kole dostali všichni žáci deváté a osmé třídy. Účast ve školním kole byla malá, zájem projevili jen dva žáci VÍT
URBAN a FILIP ŠŤASTNÝ, kteří postoupili do okresního kola. Okresní kolo se pořádalo v Písku 18. ledna 2016.
Soutěžili jsme v konkurenci čtyřiceti žáků z jiných škol a gymnázií. Naše umístění bylo dobré (když nejsme poslední,
tak je to vždy dobré ). Vít skončil na 36. místě a Filip na ne zrovna nejhorším 3. místě. Soutěž byla velmi obtížná a
otázky se netýkaly jen této dynastie, ale i kultury té doby, tedy gotiky. To nás zaskočilo, ale vzchopili jsme se a pustili
se do práce. Mezi otázkami se objevila například i Madona z Veveří a Kaple sv. kříže na Karlštejně. Ale hlavní téma
byla rodina Otce vlasti Karla IV. Většina našich vědomostí „naskočila“ při odchodu ze Základní školy Edvarda Beneše.
Na olympiádě jsempotkali spoustu kamarádů z jiných škol. Cestu vlakem jsme si užili a teď se Filip Šťastný připravuje
na krajské kolo. Tam jet si zasoutěží čtyřicet nejlepších z celého kraje. Tak snad vše dobře dopadne.
Lucemburkové
Nedávno jsme se vrátili z Dějepisné olympiády. Téma té letošní bylo Lucemburkové na českém trůnu. Když jsme jeli
domů, napadlo nás: „Co kdybychom napsali o Lucemburcích do školního časopisu?“ Shodli jsme se na tom, že je to
dobrý nápad a sepsali jsme základní informace o Lucemburcích, kteří vládli v Čechách, a doufáme, že z toho něco
pochytíte .
Jan Lucemburský
Narodil se 10. srpna 1296. Byl českým králem a lucemburským hrabětem. Jan byl jediným synem římského krále
Jindřicha VII. V červenci roku 1310 dojednal Jindřich VII. Nástup svého čtrnáctiletého syna Jana na český trůn. Janovi
se v Čechách moc nelíbilo, a tak raději pobýval v cizině (díky tomu si vysloužil přezdívku Král cizinec). Zemřel roku
1346 v bitvě u Kresčaku, kdy se slepý vrhl do řad nepřátel a zvolal: „Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal.“
Karel IV. (Václav)
Byl římský císař, český, římsko-německý, italský a burgundský král, lucemburský hrabě a moravský markrabě. Narodil
se 14.5.1316. Václav byl odeslán roku 1323 na výchovu do Francie. Při biřmování přijal jméno Karel po svém strýci
Karlovi IV. Sličném. Zemřel roku 1378 a je pohřben v Katedrále sv. Víta.
Václav IV.
Narodil se 26. února 1361. Byl římský a český král, lucemburský vévoda a braniborský markrabě. Narodil se Karlu IV.
a jeho třetí manželce Anně Svídnické. Ve dvou letech byl korunován na českého krále. Václav byl roku 1376 zvolen
římským králem. Zemřel roku 1419 a pohřben je v Katedrále sv. Víta.
Zikmund Lucemburský
Narodil se roku 1368 v Norimberku. Byl synem Karla IV. a jeho čtvrté manželky Alžběty Pomořanské. Byl císař Svaté
říše římské, uherský, český král, slezský vévoda, moravský, lužický a braniborský markrabě. Po Václavově smrti se stal
Zikmund jediným dědicem českého trůnu.
Připravili: Vít Urban, 9 tř. a Filip Šťastný, 8. tř.

