Vážení občané,

další rok se blíží ke konci a stejně jako vloni i letos bohužel
naše dění ovlivňuje COVID-19. Určitě bychom si všichni
přáli, abychom již toto období měli jednou provždy za sebou,
ale každodenní realita nás přesvědčuje o tom, že se musíme
ozbrojit trpělivostí.
Neváhám letošní rok nazvat rokem opatrnějším, co se investičních akcí týče. Z důvodu vyčkávání na vývoj ekonomické
situace a s tím spojenými daňovými příjmy přicházejícími od
státu do rozpočtu našeho městyse jsme se rozhodli neriskovat
a vyčkat, jak se situace vyvine. Proto se rok 2021 stal nejméně investičním za posledních patnáct let. Nutností se však
stala oprava střechy spojovací chodby mezi tělocvičnou
a školní jídelnou základní školy, která byla v havarijním
stavu. Z finančního daru od společnosti Kámen a písek
s.r.o. Český Krumlov vzniklo z nevyužívaného chátrajícího
objektu v areálu základní školy sociální zařízení se skladovacím prostorem, aby žáci využívající zahrady a pergoly již
nemuseli odbíhat do školy.

Soustředili jsme se na změny územního plánu. Byla schválena změna
č. 4 týkající se požadavků občanů na
výstavbu rodinných domů a rozdělení
území umožňující budoucí výstavbu
rodinných domů. Změna č. 5 týkající
se přesunu lomu, technologické linky,
skládkování kameniva a technického
zázemí do lokality za bývalé zemědělské družstvo směrem na
Mazelov byla zahájena na základě platného a závazného výsledku místního referenda. Změna č. 6 týkající se regulačního
plánu na území severovýchodní části Ševětína je ve stavu
rozpracovanosti. Změna č. 7 týkající se projektu výstavby
čerpací stanice a rychlého občerstvení je ve stavu získávání
kladných stanovisek dotčených orgánů. Ve stavu úvah je
zahájení změny č. 8 na projekt odpočívky Neplachov.
Velká změna nejen pro Ševětín, ale z hlediska spádovosti
i pro přilehlé obce, nastane po dokončení vybudování základ-

1

ní technické vybavenosti na ploše určené územním plánem
Ševětín pro výstavbu rodinných domů. Realizací projektu
vzniknou desítky nových stavebních parcel a lze předpokládat, že přibydou i stovky nových občanů. Investor již
zadal na dané území zpracování územní studie, čímž je tento
projekt prakticky zahájen.
V letošním roce jsme zpracovali podklady a podali žádosti
o dotaci na dva projekty, a to „Obnova vybavení školní
kuchyně Ševětín“, kde jsme byli s podáním žádosti úspěšní.
Druhý projekt s názvem „Fit hřiště Ševětín“ se vyhodnocuje.
I když kulturním akcím současná doba moc nepřeje, našla
se odvážlivkyně, která si od listopadu pronajala místní kino.
Těšíme se nejen na promítání filmů, ale i na kulturní a společenské akce, které si pro nás připraví. Se složitostí zkoušek
a realizací kulturních akcí se potýká i Blaťácký soubor, ale

i ten vyhlíží lepší časy, aby mohl svým tancem a písněmi
opět těšit příznivce folklóru.
Dění v našem městysu velkou měrou ovlivňuje i sportovní
činnost. Jednotlivé oddíly vzorně reprezentují Ševětín
a poděkování si zaslouží nejen samotní členové, ale především trenéři za ohromnou trpělivost a čas věnovaný dětem.
Na pilno letos měli i naši místní hasiči. Častokrát byli sirénou
povoláni k různým zásahům. Rychlý výjezd a vždy podaná
pomocná ruka jsou skvělou vizitkou tohoto sboru.
Přeji Vám, abyste prožili klidné a spokojené vánoční svátky
a v příštím roce se dařilo Vám i Vašim blízkým.
Romana Hajská
starostka městyse

Kouř z komínů není nikomu příjemný
V zimním období, když nastane topná sezóna, se Ševětín
často zahalí do štiplavého kouře, vycházejícího z komínů.
Žádáme občany, aby v kotlích topili pouze palivy, která jsou
vhodná pro jejich konkrétní typ kotle, a nespalovali nevhodná paliva, mokré dřevo nebo dokonce domovní odpad. Myslete na své zdraví, ale buďte ohleduplní i ke svým sousedům
a spoluobčanům a nezamořujte životní prostředí sobě ani
ostatním.
Od 1. září 2022 kotle na pevná paliva o jmenovitém tepel-
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ném příkonu do 300 kW musí splňovat parametry 3. emisní
třídy, což znamená, že kotle 1. a 2. emisní třídy je od tohoto
data zakázáno provozovat a při porušení zákona hrozí pokuta
až 50.000,-- Kč. Je pravděpodobné, že část obyvatel bude
i nadále topit uhlím, dřevem nebo peletami z dřevního odpadu. Tyto občany bychom rádi požádali, aby zvážili přechod
na jiný typ vytápění svých nemovitostí a například využili
i možnosti aktuálních dotací se zaměřením na ekologizaci
vytápění.
Rada městyse Ševětín

