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ZDARMA

ZPRAVODAJ MĚSTYSE SEPEKOV

PACHT POZEMKŮ
Městys Sepekov vlastní 65,7745 ha zemědělských pozemků v katastrálním území Sepekov, 109,4769 ha
v katastrálním území Líšnice u Sepekova a 27,8563 ha v katastrálním území Zálší u Sepekova.
Smlouva o nájmu pozemků ze dne 17. 12. 2009 ve znění dodatku ke „Smlouvě o nájmu pozemků“ ze dne 8. 12.
2014 uzavřená se Zemědělským obchodním družstvem Sepekov zanikla ke dni 30. 9. 2015. Z tohoto důvodu
vyhlásil městys v souladu s § 39 zákona o obcích záměr pachtu pozemků a stanovil tyto podmínky budoucí
pachtovní smlouvy:
- pachtovné splatné nejpozději do 30. 6. běžného roku na účet pronajímatele;
- závazek pachtýře užívat propachtované pozemky výhradně pro pěstování zemědělských plodin a chov
hospodářských zvířat, ve výjimečných případech se souhlasem pronajímatele pro pěstování biomasy v podobě
rychle rostoucích rostlin a dřevin; pachtýř je povinen všechny pozemky soustavně a řádně obhospodařovávat;
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, s účinností od 1. 10. 2015 do 30. 09. 2020;
nájemní smlouva může být ukončena před uplynutí doby nájmu na základě písemné dohody smluvních stran;
- v případech zvláštního zřetele, zejména za předpokladu, že pronajímatel bude potřebovat předmět pachtu,
nebo jeho část, uvolnit v souladu s platným územním plánem k rozvoji obce, může být tato smlouva ze strany
pronajímatele jednostranně vypovězena a to vždy nejpozději k 30. září běžného roku s 12 měsíční výpovědní
lhůtou, která započne plynout od 1. října roku, kdy byla výpověď doručena nájemci;
- z důvodu nutnosti zajištění protipovodňové ochrany obcí ve správním území Městyse Sepekov je
propachtovatel oprávněn vyžadovat na určitých pozemcích změnu kultury;
- závazek pachtýře se k tomu, že na propachtovaných pozemcích obnoví po předchozí dohodě
s propachtovatelem jím vybrané cesty tak, jak jsou zaneseny v katastru nemovitostí;
- závazek pachtýře na své náklady ke každoroční investici do štěrkového a zpevňujícího materiálu v minimální
výši 50.000,- Kč za kalendářní rok na úpravy a opravy jím užívaných cest po dohodě s propachtovatelem;
- propachtovatel je oprávněn vypovědět pachtovní smlouvy jednostranně bez udání důvodu, a to v případě
hrubého porušení smluvních povinností (zejména na základě neplacení nájemného, užívání pozemků v
rozporu s účelem vymezeným touto smlouvou);
- minimální cena za nájem 1 ha pozemku; žadatel o pacht výše uvedených pozemků akceptuje minimální cenu
pachtovného za 1 hektar pozemku ve výši 2 500,- Kč.
Zájemci byli povinni doložit spolu s žádostí o uzavření pachtovní smlouvy:
 Čestné prohlášení, že není v úpadku, není proti němu zahájeno insolvenční řízení, nebylo vůči němu vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek majetku a není veden jako
dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční
zákon), v platném znění.
 Čestné prohlášení zájemce, který je právnickou osobou, že není v likvidaci.
 Čestné prohlášení zájemce, že není proti němu veden dle jeho znalostí výkon rozhodnutí či exekuce.
 Čestné prohlášení, že nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění a
na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a že nemá v
evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky.



Čestné prohlášení, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání zájemce, nebo pro trestný čin hospodářský nebo pro trestný čin proti majetku.
Právnické osoby předloží prohlášení o beztrestnosti této právnické osoby.

Průběh a podmínky výběru pachtýře:
Zájemci o uzavření pachtovní smlouvy podávali své žádosti o uzavření pachtovní smlouvy na adresu Městyse
Sepekov, a to nejpozději do 21 dnů od zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce včetně.
Každý zájemce podáním své žádosti automaticky akceptoval návrh smluvních podmínek pachtovní smlouvy,
včetně minimální ceny za 1ha pozemku ve výši 2.500,- Kč.
Postup v případě podání žádostí o pacht pozemků více zájemci byl stanoven takto:
V případě, že více zájemců podá ve lhůtě žádost o uzavření pachtovní smlouvy k předmětným pozemkům,
budou tito zájemci vyzváni nejpozději do 14 dnů po uzavření lhůty vyzváni k účasti na jednání na úřadu Městyse
Sepekov za účelem realizace výběrového řízení. Výběrové řízení organizuje, nabídky účastníků přijímá,
vyhodnocuje a výsledek účastníkům oznamuje v den konání výběru komise složená ze zástupců Městyse Sepekov.
Každý účastník napíše na předtištěný a orazítkovaný list papíru cenu (výši pachtovného) za 1 ha
předmětného pozemku ročně, kterou je ochoten zaplatit (minimální cena byla stanovena na 2500,-Kč / 1 ha/rok).
Takto vyplněný list vlastnoručně podepíše, vloží do obálky, zalepí a odevzdá komisi pro vyhodnocení jednotlivých
nabídek.
Vyhodnocení nabídek proběhne ihned a za přítomnosti účastníků. Za nejvýhodnější nabídku bude
označena ta, která bude obsahovat nejvyšší cenu za 1 ha předmětného pozemku.
Zájemci, který nabídne nejvyšší cenu, bude bezprostředně po skončení výběru sdělen další postup vedoucí
k uzavření nájemní smlouvy. Jestliže vybraný zájemce neuzavře nájemní smlouvu ve stanovené lhůtě do 30 dnů od
převzetí návrhu nájemní smlouvy, bude Městys Sepekov postupně vyzývat k uzavření nájemní smlouvy účastníky
dle stanoveného pořadí.
Průběh výběrového řízení:
Do výběrového řízení se podáním žádosti přihlásilo 10 uchazečů, na svolané výběrové řízení konané dne 3.8.2015
od 10 hodin se dostavilo 9 uchazečů. Samotného nabídkového řízení se zúčastnilo 9 členů zastupitelstva z 15
pozvaných.
Za přítomnosti advokáta proběhlo výběrové řízení v souladu s podmínkami stanovenými zastupitelstvem. Přítomní
zájemci o pacht si nejdříve vylosovali pořadové číslo k podání nabídky. Následně byli vyzváni přítomným
advokátem ke vložení své písemné cenové nabídky do připravené zapečetěné urny dle vylosovaného pořadí. Po
vložení poslední nabídky byla za dohledu všech zúčastněných urna rozpečetěna a nabídky byly vyhlášeny.
Předkladatelem vítězné nabídky byla prohlášena Miloslava Mičková. S tou byla dne 4.9.2015 uzavřena
v advokátní kanceláři Pachtovní smlouva.
Podané nabídky uchazečů o pacht:
Uchazeč

Sídlo

IČ

Capouch Josef

Sepekov 157
Míkova 473,
Tábor – Měšice
Olešná 3
Přeborov 40
Sepekov 157
Sepekov 54
Veselíčko 1
Bernartice,
Nám. svobody
Dmýštice 44

63863448

Cenová nabídka za
každý jeden hektar
v Kč bez DPH
5650

26027747

4700

75140691
43812589
75117363
42390290
26065509

5900
nedostavil se
6320
3500
4500

00112224

3550

00112356

3000

Sepekov 26

00112658

3600

EKO Boubín v.o.s.
Kalous Jindřich
Kubíček Martin
Mičková Miloslava
Vácha Milan
Zemědělská farma VETO s.r.o.
Zemědělské družstvo Bernartice
Zemědělské družstvo Hrejkovice
Zemědělské obchodní družstvo
Sepekov
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Vítání prvňáků ve škole v Sepekově
Je již zaběhnutou tradicí, že se o nové žáky školy starají jejich nejstarší
spolužáci. I letos vítal každého prvňáčka žák deváté třídy, dal mu na přivítanou
květinu a dovedl ho do auly školy na slavnostní zahájení školního roku.
Nakonec „svého“ prvňáka doprovodil do třídy, kde mu pomohl najít
přidělené místo v lavici. Tím ale péče rozhodně nekončí. Pomocnou ruku
budou deváťáci nabízet po celý školní rok.
Tak ať se našim prvňáčkům ve škole opravdu líbí!
Mgr. Jitka Nováková