Interaktivní geometrie GeoGebra
Kdo dříve používal Cabri a Derive, jistě program GeoGebra uvítal. Má několik výhod, které umožňují jeho začlenění
do výuky matematiky a fyziky. Program je volně stažitelný, proto může vyučující použité materiály poskytovat žákům.
Je snadno ovladatelný, žáci se materiály naučí rychle používat. Hlavní výhodou programu je schopnost dobře kreslit
obrázky, které reagují na změnu zadání. Zároveň přepočítává všechny údaje s obrázkem související. Obrázky
v GeoGebře může učitel používat při výkladu nového učiva, jeho procvičování i k ověřování znalostí. Interaktivita
GeoGebry (tedy schopnost měnit obrázek i související výpočty se změnou zadání) umožní žákům některé nové
poznatky objevit samostatně, bez pomoci učitele. Této metodě se říká Badatelsky orientované vyučování a patří
k moderním výukovým postupům. Hlavním cílem je naučit žáky samostatně myslet, všímat si souvislostí a snažit se
objevené poznatky popsat vlastními slovy. Je velkou chybou předpokládat, že takových aktivit jsou žáci schopni až na
střední škole. Čím dříve se naučí samostatně myslet a pracovat, tím větší mají jistotu, že se v životě dobře uplatní. Na
základní škole mají příležitost získat požadované zkušenosti zábavnou formou pomocí GeoGebry. Proto stále platí:
„Kdo si hraje nezlobí“! A mně nezbývá než dodat: „Nebojte se GoeGebry a zkuste se s ní seznámit. Určitě si ji
zamilujete jako já!“
Hodně štěstí přeje Jitka Nováková
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Prestiž sepekovské školy výrazným způsobem vyzdvihla paní ředitelka svoji odbornou přednáškovou a publikační
činností v rámci svého zapojení do národních i mezinárodních projektů podpory využití nových metod a programů při
vzdělávání a výuce.
Poslední publikace s autorstvím
Mgr. Jitky Novákové:
Časopis South Bohemia
MathematicalLetters, tedy SBML. Časopis je
zaměřen na Aplikovanou matematiku (Sekce
1) a na Didaktiku matematiky, speciálně
využití počítačů při výuce matematiky (Sekce
2).
Sborník příspěvků 7. konference Užití
počítačů ve výuce matematiky
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
2015
V obou je již uvedeno jako pracoviště autora
(Mgr. Jitky Novákové) ZŠ Sepekov.
Publikace mezinárodního projektu
Matematech. Vybrané náměty pro výuku
matematiky
Sborník příspěvků 6. konference Užití
počítačů ve výuce matematiky
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
2013
Ve všech publikovaných příspěvcích je
pojednáváno o užití GeoGebry ve výuce matematiky.
Příklad použití GeoGebry při výuce
V rámci mezinárodního projektu Matematech pracovala Mgr. Jitka Nováková tři roky v česko-rakouské skupině,
jejímž členem byl i autor GeogebryMarkus Hohenwarter.
(bam)

Znečišťování veřejných prostranství
Každý z nás to asi už osobně zažil - tuto nepříjemnou zkušenost. Když ne přímo v našich
obcích, tak jistě při návštěvě nějakého města. Na mysli mám psí exkrementy na chodnících,
zelených plochách, hřištích a jiných volně přístupných místech. Dříve to byl problém hlavně větších
měst, ale už delší dobu se stalo venčení psů, nejenom těch žijících v bytech, běžnou součástí dne
pro mnohé držitele psů. Vše je v pořádku do té doby, pokud pes nikoho neohrožuje, neobtěžuje a neznečišťuje volně
dostupné plochy. Ale pokud každý držitel psa zanechá z každodenního venčení na veřejně přístupném místě psí
exkrementy, za chvíli budeme muset velmi bedlivě kontrolovat místa pro vlastní chůzi, jízdu na kole nebo pro pohyb
a hry dětí.
Určitě chtějí „pejskaři“ i „nepejskaři“ vycházet v dobrém a vzájemně se neomezovat ve svých aktivitách. Řešení je
proto jediné, aby si „pejskaři“ po svých psích svěřencích psí exkrementy uklízeli. A my jim za to budeme vděční!
(bam)

Keramické kurzy Svatopluka Vaněčka v Sepekově




Nádoby – základní kurz
Točení na hrnčířském kruhu
Keramická plastika a reliéf




Dekorování keramických výrobků
Arteterapie s keramickou hlínou

Více na www.keramickykurz.cz telefon: 382 581 612, mobil: 732 625 931
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Vítání občánků
V sobotu 27.2.2016 se v obřadní síni Městyse Sepekov konalo v letošním roce první slavnostní vítání občánků Mezi
nové občánky byli přivítáni:

Vojtěch Burda
rodiče Ilona a Jan Burdovi,
sestra Kateřina
Tomáš Koudelka
rodiče Hana a Aleš Koudelkovi,
bratr Aleš

Lubomír Stejskal
rodiče Ludmila a Martin Stejskalovi,
bratr Martin

Karolína Štveráková
rodiče Michaela a Jiří Štverákovi

Viktorie Aulíková
rodiče Dominika a Václav Aulíkovi

Veronika Michalcová
rodiče Gabriela a Václav Michalcovi,
prarodiče Máchovi a Michalcovi