Využívání veřejné kanalizace má svoje pravidla
V poslední době se potýkáme s nutností oprav veřejné
kanalizace, která je zanesena odpadem, který do ní nepatří.
Kanalizace je určena pouze pro splaškové vody z domácnosti
(splašková voda z koupelen, kuchyní a WC) a dešťovou vodu
tam, kde to nelze jinak vyřešit, popř. je to dáno historicky.
V žádném případně nelze svádět do kanalizace odpadní vodu
obsahující tuky, odpadní vody z hospodářských budov, ropné
látky, barvy, ředidla, jedy, pesticidy, omamné látky, žíraviny, hořlavé a výbušné látky apod. Rovněž je třeba zamezit
možnosti vniknutí písku, hlíny, textilií, kovů, skla apod. To
se týká jak spádové kanalizace, tak i částí kanalizace, kde je
nutné splaškovou vodu přečerpávat. Stejně tak do kanalizace
nepatří dámské hygienické potřeby, pleny a dětské hygienické kapesníky, zejména pak uvedený odpad nepatří do části

kanalizace, kde se musí odpadní voda přečerpávat čerpadly.
Žádáme všechny občany o důsledné dodržování pravidel pro
používání kanalizace, zvláště pak občany v Drahotěšické
ulici a majitele zahradních domků a rodinných domů pod
hřbitovem, kteří již po první havárii čerpadel byli na problém
s kanalizací upozorněni. Bohužel po čase byla opět kanalizace v této lokalitě zanášena odpadem, který tam nepatří do
takové míry, že došlo k úplnému zanesení čerpadel a opětovně musela být provedena celková oprava. Tyto opravy nejsou
vůbec levné, stejně tak nejsou levná nová čerpadla, a je nutné
si uvědomit, že takto „zbytečně“ vynaložené náklady prodražují vodu pro všechny občany Ševětína.
Rada městyse Ševětín

Místní referendum v Ševětíně
Spolu s volbami do Poslanecké sněmovny v říjnu tohoto roku
proběhlo v Ševětíně i místní referendum týkající se změny
územního plánu městyse Ševětín řešící záměr přesunu technologické linky na zpracování kamene a jeho skladování do
prostoru za bývalým zemědělským družstvem. V souvislosti
s tím se tak referendum týkalo i případného prodlužování
těžby v stávajícím lomu.
Znění otázek zformuloval Přípravný výbor pro konání místního referenda v obci Ševětín a zastupitelstvu městyse zákon
o místním referendu zakazuje jakkoliv otázky pozměňovat.
Vzhledem k tomu se Rada městyse rozhodla podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu s cílem vyřadit
otázku číslo 2 a přispět tak ke srozumitelnosti referenda. To
proběhlo v době, kdy termín referenda byl jasný a byl dostatek času na rozhodnutí soudu, čímž nebylo konání referenda
ohroženo, a ani to nebylo záměrem Rady městyse. Přestože
Nejvyšší správní soud konstatoval, že použitá formulace
v otázce č. 2 není zcela neutrální, kasační stížnost zamítl
a otázka č. 2 se tak stala pro místní referendum platnou.
Reálné výsledky platného referenda mohly být jenom dva,
a to buď že voliči umožní zahájení pořízení změny územního
plánu, nebo toto zahájení neumožní. Výsledek ve smyslu
„zastupitelé rozhodnou a od zítřka na katastru obce společnost Kámen a písek nebude provozovat žádnou činnost“
(zjednodušeně řečeno) nebyl reálný, a pokud někdo takový
výsledek sliboval, ať už při získávání podpisů pod petici
nebo při kampani, záměrně říkal nepravdu.
K místnímu referendu proběhla i poměrně rozsáhlá kampaň
obou stran. Černožlutá kampaň přípravného výboru „Jednoduše, anonymně“ dvakrát ANO kontrastovala s kampaní
společnosti Kámen a písek letákem dvakrát NE a nikoho tak
nemohla nechat na pochybách, kdo jaký záměr prosazuje.
Přípravný výbor přesvědčoval občany, aby nesouhlasili
s provedením změny územního plánu a s prodlužováním těžby a drcení kamene v katastrálním území Ševětína, společnost Kámen a písek se snažila přesvědčit občany o přesunu
kamenolomu do vzdálenější části od Ševětína. Velmi nás
mrzí, že poskytované dezinformace nebo neúplné informace
předkládané přípravným výborem nepřímo přispěly k nenávistným útokům na sociálních sítích na některé zastupitele
městyse.