ZASTUPITELÉ SE SEZNÁMILI SE ZMĚNAMI VE ŠKOLE
Nová ředitelka Základní školy a Mateřské školy Sepekov, jmenovaná do
funkce od 1.10.2015, Mgr. Jitka Nováková pozvala zastupitele před jejich
vlastním jednáním v úterý 20. října 2015 na komentovanou prohlídku základní
školy. Většina členů zastupitelstva tak využila možnosti seznámit se s již provedenými změnami spočívajícími
zejména
nově
v
odborně-tematickém
zaměření jednotlivých učeben i úpravám jejich
vybavení a zařízení. Garanti jednotlivých
učeben, učitelé předmětů, se zaujetím
vysvětlovali zastupitelům přednosti tohoto
nového uspořádání tříd, s nadšením ukazovali
používání interaktivních tabulí, nových
výukových programů a inovativních forem
výuky. Zároveň tak měla nová ředitelka
možnost přímo na místě osvětlit zřizovateli
školy své další záměry a plány a získat podporu
pro další činnost. Následně proběhlo od 18.00
hodin v aule základní školy jednání
zastupitelstva.
Vedení školy připravuje prohlídku i pro rodiče a ostatní zájemce, jejíž termín bude včas zveřejněn.
(bam)

Proměny sepekovské školy
Sepekovská škola je už dáma v letech. Některé takové dámy dojdou v určitém okamžiku k rozhodnutí se sebou
něco udělat. Jdou na plastiku, nakoupí si nové oblečení, zvolí jiný účes. Změní i svůj životní styl. Přihlásí se do
různých kurzů, začnou cvičit nebo malovat, naučí se pracovat s počítačem. Tenhle okamžik proměny potkal i
sepekovskou školu. Některé změny jsou viditelné na první pohled. Luxferová okna na schodišti a v technickém
zázemí školy nahradila nová plastová okna, látkové závěsy na oknech učeben a kabinetů vystřídaly moderní
žaluzie. V první polovině prázdnin proběhlo zateplení stropů v horním patře školy a při té příležitosti bylo
namontováno i nové osvětlení na chodbách a v kabinetech. (Výměna osvětlení je postupně v plánu i v ostatních
patrech budovy.) Modernizace se dočkal i samotný vstup do školy a prosklená stěna auly (zasedací místnosti).
Během září stavební firma dokončila venkovní zateplení a škola díky tomu dostala zbrusu novou omítku.
V současné době probíhá přístavba hygienického zázemí u tělocvičny.
Další proměny proběhly a stále ještě probíhají uvnitř budovy. Poslední prosklené stěny do učebny a přilehlého
kabinetu zakryly desky z hobry, které zároveň slouží jako nástěnky. V současné době jsou na nich informace pro
žáky 9. ročníku o středních školách a učebních oborech. Do důstojnějšího prostoru se přemístil kabinet výchovné
poradkyně. To byl vlastně začátek velkého „stěhování národů“. V důsledku stavebních úprav během prázdnin
muselo být veškeré vybavení učeben i kabinetů vystěhováno na chodbu. Toho vedení školy využilo a rozhodlo se
pro model odborných, místo kmenových učeben. To znamená, že nechodí učitelé za žáky, ale třídy se stěhují na
každý předmět do jiné učebny. V ní má každý učitel vybudované zázemí pro výuku svého předmětu.
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Může kdykoliv použít potřebnou mapu, slovník, model matematického tělesa nebo jen ukázat na nástěnném
plakátu právě probíraný jev. K již dříve vybudované učebně výpočetní techniky tak přibyly učebny pro výuku
českého jazyka, matematiky a fyziky, přírodních věd a cizích jazyků. Předměty zeměpis a dějepis svou vlastní
učebnu nemají. Jsou umístěny podle požadavků na technické vybavení učebny.
Zeměpis se vyučuje v učebně přírodních věd vybavené počítačem s připojeným dataprojektorem. Učitel může
během hodiny promítat různé výukové materiály. Dějepis využívá učebnu cizích jazyků. Rozlehlá místnost
v kombinaci s malým počtem žáků ve třídě umožnila rozdělit výuku do dvou rozdílných pracovních oblastí. Část
hodiny sedí žáci v lavicích jako při klasické výuce, pak se přemístí do části určené ke konverzaci. Žáci zde sedí na
polštářích v kruhu kolem paní učitelky a povídají si s ní. Tato neformální atmosféra přispívá k větší ochotě žáků
zapojit se do hovoru. Proto jsou do této učebny umístěny hodiny cizích jazyků, dějepisu a občanské výchovy.
Vyučující matematiky a fyziky využívají ve své odborné učebně výhody dotykové tabule. Na ní můžou oni i žáci
dopisovat a dokreslovat do promítaných materiálů, pohybovat jednotlivými objekty v grafickém programu
GeoGebra vhodného k výuce geometrie. Tato moderní forma výuky zaujala žáky natolik, že se dají snáze „nalákat“
k tabuli. Vše, co je na tabuli během hodiny napsané, může učitel na konci hodiny uložit do počítače a záznam
hodiny je pak žákům i nadále přístupný. Je to významná pomoc pro slabší žáky, kteří nezvládají souvislý zápis do
sešitu během hodiny. Učitel může záznam hodiny poslat e-mailem i nepřítomným žákům. Ti si mohou doplnit
zameškané učivo, aniž by si museli půjčovat sešit od spolužáka.
Myslím si, že vyjmenované výhody odborných učeben vyváží nepohodlí vzniklé přecházením mezi jednotlivými
učebnami. Věřím, že si žáci brzy zvyknou a s tímto výukovým režimem se smíří.
Další změny se týkají modernizace školy v oblasti využívání moderních technologií. V dnešní době patří e-mail
k běžným způsobům komunikace. Proto se škola chystá přejít od klasického zapisování vzkazů do žákovské knížky
k e-mailové komunikaci. Bude výhodná i pro rodiče. Nemusí ráno telefonovat do školy, aby oznámili důvod
nepřítomnosti svého dítěte nebo hlídat časy přestávek, chtějí-li nechat některému z vyučujících vzkaz. Pošlou
pouze e-mail příslušnému učiteli. Jsem přesvědčena, že většina rodičů tuto změnu uvítá. Pro ty rodiče, kteří
nemají možnost pracovat s e-mailem, zůstane i nadále zachována žákovská knížka pro komunikaci se školou. Od
druhého pololetí by mělo dojít ke zprovoznění elektronické žákovské knížky. Ta umožní zákonnému zástupci žáka
na základě přiděleného přístupového kódu nahlížet do známek svého dítěte na internetu. (Přístupový kód zajistí,
že známky může prohlížet pouze u svého dítěte, nehrozí nebezpečí zneužití tohoto systému.) Doufám, že se
podaří termín zprovoznění elektronické žákovské knížky dodržet, přestože instalace potřebných programů je
časově náročná.
V budoucnosti se škola chystá zmodernizovat i vydávání obědů přechodem od papírových stravenek na
elektronickou formu kartiček nebo čipů a objednávání obědů přes internet. Tahle akce přijde na řadu až po
zvládnutí změn pro školu přednějších.
Ještě bych chtěla upozornit na zřízení relaxační zóny pro žáky druhého stupně. Škola vybudovala v nevyužitém
prostoru na konci chodby místo pro příjemné trávení přestávek. Podlahu pokrývá koberec, k sezení slouží sedačka
a dvě křesla a místnost je vybavena knihovnou s časopisy různého zaměření. Každý tu má možnost listovat
v časopisech o psech, kočkách, koních, motorkách, moderním bydlením nebo časopisech zaměřených na techniku
nebo historii. Je to jistě přínosnější činnost, než si během přestávek pouze hrát s mobilním telefonem. (Na základě
četných stížností na spolužáky obtěžující okolí hlasitou hudbou z mobilu nakonec vedení školy užívání telefonů
během školního dne zakázalo.)
Doufám, že popsané změny a nastíněné plány do budoucnosti (blízké i vzdálenější) škole prospějí a bude na své
okolí působit jako elegantní a přitažlivá dáma.
(Začínám uvažovat o tom, že také půjdu na plastiku a udělám něco se svým účesem a šatníkem .)
Jitka Nováková, ředitelka školy
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Z časopisu Školní výQět
Na pět minut s…
V tomto čísle našeho časopisu jsme udělali rozhovor s Mgr. Jitkou Novákovou, novou
ředitelkou sepekovské školy. Zajímalo nás totiž, co se změnilo a co se ještě změní
v organizaci školy.
1) Jak se vám tu líbí a jaký byl váš první dojem z naší školy?
Teď už ano, protože tu bylo o prázdninách doslova staveniště. Velké
překvapení. 
2) Je lepší učit na střední škole nebo na základní škole? V čem vidíte rozdíly?
To se nedá takhle říct. Je to výzva naučit všechny, vymýšlet techniky, jak látku naučit. Na střední škole jsou
vybrané děti a obtížnější látka a na základní škole musím naučit všechny žáky jednodušší látku.
3) Naše škola se postupně mění. Chcete ještě něco měnit?
Mám ještě velké plány. Chtěla bych, aby ve všech učebnách byly dataprojektory, dále doplnit výpočetní
techniku a rozhodně zkvalitnit vybavení učeben.
4) Říkala jste nám, že jste učila v cizině. Kde a jak dlouho?
Ve Velké Británii, přesně v Cambridgi, dva roky.
5) Učí se vám lépe v cizině nebo tady?
Rozhodně tady.
6) Co se vám líbí na naší škole?
Je tu krásná aula, ale chtěla bych ji zmodernizovat.
7) Jaké učíte předměty?
Já učím matematiku a deskriptivní geometrii (rýsování).
8) Měla jste ráda matematiku od základní školy?
Jelikož jsem z rodiny šesti „matfyzáků“, tak jsem k ní byla nucená. Byla jsem na matematické základní
škole, na matematickém gymplu, takže jsem ji ze začátku naprosto nenáviděla.
9) Jakou jste vystudovala vysokou školu?
Matematicko-fyzikální fakultu na Univerzitě Karlově v Praze.
10) Jak jste se dostala ke GeoGebře? Pro nezasvěcené - mohla byste objasnit, co to je a k čemu se používá?
Setkala jsem se s ní v rámci povinné počítačové gramotnosti pro učitele. Uvědomila jsem si, že tento
program může udělat matematiku pro žáky názornější a zábavnější.
11) Poprosím vás teď o pár slov pro žáky, jejich rodiče i příznivce naší školy.
Jako ředitelka: každá škola má šanci se stát opravdu vynikající školou, ale záleží jak na učitelích, tak i na
žácích.
Jako učitelka matematiky: matematika je opravdu všude kolem nás.
Děkujeme vám za rozhovor a přejeme hodně úspěchů v nové kariéře.
připravila: Michala Nečasová, 9. tř.

