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ZDARMA

ZPRAVODAJ MĚSTYSE SEPEKOV
Milí spoluobčané,
dostává se vám do rukou první vydání znovuobnoveného Zpravodaje obce, ve kterém bychom rádi informovali o již
uskutečněných i plánovaných záměrech, o důležitých rozhodnutích orgánů obce, o společenském životě ve všech místních
částech a vůbec o všech věcech, o kterých se domníváme, že byste měli jako naši občané rozhodně vědět. Rádi dáme prostor
k vyjádření i vám a uvítáme, když se stanete našimi přispěvateli.
Rok 2015 je na začátku, stejně jako celé volební období. Žijeme společně v obci, na kterou možná občas každý
pohlížíme trochu z jiného úhlu pohledu. Určitě máme co zlepšovat: vzhled a údržbu obce, nemovitostí ve vlastnictví obce,
stav komunikací, obnovu sítí, veřejného osvětlení apod. Záměrů a plánů je určitě více, než unese rozpočet, a myslím si, že je
to tak správně, ale ne všechno je jen o velkých nákladech. Mnohdy stačí jen chuť sami přispět k tomu, abychom si prostředí,
ve kterém žijeme, zlepšili svým vlastním přičiněním. Mám na mysli úklid a sečení ploch před svými domy, pokud nám to
zdravotní stav umožňuje. Částka, kterou obec v loňském roce vynaložila za péči o údržbu a vzhled obce přesahuje 750 tis. Kč.
Bohužel se tyto náklady rok od roku zvyšují. Obec si velmi váží práce občanů, kteří tyto práce před svými domy stále
provádějí, a já jim za to upřímně děkuji.
Každý občan či návštěvník Sepekova, Líšnice i Zálší vidí určitě řadu věcí, které jsou z jeho pohledu zásadní a které je
třeba přednostně řešit. Budu ráda, když své podněty, připomínky i stížnosti budeme moci společně projednat a hledat a
nacházet možnosti jejich řešení. Proto Vás ráda přivítám na úřadu městyse, vyslechnu při osobním setkání či na jednání
zastupitelstva. Jsem tady pro Vás.
Pavlína Bambuškarová

Nové složení výborů zastupitelstva
Zastupitelstvo obce může podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů zřídit jako své
iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce. Povinně zřizovanými
výbory je výbor finanční a kontrolní.
Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo
zastupitelstvo obce.
Finanční výbor byl pro volební období let 2014-2018 zvolen a pracuje v tomto složení:
Předseda:
Bc. Jaroslav Lukeš
Členové:
Ing. Luboš Céza, Jiří Fara, Petr Urban, Miloslava Vágnerová
Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, kontroluje dodržování právních předpisů
ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo
zastupitelstvo obce.
Kontrolní výbor byl pro volební období let 2014-2018 zvolen a pracuje v tomto složení:
Předseda:
Milan Vácha
Členové:
Jiří Grőger, Jiří Hanus, Václav Houzar, Marie Lukešová

Osadní výbor je oprávněn předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a
rozpočtu obce, vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části
obce, vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části
obce.
Osadní výbor Líšnice byl pro volební období let 2014-2018 zvolen a pracuje v tomto složení:
Předseda:
Petr Urban
Členové:
Ing. Zdeněk Čunát, Martin Filipín, Jiří Šťastný, Ing. Luboš Vaniš
Stavební výbor byl zřízení jako poradní orgán zastupitelstva obce na úseku výstavby, stavebního řádu, územního plánování a
strategie rozvoje obce.
Stavební výbor byl pro volební období let 2014-2018 zvolen a pracuje v tomto složení:
Předseda:
Stanislav Sedláček
Členové:
Jiří Doubek, Ing. arch. Jan Hlavín, PhD., Martin Filipín, Ing. Luboš Vaniš
(bam)

Celkový počet obyvatel Městyse Sepekov k 31.12.2014 činil 1 340
V průběhu roku 2014 se do Sepekova přihlásilo k trvalému pobytu 48 nových obyvatel, z obce se odstěhovalo 16 našich
bývalých spoluobčanů a celkem 21 osob změnilo trvalý pobyt v rámci obce Sepekov.

Počet obyvatel dle jednotlivých částí obce:
Líšnice:
Sepekov:
Zálší:

celkem
z toho děti 0 - 15 let
nad 80 let
celkem
z toho děti 0 - 15 let
nad 80 let
celkem
z toho děti 0 – 15 let
nad 80 let

179 obyvatel
29
10
1143 obyvatel
140
53
18 obyvatel
6
0
Zpracovala Ivana Šťastná

Vodné
Veškeré zařízení pro dodávku pitné vody z vodního zdroje Zůrová u Sepekova (prameniště Dobrá voda) je v podílovém
spoluvlastnictví obcí Sepekov, Božetice a Přeštěnice, které spolu tvoří vodohospodářské sdružení. Sepekovu připadá podíl
65%, Božeticím 25% a Přeštěnici 10%. Nájemcem a provozovatelem tohoto zařízení je společnost ČEVAK, a.s., České
Budějovice. Vedení společnosti zpracovává každoročně rozbor hospodaření na majetku, vyčísluje náklady i příjmy a navrhuje
výši ceny vodného pro následné období. Ke schválení kalkulace i stanovení ceny je nutný souhlas zastupitelstev všech tří
sdružených obcí.
Zastupitelstvo Městyse Sepekov schválilo v prosinci 2014 pro období 2014/2015 cenu pohyblivé složky vodného ve výši 28,16
Kč bez DPH. Stejně tak učinila i zastupitelstva obcí Božetice a Přeštěnice.
Vodné tedy v letošním roce opět bude tvořeno složkou pohyblivou ve výši 32,38 Kč s 15% DPH/m3, odvíjející se od skutečně
odebraného množství vody z řadu, a složkou pevnou, kterou je paušální platba z instalovaného vodoměru. Pro vodoměry
s průtokem do 2,5 m3/h (v rodinných domech) je pevná složka stanovena 480,- Kč bez DPH/rok.
Pevná složka tak byla snížena u nejvíce užívaných vodoměrů v Sepekově ze stávajících 600,- Kč bez DPH na 480,- Kč bez
DPH/rok.
V tabulce porovnání výše pevné složky minulého odečtového období a výše stanovené platby pro stávající období.
Pevná složka
3
Qp(m /H)

Kč bez DPH/rok 2013-2014

Kč bez DPH/rok 2014-2015

600

480 Kč

kategorie VDM do 6

3 231

2 762

kategorie VDM do 10

8 630

7 669

kategorie VDM do 15

18 823

17 249

kategorie VDM do 2,5
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(bam)

Dotace z Fondu solidarity Evropské unie

Na základě Rozhodnutí Evropské komise ze dne 9. prosince 2013 byl České
republice udělen finanční příspěvek z Fondu solidarity EU ve výši 15 928 275
EUR na krytí části výdajů spojených s likvidací následků povodní z června 2013
na území Jihočeského, Plzeňského, Středočeského, Královéhradeckého,
Libereckého a Ústeckého kraje a Hlavního města Prahy.
Povodně v červnu 2013 způsobily škody také na majetku Městyse Sepekov. Oprava škod byla financována prvotně
z rozpočtu městyse a nyní byly na tyto náklady uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotací v rámci Fondu solidarity
Evropské unie.
Dotace byly poskytnuty z rozpočtu zprostředkovatele – Jihočeského kraje na financování prvotních nákladů a
výdajů za nezbytná opatření nutná k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území s vyhlášeným
nouzovým stavem v důsledku povodní v období června 2013. Výše dotace z Fondu solidarity Evropské unie činí
95.000,- Kč a 28.150,- Kč.
(Publikování této informace je závaznou podmínkou pro čerpání dotace.)