Místní referendum dopadlo takto:

Celkový počet oprávněných osob ve volebním okrsku zapsaných ve výpisu ze seznamu oprávněných osob:
1103
Počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací
lístky a úřední obálky: 				
681
Počet odevzdaných úředních obálek: 		
629
Otázka č. 1: Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo městysu
Ševětín zamítlo změnu územního plánu, na základě kterého
by měla být vybudována nová technologická linka na zpracování kamene a jeho skladování na území městyse Ševětín
v prostoru za bývalým zemědělským družstvem směrem na
Mazelov?
Výsledky hlasování pro otázku č. 1:
Celkový počet platných hlasů:
		
621
Počet platných hlasů pro odpověď ANO: 		
243
Počet platných hlasů pro odpověď NE:
		
368
Počet oprávněných osob, které neoznačily křížkem žádnou
odpověď na otázku a zdržely se tak hlasování:
10
Otázka č. 2: Jste PROTI provozu stávající drtící linky
kamene a dalšímu prodlužování těžby v stávajícím lomu,
které zásadně zhoršují životní podmínky, obtěžují prachem,
hlukem, otřesy a dopravou, a souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo městyse Ševětín podniklo veškeré kroky a opatření, aby
dalšímu prodlužování těžby a drcení kamene v katastrálním
území Ševětína zabránilo?
Výsledky hlasování pro otázku č. 2:
Celkový počet platných hlasů:
		
623
Počet platných hlasů pro odpověď ANO: 		
258
Počet platných hlasů pro odpověď NE:
		
357
Počet oprávněných osob, které neoznačily křížkem žádnou
odpověď na otázku a zdržely se tak hlasování:
8
Na základě zákona o místním referendu se výsledek stal platným a zároveň i závazným, a to z důvodu, že na obě otázky
s odpovědí NE hlasovalo více než 35 % oprávněných osob
zapsaných v seznamech oprávněných osob a zároveň hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, v počtu více než 25 % oprávněných
osob zapsaných v seznamech. Jinými slovy, aby bylo referen-
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dum platné, muselo být odevzdáno minimálně 387 platných
hlasů a aby bylo zároveň i závazné, muselo být na každou
jednotlivou otázku odevzdáno minimálně 276 platných hlasů
a hlasovala pro ni nadpoloviční většina oprávněných osob,
které se místního referenda zúčastnily.
Pokud bychom vyhodnocovali výsledek pouze z hlediska
odpovědí na otázky ANO, místní referendum by nebylo ani
pro jednu otázku závazné, protože tyto odpovědi označilo
tak malé množství občanů, že by nebyly splněny zákonné
požadavky místního referenda.
Výsledek místního referenda utvrdil zastupitele městysu
v přesvědčení, že umí odhadnout názor většiny občanů, když
na projektu přesunu lomu pracují již mnoho let. Bohužel
přípravný výbor zdržel přesun kamenolomu, tudíž i realizaci
rekultivace na lesopark Nová kopanina skoro o dva roky. To
je reálný výsledek aktivit přípravného výboru. Věříme, že
prohlášení některých členů přípravného výboru „jsem demokrat a budu respektovat výsledek referenda“, nebyla jen planá
slova vyřčená před konáním referenda, a změna územního
plánu i samotná realizace přesunu technologické linky a poté
i těžby již proběhne bez dalších průtahů.