Výlet do Anglie
Ke konci října jelo několik žáků sepekovské školy do Velké Británie. Na pár dní do jiné země. Poznáme nová místa,
nové lidi, nové zvyky! Čekání bylo nekonečné. Po devatenáctihodinové cestě jsme museli jít do školy. No chápete
to? Cíl byl jasný, zlepšíme se v angličtině. Nejprve nás čekal rozřazovací test a hned potom jsme si šli prohlédnout
město Hastings. Navečer jsme byli ubytováni v rezidenci, která se jmenovala White Rock Mansion, kam jsme také
zbylé dva dny docházeli na výuku. Druhý den po škole jsme si vyzkoušeli pravé pití anglického čaje, tzv. „čaj o
páté“. Při té příležitosti nás naučili i jejich tradiční tanec, při kterém jsme se velmi pobavili. V sobotu, při naší
poslední vyučovací hodině, jsme dokonce obdrželi certifikát. Byli jsme na něj pyšní. Ještě jsme navštívili město
Brighton, kde jsme zavítali do herny na molu. Večer na rezidenci jsme si uvědomili, že je to naše poslední noc.
Poslední noc v Anglii. Čeká nás loučení. Smutné. Na všechny naše náhradní učitele, zážitky s nimi, na zábavu,
kterou jsme si tam užili, nikdy nezapomeneme. Ráno už jsme jeli na náš poslední výlet, a to do hlavního města
Londýn. Velkoměsto nás, zvyklé na malou vesničku na jihu Čech, uchvátilo.
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Navštívili jsme spoustu známých míst a památek, jako je např. London Eye, Big Ben, Trafalgar Square, Piccadilly
Circus, Buckingham Palace a spoustu dalších. Ve večerních hodinách jsme Anglii, ač neradi, museli zamávat. Do
České republiky jsme přijeli kolem páté hodiny odpolední. Naštěstí víme, že nás čeká ještě podobná návštěva
Německa. A dokonce v tomto kalendářním roce! Zlepšíme se i v němčině, to slibujeme. Těšíme se už teď. Na nová
místa, nové lidi, nové zvyky…
připravila: Michala Nečasová, 9. tř.

Foto archiv školy

Kousek z naší historie
Rozhodl jsem se, že vám napíšu o jednom z významných jihočeských rodů, a tím jsou SCHWARZENBERGOVÉ. Víte,
že hlavy tohoto rodu byly velmi politicky aktivní, třeba kníže Karel byl skoro zvolen prezidentem?
Tento rod je doložený od roku 1172 jako Seinsheim. Pod tímto jménem vystupovali až do 15. století. Erkinger ze
Seinsheimu koupil panství Schwarzenberg v Bavorsku a od té doby je známe jako Schwarzenbergy. V letech 1420
až 1421 se dokonce účastnil válečné výpravy proti husitům. A roku 1670 byl Jan Adolf ze Schwarzenbergu povýšen
na říšského knížete. Jejich prvním trvalým majetkem v Čechách bylo panství Třeboň, získané roku 1660, poté
Hluboká nad Vltavou. Také jim patřila města a panství Český Krumlov, Hluboká nad Vltavou a Orlík. Všechen tento
majetek v Čechách připojili k územím drženým v Bavorsku, Dolním Rakousku a ve Štýrsku. Diplomat Karel Filip byl
rakouským císařem povýšen na knížete; tak byla založena tzv. schwarzenberská 2. linie, jejímž přímým potomkem
je Karel Schwarzenberg, podle rodinné tradice 7. kníže ze Schwarzenbergu. V 19. století působil kníže Felix
Schwarzenberg ve funkci rakouského ministerského předsedy a přispěl k potlačení revoluce 1848. Karel III. se stal
zemským i říšských poslancem, patřil k představitelům a tvůrcům programu české konzervativní šlechty a hájil
Čechy. Jeho syn Bedřich Schwarzenberg pokračoval v otcových vlasteneckých myšlenkách, předsedal Společnosti
Národního musea či Národní besedě a České zemědělské radě. Jeho starší syn Karel IV., kníže ze
Schwarzenbergu, toto nadšení nesdílel. Tehdy patřili Schwarzenbergové k nejbohatším rodům v celé Evropě.
Kromě celkově zhruba 200 tisíc hektarů zemědělské a lesní půdy vlastnil rod více než dvanáct zámků v Rakousku,
Čechách a Německu, kromě toho značné podíly v průmyslových podnicích a v jiných podnikatelských oblastech.
Doufám, že jste se dozvěděli něco nového, příště se těšte na další zajímavosti.
připravil: Filip Šťastný, 8.tř

ZŠ Sepekov připravuje Vánoční besídku na 21. prosince 2015
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Místní rozhlas prošel revizní prohlídkou
Bezdrátový veřejný rozhlas je u nás v provozu od roku 2009 a byl pořízen s náklady 600 tis. Kč.
V Sepekově, Líšnici a Zálší je instalováno celkem 40 hlásičů, které jsou napájeny z rozvodu veřejného osvětlení a
záložním akumulátorem. V průběhu letošního roku ale začal ze strany občanů vzrůstat počet hlášených
nefunkčních hlásičů. Důvodem většinou bylo skončení životnosti akumulátoru.
Na žádost obce provedla tedy dodavatelská a servisní firma společnost SOVT-RADIO Vodňany provozní
prohlídku celého systému a u 33 hlásičů vyměnila akumulátory, 7 hlásičů mělo akumulátory vyměněné již
z dřívějších oprav.
Veřejný rozhlas by tak nyní měl zase nějaký čas fungovat úplně bezporuchově.
(bam)