Hospodaření Městyse Sepekov v roce 2014
Rozpočet Městyse Sepekov na rok 2014 byl schválen dne 12. 12. 2013 , na straně příjmů ve výši 21.293.000
Kč, na straně výdajů ve výši 21.293.000 Kč.
Skutečné plnění rozpočtu městyse bylo za rok 2014 na straně příjmů po konsolidaci ve výši 21.896.273,94 Kč a na
straně výdajů po konsolidaci 18.206.931,52 Kč.
Schválený rozpočet byl upraven v průběhu roku deseti rozpočtovými opatřeními.
V roce 2014 byly přijaty dotace na projekt Revitalizace veřejné zeleně ve výši 28.000 Kč, na opravu pomníku
obětem 1. světové války ve výši 40.000 Kč, na dokončení výměny oken radnice ve výši 150.000 Kč, na hospodaření
v lesích ve výši 9.360 Kč, na zabezpečení výdajů spojených s konáním komunálních voleb ve výši 40.125,36 Kč a na
zabezpečení výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu ve výši 37.372,70 Kč.
Městys Sepekov je čtvrtletním plátcem DPH. Provádí ekonomickou činnost pouze v malém rozsahu – prodej
dřeva, stočné, svoz odpadu podnikatelům, pronájem vodovodu. Jinak převažuje činnost veřejné správy (netýká se
DPH) a činnosti osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně (pronájem pozemků, bytů a nebytových
prostor, kulturní činnosti, výchova a vzdělávání – MŠ a ZŠ) nebo činností, ze kterých městys nemá žádný příjem –
činnosti, u kterých si nelze DPH uplatnit. Odvody DPH činily v roce 2014 celkem 415.424 Kč
Přezkoumání hospodaření Městyse Sepekov bylo provedeno Krajským úřadem Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích, na základě žádosti starosty městyse ve dnech 29.9.2014, 30.9.2014 a 2.2.2015. V termínu 20.3.2015
bude pokračovat konečné přezkoumání za rok 2014. Výsledek přezkoumání hospodaření bude součástí
závěrečného účtu Městyse Sepekov a bude zveřejněn.
Hospodaření příspěvkové organizace – Základní škola a mateřská škola Sepekov skončilo v roce 2014
přebytkem 116.481,59 Kč. Z rozpočtu Městyse Sepekov byly poskytnuty příspěvkové organizaci neinvestiční
příspěvky ve výši 3.690.000 Kč.
Veřejnosprávní kontrola v ZŠ a MŠ Sepekov byla provedena dne 16.12.2014.
Místním spolkům byly poskytnuty dotace v celkové výši 126.000 Kč (Spolek nadšenců, Tělovýchovná jednota
Sokol Sepekov, Tělocvičná jednota Sokol Sepekov, ČSŽ Sepekov, ČSŽ Líšnice, Svaz tělesně postižených, Český
rybářský svaz, Myslivecké sdružení, Junák).
Rozpočet na rok 2015 byl po patnáctidenním zveřejnění schválen zastupitelstvem Městyse Sepekov dne
15.12.2014. Rozpočtované příjmy činí 21.977.000 Kč, výdaje 28.137.000 Kč, konsolidace (použití finančních
prostředků na účtech z minulých let) ve výši 6.160.000 Kč.
Zpracovala Drahomíra Komárková
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Rozpočet Městyse Sepekov 2015
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

Výdaje
800 000 Kč
3 000 000 Kč
100 000 Kč
350 000 Kč

lesní hospodářství

450 000 Kč

veř.silniční doprava - čekárna

40 000 Kč

silnice - opravy,údržba, dopravní
značení (bez investic)
silnice - investice Borek + Na
Skále

300 000 Kč
1 420 000 Kč

daň z příjmu právnických osob

2 850 000 Kč

voda - opravy

80 000 Kč

daň z přidané hodnoty

6 500 000 Kč

čistírna odpadních vod

720 000 Kč

1 225 000 Kč

zateplení ZŠ- dofinancování
dotace

1 300 000 Kč

713 000 Kč

ZŠ - neinvestiční příspěvky

3 700 000 Kč

32 000 Kč
28 000 Kč

místní knihovna
kronika

267 000 Kč
155 000 Kč

100 000 Kč

drobné sakrální stavby

125 000 Kč

poplatky z ubytovacích kapacit

10 000 Kč

neinvestiční dotace organizacím osvětlení kostela,varhany

110 000 Kč

odvod z loterií
splátky FRB
neinvestiční dotace KÚ

40 000 Kč
35 000 Kč
400 000 Kč

rozhlas
ostatní zál. kultury - SPOZ
příspěvky organizacím

13 000 Kč
241 000 Kč
130 000 Kč

fond sociální

60 000 Kč

příspěvek pohotovostní služba

10 000 Kč

lesní hospodářství

650 000 Kč

bytové hospodářství

570 000 Kč

nájemné ČEVAK

337 000 Kč

nebytové hospodářství kromě
dostavby víceúč.zařízení

150 000 Kč

daň z nemovitosti
sběr a svoz komunálního
odpadu
správní poplatky
poplatky ze psů
poplatky za užívaní veřejného
prostranství

odvádění odpadních vod stočné
místní knihovna
bytové hospodářství - služby

550 000 Kč
5 000 Kč
500 000 Kč

bytové hospodářství - nájemné

1 030 000 Kč

nebytové hospodářství - služby

investice - dostavba
víceúčel.zařízení
veřejné osvětlení
pohřebnictví

8 000 000 Kč
460 000 Kč
305 000 Kč

kom.služby a územní rozvoj

1 788 000 Kč

45 000 Kč

sběr a svoz komunálních odpadů

1 090 000 Kč

nebytové hospodářství nájemné

268 000 Kč

péče o vzhled obcí a veřejnou
zeleň

435 000 Kč

pohřebnictví

50 000 Kč

dům s pečovatelskou službou

797 000 Kč

pronájem pozemků
prodej pozemků
prodej nemovitosti
odpady podnikatelé

315 000 Kč
700 000 Kč
1 000 000 Kč
85 000 Kč

ostatní sociální péče
požární ochrana
zastupitelstvo obce
činnost místní správy

20 000 Kč
248 000 Kč
983 000 Kč
3 330 000 Kč

prodej krátkodobého majetku

25 000 Kč

pojištění motorových vozidel

14 000 Kč

tříděný odpad

60 000 Kč

služby peněžních ústavů

20 000 Kč

činnost místní správy - služby

10 000 Kč

převody FS

60 000 Kč

činnost místní správy - prodej
zboží

10 000 Kč

platby daní a poplatků

800 000 Kč

úroky z účtů

30 000 Kč

výdaje z finančních vypořádání

dividendy
celkem příjmy
financování
celkem

64 000 Kč
21 977 000 Kč
6 160 000 Kč
28 137 000 Kč

celkem
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6 000 Kč
28 137 000 Kč

Oprava sepekovských varhan
Jednomanuálové varhany postavil varhanář Bedřich Jáchym Semerád v roce 1799. V 19. a 20. století
proběhly zásahy do původní dispozice varhan (Mölzer, Skopek). I přes tyto úpravy varhan je zachována velká míra
dochovanosti původních části Semerádova nástroje a umožňuje návrat k původní koncepci nástroje.
Současný stav varhan vyžaduje celkový restaurátorský zásah a obnovu. Je zde velká míra napadeni
aktivním červotočem, některé píšťaly nehrají, ve stroji je mnoho netěsností a pozdějších nežádoucích zásahů.
Současný špatný stav nástroje už neumožňuje jeho naladění a používání.
Z výše uvedených důvodů je nutné přistoupit k celkovému restaurování a obnově původní funkčnosti
varhan. Z důvodu finanční náročnosti plánujeme restaurovaní rozdělit na dvě etapy v letech 2015-2016. Spolu s
restaurováním varhanního stroje bude současně restaurována i varhanní skříň.
Celkově náklady na obnovu jsou oceněny na 1.189.100,- Kč. Tato cena byla stanovena jako nejnižší,
výběrem ze tří nabídek. Na varhany probíhá veřejná sbírka o nedělích a poutích. Dosud se vybralo cca 100.000,Kč. Římskokatolická farnost Sepekov může přispět 50.000,- Kč. Další finanční prostředky se pokusíme získat z
grantových programů. Předpokládány reálný odhad takto získaných peněz činí 200.000,- Kč. Zbylé prostředky na
dokončení restaurováni varhan činí 839.100,- Kč.
Městys Sepekov schválil dar ve výši 100.000,- Kč. Podpořit tuto opravu vzácných varhan můžete osobně v
hotovosti nebo převodem na účet 44645011/0100 a variabilní symbol 1799. Opravu financuje, řídí a žádá o dotace
Královská kanonie premonstrátů v Praze na
Strahově jako vlastník nemovitého i movitého majetku Římskokatolické farnosti
v Sepekově, proto je uvedeno číslo účtu kláštera s variabilním symbolem 1799.
Tento variabilní symbol je určen pro opravu sepekovských varhan. V obojím případě můžeme vystavit potvrzení o
přijetí daru pro daňové účely.

Noc kostelů

Letos připadá na pátek 29. května 2015.
Podrobný program bude včas ohlášen a na plakátech vyvěšen.