Odpočívka Neplachov
V květnu letošního roku se na nás obrátila společnost Ředitelství silnic a dálnic a požádala městys o vyjádření k záměru
projektu odpočívky Neplachov. Ta by měla být vybudována
částečně na katastrálním území městyse Ševětína a obce Neplachov za lokalitou Švamberk. V současné době na dálnici
D3 není žádná odpočívka, což vede řidiče nákladních vozidel
ke sjíždění na silnice nižších tříd a hledání parkování na různých místech z důvodu povinných přestávek v jízdě. Řidiči
často porušují dopravní předpisy a problém státu ohledně
infrastruktury tak přenášejí na obce nebo soukromé vlastníky, kterým pozemky, zatížené parkováním nebo průjezdem
nákladní dopravy, patří. V našem katastru je sjezd z Dálnice
D3, proto se nás tento problém přímo dotýká. Stavby odpočívek samozřejmě vítáme, protože každý nákladní automobil,
který nesjede z dálnice, je pro nás výhrou v podobě snížení
zátěže nákladní dopravou.
I proto jsme byli zaskočeni informací od společnosti ŘSD,
že obec Neplachov si jednání ohledně odpočívek podmínila neúčastí zástupců našeho městyse. Stalo se tak smutnou
realitou, že tato obec již asi není schopna diskuze a dialogu
s naším městysem o záležitostech, které se dotýkají obou
obcí. Dokonce se obec Neplachov nechává zastupovat právní
kanceláří ve věcech, které se jen trochu týkají Ševětína.
S tím korespondují názory některých občanů Neplachova,
že Ševětín se má (nebo dokonce musí) postarat o občanskou
vybavenost (např. o MŠ a ZŠ) a kde na to vezme finance, to
je jeho problém (doufejme, že se nejedná o většinový názor
našich sousedů). Je to krátkozraké chápání problematiky,
zvlášť s přihlédnutím ke skutečnosti, že občané Neplachova
využívají ve velké míře občanskou vybavenost Ševětína.
Prozatím bez omezení. Zřejmě se jedná o novinku v sousedských vztazích, novinku s označením „tak nějak po sousedsku“.
Rada městyse Ševětín

4

Děkujeme všem občanům za účast v místním referendu bez
ohledu na to, jak hlasovali. Jsme přesvědčeni, že většinový
názor je důvodem pro další pokračování ve spolupráci se
společností Kámen a písek. Pokračování ve spolupráci, která
povede k oddálení a odclonění zbývajících negativních jevů
spojených s těžbou kamene a ke stabilizaci a uvolnění rekultivovaných ploch pro volnočasové aktivity občanů Ševětína. Jsme rádi, že zvítězil většinový názor, který podporuje
budoucnost Ševětína, a ne skupina občanů, která pouze útočí
proti činnosti lomu a nechce akceptovat reálný stávající stav.
Po ukončení místního referenda se v některých schránkách
objevilo poděkování od petičního výboru Ševětín bez lomu.
Jak už se bohužel stalo nepsaným pravidlem, opět jsme nuceni vyjádřit se k informacím tohoto zavádějícího letáku. Jsme
toho názoru, že místní referendum pouze rozdělilo občany na
ano, nebo ne. Zmenšení plochy pro změnu územního plánu,
přesun technologické linky na katastr Lišova včetně jejího
snížení a vydání memoranda společností Kámen a písek
vzniklo na základě výsledku ankety, která byla iniciována
Radou městyse na jaře letošního roku a na kterou navázalo
vedení městysu složitými a náročnými jednáními, než dospělo ke změně původní varianty.
Rada městyse Ševětín

Skladová a průmyslová zóna
Švamberk
Z průběžně obdržených dotazů od Vás občanů na to, jak se
vyvíjí stavba průmyslové zóny v lokalitě Švamberk, je zřejmé, že dění, resp. v současné době spíše „nedění“, je stále
živé téma, o které se občané zajímají. Od developera tohoto
projektu máme informace, že se stále zpracovává tzv. EIA –
studie posouzení vlivů na životní prostředí.
Jistě jste si všimli, že na rozdíl od lokality Švamberk se jinde
výstavbě skladových a průmyslových center daří. A proč
zastupitelé tyto projekty podporují? Odpověď je vskutku
jednoduchá: z důvodu navýšení příjmů svých obcí a využití
těchto prostředků ve prospěch místních občanů. Samozřejmě za podmínek, že záměr je v souladu s územním plánem
a že vlastník nebo vlastníci pozemků či nemovitostí tento
záměr aktivně prosazují. Obecně lze říci, že zdržováním
projektů bez objektivního důvodu, jen z důvodu nesouhlasu
se záměrem, se ničeho pozitivního nedosáhne. Spíše naopak.
Zdržení u průmyslových záměrů oddálí rozvoj regionu
a vznik pracovních míst. Oddálení projektů má dopad i na
hospodaření obcí a realizaci jejich záměrů. Zdržováním projektu skladové a průmyslové zóny Švamberk přišel městys
Ševětín už o milióny korun, které nebudou již nikdy využity.
Jedná se o příjmy z daně z nemovitostí, kterou jak podnikatelé, tak i občané platí každoročně. Oddaluje se i vyplacení jednorázové částky ve výši cca 17 mil. Kč za vynětí zemědělské
půdy, která po zahájení projektu bude sice městysu uhrazena,
ale z důvodu inflace její reálná hodnota klesne rovněž
o miliony korun. Tyto finanční prostředky byly plánovány na
pokrytí finančních výdajů projektu Nové hasičské zbrojnice
a technického zázemí úřadu městyse v Zahradní ulici. Je
zřejmé, že pokud by byla stavba realizována před dvěma lety,
jak bylo plánováno, byla by její cena o řádově milióny nižší
než v současnosti, popř. než bude v budoucnosti.