V loňském roce se narodilo celkem 20 dětí, z toho 15 chlapců a 5 holčiček, bohužel se některé z nich brzy po narození
odstěhovaly. I přesto je vše na dobré cestě, dle současné evidence obyvatel se například za rok 2014 narodilo 9 dětí,
v roce 2013 to bylo 12 dětí a v roce 2012 se narodilo pouze 6 nových občánků.
Dětí, které se narodily před 10 lety, tedy v roce 2005, máme v evidenci 12 a těch, kteří v loňském roce oslavili již
dvacáté narozeniny, bylo 13.
V průběhu roku 2015 se do Sepekova přihlásilo k trvalému pobytu 28 nových obyvatel, z obce se odstěhovalo 33
obyvatel a celkem 17 osob změnilo trvalý pobyt v rámci obce Sepekov. Zemřelo 20 našich spoluobčanů.
(Šťa)
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Společenská kronika
listopad 2015 - březen 2016
Narodili se:
Viktorie Aulíková, Sepekov 304
Tomáš Koudelka, Sepekov 410
Lubomír Stejskal, Sepekov 282
Nikola Varmužová, Zálší 19
Julie Šetinová, Sepekov 115
Ester Peterková, Sepekov 367
Diamantovou svatbu oslavili:
Jaroslava a Karel Alexovi,
Sepekov 230

Významné životní výročí oslavili
91 let
Josef Brčák, Sepekov 199
90 let
Anežka Hejrová, Sepekov 48
85 let
Josef Haškovec, Sepekov 370
80 let
Miloslav Němec, Sepekov 426
Anna Kofroňová, Sepekov 294
Jiří Vrkoč, Sepekov 282
Jiřina Švehlová, Sepekov 241
Miluše Staňková, Sepekov 305
Marie Zelenková, Sepekov 426
Zdeněk Čtrnáct, Sepekov 308

Opustili nás:
Bedřich Pekárek, Sepekov 14
Jiří Peterka, Sepekov 426
Helena Hadáčková, Sepekov 194
Božena Vaňková, Sepekov 43
Jaromír Kadlec, Sepekov 273
Božena Kolářová, Sepekov 40
Růžena Pejšová, Sepekov 426
Josef Vácha, Sepekov 54
Jan Kodad, Sepekov 272

(Šťa)

Kroužek mladých rybářů
Místní organizace Českého rybářského svazu Sepekov
Máme radost z toho, že se po dlouhodobé stagnaci přihlásilo 8 nových zájemců o členství v MO ČRS Sepekov
a pravidelně navštěvují schůzky kroužku mladých rybářů.
Rybářství a rybolovná technika patří stále i v době počítačů, tabletů a chytrých telefonů k oblíbeným a
užitečným koníčkům – nejde přece jen o rybařinu, ale také o lásku k přírodě, učení se správnému chování k přírodě, o
trpělivost a šikovnost i jiné vlastnosti.
To je právě jedním z hlavních poslání rybářských kroužků, ve kterých se mladí rybáři seznamují se základy
rybaření především se znalostí ryb, jejich
vlastnostmi, zda jsou a proč hájeny, zda
mají zákonnou lovnou míru. Děti se naučí
šetrnému zacházení s rybami i s ostatními
živočichy a rostlinami kolem vody. Dále se
naučí nejdůležitější příkazy a zákazy dle
rybářského řádu o způsobech lovu a dalších
věcech, které jsou dané rybářským řádem.
Od poloviny dubna plánujeme již v přírodě
nácvik sestav udic a způsoby nahazování a
později společný rybolov ve vybrané
lokalitě.
V polovině června pořádá již
tradičně místní organizace ČRS Sepekov
dětské rybářské závody pro děti do 15ti let
věku na rybníku Dvorčice.
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Kompostárna
Prosíme občany, aby udržovali pořádek v prostoru komunitní kompostárny u Chobota a při ukládání
kompostovatelného bioodpadu se řídili umístěným označením.

Sběr železného šrotu v Sepekově
Sbor dobrovolných hasičů Sepekov provede v sobotu 30.4.2016 od 9.30 hodin sběr železného šrotu. Hasiči prosí
občany, aby železný šrot připravili před domy až v den svozu, těžší kusy vynesou hasiči sami.

Připravované akce



30. dubna 2016 v 17 hodin stavění máje a pálení čarodějnice
 8. srpna 2016 MUZIKA POD KAŠTANEM
29. října 2016 zájezd do Prahy na muzikál ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA

Kdo záměrně dětem ničí skluzavku?
Nebuďme lhostejní k poškozování
majetku nás všech.

Změna provozní doby v Sepekově


kadeřnictví od května
Lenka Vlnová
pondělí 9 – 12, čtvrtek 9 – 18 hodin
Hana Neuschelová
středa 9 – 15, pátek 10 – 18 hodin



restaurace „Obecní dům“ od dubna nově i
v neděli 9.30 – 15.00 hodin

V měsíci červnu bude sloužena Mše svatá v kapličce Panny Marie v Zálší. Konkrétní termín a
čas bude včas zveřejněn místním rozhlasem a v regionálním tisku.

Informační zpravodaj Městyse Sepekov – 398 51 Sepekov 174, tel. 382 581 211, 382 581 054
www.sepekov.eu, e-mail: mestys@sepekov.cz, knihovna@sepekov.cz
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