Zahradní slavnost v Sepekově

Zahradní slavnost, již jedenáctá, se uskuteční v sobotu 6. června 2015 od 16:00 hodin
Dobrovolné vstupné a výtěžek ze slavnosti bude použit na generální opravu sepekovských varhan.
(P. Mgr. Mikuláš Selvek O. Praem.)
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Z historie maškarních průvodů
Maškarní průvody v Sepekově mají svoji historii, i když už asi nenajdeme mnoho jejich pamětníků. V kronikách obce jsou ale
záznamy o konání maškar v Sepekově, některé mají i fotografickou přílohu.
Vybráno z kronik:
 Na fotografii z maškar roku 1934 jsou beduíni
s velbloudem v prostoru ambitů kostela.
 V roce 1935 si maškarní komité dalo hodně práce
s poměrně velikou „Lodí smrti.“ Určitě byla pojízdná,
pomalovaná a asi s dvaceti piráty. Tady je zajímavé,
že průvod se pravděpodobně formoval, nebo už dojel až
za koleje železniční dráhy, stejně jako tomu bylo
v letošním roce.
 Masopustní rej s názvem „Zájezd Habešanů do Sepekov“
najdeme na fotografii z roku 1936, záběry jsou opět od
vlakového nádraží.
 Pak najdeme až zápis z roku 1939, kdy se masopustní rej
odbýval na náměstí.
 Po dobu 2. světové války se asi žádné maškary nekonaly.
 Roku 1946 se obnovila činnost maškarního komité a o
masopustním úterý 6. 2. byl vypraven průvod asi 20
masek od nádraží pod názvem „Cikáni jdou do vesnice“ a
závěrečné kejkle byly na náměstí.
 Maškarní komité pořádalo opět maškarní průvod
s hudbou v roce 1948, vypravený od vlakového nádraží
na náměstí. Námět byl „Velké koňské závody
s překážkami“, které se odbývají na náměstí. Koně
představují vždy dva maskovaní muži. Podle kroniky byla
tato akce hojně navštívena.
Později se ještě nějaké masopustní kejkle na náměstí odehrávaly a možná jsou ještě v paměti dnešních sedmdesátníků a lidí
starších. Bohužel nic bližšího už kroniky neuvádějí.
Maškarní průvody v Sepekově obnovil v roce 2010 „Spolek nadšenců Sepekov“ a patří mu za to velké poděkování.

Společné foto účastníků maškarního průvodu v letošním roce
(bam)
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Mateřská škola
Mateřská škola prošla rekonstrukcí (zateplení, výměna oken a lin ve třídách), což přispělo ke zlepšení prostředí pro
děti ve věku od 2 - 6 let, kterých dochází do mateřské školy čtyřicet.
Za dětmi do školky přijíždí loutkové divadlo „Sedmihlásek“ se svými pohádkami a na závěr si děti vždy mohou
s loutkami experimentovat.
Spolupracujeme s Ochranou fauny ČR působící v Táboře v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty,
každý měsíc připravují pro děti naučný program, kdy za dětmi do školky přijedou i zvířátka.
Chodíme na návštěvu do místní knihovny, kde paní Mikešová připravuje pro děti soutěže a zábavné čtení. Děti se vždy těší na
další návštěvu.
Ve školce máme kroužky, které připravili pro děti učitelé Základní školy Sepekov, jako veselé pískání, dovedné ruce,
angličtina pro nejmenší, pohybové hry, dětská jóga.
Děti navazují kontakty s učiteli ve svém prostředí a přechod do školy je pro ně snazší.
Učitelky mateřské školy připravily pro děti kroužky pohádkové hraní, tancování s písničkou a logopedická cvičení.
Budoucí školáci jezdí do plavecké školy Tábor.
Děti vystupují na rozsvícení vánočního stromu, vítání občánků do života.

9. dubna proběhne zápis do mateřské školy pro školní rok 2015 – 2016.

Foto z akce „Les pohádek“ v mateřské školce
Mgr. Věra Máchová

Informace ze školy
Konec starého roku a začátek nového znamenal v životě školy zvýšení aktivity v mnoha stránkách její činnosti.
Žáci vyráběli dárkové předměty na tradiční vánoční trhy, kde školní stánek bývá obležen zájemci o jejich zakoupení.
Nákup některých výrobků byl veřejností zamluven již s velkým předstihem před zahájením prodeje. Výsledek prodeje bývá
napjatě očekáván dětmi i vyučujícími, všechny zajímá, zda získané finanční prostředky budou stačit na uhrazení nákladů za
zakoupený materiál, který je rok od roku dražší.
Vánoční trhy, spojené s rozsvícením vánočního stromku, zpestřili žáci základní i mateřské školy kulturním
vystoupením s tematikou blížící se vánoční doby.
Po trzích se žáci všech tříd vrhli na nácvik vystoupení na školní besídku. Nejdříve to vypadalo, že se žádná besídka
konat nebude, protože nejsou nápady na to, s čím by mohly jednotlivé třídy vystoupit. Konečným výsledkem byl
dvouhodinový pořad, při kterém všechny třídy sklidily od obecenstva velký potlesk.
Žákyně a žáci školy také obohatili svými předvánočními vystoupeními setkání seniorů a setkání zdravotně
postižených občanů.
Během prosince se škole podařilo získat čtyři tablety (1 za 15 000 Kč). Budou sloužit pedagogům, kteří již zahájili kurz
k osvojení si znalostí a dovedností při využívání těchto nově zaváděných technologií ve vyučovacím procesu. Tablety i školení
jsou plně hrazeny z prostředků MŠMT a EU.
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V lednu jsme podali tři žádosti o dotace na krajský úřad. Jedna se týkala vybavení pro kroužek „dovedných rukou“,
který pracuje s dětmi v základní a mateřské škole. Pro rozšíření činnosti žádáme o hrnčířské kruhy a vypalovací pec. Další
žádost se týkala nového vybavení tělocvičny (ribstole, lavičky, žíněnky, bedny apod.). Poslední byla z oblasti environmentální
výchovy a v té žádáme o pomůcky na monitoring a inventuru zajímavých rostlinných živočišných druhů a minerálů v oblasti
Chlumu, která je ohrožena zájmy těžařských firem o průzkum a případnou těžbu wolframu a zlata (mikroskopy, lupy,
soupravy pro biologii apod.).
Pro děti z mateřské školy i pro další zájemce připravily vyučující 1. stupně další z řady setkání s názvem
„Předškoláček“. Děti měly možnost vyzkoušet si činnosti, které je budou čekat, až se stanou školáky. Mohly si zacvičit
v tělocvičně, zahrát na různé hudební nástroje, vyzkoušet si interaktivní tabuli, vlastnoručně vyrobit drobný dárek a zahrát
spoustu her. Akci navštívilo velké množství malých i velkých účastníků. Rodičům budoucích prvňáčků zde byly poskytnuty
informace k chystanému zápisu.
Ve dnech 23.-24. ledna se uskutečnil zápis žáků do 1. třídy, ke kterému se dostavilo 19 dětí (10 dívek, 9 chlapců). Ze
Sepekova bylo 8 dětí, z Líšnice 3, z Božetic 4, z Milevska 3 a z Prahy 1 dítě.
V lednu se čtyřčlenné družstvo žáků 9. třídy zúčastnilo v rámci projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském
kraji“ soutěže základních škol milevského regionu. Celé dopoledne na SOŠ a SOU v Milevsku plnili chlapci na jednotlivých
stanovištích zadané úkoly. Svařovali na virtuálním svářecím centru, v dílně vyráběli ze dřeva poličku a krabičku, plnili úkoly
environmentální výchovy, v počítačové učebně projektovali danou strojní součástku, vyzkoušeli si i měřicí přístroj PASCO.
Projektový den, který připravili žáci a studenti v Milevsku, se vydařil a naši chlapci v konkurenci šesti škol milevské oblasti
soutěž vyhráli.
V současné době se žáci 1. stupně a žáci mateřské školy zúčastňují plaveckého výcviku. Navštěvují plavecký bazén
v Táboře.
Počátkem roku jsme museli sáhnout k nepopulárnímu kroku – zvýšení ceny obědů pro „cizí strávníky“. Cena těchto
obědů se za posledních 5 let nezměnila a některé položky, ze kterých se cena obědy skládá, neodpovídaly současné realitě. I
po úpravě ceny na 58 korun za jeden oběd je jeho cena u nižší hranice při porovnání s ostatními školními jídelnami. Z těchto 6
Kč budou navýšeny hlavně položky na mzdové náklady, cena použitých potravin a cena energií.
V poslední době došlo také ke změně termínu pro vybírání sběrového papíru. Ten je nyní vybírán každý první čtvrtek
v měsíci, a to od 7 hodin ráno a po skončení vyučování od 15 do 16 hodin.
Kromě papíru mohou žáci ve škole ještě odevzdávat PET láhve, baterie a elektrické články, drobné elektropřístroje a
zařízení (varné konve, žehličky, radiopřijímače apod.). Také je možno odevzdávat použitý kuchyňský olej. Ten se odevzdává
v PET láhvích, nesmí obsahovat mechanické nečistoty a z láhví je třeba kvůli skladnosti vymáčknout přebytečný vzduch.
Ve čtvrtek 29. ledna obdrželi žáci vysvědčení za I. pololetí. 30. ledna byly pololetní prázdniny, na které letos v našem
okrese ihned navázaly prázdniny jarní. Ve škole byla tato doba využita ke stavebním pracím. Ve 2 třídách došlo k zakrytí
prosklených stěn sádrokartonovou stěnou a byla opravena spojovací chodba mezi budovou základní školy a školní jídelnou.
Mgr. Josef Himl