Odpůrci projektu průmyslové zóny Švamberk tak bohužel
v konečném důsledku (bez ohledu na pohnutky nebo zájmy)
připravili rozpočet městyse, tj. občany Ševětína, o mnohamiliónové příjmy a dosáhli pouze toho, že prostor je stále nevyužívaný. Jen snílek či přehnaný optimista by si mohl myslet,
že na tomto místě budou znovu hospodařit zemědělci. Je
třeba si uvědomit, že se jedná o soukromý pozemek, zatížený
blízkostí dálnice a železničního koridoru, se zátěží po ruině
bývalého dvora Švamberk, se všemi možnými omezeními od
úřadů ČR ohledně možnosti, jak využívat vlastní soukromý

majetek. Ledaže by někdo, např. aktivisté Stop průmyslové
zóně Švamberk, pozemek odkoupili, začali na něm hospodařit a ukázali všem, jak se má zemědělec správně chovat ke
krajině. Bylo by to mnohaleté ztrátové hospodaření
s výraznou prvotní investicí. Jednalo by se o soukromou ztrátu na základě vlastního soukromého rozhodnutí. Pokud takovou ztrátu nechci realizovat, ale chci stávajícímu vlastníkovi
určovat, jak má s majetkem nakládat, jedná se o pokrytectví
v nejčistší formě.
Rada městyse Ševětín

FVE ZŠ Ševětín
V prosinci 2021 dokončí fotovoltaická elektrárna na střechách ZŠ Ševětín již 11. rok svého provozu. Je docela
možné, že rok 2021 bude jednou zpětně považován za rok
přelomový z hlediska energetických trhů. Jednak vlastním
průběhem klimatických jevů (zcela odlišně od předchozích
let), jednak dramatickým nárůstem tržních cen u silové
elektřiny a u komodity zemního plynu. Současně se stupňuje
politický tlak na urychlení zavádění bezuhlíkové energetiky.
Vzhledem k uvedenému se pak už jako nepodstatný detail
jeví schválení dalšího navýšení zdanění některých výroben
FVE formou tzv. srážkové daně (včetně FVE ZŠ Ševětín).

z průměrných roků; prozatím lze očekávat roční výrobu na
úrovni cca 93 MWh.

Dosud (do října 2021) FVE vyrobila 1003 MWh. Z toho činila vlastní spotřeba ZŠ Ševětín 263 MWh a úspora díky této
vlastní spotřebě se za necelých 11 let provozu blíží cca 900
tisícům Kč. Pokud tržní cena silové elektřiny neklesne na
hodnoty před nedávným výrazným nárůstem ceny, příspěvek
vlastní spotřeby se ještě výrazně zvýší. Navíc se dá očekávat,
že k tomuto navýšení přispěje i zdražení distribuce elektrické
energie, které dorazí se zpožděním.

Uvedené očekávané navýšení srážkové daně (pokles příjmu
městyse Ševětín cca o 100.000,- Kč ročně) bude kompenzováno vyšší úsporou z vlastní spotřeby elektřiny v areálu ZŠ
Ševětín a také očekávatelným zvýšením sazby tzv. zeleného
bonusu ve vazbě na inflaci, která bude, jak se zdá, po dva
roky nadstandardně vysoká. Otázkou je, zda Energetický regulační úřad v cenovém rozhodnutí zohlední stávající inflaci
při stanovení sazeb zeleného bonusu.
Ing. Přemysl Částa

Letošní rok by mohl z pohledu výroby skončit jako jeden

Městys Ševětín dosud na tržbách za dodanou elektřinu
a zelený bonus obdržel cca 11,9 mil. Kč po odečtení srážkové daně. Srážková daň byla zavedena v roce 2013 a městys
Ševětín k říjnu 2021 odvedl na srážkové dani cca 1,35 mil.
Kč. Po navýšení sazby srážkové daně od roku 2022 lze očekávat roční odvod ve výši cca 200.000,- Kč. Tento odvod je
příjmem státního rozpočtu a nepodléhá přerozdělení výnosu
daní v rámci tzv. RUD (rozpočtového určení daní).

Vážení čtenáři Ševětínského zpravodaje,

rádi využíváme příležitosti, abychom Vás pozdravili jménem
duchovní správy v Ševětíně.
Stále nás a celou společnost trápí nemoc covid-19, a tak je
možné, že i do adventní doby vstoupíme s různými omezeními.