Cestující se konečně dočkali autobusové čekárny na nádraží
Tak hurá! Konečně máme autobusovou čekárnu u
nádraží. Sice bylo třeba spousta razítek, vyjádření,
stanovisek, ale úsilí bylo završeno. Ale vezměme to od
začátku….
Městys oslovil v lednu letošního roku
projektanta dopravně inženýrských staveb Ing. Jiřího
Hanzla, Písek k vypracování studie umístění čekárny. Ke
studii se vyjadřoval Dopravní inspektorát Policie České
republiky v Písku, který souhlasil se zpracovanou
projektovou dokumentací (studií) a stanovil podmínky
pro další stupeň projektové dokumentace.
Městys následně žádal Ředitelství silnic a dálnic České
republiky (ŘSD), vlastníka pozemku, o předběžné
souhlasné stanovisko k umístění objektu čekárny dle
studie. ŘSD zaslalo o měsíc později své vyjádření a
stanovilo podmínky. Další stupeň projektové
dokumentace připravil Ing. Petr Černý, Milevsko.
K žádosti o povolení stavby podané u Krajského
úřadu Jihočeského kraje bylo nutné doložit vyjádření o
existenci sítí společností: E.ON, ČEVAK, a.s., O2 Czech
Republic a.s. a souhlasné stanovisko Správy železniční
dopravní cesty, s.d. , protože se pozemek nachází
v ochranném pásmu dráhy.

Krajský úřad, odbor dopravy a silničního
hospodářství neměl ke stavbě dle zpracované
projektové dokumentace námitek a po podepsání
Smlouvy s ŘSD o výpůjčce na dobu realizace stavby
mohl být konečně vybrán zhotovitel. Přáním obce bylo,
aby zastávka byla instalována ještě do konce prázdnin.
Bohužel se termín kvůli dodací lhůtě kovovýroby o 14
dnů prodloužil. Posledním krokem bylo uzavření
bezúplatné smlouvy o výpůjčce pozemku pod čekárnou
s ŘSD na dobu 8 let.
Třešničkou na dortu by určitě byl nový označník
dopravní zastávky, který má už svá nejlepší léta asi za
sebou. ČSAD přislíbilo, že označník objedná, ale
budeme si ho muset sami zabetonovat. No dobrá, to už
zvládneme sami. Ale pořád ještě čekáme ….
Nebylo mým záměrem unavit čtenáře
přespřílišným výčtem všech potřebných kroků na cestě
za čekárnou, nýbrž dokumentovat byrokracii, která
nám mnohdy znemožňuje využít čas smysluplněji.
(bam)

Ze života mateřské školy Sepekov
Do mateřské školy je pro školní rok 2015 – 2016 zapsáno 41 dětí ve věku 2 – 6 let.
Budoucí školáci jezdí od září jednou týdně do plavecké školy Tábor. Absolvují celkem 10 lekcí.
I v letošním roce pokračuje spolupráce s Faunou ČR Votice S výukovým programem „Máme rádi zvířata“ přijíždí 1x
měsíčně za dětmi lektorka s bohatým programem a zvířátky.
Divadlo Sedmiklásek přijelo s pohádkou „Červená Karkulka“, děti mají možnost experimentovat s loutkou. Zapojili
jsme se do projektu“ Celé Česko čte dětem“- každý den 20 minut čteme dětem, spolupracujeme s
paní Mikešovou, chodíme do knihovny, kde posloucháme pohádku, a následně ve školce malujeme obrázky, které
při příští návštěvě doneseme do knihovny.
Děti se zúčastnily Slavnostního vítání občánků do života.
Věra Máchová

Vánoční dárek pro naše nejstarší spoluobčany
Městys Sepekov nezapomíná na své nejstarší občany a kromě gratulace k významnému životnímu výročí 80, 85,
90 a více let každoročně věnuje všem občanům starším 80 let vánoční balíček. I v letošním roce přijdeme osobně
popřát klidné prožití vánočních svátků a předáme 63 těchto vánočních balíčků.
(st)
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Z historie návesní kaple v Zálší
Návesní kaplička v Zálší nese na svém štítě rok vybudování 1897. Vysvětil ji páter Emilián za Sepekova. Ve
věžičce byl zavěšen zvonek, který byl v roce 1917 rekvírován. Záznam ve farní kronice sepekovské uvádí, že
7.10.1923 byl pro Zálší vysvěcen a zavěšen zvon nový. V kronice obce Zálší je zapsáno, že tento nový zvon byl
spolu se třemi zvony pro Sepekov a jedním pro Hodušín zhotoven v r. 1923.
Zvony pro Sepekov i zvon pro Zálší byly vysvěceny v Sepekově, tam byl také zavěšen v kapli a tam také po
prvé zazvonil. Pak byl převezen a zavěšen v Zálší. Potřebnou částku na zvon obec získávala i darem od občanů a
kronika uvádí jmenovitě, kteří občané na zvon odmítli přispět. Také tento druhý zvon byl rekvírován a to za druhé
světové války. Třetí zvon, současný, byl zhotoven a zavěšen v roce 1948. Je opatřen nápisem L.P. 1948 a znakem
zvonaře. Má průměr 34 cm, výšku 28 cm a váži přibližně 30 kg. Podle kroniky byl zvon zakoupen z výtěžku místní
honitby za 2300,- Kč. Prvně zazněl 1.5.1948.
Je to vlastně minimálně čtvrtý zvon, protože v malém spisku, vydaném ke 150. výročí posvěceni kostela
jména Panny Marie v Sepekově v roce 1883 je uvedeno, že roku 1808 byl v Zálší uprostřed vsi zavěšen zvon, jejž
rok předtím od biskupa budějovického Prokopa ze Schaffgotsche ku poctě sv. Václava posvěcen jest."

Obraz na oltáříku
Jak se do Zálší tento obraz dostal mi není známo. A dlouho nebylo
známo, jakou Pannu Marii představuje. Při opravách, prováděných v roce
2015, pomohl s určením obrazu Páter Mikuláš Selvek ze sepekovské
farnosti.
Je na něm zobrazena Panna Maria Ochranitelka - dnes bychom ji
nazvali Panna Maria ze sv. Hostýna z Moravy. Panna Maria stojí na srpku
měsíce, na levé ruce drží Ježíška, který metá svýma malýma rukama
ohromné blesky, určené Tatarům zobrazeným dole. Tito krutí nájezdníci na
počátku 13. století ohrožovali Evropu a v roce 1241 vpadli také na Moravu,
kde vraždili a drancovali. Lidé hledali pro sebe a nejskromnější majetek
útočiště v lesích a na horách. Podle starobylého podáni byli ti, kdo se uchýlili
na Hostýn, zachráněni přímluvou Panny Marie, která bleskem zapálila ležení
divokých nájezdníků. Záchrana jejich byla připisována Matce Boží.
(zpracoval Jaroslav Kosík)