Ocenění úspěšných žáků školy
Žáci Základní školy v Sepekově byli na konci minulého školního roku oceněni v obřadní síni Městyse Sepekov za úspěšnou
reprezentaci obce na okresních i krajských vědomostních a sportovních soutěžích.
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ZE ŽIVOTA SPOLEČENSKÝCH ORGANIZACÍ
SKAUTSKÝ ODDÍL SEPEKOV
Se zahájením nového školního roku začaly i pravidelné
schůzky světlušek, vlčat, skautů a skautek sepekovského
oddílu. Konají se každý pátek od 17:00 do 18:30 hodin.
Jejich náplní je samozřejmě hraní nejrůznějších zábavných,
ale i naučných her, učení se novým dovednostem v oblasti
přírody a skautingu a letos také i putování po stopách
Jaroslava Foglara a jeho Záhady hlavolamu.

V listopadu jsme se spolu s oddílem Chyšky a Nadějkov
vydali na víkendovou výpravu do Českých Budějovic, kde
děti prochodily křížem krážem snad celé České Budějovice.
Staly se na chvíli špióny a detektivy a rozšifrovávaly tajné
zprávy.

V příštím roce v létě budeme s těmito oddíly chystat pro děti jubilejní 20. skautský tábor!
Chceš-li se k nám přidat, neváhej a klidně přijď!!!

(fotografie z letošního tábora u Chlistova)
Tereza Farová

ČSŽ Sepekov
V roce 2014 jsme uskutečnily ples ČSŽ, tradičně dětský karneval, ve spolupráci se Spolkem nadšenců pálení
čarodějnic, pobytový zájezd do Caorle v Itálii, Pohádkový les a adventní zájezd do Salzburgu.
Všechny pořádané akce se vydařily, zvlášť Pohádkový les měl vysokou návštěvnost a adventní zájezd snad i díky počasí měl
veliký ohlas.
Oproti uplynulým letům plánujeme od druhé poloviny února tvůrčí dílničky pro děti.
Další akce se budou vesměs opakovat, stejně jako v předchozích letech.
Změna je v cíli pobytového zájezdu. Tam jsme se díky klimatickým podmínkám rozhodly o jižnější letovisko, a to turistickou
vesničku Riccio na poloostrově Gaganu (Itálie). Informace pro případné zájemce: Termín 19.5. – 28.5.2015. Cena je cca
5 000,- za osobu včetně polopenze. Ubytování je v bungalovech, kde jsou dvě ložnice se dvěma lůžky, kuchyně s jídelnou,
terasa a koupelna s WC.
Věříme, že naše snažení přinese výsledky a návštěvníci našich akcí budou odcházet domů s dobrým pocitem a dobrou
náladou.
Jarmila Sedláčková
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Hasičský rok
SDH Sepekov má v současné době 55 členů a ve své
činnosti máme dobré výsledky. Věnujeme se jednak
požární prevenci, nicméně
v případě potřeby jsme
připraveni na zásah v rámci našeho okrsku. Naše zásahová
technika je v podstatě už desítky let stále stejná, a tudíž
její údržbě věnujeme mimořádnou pozornost a trvalou
péči. Vždyť Tatra 805 stojí v naší garáži již od roku 1959,
hlavní zásahové vozidlo-cisterna na podvozku Škoda 706
RTH byla vyrobena v roce 1963. Po několika opravách je
stále svěží a připravena k výjezdu.
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. Lidé si částečně surovinu odvezou
do sběrny sami, částečně nás předběhnou sběrači kovu,
kteří obec objedou s dodávkou a těžší kusy z hromad
připravených před domy naloží a odvezou do sběrny sami.
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 loňském roce nás
hostili hasiči z Božetic. Klání probíhá tradičně ve dvou
disciplínách, a to štafeta a požární útok. Každá obec posílá

do soutěže 2 družstva: provedení sport a zásah. Ve
sportovním pojetí soutěže vyhrálo družstvo hasičů
z Líšnice, provedení útoku stylem co nejbližším k reálnému
zásahu v případě požáru jsme vyhráli my, Sepekáři.
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 celého
milevského seriálu silové soutěže TFA, neboli „železný
hasič“. V kategorii žen obsadily naše reprezentantky v
celkovém hodnocení skvělé 4. a 6. místo, v kategorii
„muži“ obsadil náš reprezentant 10. místo. Vzhledem
k jeho šedinám je to také výborný výsledek. 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 říjnu na milevském náměstí.
Podzim je pro nás obdobím bilancování, zazimování
techniky a oslav. Jednak po podzimním úklidu zbrojnice
proběhne tzv. dohasná, no a navíc se navštěvujeme se
spřátelenými sbory na výročních valných hromadách. Ale
ty už naštěstí proběhly a my netrpělivě očekáváme jarní
sluníčko…
-jl-

Tříkrálová sbírka
Farní charita Milevsko ukončila Tříkrálovou sbírku rozpečetěním 37 pokladniček na MěÚ Milevsko ve čtvrtek 15.
ledna 2015 (7 pokladniček nebylo použitých). Celková částka činila 90.727,- Kč (což je o 1.045,- Kč méně než v loňském roce)
byla odeslána na účet Charity Česká republika. V roce 2014 se vybralo 91.772,- Kč v roce 2013 se vybralo 89.764,- Kč v roce
2012 se vybralo 65.802,- Kč a v roce 2011 to bylo 51.426,- Kč.
Při realizaci sbírky nám pomáhalo cca 30 dospělých a 60 dětí. Koledovalo se v Milevsku i v okolních obcích (např.
Sepekov, Božetice, Přeštěnice, Kvašťov, Podchyšská Lhota, Vlksice, Přeborov, Pechova Lhota, Kovářov, Slabčice, Písecká
Smoleč, Nadějkov atd.) . Dobrovolníci, dospělí i děti, skauti, děti z našeho NZDM, naši duchovní - všichni pomáhali - každý
podle svých možností, někteří koledovali jednou, někteří mnoho dnů. Ani letos se nepodařilo obejít celé Milevsko, zůstávají
nepokryté i vesnice v okolí.
Potřebovali bychom dobré lidi, kteří by nám v příštím roce pomohli – přihlásit se můžete kdykoli v průběhu roku.
(734 435 162, mail: charita.mil@centrum.cz) .
Kovářov
Předbořice
Slabčice
Písecká Smoleč
Pechova Lhota
Sepekov
Lašovice, Klučenice
Květov
Přeštěnice

5.269,- Kč
2.791,- Kč
3.625,- Kč
3.146,- Kč
5.660,- Kč
6.872,- Kč
2.228,- Kč
760,- Kč
4.797,- Kč

Božetice
Kvašťov a okolí
Vlksice
Přeborov
Klisinec, Dobrošov
Nadějkov a okolí
Milevsko a ostatní
Celkem

6.199,- Kč
2.010,- Kč
1.620,- Kč
1.250,- Kč
3.560,- Kč
9.694,- Kč
28.059,- Kč
90.727,- 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
i v zahraničí a na režii sbírky. Více na: http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/