Stále se nacházíme ve velmi složité situaci, která nám všem
kvůli vládním nařízením po celém světě brání v setkávání.
Krátká rozvolnění opět vyústila v nová zpřísnění. Člověk ve
své podstatě ale touží po setkávání a křesťanství je postaveno
na společenství.
Žijeme ve světě, který se rychle mění. Až budete mít tento časopis v ruce, může být už všechno úplně jinak. Chci všechny
čtenáře a farníky povzbudit k tomu, abychom byli bdělí, pokorní, trpěliví a odvážní. To jsou vlastnosti, které se v životě
vždycky hodí a člověk se jim může v každé situaci učit. Tím
spíše to platí v přítomné době.
Zde je alespoň několik střípků, jak probíhal rok ve farnosti.
Na počátku nového roku se uskutečnila tradiční Tříkrálová
sbírka, která se mohla konat jen díky solidaritě místních koordinátorů, koledníků a štědrých dárců. Tříkráloví kolednici

nejen že koledují ve prospěch druhých, ale také přinášejí
požehnaní do domů, které navštíví. Tato sbírka, stejně jako
celé vánoční svátky, nás učí dělit se s ostatními.
Postní a velikonoční doba proběhla kvůli koronavirovým
opatřením s menší účastí než obvykle, ale v duchu křesťanské
radosti ze vzkříšení Krista jako největší svátek věřících.
Po delší pomlce se letos konaly poutní mše svaté v kaplích
a kostelech našich farností. Ve Frahelži, v Lomnici nad
Lužnicí, Pelejovicích, Smržově, Ševětíně, Kolném, Mazelově,
Horním Bukovsku, Záblatí, Dolním Bukovsku. K uctění
sv. Václava v Dyníně a Drahotěšicích. Poutní mše svatá
v Neplachově byla letos odložena pro nezbytné práce na
opravě kaple. Milé bylo setkání při mši svaté u kaple ve Lhotě, která byla obnovena a září na návsi v plné kráse. Těšíme
se na Martinskou pouť v Bošilci.
V neděli 27. června se v Lomnici nad Lužnicí konala poutní
slavnost sv. Jana Křtitele. Při této příležitosti přistoupily
k prvnímu svatému přijímání děti z místní farnosti. Slavnostně ustrojené usedly v prvních lavicích, aby v tento den
poprvé přijaly do svého srdce Krista.
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Po prázdninách se opět obnovilo vyučování náboženství.
Vyučuje se ve škole každé pondělí od 13.00 hodin. Pokud
bude zájem o vyučování starších dětí, mládeže a těch, kdo
nemohou z různých důvodů na náboženství přijít, můžou se
přihlásit na faře.

abychom takto prožili dobu přípravy na Vánoce a zakusili
skutečně příchod Krista. K tomu je potřeba udělat něco důležitého, co by nás obohatilo a připravilo na Kristův příchod.
Milí přátelé, abyste mohli mít pěkné Vánoce, což Vám ze
srdce přejeme, využijte adventního času.

Tradiční Hubertská mše B dur pro lovecké rohy se zpěvy se
uskuteční v neděli 31. října 2021 v 8.30 hodin v kostele sv.
Mikuláše v Ševětíně. Účinkuje Chrámový sbor Ševětín
a Povltavští trubači. Zve Vás jak farnost, tak i honební společenství.

Jménem duchovní správy v Ševětíně musíme upřímně poděkovat městysu Ševětín za pomoc při zajištění oprav a zlepšení
prostředí kulturních památek v naší správě. Jsme velice vděčni za finanční pomoc, kterou nám poskytuje k záchraně těchto
objektů. Snažíme se, aby i naše objekty přispívaly ke kráse
celého náměstí a okolí. Chceme také přispívat ke kulturnímu
vyžití našeho kraje.

Již brzy začne doba adventní. Advent je doba připomínající,
jak blízko je mi Bůh a jeho království. Advent vybízí ke ztišení
a zamyšlení, abych učinil, na co ve zbytku roku zapomínám,
a všiml si, že třeba občas bloudím mimo cestu – a poopravil
kurz. Advent jako doba dvou dimenzí: doba tajemného očekávání a vzájemné lásky. Vede nás k zamyšlení se nad svým
vlastním životem. K takovému pohledu na sebe, do svého
vlastního nitra, je potřeba, abychom odešli někam do samoty
a abychom se zti¬šili. Jedině pak budeme vnímat to, co je
lidským očím skryté.
K adventní době patří chvíle ztišení. Je to opravdu nezbytné,

Děkuji za Vaši po¬moc v kostele i na faře při různých aktivitách. Především však děkuji za příklad křesťanského života,
který žijete ve Vaší každodennosti. Chtěl bych Vám všem rád
poděkovat za statečnost, víru, vytrvalost, pomocnou ruku
a neutichající naději, se kterou společně prožíváme období
pandemie.
Těším se na všechna osobní setkání s Vámi a ze srdce Vám
žehnám.
P. Josef Stolařík