Kaplička v novém

Návesní kapli v Zálší se
díky šikovným řemeslníkům –
zaměstnancům pracujícím při
údržbě obce - dostalo v letošním
roce kompletní opravy vnitřních a
venkovních omítek včetně maleb,
opraven byl i oltářík a klekátko. U
objektu byly znovu osazeny
dochované kamenné sloupky
s částečným dřevěným hrazením.
Pro zajištění větrání i zabezpečení
kaple vykoval Jakub Dědič
ozdobnou mříž, která byla
instalována před vstupní dveře.
Kaplička si tak opětovně zaslouží své čestné místo na návsi. Přijeďte se podívat!
(bam)
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Hasičský rok
SDH Sepekov má v současné době 61 členů. Z této široké členské základny se vytváří tzv. Jednotka dobrovolných
hasičů obce, tedy úzký počet proškolených a vycvičených hasičů, kteří vyjíždějí k zásahu. V tomto neobvykle
suchém roce bylo nebezpečí požáru mimořádně velké a my jsme zasahovali u dvou požárů lesního porostu a
požáru stohu v Božeticích. Jednotka prokázala velmi dobrou akceschopnost a patří jí uznání. Hasit požár je však
ona pověstná špička ledovce, příprava na zásah stojí velké úsilí. Hlavní důraz spočívá ve cvičeních s technikou,
například námětová cvičení – letos v areálu Tomegas v Branicích, či u rybníka Chobot. Také se věnujeme údržbě
velmi zastaralé techniky, kterou se nám daří s vypětím všech sil držet „při životě“. V tomto roce získal Městys jako
zřizovatel naší JSDH peníze z grantu na nákup věcných prostředků, díky čemuž jsme doplnili zásahovou výzbroj a
nakoupili vysílačky (doposud jsme na sebe při zásahu museli křičet, posílat spojku nebo telefonovat mobilem).
Modernizace díky vedení městyse pokračuje, příští rok budeme muset opětovně opravit závadu na vozidle Škoda
706 RTH (r.v.1963). Nákup nového vozidla by problém vyřešil. Určitá podpora státu se rýsuje, nic převratného však
nečekám. Necháme se překvapit, doufám že příjemně.
Každé jaro začíná naše aktivita pravidelnými nácviky na soutěž v požárním sportu. Také realizujeme v rámci úklidu
obce brigádu na sběr kovového šrotu, čímž si vylepšujeme náš rozpočet. Musím však konstatovat, že profit z této
činnosti je stále menší. Naše příspěvky do kulturního programu obce jsou také rozpačité, na dechovku přišlo velmi
málo lidí, přežili jsme jenom díky sponzorům, kterým touto cestou ještě jednou děkuji. Pro příští rok budeme
velmi rozvažovat, stojí–li to za tu práci. Nejde primárně o vstupné, ale o nezájem občanů. To potom moc netěší a
bez nadšení se to dělat nedá.
Na poli sportovním jsme úspěšní zcela průměrně, vzhledem k věku požárních stříkaček (r.v.1968) na vyšší posty
v rámci okresu ani pomýšlet nelze. V rámci okrsku se zúčastňujeme pravidelných soutěží. V letošním roce toto
klání proběhlo v Sepekově na hřišti za školou. Soutěží se tradičně ve dvou disciplínách, a to štafeta a požární útok.
Každá obec posílá do soutěže 2 družstva: provedení sport a zásah. Letos vyhráli hasiči z Božetic, zcela zaslouženě a
my jim k vítězství gratulujeme. Provedení „sport“ předvedlo i naše družstvo žen, a to ve vynikajícím čase i
provedení. Děvčata sklidila zasloužený potlesk. Dále se 3 členové našeho SDH zúčastnili milevského seriálu silové
soutěže TFA, neboli „železný hasič“. V kategorii žen obsadila naše reprezentantka Lucie Vinklerová celkové
vynikající třetí místo. Rovněž gratulujeme. Seriál se skládá ze zimního kola, jarní kolo proběhlo za Petrovicemi
s výstupem na rozhlednu Kuníček, letní noční soutěž byla začleněna jako součást milevského posvícení
v Bažantnici a podzimní finále
proběhlo v září na milevském
náměstí.
Podzim je pro nás obdobím
bilancování a zazimování
techniky. Navštěvujeme se
také se spřátelenými sbory na
výročních valných hromadách
a plánujeme činnost na
následující rok. Plány máme
velké,
především
na
sportovním poli bychom
chtěli
konečně
vyhrát
okrskovou soutěž. Jóó, to by
však chtěl každý, takže
s jarním sluníčkem začínáme
s přípravou…
Požár stohu v Božeticích
jl-

Poděkování za zásahy jednotkám sboru dobrovolných hasičů
Městys Sepekov děkuje Jednotkám sboru dobrovolných hasičů Sepekov a Líšnice za zásahy při likvidaci požáru
stohů vzniklého dne 13. srpna 2015 v Božeticích a požáru lesního porostu u Líšnice dne 31. července 2015.
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Chovatelská výstava Sepekov
Čestné ceny získali: František Kříž na kudrnáče
černého, Ladislav Brůžek na českého staváka žlutého,
František Přibyl na kinga černého a Václav Buchtele
na českou čejku. V oboru drůbeže získala první místo
a putovní pohár ČSCH Sepekov mladá chovatelka
Veronika Buchtelová na lenghorky. Druhé místo a
pohár starostky městyse získal na českou husu
Jaroslav Kakos. Čestné ceny obdrželi: Přibyl Jiří na
zdrobnělou wyandotku a zdrobnělou bílefeldku,
Chochole Karel na brakelky a Gröger Jiří na vlašku
stříbrnou. Rovněž probíhala soutěž mezi mladými
chovateli. Vystavovalo jich celkem šest. První místo u
králíků a pohár získal Charypar Vladimír ml. na velké
světlé stříbřité. Dále byli vyhodnoceni Novák Václav
s vídeňským modrým a Klára Steklá s tříslovými
černými králíky. U holubů vyhrál Vojta Charypar
s českým stavákem. V dalším pořadí byli vyhodnoceni
Krtek Milan ml. s českým voláčem a Charypar
Vladimír s modenkami. U drůbeže získala první místo
a pohár Veronika Buchtelová na holokrčky. Rovněž
byli vyhodnoceni Vojta Charypar s hempshirkou a
Milan Krtek ml. s kachnou pekingskou.
Místní organizace sdružuje v současné době 32
chovatelů. Ze Sepekova jich pochází dvanáct. Ostatní
chovatelé jsou z okolních obcí. Chovatelství je v této
době na ústupu, a to i na venkově. Přesto je celá řada
chovatelů, kteří se o tuto problematiku zajímají.
Docela rádi bychom je vzali mezi sebe. Pomohli by
nám udržet tradici chovatelských výstav v Sepekově i
v následném období.
Za ČSCH Sepekov Přibyl František

Letošní chovatelské výstavy králíků, holubů a
drůbeže, které jsou o poutích organizované místním
spolkem Českého svazu chovatelů, byly úspěšné. Bylo
zde vystaveno 347 ks zvířat.
U králíků si mohli
návštěvníci prohlédnout 17 plemen. 19 plemen bylo
vystaveno drůbeže a u holubů to bylo dokonce 27
plemen nebo barevných rázů. Výstavy se účastnilo 34
chovatelů, ve velké většině z místní organizace.
Zvířata byla naskladněna v sobotu před první
výstavou a byla posouzena posuzovateli, kteří
zvířatům udělí bodové ohodnocení dle jejich kvality.
Dle přidělených bodů následuje vyhodnocení
nejlepších zvířat. Tato soutěž byla vyhodnocena
v závěru výstav za účasti starostky městyse Ing.
Pavlíny Bambuškarové. Soutěží se o poháry a čestné
ceny. V kategorii králíků získal první místo a putovní
pohár věnovaný starostkou obce Opařany Jaroslav
Mlčkovský se stříbřitými malými. Druhé místo a pohár
starostky městyse Sepekov získal Jan Sedláček
s novozélandskými červenými králíky. Čestné ceny
získali: Samec Josef na novozélandské bílé a české
strakáče, Kabeláč Ondřej na holandské japanovité a
Vácha Jindřich ml. na české albíny. V soutěži holubů
měl nejlépe ohodnocenou kolekci Kabeláč Ondřej. Na
české voláče sedlaté získal putovní pohár o, který
soutěžíme od r. 1999, a věnoval nám ho tehdejší
starosta městyse Sepekov. Druhou příčku získal
prácheňský káník Miroslava Brůžka, za kterého
obdržel pohár věnovaný starostkou městyse.

Klub seniorů
Náš klub byl založen v devadesátých letech. V současné době jej navštěvuje asi 20 seniorek. Scházíme se vždy
v pondělí 1x za 14 dnů. Naším cílem je, aby se senioři setkávali a měli možnost si popovídat o svých starostech i
radostech. Některé ženy žijí samy a nemají jinou možnost setkat se se svými vrstevníky. Tyto pravidelné schůzky
k tomuto účelu velmi dobře slouží.
Naše setkání vyplňujeme různými besedami,
přednáškami, ale i četbou mnoha zajímavostí.
Před Velikonocemi a Vánocemi zveme mezi nás
různé odbornice na aranžování a dekoraci doplňků
v tomto čase. Každoročně pořádáme zájezd na
různé památky a zajímavosti. V letošním roce jsme
navštívili zámek Blatná, Lnáře a státní zámek Kozel.
Je pro nás stále obtížnější naplnit autobus,
i když na tyto akce zveme i členy svazu invalidů ze
Sepekova. Účast doplňují také zájemci z Božetic,
Líšnice a Milevska.
Největší problém je, že všichni stárneme a
ubývá nás. Rádi bychom mezi nás přivítali nové
zájemce. Věřím, že by se i jim tato setkání líbila.
Rozhodně by byla škoda, aby klub seniorů v naší obci zanikl.
Společné foto na státním zámku Kozel
Jana Přibylová
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila
životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 63 televizí, 37 monitorů a 787 kg drobného elektra.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec
obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém
významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti
ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky
recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci
skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL,
která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti
ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce
vytřídili 63 televizí, 37 monitorů a 787,00 kg drobných
spotřebičů. 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.
(ASEKOL)