Děkujeme všem, kteří obětavě pomáhali, a také všem, kteří jste do sbírky přispěli.
(Charita Milevsko)
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OKNO DO HISTORIE SEPEKOVSKA
Počátky Sepekova
Chceme-li se podívat na úplný počátek osídlení území Sepekova a jeho okolí, musíme se vrátit až do doby bronzové a
železné, však také toto místo patří k nejstarším na Písecku.
O prvním osídlení svědčí především mohylová pohřebiště v lese Chlumu. S odstupem i několika staletí ukládaly do starších
mohyl své mrtvé i další generace, proto se v Sepekově podařilo objevit staré slovanské hroby. Z jednoho pochází mince,
stříbrný denár českého knížete Vladislava I. z počátku 12. století, uložený v Národním muzeu v Praze. Mohyly nebyly nalezeny
jen na Chlumu, ale i na sepekovských Vrších, nebo v lese Čábelky.
První písemná zmínka o Sepekově pochází z roku 1243. Původně tato stará osada patřila takzvaným pánům ze
Skalice. Skalice bývala tvrz postavená Vítkovci nad rybníkem Chobot. Sepekovské panství dostal roku 1194 syn Vítka z Prčice,
zakladatele rodu Vítkovců - rovněž Vítek, jako dědictví. Ten se roku 1251 píše jako Vítek ze Sepekova, poté roku 1253 také
jako Vítek z Krumlova a pokládá se za zakladatele hradu v Českém Krumlově. Jeho synové Budivoj a Vítek vlastnili Sepekov a
Skalici až do roku 1272. V tomto roce se Budivoj připomíná naposledy. Vítek zde byl až do roku 1277. Podle některých názorů
se zde narodil Budivoji a jeho ženě Perchtě známý Záviš z Falkenštejna z rodu Vítkovců, údajný druhý manžel královny
Kunhuty, vdovy po Přemyslu Otakarovi II., popravený roku 1290 u hradu Hluboká. Teorie se však v tomto ohledu rozcházejí.
Od smrti Budivoje přestává být Skalice obydlená, jeho potomci se zdržují převážně na hradě v Krumlově, nebo na jiných
sídlech a tvrz nad Sepekovem brzy zaniká. Později Vítkovci o sepekovské panství přicházejí a dostane se v roce 1307 do rukou
Rožmberků.
Za husitských válek byl Sepekov vypálen, stejně jako tomu v té době bylo i u mnoha jiných míst s církevními objekty
a trvalo dlouhou dobu, než se opět vzpamatoval. I po tomto neklidném období zůstává v držení Rožmberků, kteří ho vlastnili
až do roku 1484, kdy jej prodali Zdeslavovi ze Šternberka.
Od roku 1530 patřil Sepekov k panství bechyňskému. Když pak roku 1569 prodal Jindřich ze Švamberka bechyňské
panství Petru Vokovi, byl Sepekov přidružen k panství milevskému, které získali Švamberkové již o sto let dříve. Poté přešel
majetek spolu s Milevskem od Švamberků na pány z Hodějova. Po konfiskaci majetku Hodějovských, což se odehrálo v období
po bitvě na Bílé hoře, připadl 23. 1. 1623 Sepekov jako dar od císaře Ferdinanda II. k panství premonstrátského kláštera na
Strahově pod správu Milevského kláštera.
Petra Bendová

Milí sousedé,
mezi Vás jsem přišel z Nadějkova, kde jsem minulá 3 období starostoval, přitom v samosprávě obce jsem už
čtvrtstoletí. Na radnici jsem byl tedy vystřídán a měl jsem to štěstí, že mohu využít své zkušenosti a zde sloužit (i když podle
vzdělání bych měl být spíš agronom).
Sepekov se mi velice líbí, nejvíce mne stále uchvacuje obdivuhodný pohled ze všech stran. Možná už si to ani
neuvědomujete a berete to jako samozřejmost. Středem je jistě náměstí; brzy se začne dostavovat kulturní dům a s tím je
spojena i úprava prostranství okolo. Ale ten krásný pohled z dálky je hlavně na panorama kostela, fary a stromoví. Je to
důležité veřejné prostranství, které by si také zasloužilo zušlechtění a úpravy. Aby měly smysl a trvalou hodnotu, bylo by
dobré plánovat je na veřejných debatách.
Známe dobrý způsob, jak sebrat od aktivních sousedů nápady, k čemu by měl veřejný prostor sloužit. V Nadějkově
jsme ho již použili dvakrát, na propojení celého náměstí s Farskou zahradou, kde vzniká skutečně veřejný krásný, praktický a
využitelný. Dělají to i Chyšky, navrhl bych ho i Vám.
Komunitní plánování se skládá ze dvou plánovacích setkání se zástupci obce a projektanta. Kéž na ně hlavně přijde co
nejvíce sousedů! Na prvním projdou prostranství a poznamenají si, co se jim na něm líbí a nelíbí. Potom třeba v hostinci
navrhují, co by se dalo vylepšit a změnit. Všechny návrhy se zapíší, obodují, vybere se z nich deset nejlépe hodnocených a
s těmi se pak dále pracuje.
Za nějakou dobu se uspořádá druhé plánovací setkání, kde již projektant seznámí veřejnost s návrhem úprav. Dále se
rozhoduje mezi variantami návrhů a zase se boduje.
Na základě toho se vypracuje definitivní projekt.
Realizace úprav už potom záleží na finančních možnostech obce, na dotacích, grantech, nadacích. Nadační podpora
úprav v Nadějkově byla možná právě jen díky tomu, že proběhlo úspěšné komunitní plánování za dobré účasti aktivních
občanů.
Věřím, že by se to mohlo podařit i sepekovským občanům.
Zdeněk Černý
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Z knihovny
V závěru loňského roku byla i v místní lidové knihovně dokončena výměna oken.
V loňském roce také proběhla výměna regálů v dospělém oddělení knihovny a letos se podařilo dokončit výměnu regálů
v dětském oddělení. Stávající regály byly již nevyhovující a hrozily i poraněním čtenářů.
Všichni současní čtenáři si obnovu vybavení knihovny pochvalují.
Měsíc březen je měsícem čtenářů a knihovna, tak jako každým rokem, si pro veřejnost připravila různé akce,
na které vás tímto zve.
Každou středu v březnu:
 registrace nových čtenářů zdarma
 Den otevřených dveří
 amnestie v knihovně (čtenáři mají možnost vrátit knihy, které mají doma déle než 1 měsíc bez poplatku)
 od 15 hodin čtenářské soutěže pro děti.
Srdečně zvu na čaj o páté pondělí 23. března.
Marie Mikešová

Projekty ELEKTROWINu pomáhají vysbírat více spotřebičů
Největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci starého elektra, ELEKTROWIN, funguje už desátým rokem. Za tu dobu
předal k recyklaci přes 13 milionů spotřebičů o celkové hmotnosti přes 230 000 tun, což představuje váhu 176 245
automobilů Škoda Octavia, jejichž výroba by trvala zhruba 4,5 roku.
Nepodařilo by se to bez aktivní spolupráce všech občanů ani bez nejrůznějších projektů, které informují o možnostech
zpětného odběru, upozorňují na význam recyklace a podporují domácnosti, které se chtějí chovat ekologicky.
Začátek u dětí a mládeže
ELEKTROWIN začíná už u dětí a mládeže. Do nového ročníku vstoupil v září 2014 projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět,
který organizuje společně s kolektivními systémy Asekol, Ekolamp a Ecobat. Dnešní děti začnou jednou rozhodovat, jak se
bude v českých domácnostech i ve firmách zacházet s odpadem a kolik se ho vyprodukuje. Tento projekt si klade za cíl
umožnit jim, aby se v budoucnu rozhodovaly správně.
Přímo na sběrných dvorech měst a obcí se děti učí třídit odpad v rámci projektu Zaskočte si pro radu,
jak se zbavit odpadu. Mohou s sebou přinést i drobné vysloužilé spotřebiče, aby si vyzkoušely, kam je správně odložit.
Zdarma a ještě s odměnou
ELEKTROWIN dělá vše pro to, abychom měli odevzdání spotřebičů k recyklaci pokud možno pohodlné. Proto vytvořil hustou
sběrnou síť z více než 13 000 míst zpětného odběru, kterou neustále zkvalitňuje.
Kromě sběrných dvorů měst a obcí nebo kontejnerů v ulicích, u prodejců a na dalších místech, ji doplňují také možnosti
odevzdávat spotřebiče při vytipovaných akcích. Obvykle to bývá navíc spojeno také s odměnou.
Tradičně úspěšné jsou například akce pořádané společně s největšími zoologickými zahradami pod společným názvem
S vysloužilci do ZOO. Návštěvníci zoologických zahrad v určeném termínu mohou za přinesený spotřebič získat slevu na
vstupném.
Premiéru měl v roce 2013 projekt s názvem Vlak do stanice Recyklace, realizovaný ve spolupráci se Zlínským krajem.
Recyklační vlak jezdil na trase Otrokovice-Zlín-Vizovice ve čtyřech pravidelných spojích denně. Cestující, kteří tohoto vlaku
využili, v něm mohli do sběrných košů odložit nepotřebný spotřebič, příležitost k tomu měli také přímo ve vybraných
stanicích. Za odevzdané elektro navíc každý získal slosovatelný kupon s možností vyhrát nový spotřebič. V roce 2014 projekt
pokračoval v Kraji Vysočina a Libereckém, Středočeském i Karlovarském kraji.
Jedinečnou možnost nabídnout své letité domácí pomocníky jako exponát do sbírek Národního technického muzea v Praze
nebo Východočeského muzea v Hradci Králové dostali loni účastníci zářijových Železných týdnů. Z přinesených spotřebičů,
které fungovaly také jako poukázka na slevu ze vstupného, si odborníci těchto muzeí vybrali ty nejzajímavější, které budou
postupně vystaveny. Celkem se do akce zapojilo 12 regionálních muzeí různého zaměření. V liberecké IQLandii například
přinesené spotřebiče využili jako názorné pomůcky při recyklačních workshopech.
Hasiči pomáhají sousedům i sobě
Jeden z nejúspěšnějších projektů ELEKTROWINu nese název Recyklujte s hasiči. Zapojilo se do něj už přes 1000 sborů
dobrovolných hasičů z celé ČR. Jubilejní tisící byl loni na podzim sbor z Nové Vsi na Liberecku. Hasiči pomáhají svým
sousedům dopravit staré spotřebiče k recyklaci i tam, kde je na nejbližší sběrné místo stále ještě daleko. A to včetně velkých a
těžkých kusů, které kvůli obtížné manipulaci dosud ležely někde v garáži nebo kůlně, ve sklepě či na půdě.
Princip projektu je jednoduchý, zúčastněná SDH ve svých obcích organizují sběrové dny, během nichž občany buď sami
navštíví, nebo určí místo, kam lidé mohou svůj elektroodpad přinést.
Hasiči za svou záslužnou práci v tomto projektu sbírají finanční odměny, které jim pomáhají například získat chybějící části
vybavení.
(placená inzerce)
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Společenská kronika – rok 2014
Opustili nás:

Lukeš Jaroslav, Sepekov 268
Kotalík Miloslav, Sepekov 249
Frajová Anna, Sepekov 426
Záhora Antonín, Sepekov 5
Mikešová Irena, Líšnice 66
Martínek Jiří, Sepekov 426
Kostínek Vladimír, Sepekov 240
Smrčinová Eva, Sepekov 263
Pláničková Anna, Sepekov 273
Zíková Marie, Sepekov 125
Peterka Jiří, Sepekov 46
Bečka Vladimír, Líšnice 53

Narodili se:

Sosna Tomáš, Sepekov 90
Kumhera Daniel, Zálší 6
Kos Dominik, Sepekov 177
Vlasáková Natálie, Sepekov 248
Stejskal Lukáš, Sepekov 190
Mácha Matyáš, Líšnice 31
Krahulová Ella Sofie, Sepekov 399
Stráňková Ivana, Sepekov 397
Kadlec Kryštof, Sepekov 187

Diamantovou svatbu oslavili:

Věra a Jan Kotalíkovi, Sepekov 136

Významné životní výročí oslavili
93 let

Pekárek Bedřich, Sepekov 14

91 let

Koutníková Marie, Sepekov 330
Soldátová Anna, Sepekov 16

90 let
Mácha Jan, Líšnice 50
Krejčová Vlastimila, Sepekov 426

85 let

Dvořáková Marie, Líšnice 80
Bočan Antonín, Sepekov 426
Kotalík Jan, Sepekov 136
Marešová Ludmila, Sepekov 426
Čižinská Marie, Sepekov 426
Alexa Karel, Sepekov 230

80 let

Marešová Zdeňka, Sepekov 207
Cvrčková Blažena, Sepekov 426
Kotalík Otokar, Sepekov 185
Tupý Václav, Líšnice 46
Szücsová Marie, Sepekov 307
Grögerová Marie, Sepekov 233
Novák František, Sepekov 310
Krupičková Stanislava, Sepekov 9

Sňatek uzavřeli
V obřadní síni Městyse Sepekov:

Hotýlek Mlýn Maděrovka:
V Líšnici u rybníka „Kovárna“:
Kostel Panny Marie Sepekov:

Jiří Petr, Opařany & Vladislava Petráková, Opařany
Petr Pavlíček, Milevsko & Jana Macháčková, Milevsko
Milan Dočekal, Praha & Ivana Dzubová, Horní Slavkov
Jan Mička, Sepekov & Katarína Martinková, Sepekov
Jakub Šmída, Č. Budějovice & Markéta Vostřáková,
Česká Třebová
Michal Haškovec, Bernartice & Milena Bartůňková,
Bernartice
Tomáš Jacik, Turnov & Veronika Králová, Milevsko
Ondřej Kosobud, Sepekov & Hana Karochová, Dobříš

Zpracovala Ivana Šťastná
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Prostě Sepekov……
….. jde o videoprojekt obsahující záběry ze Sepekovska.
Konkrétně samotného Sepekova, Líšnice, Zálší, vodních ploch a
toků, přírodních a památkových rezervací.
Jednotlivé snímky pořízené ze země či shora pomocí
dronů, chcete-li kvadrokoptérů, budou doplněny o krátké
záběry z kulturních nebo sportovních akcí pořádaných
sepekovskými a líšnickými spolky, organizacemi a kluby.
Název tohoto projektu pochází z letecké fotografie
(umístěna na sociální síti) pořízené nad sepekovským náměstím
během tradičních poutí.
Proto název ''Prostě Sepekov''.
Celková doba propagačního videa o Sepekově a jeho okolí je
vytyčena na 5 - 7 minut s doprovodem uklidňující melodie.
Specialita projektu je připravená pro místní, regionální nebo
krajské společnosti, firmy či organizace formou partnerské
spolupráce na videu. V nominaci je přes pět desítek partnerů a je na nich, zda budou chtít ''Prostě Sepekov'' podpořit.
Samotná ukázka kompletního videa veřejnosti s bohatým programem je předběžně naplánovaná na sobotu 9. 1. 2016.
V článku jsem vám, občanům Sepekovska, chtěl stručně přiblížit, co již probíhá ve videodokumentaci a nadále bude.
Ohledně veškerých informací, spolupráce, nápadů aj., mě stačí jakkoliv kontaktovat.
Michal Koutník, tvůrce projektu

Výstavba v letošním roce
Při přípravě rozpočtu městyse na rok 2015 se tak jako každoročně zabýval Výbor pro stavební činnost v obci
stavbami, které by se měly v tomto roce realizovat. Většina plánovaných staveb je po stránce projektové a technické
připravena z let 2009/2010, kdy bylo na jejich realizaci žádáno o dotaci. Z důvodu, že dotace na tyto akce nebyly poskytnuty,
byly prováděny jiné akce.
Největší stavbou, která se odkládá již 20 let je dostavba víceúčelového kulturního zařízení. Na tuto stavbu nelze již
v současné době získat dotaci a v době, kdy na dostavbu byla podána žádost z Regionálního operačního programu, nebyla
dotace přiznána. Další velkou a důležitou stavbou je zateplení objektů základní školy a školní jídelny. Na tuto akci bude
podávána žádost o dotaci v březnu letošního roku.
Stavební výbor dále doporučil k realizaci dokončení stavby kanalizace od č.p. 239 (dříve Tomáškovi) až za železniční
trať k domu č.p. 213 (Peterkovi). Opět je realizace ale vázána na poskytnutí dotace. Na tuto kanalizaci už léta čeká 17
vlastníků rodinných domů.
V sídlišti u nádraží je nutno provést rekonstrukci vodovodu, který je v havarijním stavu a současně i rekonstrukci
stávající kanalizace. Na obě stavby jsme podávali žádost o grant u Jihočeského kraje.
Některé místní komunikace jsou v žalostném stavu, a proto v letošním roce doporučil stavební výbor položení
nového asfaltového povrchu na místní komunikaci „Na Skále“ od č.p. 75 k č.p. 158, je to sice jen část, ale další doporučujeme
realizovat v příštím roce. Nezapomněli jsme ani na opravu křížků a pomníků. I na tyto akce byla podána žádost o grant
z grantových programů Jihočeského kraje. V plánu je oprava hřbitovní zdi, márnice a výstavba chodníků na hřbitově. Na
vybudování chodníků je rovněž požádáno o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje. Mimo tyto velké a finančně
náročné stavby je třeba provádět údržbu bytů v majetku obce, u kterých se opakovaně objevují značné závady.
Sami všichni víte, že v obci je mnoho problémových míst, zejména stav místních komunikací, ale i kanalizací včetně vodovodů,
které se musí řešit zároveň. Tímto neutěšeným stavem se chceme i v budoucnu určitě zabývat a postupně závady
odstraňovat a shánět dostatek financí z jiných zdrojů než z rozpočtu obce. Pokud se podaří získat dotace, které jsem uvedl, je
reálná možnost tyto stavby v letošním roce alespoň zahájit, nejlépe i dokončit. V příštím vydání Zpravodaje vás budeme dále
o všem informovat.
za Výbor pro stavební činnost v obci
Stanislav Sedláček
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Změna místa ukládání trávy a nedřevnatého bioodpadu
Komunitní kompostárna v lokalitě v blízkosti areálu ZVVZ Milevsko byla zrušena z důvodu, že v režimu, v jakém je zde
provozována, porušuje stávající legislativu v oblasti nakládání s odpady a obci hrozí zvýšené riziko sankcí ze strany dozorových
a kontrolních orgánů. Zastupitelstvo městyse proto rozhodlo na svém 4. zasedání konaném dne 19.2.2015 o změně umístění
komunitní kompostárny. Novým místem pro uložení trávy a rostlinných nedřevnatých zbytků byly zvoleny pozemky u
Chobota (parc.č. 1333/1, 1333/2, 1333/9 v k.ú. Sepekov, viz mapový zákres).
(bam)