Základní škola a Mateřská škola Ševětín
Stále trvající mimořádná situace více či méně ovlivnila každý
obor i každého jednotlivce. Ani naše škola bohužel nebyla
výjimkou. Jsem však velice ráda, že mohu být hrdá na to, jak
s touto nelehkou situací nakládáme. Začátek nebyl jednoduchý pro nikoho z nás. Každým dnem však získáváme stále
více informací a zkušeností, které nám neustále napomáhají
k lepšímu vypořádání se s novými výzvami. Tyto zkušenosti
jsme úspěšně přenesli i do rozsáhlé modernizace informační
techniky a vytvoření nového vzdělávacího programu naší
školy. Investice do nových notebooků a proškolení všech
vyučujících byla naprosto klíčová pro zvládnutí distanční výuky, která nám umožnila udržet vzdělávání na nejlepší možné
úrovni. Žáci i vyučující se těmto podmínkám přizpůsobili
obdivuhodně. Hodiny, které jsem měla tu možnost navštívit
v rámci hospitační činnosti probíhaly správně. Je nutné říci,
že distanční výuka stála všechny zapojené mnoho sil. Pro
vyučující to znamenalo daleko náročnější přípravu a pro žáky
daleko větší sebekázeň a disciplínu. I s touto výzvou se však
všichni úspěšně vypořádali.
Na distanční výuku však musíme nahlížet jako na krátkodobé
řešení. Zajisté všem zúčastněným přinesla nové zkušenosti.
Žákům nové znalosti v oblasti technologií, které v budoucnu
bezpochyby využijí. Nám, jakožto učitelům, ukázala nové
efektivní a zajímavé cesty, jak informatiku vyučovat. Nutno
však podotknout, že návrat zpět do lavic byl pro všechny
velikou úlevou a pomohl nám posunout se zase o krok blíže
k té nejlepší možné formě vzdělávání. Škola konec konců
není jen o látce samotné, ale i o příjemném prostředí, kolektivu a osobním kontaktu. Jsem tak velmi ráda, že konec školního roku opět přinesl společné sportovní akce, školní výlety
a třeba i výuku v okolí školy. Jsem přesvědčená o tom, že
ještě není vyhráno. Nakročeno máme však tím nejlepším
směrem a s ohledem na to, jak jsme se se vším vypořádali
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doposud, pevně věřím, že zvládneme i všechny výzvy, které
nás teprve čekají. Nesmíme zapomínat na to, že nikdo z nás
není sám a společně zvládneme vše.
Můj velký dík a obdiv patří celému pedagogickému i nepedagogickému sboru, žákům i jejich rodičům. Klíčovou roli
v našem úspěchu sehrál i přístup úřadu městyse Ševětín,
který aktivně přispívá k modernizaci a zlepšování školního
prostředí. Společně se nám podařilo získat nové zkušenosti
a překonat veškeré problémy. Škola si tak nadále zachovává
příjemnou atmosféru, spolupráci, individuální přístup
a podporu na místech, kde je to potřeba. Naši žáci pokračují
v příkladné reprezentaci naší školy svou účastí na nejrůznějších akcích a soutěžích. Všem zúčastněným bych velice ráda
poděkovala za zvládnutí uplynulého období a těším se na
naši další spolupráci.
Mgr. Jana Schnelzerová, ředitelka školy

Exkurze do zahradnictví – nyní žáci 4.A a 4.B

laci s hasičským vybavením a s velkým nadšením sledovali
ovládání hasičského jeřábu.
Dopravní zdravotnická služba Českých Budějovic připomněla zásady poskytnutí první pomoci, správný obsah lékárničky, zopakovala čísla na tísňové linky. Žáci si opět mohli
prohlédnout vybavení vozu zdravotnické služby a projet se
na lehátku.
Nechyběla ani prohlídka policejních doplňků a vybavení
auta městské policie Trhové Sviny. Ta žáky seznámila se
situacemi, které obvykle řeší, a s tím, jak by se během nich
měli správně zachovat. Nakonec jim zodpověděla všechny
zvídavé otázky.