Platba za stočné
V kanceláři Městyse Sepekov je v současné době vybíráno stočné za odečtové období říjen 2014 až říjen 2015 ve
výši 12,- Kč za 1 m3 spotřebované vody. Informaci o spotřebě vody Městys Sepekov získává z podkladů od firmy
ČEVAK. Pro majitele nemovitostí, kteří mají studnu a jsou připojeni na kanalizaci, se vybírá dle „paušální“
spotřeby vody, která je schválena zastupitelstvem ve výši 35 m3 na trvale hlášenou osobu a rok. Pokud je studna
osazena vodoměrem, hradí se stočné dle odečtené spotřeby vody na tomto vodoměru.
Stočné je možné uhradit v hotovosti v pokladně Úřadu městyse Sepekov do 18.12.2015 nebo na účet číslo
640030339/0800, variabilní symbol uveďte číslo domu.
(St)

Deratizace v Sepekově
Firma DDD-ASAN s.r.o., Podchýšská Lhota provedla v říjnu na objednávku obce dezinfekční, dezinsekční a
deratizační práce v obci. Do kanálových šachet byl umístěn přípravek na hubení potkanů, krys a myší. Od firmy se
nám dostalo ujištění, že přípravek při náhodném požití uhynulého hlodavce domácím zvířetem nemůže způsobit
usmrcení.
(bam)
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Obnova vodovodu a kanalizace u nádraží dokončena
Městys Sepekov požádal v lednu letošního roku Jihočeský kraj o poskytnutí grantů z vyhlášeného grantového
programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, z Opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury na realizaci projektů:
- Obnova kanalizace u nádraží Sepekov.
- Obnova vodovodu u nádraží Sepekov.
O zpracování projektové dokumentace v rekordně krátkém termínu byla požádána firma THERMOPROJEKT Tábor,
která vyšla městysi maximálně vstříc, a tak už při podání žádosti bylo vycházeno z projektu i předpokládaného
rozpočtu stavby.

Obnova kanalizace u nádraží Sepekov
Obnova vodovodu u nádraží Sepekov
Původní stoková síť z betonových trub, zčásti
budovaná svépomocí v 70. letech, zde byla ve
Projekt řešil obnovu výměnu stávajícího
špatném stavu, prakticky někdy i za hranicí
vodovodního potrubí v původních trasách, ve třech
životnosti. Potrubí bylo místy propadané,
ulicích, v prostoru u nádraží v Sepekově. V těchto
popraskané a v nevyhovujícím stavu byly i revizní
ulicích byla původní vodovodní síť ve značně
šachty. Prasklinami kromě balastních vod vnikaly do
špatném stavu. Mělké uložení vedení, jeho časté
potrubí i jemnozrnné frakce hornin a písku, které
poruchy a následné opravy i úniky vody šly v zásadě
negativně ovlivňují odtok odpadních vod. Místy byla
řešit pouze výměnou stávajícího potrubí včetně
zcela narušena statika potrubí. V neposlední řadě
přípojek. Stavba zahrnovala výměnu stávajícího
docházelo k propadání vozovky nad kanalizací.
litinového vodovodního potrubí za nové potrubí
Stavba byla prostou výměnou stávajícího
ukládané v původní trase.
betonového stokového potrubí z betonových trub za
Stavba byla provedena s náklady 860 tis. Kč a
nové potrubí ukládané v původní trase.
poskytovatel dotace, Jihočeský kraj, zaslal na
Akce byla realizována s náklady 1,4 mil. Kč a
podkladě uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace
poskytovatel dotace, Jihočeský kraj, zaslal na
zatím zálohu dotace ve výši 420 tis. Kč s tím, že po
podkladě uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace
závěrečném vyhodnocení dotace bude doplacena
zatím zálohu na dotaci ve výši 560 tis. Kč s tím, že po
zbývající část do celkového podílu 70% z uznatelných
závěrečném vyhodnocení dotace bude doplacena
nákladů. Závěrečné vyhodnocení obdržel Jihočeský
zbývající část do celkového podílu 70% z uznatelných
kraj 27.10.2015.
nákladů. Závěrečné vyhodnocení obdržel Jihočeský
kraj 29.10.2015 v souladu s podmínkami dotace.
Obě stavby byly zahájeny počátkem měsíce srpna. Na stavbě bedlivě a s vysokou odborností a profesionalitou
prováděl technický dozor investora Ing. Luboš Vaniš, kterého zdatně každodenním dohledem zastupoval Stanislav
Sedláček. Oběma patří veliký díky za jejich práci.
Občanům žijícím v sídlišti u nádraží, kterým jsme po dobu provádění stavby způsobili nemalé potíže, se upřímně
omlouváme. Věříme, že nový komfort při dodávce pitné vody rekonstruovaným vodovodním řadem i
bezproblémové odvádění odpadních vod vyváží do budoucna ztížené podmínky, které museli během stavby
strpět.
Pavlína Bambuškarová

Vánoční strom „přišel“ na náměstí od nádraží
V sobotu 28.11. se již tradičně rozsvítí vánoční strom na náměstí v Sepekově a zahájí tak období adventu. Krásně
rostlý smrk pichlavý zaujal své čestné místo ve středu obce již na Martina, aby se stihl do svého prvního nasvícení
„řádně nastrojit“.

Veliký dík za věnování stromu patří rodině Markových ze Sepekova (č.p. 260),
zejména pak panu Jiřímu Markovi, ml.

Poděkování
Městys Sepekov tímto děkuje MVDr. Jiřímu Starcovi, který jako každoročně i letos daroval obci dar ve výši 4 tis. Kč
na účely sociální, zdravotnické, ekologické a charitativní. Dar byl využit pro pečovatelskou službu pro naše seniory.
(bam)
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PROMĚNA MÍSTA V ČASE
Křížek s kamennými terasami u křižovatky pod náměstím v Sepekově prošel v letošním roce kompletní
obnovou. Na podkladě zpracovaného restaurátorského záměru podal městys v únoru žádost o poskytnutí grantu
z programu Jihočeského kraje „Objekty kulturního dědictví“ v Opatření „Obnova drobné sakrální architektury“.
Jihočeský kraj následně po posouzení a vyhodnocení žádosti podpořil obnovu objektu částkou ve výši 48
tis. Kč. Na podkladě výběrového řízení na zhotovitele díla byla uzavřena smlouva o dílo s akademickým sochařem
a restaurátorem MgA. Pavlem Charyparem. Drobná sakrální památka místního významu byla odborně obnovena
jak z hlediska užitné funkce, tak i po stránce sochařské. Současně byly ponechány znaky stáří jako povrchové
opotřebení, či drobná poškození mechanického charakteru, které nenarušují celkový vzhled památky, tak jak
ukládalo stanovisko památkové péče.
Celkové náklady na obnovu dosáhly částky 80 tis. Kč a poskytovatel dotace Jihočeský kraj po předložení
závěrečného vyhodnocení projektu v souladu s dotační smlouvou již poskytnutí grantu přiznal svým konečným
vyúčtováním.