Poplatek za odpad
Místní poplatek za odpad pro rok 2015 je stanoven ve výši 500,- Kč/poplatníka. První polovina poplatku pro občany s
trvalým pobytem na území Městyse Sepekov je splatná nejpozději do 31.3.2015, druhá polovina pak do 31.10.2015.
Poplatek je možné bezhotovostně na účet městyse
číslo účtu 0640030339/0800,
variabilní symbol "číslo domu",
specifický symbol pro Sepekov "1", Líšnici "2", Zálší "3".

Společnost RUMPOLD, s.r.o. Tábor bude po celý rok 2015 provádět svoz komunálního odpadu v týdenním režimu,
pondělí každý týden.

Nabídka bezplatného přidělení kompostéru
Stále platí nabídka bezplatného přidělení kompostéru pro trvale žijící občany Sepekova, Líšnice a Zálší. Jedná se o kompostéry
typu IKST 800C, objem 800 litrů. Kompostéry jsou přidělovány zdarma formou uzavření smlouvy o výpůjčce, po 5 letech
přejde kompostér do vlastnictví žadatele. Žádost je možné osobně vyřídit v kanceláři Úřadu městyse Sepekov.
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Dění v Líšnici
Tak co pak se nám to v Líšnici za poslední dobu událo. Vezmeme to třeba od…
Na začátku adventu se u nás slavnostně rozsvěcel vánoční strom. Hasiči nemuseli jako obvykle do lesa, stačilo jen
nazdobit. Stromek tentokrát dodala obec. Nutno říci, že po nasvícení jsme se shodli, že sepekovští se buď spletli, nebo nás
mají tak rádi, že nám dali hezčí stromek než mají sami. Místní ženy si pro děti připravily malé dárečky a hasiči pohoštění.
V prosinci pak do vsi přišel Mikuláš s anděly a čerty. Nevíme jestli by přišel sám od sebe, ale pozvání Líšnického
okrašlovacího spolku odolat nemohl. Sice kvůli nám
mu nezbyl čas na Brno, ale prý si ty naše děti
nemohl nechat ujít.
Na Štědrý den Líšnický okrašlovací spolek
pořádá „Vánoční koledování“. Koledování probíhá
asi takto. V předvečer se sejde pár nadšenců a
obejde se zastávkami celou vesnici. Při zastávkách
na místech, která jsou každý rok stejná, se hrají a
zpívají koledy. Vždy potěší, když se někdo dokáže
odpoutat od televizní obrazovky, vyjde ven a třeba
si také zazpívá. Koledování se konalo již po deváté.
V lednu se konal již tradiční hasičský ples.
Je třeba ocenit, že hasiči mají vždy s přípravou
hodně starostí. Ne vždy tomu odpovídá výsledek,
tím myslím návštěva. V letošním roce se na stejný
den sešly plesy v Sepekově – Obecní a náš Hasičský.
Snad se v dalších letech dokážeme domluvit tak, aby
se situace neopakovala a akce si navzájem
nekonkurovaly. Jinak ples byl vydařený a všem, kteří
se účastnili, se líbilo. Před začátkem postního období před Velikonoci se u nás, stejně jako v mnoha jiných obcích, konal
masopustní průvod. Přes slabá očekávání nás účast počtu masek překvapila. Muzikanti hráli skvěle, lidé v poměrně slušném
počtu již čekali před domy, nebo po zazvonění otevřeli. Někteří dokonce připravili maskám doslova hostinu. Prostě myslím
vydařený ročník. Mimochodem po znovuobnovení v Líšnici již sedmý. Po ukončení masopustního průvodu se šlo do místního
sálu, kde ženy pořádaly pro děti karneval. Ten se také vydařil. Dětí i dospělého doprovodu přišlo hodně.
V loňském roce se v Líšnici kromě běžné údržby udělal nový plot okolo nohejbalového hřiště, vyměnily se vchodové
dveře do osadního výboru a okna části sálu a na toaletách. Také byl zrekonstruován přepad z rybníka Kováříkův. Na letošní
rok je v plánu Městyse Sepekov vybudování přístřešku u hasičské zbrojnice, protipovodňové úpravy nad cestou u čp.22,
oprava stropu v kapličce, úprava vtoku do zatrubněné vodoteče a další drobné věci.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojují do chodu naší vesničky. I třeba jen svoji
účastí nebo přítomností jako obecenstvo. Bez vás, pro které se všechny tyto akce konají, nemá nic cenu.
Petr Urban

Kulturní dům v Sepekově – informace o dostavbě
Záměr výstavby nového kulturního domu v Sepekově sahá do druhé poloviny osmdesátých let minulého století.
Následně byla dle zpracované projektové dokumentace realizována dodnes stojící část, kde byla počátkem devadesátých let
otevřena restaurace Obecní dům.
V letech 2007 – 2008 byly přepracovány projekty na dostavbu kulturního domu v původní velikosti, nepodařilo se
však získat dotaci a výstavba se zatím z důvodu příliš velikých vlastních investic nerealizovala.
V minulém volebním období byly provedeny další kroky k jeho dostavbě. Zastupitelstvo městyse odsouhlasilo z důvodu
úspory investic a menší ekonomické náročnosti budoucího provozu zmenšenou verzi dostavby. Následovalo zadání
zpracování projektové dokumentace dostavby a s tím spojených úprav i stávající části objektu. To se týká hlavně zlepšení
tepelně technických vlastností pláště budovy, které současným požadavkům na úspory energií nevyhovují. Dále byly
připraveny podklady a žádost o vydání nového stavebního povolení, které nabude právní moci v průběhu měsíce března.
Zároveň vybraná firma připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby dle zastupitelstvem schválené zadávací
dokumentace. Když vše proběhne bez komplikací, bude po dodržení všech zákonných lhůt vybrána realizační firma do
poloviny dubna. Předpokládaná doba realizace výstavby je do října roku 2016. Snad se v této přípravné fázi vše podaří a
v příštím Zpravodaji budeme moci informovat o dalším průběhu dostavby kulturního domu.
Pavel Benda místostarosta

16

Výběr z časopisu žáků ZŠ a MŠ Sepekov

Co nového ve škole?
Na první výlet v letošním roce jeli žáci 8. třídy do Českých Budějovic na Zemi Živitelku.
1) Žáci 2. až 9. třídy se vydali 10. a 11. září na exkurzi do Prahy. Navštívili Museum Karlova mostu. Z paluby výletní lodě
viděli spoustu památek a dozvěděli se hodně zajímavostí.
2) Žáci 8. a 9. třídy měli možnost si popovídat s paní Evou Bor, která za minulého režimu emigrovala do amerického
Seatlu.
3) Týden nato k nám zavítal pan Kosík. Vyprávěl nám, jak to vypadalo v Sepekově za první světové války.
4) Druhý den k nám přišla bývalá žákyně školy Jana Kálalová. Seznámila nás se zásadami první pomoci.
5) Na „vydařený“ výlet se vydala 8. třída. Dne 14. října jeli vlakem do Tábora do kina na film Země 3 000. Ale dostali se
pouze za božejovické nádraží. Pak se rozbil vlak, a protože by nestihli představení, žáci jeli domů.
6) Po podzimních prázdninách jsme vyráběli drobnosti na vánoční stánky.
7) Devátá třída se 20. listopadu měla možnost podívat do SOŠ a SOU v Písku. Také navštívil státní hřebčinec, kde je
přivítal senátor a ředitel podniku Ing. Karel Kratochvíle (na snímku v uniformě).

připravily: Hana Farová a Jaromíra Rybáková, 8. tř.

Perličky ze školní lavice
Při hodině němčiny v osmé třídě vyzve paní učitelka žáky: „Přečtěte mi spojení: „Na klar.“ Žák přečte
,,Na, Kláro.“
Při kroužku školního časopisu: „Paní učitelko, my, když jdeme vybírat příspěvky, tak nám zavírají dveře před nosem.“ Paní
učitelka: „Tak na ně musíš jinak.“ Odpověďˇ zní: ,,Dytˇ jo, já jsem jim do těch dveří strčil nohu.“
V 9. třídě při hodině výchovy ke zdraví vyzve paní učitelka: „Popište mi vývin dítěte.“ Žák: „Novorozenec, kojenec, batole,
předškolní věk, mladší školní věk, dorost.“ Učitelka: „A pak?“ Žák: „Muži A, B.“
V 9. tř. vyučující: „Co je tohle za zemi?“ Žák: „Japonsko.“ Vyučující s podivem: „Na mapě Evropy?“
V 9. tř. vyučující: „ Anonymně napište …“ Žák: „A máme se podepsat?“
připravili: Vít Urban, 8. tř.,
Natálie Fejtová, 7. tř.
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Výtvarná soutěž

Ani v letošním časopise nesmí chybět výtvarná soutěž. Po dlouhém přemýšlení jsme se rozhodli pro téma: Papírový drak.
Obrázků jsme od vás dostali opravdu hodně. Vybrat vítěze nebylo vůbec jednoduché, proto jsme se rozhodli rozdělit soutěž
do dvou kategorií.
V první kategorii: 1. a 2. třída se umístili:
1. místo: Linda Králová, 1. tř.
2. místo: Lukáš Volf, 2. tř.
3. místo: Luboš Novotný, 2. tř.
Ve druhé kategorii: 3. a 4. třída se umístily:
1. místo: Iveta Lelková, 4. tř.
2. místo: Ema Kočová, 3. tř.
3. místo: Adéla Kotalíková, 3.tř.
připravily: Vendula Plavcová, Klára Steklá, 9. tř.

Kroužky

V každé škole, tedy i v té naší, najdete plno zájmových kroužků. Pokud si však někdo přesto nevybere, může na kroužky
docházet i mimo školu.

Školní kroužky
Sportovní hry - Můžou chodit děti od 7 do 15 let. Naučíte se hrát spoustu nových her, např. basketbal, házenou, fotbal.
Jóga - Můžou chodit děti i dospělí. Naučíte se tu jak správně dýchat při cvičení. Doba konání je každé úterý ve 14 hod.
Dovedné ruce - Můžou chodit děti od 7 do 11 let. Naučíte se jak vyrábět různé maličkosti na výstavu. Doba konání každou
středu od půl 1. Časopis - Můžou chodit děti od 6. do 9. třídy. Naučíte se psát články, psát na počítači, vyhledávat informace
na internetu…

Mimoškolní aktivity
Skaut- Můžete tam chodit každý od 7 do 15 let. Zábava zahrnuje pobyt v přírodě a hry, které vymýšlejí skautský vedoucí.
Naučíte se jak se neztratit v přírodě jak si poradit. Scházíme se každý pátek od 17 hod na faře. Hasiči- Můžou chodit děti od 7
let až do dospělosti. Zábavu připravují vedoucí, do které patří hry a cvičení na závody. Každoročně chodíme i o velkých
prázdninách cvičit do tělocvičny nebo pod širák do „ Břízek“. Doba konání je vždy upřesněna předem. Fotbal- 1) PřípravkaMůžete tam chodit od cca 4 do 10 let. Učíte se správnou techniku jak hrát fotbal. Jezdí se na různý, turnaje a zápasy.
Scházíme se každý 2) Starší žáci- Můžete tam chodit od 11 do 15 let. Zúčastní se turnajů, zápasů a přátelských zápasů. Doba
konání úterý a pátek od 5 hod.
Atletika- Můžete tam chodit od 4 do 16 let. Zúčastnění se atletických závodů. Učí se tam hod koulí, hod oštěpem, běh.
Doba konání každé úterý a čtvrtek na školním hřišti.
připravila: Kateřina Hanusová,9. tř.

Návštěva ze Seattlu
V polovině letošního září k nám na besedu v rámci projektu
Příběhy 20. století zavítala paní Eva Bor, která již 47 let žije v
americkém Seattlu. Vyprávěla nám o tom, jak se dostala do
Ameriky za dob komunistické totality. Žáci nadšeně naslouchali
jejímu vyprávění o tom, jak těžce si musela v bývalém
Československu vydobýt právo na vzdělání, jak se její rodině
podařilo emigrovat a jak nelehké byly začátky v cizí zemi.
Dozvěděli jsme se také mnoho zajímavostí o Seattlu a o životě
v současné Americe. Každý rok paní Eva Bor navštěvuje své
příbuzné v Milevsku, proto se nám podařilo pozvat ji na besedu
do sepekovské školy. Pro mnohé žáky bylo její vypravování
nezapomenutelným zážitkem. Všechny nás zaujala svým vlídným a milým vystupováním a smyslem pro humor. Abychom na
ni měli památku, společně jsme se s ní vyfotili.
připravila: Jaromíra Rybáková
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Kousek z naší historie

Vzhledem k tomu, že jsme si letos připomněli sté výročí začátku první světové války, přinášíme vám krátký portrét muže,
jehož smrtí vše začalo. František Ferdinand d’Este byl synovec císaře Františka Josefa I. Měl v plánu uskutečnit po usednutí na
trůn jako František II. přeměnu rakousko-uherské monarchie ve federaci Spojených států Velkého Rakouska a hodlal odstranit
státní dualismus, který monarchii dělil na rakouskou a uherskou část. Bohužel se nic z jeho plánů neuskutečnilo, protože na
Františka Ferdinanda d'Este byl spáchán 28. června 1914 v Sarajevu, hlavním městě Bosny a
Hercegoviny, atentát. František Ferdinand d'Este a jeho choť Žofie Chotková byli zastřeleni
srbským separatistou Gavrilo Principem. Atentát byl záminkou k vypuknutí 1. světové války.
Rakousko potrestalo Gavrila Pricipa 20 lety vězení (byl vězněn v Terezíně), Danila Iliče (vůdce
atentátníků) trestem smrti.
připravil: Filip Šťastný, 7. tř.

František Ferdinand d’Este s manželkou Žofií Chotkovou

Beseda s panem Kosíkem

Pan Kosík, který se zajímá o historii, nám vyprávěl o 1. světové válce, která začala v roce 1914. Letos
uplynulo 100 let od jejího vypuknutí. Dozvěděli jsme se o tom, jak to v té době vypadalo v Sepekově.
Pamětníci už bohužel nežijí. Jména padlých v první světové válce jsou napsána na pomníku před úřadem
městyse a také na místním hřbitově.
připravila: Jaromíra Rybáková, 8. tř.

Devátá třída 2014/15

Žáci, kteří v červnu opustí naší školu.

Omlouváme se všem, kteří svými články přispěli do školního časopisu ŠKOLNÍ VÝQĚT
a na které se v obecním Zpravodaji nedostalo místo.
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Městys Sepekov pořádá a zve
 V sobotu 28.3.2015 zájezd do divadla Radka Brzobohatého na odpolední divadelní představení Klec bláznů. Cena
vstupenky včetně dopravy je 290 Kč.
Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři úřadu městyse.
 Pro starší děti dětský ples v sobotu 14. března 2015 v 17 hodin.
 15. srpna 2015 posezení s muzikou pod kaštanem. Zveme všechny profesionální i amatérské muzikanty, kteří si rádi
zahrají.

Z důvodu rekonstrukce podlah bude ve dnech 28. 4. – 7. 5. 2015
kancelář úřadu městyse zavřena. Děkujeme za pochopení.

Zde může být už v příštím číslem vaše reklama za symbolickou částku od 50,- Kč.

Informační zpravodaj Městyse Sepekov – 398 51 Sepekov 174, tel. 282 581 211, 382 581 054
www.sepekov.eu, email: mestys@sepekov.cz, knihovna@sepekov.cz
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