Na jaře budou obnovené tarasy osázeny růžemi a doufáme, že křížku tak konečně vrátíme jeho
čestné místo v obci, které mu naši předci dali do vínku.
(bam)

Stav před proměnou

Stav po proměně

Výměna kotlů v domě s pečovatelskou službou
Stávající atmosférické plynové kotle zajišťující ohřev teplé vody a teplo pro dům s pečovatelskou službou
v Sepekově od zahájení jeho provozu, tj. od listopadu 2014, již svými soustavnými poruchami nebylo možné
efektivně provozovat.
Ekvitermní regulace dlouhodobě nefungovala a přes maximální snahu provozního zaměstnance městyse i
zástupce odborného servisu byly kotle stále častěji ve stavu poruchy a klienti domu s pečovatelskou službou tudíž
bez tepla a teplé vody.
Kotle posoudili nezávisle na sobě dva odborníci, kteří se jednomyslně shodli na jejich nutné výměně.
Levnější variantu, náhradu stávajících kotlů za typově stejné atmosférické kotle, nakonec rada městyse při
posuzování nabídek oslovených dodavatelů nevybrala. Důvodem pro to byla skutečnost, že podle evropské
směrnice skončila letos 26. září výroba atmosférických kotlů. Za směrnicí je myšlenka, že kondenzační kotle mají
vyšší účinnost, proto je vhodné starý zdroj tepla nahradit, a tím snížit i emise. Za hlavní přínos kondenzačního
kotle se označuje vyšší účinnost udávaná o 10 až 25 procent. Jde tedy i o nižší spotřebu plynu, úsporu v modulaci
a regulaci kotle.
Ze tří podaných nabídek, kdy dva dodavatelé nabízeli instalaci kotlů kondenzačních a jeden výměnu za
atmosférický typ, vybrala rada městyse po zhodnocení všech kritérií dodavatelem firmu BOMA Milevsko s.r.o.,
která v nejkratší možné lhůtě zajistila dodávku a zprovoznění nových kotlů včetně souvisejících montáží.
Na pomyslné jazýčku vah převážila i ta skutečnost, že firma BOMA Milevsko s.r.o. je autorizovaným
dodavatelem vybraného výrobce kotle, který zajišťuje záruční i pozáruční servis a dojezdová vzdálenost
kompletních servisních služeb je 4 km. Náklady na výměnu kotlů a související instalace byly uhrazeny ve výši
231 tis Kč.
(bam)
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Muzika pod kaštanem
Příjemné sobotní odpoledne 15. srpna 2015
přilákalo více než 120 příznivců muziky a dobré
nálady na náměstí v Sepekově na 3. ročník Muziky
pod kaštanem. Rodiče dětí mohli nechat své
ratolesti zdarma dostatečně vyskákat na nafukovací
atrakci, kterou děti přivítaly s nadšením.
Městys Sepekov děkuje tímto všem zúčastněným
muzikantům!

ČINNOSTI ČESKÉHO SVAZU ŽEN
V SEPEKOVĚ
Cesta pohádkovým lesem
Slunečné sobotní odpoledne patřilo 1. srpna 2015 v Sepekově dětem. Místní organizace Českého svazu
žen v Sepekově pro ně připravila cestu pohádkovým lesem. Na startu se u královské rodiny zapsalo 75 dětí, které
spolu se svým doprovodem postupně absolvovaly úkoly na 10 stanovištích. Postupně se v lese Borek potkaly se
známými postavami z pohádek: loupežníkem
Rumcajsem s Mankou i Cipískem, vodníkem
Volšovečkem, babičkou, kterou právě vysvobodil
švarný myslivec z útrob zákeřného vlka, Karkulkou,
Machem a Šebestovou i se psem Jonatánem,
nejedovatými
muchomůrkami,
hodnými
čarodějnicemi.
Sportovní zdatnost si děti ověřily při nájezdech na
hokejového brankáře, srážení kuželek hasičskou
proudnicí a házení míčky na cíl. Po absolvování všech
úkolů dětem vyhládlo a k chuti přišel opečený
špekáček i limonáda k zahnání žízně. A pak už
následovala
svižná
diskotéka.
Za uspořádání akce si organizátorky zaslouží veliký
dík.
Pohádka o Červené Karkulce v podání rodiny Zuzákových

(bam)

1. ročník Svatováclavského pochodu
Český svaz žen v Sepekově, Tělocvičná jednota SOKOL
Sepekov a Městys Sepekov se po zrušení pochodu
"Sepekovská 21", který se konal naposledy v červnu roku
2014, rozhodly navázat na tradici pochodu v Sepekově a
uspořádaly v sobotu 26. září 2015 první ročník
Svatováclavského pochodu. Na startu, který byl u
restaurace "U Štěpána", se při prezenci zapsalo celkem
73 dospělých účastníků a 11 dětí. Pěší mohli volit z
tras 12 km, 21 km, pro seniory byl připraven pochod v
délce 6 km a 15 cyklistů vyjelo na trasu 31 km. Nejvíce
účastníků změřilo své síly při zdolávání pochodu na 21
km. Při startu obdrželi všichni zapsaní účastníci pamětní "penízek" s logem pochodu a po úspěšném návratu do
cíle diplom. Také se všem dostalo ujištění, že úspěšná akce bude i v příštích letech pokračovat.
Městys Sepekov děkuje tímto všem, kdo se na přípravě a organizaci pochodu podíleli.
(bam)
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Vítání občánků
V sobotu 10. října 2015 se v obřadní síni Městyse Sepekov konalo v letošním roce již třetí slavnostní
vítání občánků. Mezi občany Sepekova byli přivítáni:

Zdeněk Grünwald
rodiče Lenka Koudelová
a Jiří Grünwald

Ondřej Novotný
rodiče Lucie a Zbyněk Novotní,
bratr Matyáš

Linda a Filip Kalinovi,
rodiče Michaela Stejskalová
a Ondřej Kalina

Tomáš Motrinec
rodiče Kristýna Janouchová
a Libor Motrinec

Jan Černý
rodiče Petra Vlková a Jan Černý

Co nového v líšnické knihovně
Od 1. listopadu je změněna výpůjční doba v líšnické knihovně, a to na čtvrtek od 17 do 19 hodin.
Knihovna v Líšnici vlastní 1111 svazků knih. Na doplnění novinek se dovážejí knihy ze sepekovské nebo milevské
knihovny. Na internetových stránkách sepekovské knihovny máme umístěn on-line katalog knih, takže si čtenáři
mohou vybrat knihy, o které by měli zájem, a na požádání jim je knihovnice do Líšnice doveze. Své požadavky
můžete také zaslat na emailovou adresu knihovna@sepekov.cz .
Každý zaregistrovaný čtenář v Líšnici může navštěvovat na jednu průkazku i knihovnu v Sepekově.
Od této změny očekáváme nárůst počtu čtenářů.
Abychom přilákali do knihovny dětské čtenáře, jsou pro ně každý čtvrtek v 17 hodin připraveny soutěže.
(mik)
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Dostavba kulturního domu
Od vydání posledního zpravodaje v červenci tohoto roku se v pracích na přístavbě KD mnoho změnilo. Byly
provedeny zemní práce pro stavbu základových pasů a pro budoucí nosné sloupy včetně betonáže v měsíci srpnu.
Také byla provedena kanalizace, která se nachází pod podkladovým betonem celé přístavby. Poté následovalo
betonování sloupů a betonáž stropu nad přízemím, včetně výstavby obvodových stěn. Koncem měsíce září je
provedena další betonáž nosných sloupů a vyzdívka obvodových stěn v prvním podlaží. Opět byl zabetonován
strop nad prvním podlažím a v současné době probíhají vyzdívky atik pro střešní konstrukce a v nejbližších dnech
bude započata výstavba komína, který je nedílnou součástí při budování střešní konstrukce.
Během provádění těchto prací
bylo nutno mnohokrát řešit
s
projektantem
technické
záležitosti, které se vyskytly
a neřešil je projekt. Stavba
pokračuje v souladu
s harmonogramem a doufám, že
během dvou měsíců se podaří
zrealizovat montáž krovu.
Mnoho občanů má obavy
z přerušení restauračního provozu
v salonku, ale tyto obavy jsou
zbytečné,
protože
částečný
stavební zásah do stěny směrem
k budoucímu sálu bude realizován
až na přelomu jara a léta příštího
roku.
Vedoucí pohostinství bude včas o úpravách informován, aby v této části restaurace byl provoz minimalizován na co
nejkratší dobu. Provoz restaurace nebude během stavebních prací vůbec narušen.
(Sedláček)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budova Úřadu městyse Sepekov nemá bezbariérový přístup a zdolat schodiště, kde není zábradlí, je leckdy
obtížné. Chtěli bychom informovat zejména starší občany a občany s tělesným postižením, že je možné využít
zvonek, který je umístěn vedle vchodu do budovy. Nebojte se na nás zazvonit, věřte, že k vám rádi sejdeme dolů.
(St)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kácení topolů u Milevského potoka
Sedm topolů u Milevského potoka v Sepekově bylo počátkem listopadu pokáceno. Topoly byly staré více
než sedm desítek let a jejich špatný zdravotní stav a potenciální riziko škod na životech a majetku byly hlavním
důvodem pro povolení kácení. Stromy prošly dendrologickou prohlídkou, jejíž závěr jednoznačně přisvědčil pro
kácení.
Kácení topolů už bylo zahrnuto v projektu “Výsadba stromořadí u Milevského potoka“ s předpokládanými
náklady 464 tis. Kč, jehož realizaci zastupitelstvo v září roku 2014 z důvodu nehospodárnosti výdajů neschválilo.
Na pokácení topolů počítal projekt s částkou 112 tis. Kč.
Na povolení kácení topolů bylo vydáno souhlasné rozhodnutí, které zároveň ukládá v místě provedení
náhradní výsadby.
Extrémně rizikové kácení prováděl Martin Komárek z Oseka (čtyřnásobný Mistr Evropy a vícemistr světa v
dřevorubeckých sportech STIHL TIMBERSPORTS) za poloviční cenu, než předpokládal projekt, za zdatné asistence
Miroslava Mlčkovského ze Sepekova a jeho výškové plošiny. Kácení přestárlých stromů, zejména přesílených
suchých kosterních větví ztěžovalo v místě ještě nadzemní vedení elektrické energie a rozvaděč, další vzdušná
vedení sítí, hlavní kanalizační sběrač na čistírnu odpadních vod v témže pozemku a přilehlá místní komunikace.
Kmeny o celkovém objemu 29 m3 byly prodány za cenu 25 tis. Kč a palivové dřevo za 3 tis. Kč. Pařezy budou ještě
odfrézovány a pozemek poté bude čekat na novou výsadbu.
(bam)
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Odborné sociální poradenství
Registrovaná sociální služba (dle zákona o Soc. službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky
č. 505/2006 Sb.) poskytovatel p. o. Sociální služby Města Milevska je zaměřena na:

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ
PORADENSTVÍ PRO OSOBY V KRIZI
RODINNÉ PORADENSTVÍ
V čem může pomoci bezplatné odborné sociální poradenství
 podpora lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci nebo jim vznik takové situace hrozí a neví jakým
způsobem ji řešit
 pomoc klientům lépe se orientovat ve svých právech a povinnostech
 podpora samostatnosti a nezávislosti klienta při hledání vlastního řešení jeho situace
 na základě předchozí dohody možnost bezplatné konzultace s právníkem nebo psychologem
Služby jsou určeny každého občana, který se dostal do situace, kterou nezvládne vyřešit vlastními silami.
Sociální pracovník bude společně s klientem hledat nejvhodnější způsob řešení problémů
a bude klienta podporovat při prosazování jeho oprávněných práv a zájmů.
Kde nás najdete:

MěÚ Milevsko nová budova – bezbariérový přístup z parkoviště za úřadem směr podle orientačního značení
Okruh osob, pro který je sociální služba určena:
osoby v krizi, osoby se zdravotním postižením,
rodiny s dětmi, senioři
Služba poskytována od 1. 1. 2016:
Pondělí:
od 8:00 do 17:00 hod (pauza 12:00 – 12:30 hod)
Středa:
od 8:00 do 17:00 hod (pauza 12:00 – 12:30 hod)
Pátek:
od 8:00 do 11:00 hod
Kontakt:
Bc. Andrea KLOZOVÁ, sociální pracovnice,
tel.:
702 133 122, e-mail: poradenství@socsluzbymilevsko.cz
U nás získáte nejen užitečné rady, podporu a pomoc, zároveň Vás doprovodíme v tíživé situaci.
Sociální služby Města Milevska p. o., 5. května 1510, 399 01 Milevsko, IČ 75000750,
www.socsluzbymilevsko.cz

S NÁMI NEJSTE SAMI!
Dluhové poradenství
Prvotní fáze k cestě ze zadlužení je samotné uvědomění si dlužníka, že nebude moci své závazky splácet. Při práci
v dluhové poradně je důležité stanovení si priorit, sestavení a práce s rozpočtem domácnosti a stanovení cílů,
kterých chceme spoluprací dosáhnout. Poradna může pomoci v hledání možnostech řešení zadlužení, při
komunikaci s věřiteli, při vyjednávání splátkového kalendáře. Poskytne základní rady při probíhající exekuci (např.
ohledně nezabavitelných položek, práv klientů, příjmů postižitelných srážkou, běhu zákonných lhůt). Poradce
sestaví s klientem rozpočet, soupis veškerých závazků. Pomůže při získávání informací v registrech, při blokaci
účtu, při zajištění dluhu, při podání návrhu na oddlužení. Bude informovat o způsobech provedení exekuce,
podmínkách oddlužení apod.
Poradenství pro lidi v krizi
Poradenství pro lidi v krizi bude poskytováno osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života.
Pracovník se ve spolupráci s klientem pokusí nalézt přijatelné řešení při prosazování jeho práv a zájmů.
Rodinné poradenství
Klientům nabízí poradna pomoc a podporu během zvládání krize v rodině, partnerské krize, rozvodech
a porozvodových potížích, při řešení problematiky domácího násilí a vlivu domácího násilí na vztahy v rodině,
syndromu CAN u dětí, traumat u dospělých a seniorů. Dnešní moderní společnost s sebou přináší i řadu nových
krizových situací, zvláště složité období prožívají mladiství v období dospívání (např. problematika násilí a šikany
ve škole, vztahové krize, těžké přijímání vlastní identity, depresivní stavy, dopady kyberšikany, výtržnictví,
extremismus, výchovné problémy).
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Společenská kronika červenec - říjen 2015
Narodili se:
Jan Černý, Sepekov 191
Karolína Štveráková, Sepekov 397
Beáta Němcová, Sepekov 373
Vojtěch Burda, Sepekov 363

Diamantovou svatbu
oslavili:
Marie a Evžen Jirouškovi,
Sepekov 343

Opustili nás:
Alena Kosobudová, Sepekov 387
František Daněk, Sepekov 188
Ludmila Kyzourová, Sepekov 375
Marie Koutníková, Sepekov 330
Miroslav Hadáček, Sepekov 194
Antonín Bočan, Sepekov 426

Zlatou svatbu oslavili:
Marie a Václav Kočovi,
Sepekov 183

Významné životní výročí
oslavili
91 let
Vlastimila Krejčová, Sepekov 426

85 let
Jindřich Pešek, Líšnice 42

80 let
Vlasta Machová, Sepekov 212
Josef Vácha, Sepekov 54
Ladislav Holan, Sepekov 216
Anežka Slámová, Sepekov 264

Sňatek uzavřeli:
Kostel Panny Marie Sepekov: Václav Aulík, Chabrovice & Dominika Kubíčková, Sepekov
David Smrčina, Milevsko & Vendula Hanzlíková, Božetice

Městys Sepekov srdečně zve na tyto připravované akce










tradiční rozsvícení VÁNOČNÍHO STROMU A MALÉ VÁNOČNÍ TRHY
v sobotu dne 28. listopadu 2015 od 16.30 hodin v Sepekově na náměstí
rozsvícení stromu v 17 hodin
tradiční nadílku MIKULÁŠE v sobotu 5. prosince 2015 v 16 hodin na náměstí
dárky přineste sebou na náměstí. Pro děti budou připraveny čertovské hry.
ČAJ O PÁTÉ aneb VÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE 30. prosince v 17 hodin v sepekovské knihovně
důchodce na PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
Místní lidová knihovna Sepekov
14. prosince 2015 v 15 hodin v restauraci
a restaurace Obecní dům
Obecní dům Sepekov
zve děti a jejich rodiče na
důchodce na PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO
v neděli 20. prosince ve 13 hodin do restaurace v Líšnici
STROMKU
OHŇOSTROJ 31. prosince ve 21 hodin na náměstí v Sepekově
ve čtvrtek 26. listopadu 2015 v 16 hodin
7. OBECNÍ PLES v sobotu 30. ledna 2016 hraje RM BAND
před restauraci Obecní dům v Sepekově.
Máte doma ozdoby, které nepoužíváte?
Přineste je s sebou.

Akce plánované spolky






rozsvícení vánočního stromu v Líšnici bude pravděpodobně v sobotu 28. listopadu 2015
ples Mysliveckého sdružení Chlum Sepekov v pátek 25.12.2015 od 19 hodin
ples SDH Líšnice v sobotu 16.1.2016
ples Tělocvičné jednoty Sokol Sepekov v sobotu 13. února 2016
ples Českého rybářského svazu Sepekov v únoru 2016, termín konání bude včas zveřejněn
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
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