Projekt OČMU
Dne 3. 9. 2021 se na naší škole ZŠ a MŠ Ševětín konal projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí. Projekt byl
zaměřen na události, které ohrožují zdraví, majetek a životní
prostředí. Cílem projektu bylo seznámit žáky s prací integrovaného záchranného systému a se správným chováním
během mimořádných událostí. Získané znalosti žáci dále prohlubují v předmětech vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.
Na školní zahradě čekalo na žáky několik stanovišť, které
se svými třídními učiteli procházeli, plnili na nich zábavné
úkoly a upevňovali si pravidla chování v nebezpečných
situacích.
Hasičský záchranný sbor Správy železnic a Sbor dobrovolných hasičů městyse Ševětín žáky seznámil s náplní jejich
práce a především se zásadami chování při mimořádných
událostech, jako jsou požár, živelné pohromy a havárie. Žáci
se na malou chvíli mohli vžít do role hasičů, vyzkoušet si
stříkat vodu z proudnice, hlasitost požárních sirén, manipu-

Na stanovišti zdravotní pojišťovny se diskutovalo o zdravém
životním stylu a soutěžilo se například v hodu na koš. Oddělení Ministerstva dopravy BESIP se věnovalo vhodnému
chování v silničním provozu. Žáci se seznamovali
s bezpečným a správným pohybem na chodníku, na silnici
a v obytné zóně. Dále si připomněli zásady bezpečnosti při
jízdě na kole, inline bruslích, skateboardu a koloběžce. Zopakovali si důležitost používání helmy, chráničů a reflexních
prvků.
Žáci si projektový den velice užili a byl pro ně jistě přínosný.
Dostali několik upomínkových předmětů a pracovní listy
pro zopakování a upevnění informací, které během projektu
získali.
Velké poděkování patří všem, kteří se na tomto projektu
podíleli. Děkujeme panu Janu Fedrovi a panu Lukášovi Veselému za jeho organizaci a těšíme se opět na další spolupráci.
Mgr. Michaela Semmelbauerová, třídní učitelka 5.B
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to cítily a prožívaly, a do druhé části filmu skládaly svá přání
toho, co by chtěly v budoucnu se svou třídou ještě zažít.
V závěrečné reflexi měl každý možnost vyjádřit se k tomu,
jak vidí svou třídu, a zamyslet se nad tím, jak přispět ke
zkvalitnění bezpečného klimatu ve třídě. I tento program byl
plný zábavy.
Škola se také zapojila do celostátního projektu „Desatero
pro primární prevenci“, podporovaného MŠMT. Smyslem
tohoto projektu je předcházet rizikovému chování na školách.
V rámci předmětů občanská výchova a výchova ke zdraví
zhlédnou žáci vybrané krátké videoklipy reflektující dané
klíčové téma primární prevence a v následné diskuzi a při vyplnění edukativního online kvízu budou mít možnost prověřit
si, co si zapamatovali a jaké znalosti o konkrétní problematice sami mají.
Mgr. Ivona Hercegová, třídní učitelka 8.B,
školní metodik prevence

Preventivní programy
Uzavření škol v loňském školním roce mělo nepříznivý vliv
také na mezilidské vztahy mezi dětmi. Dlouhodobá nemožnost sociálního kontaktu v prostředí školy narušila přirozený
vývoj klimatu jednotlivých tříd. Dlouhá izolace od svých
vrstevníků, změna prostředí ze školního na domácí, změna
způsobu výuky, to vše způsobilo nabourání vazeb nejen mezi
dětmi, ale i mezi dětmi a učiteli. Všichni učitelé a zejména
třídní projevují maximální snahu navázat na pozitiva, se
kterými se děti do školy vrátily, a pracovat na vytváření zdravého prostředí třídy a školy ve smyslu rozvíjení a utužení
kamarádských vztahů, podpory ochoty spolupráce a vzájemné pomoci, osvojování si základních pracovních návyků
a pravidel slušného chování.
V rámci prevence rizikového chování spolupracujeme již třetím rokem s neziskovou organizací Hope4kids – Etické dílny.
S paní lektorkou cílíme vybrané interaktivní zážitkové programy na jednotlivé třídy a konkrétní problémy. V letošním
roce jsou programy zaměřeny především na znovuotevření
a návrat dětí do škol a s tím spojená možná rizika. Již na
konci září se rozběhly první preventivní programy pro celý
druhý stupeň. Žáci 6. a 7. ročníku se zapojili do programu
„Tajuplný ostrov“, zaměřeného na komunikaci, spolupráci,
kreativitu a prevenci agresivity. Formou různých her a aktivit
měly děti možnost zažít pocit sounáležitosti a vzájemné
důvěry, učily se spolupracovat a komunikovat jako celek, bez
ohledu na to, kdo s kým kamarádí, a v neposlední řadě se
i pobavily. Pro 8. a 9. ročník jsme tentokrát vybrali program
s názvem „Filmová škola“. I tento program má za cíl motivovat žáky k vytváření pozitivní atmosféry ve třídě, založené na
vzájemné komunikaci, spolupráci a sounáležitosti a stavět se
proti tomu, co vzájemné vztahy narušuje. Při jedné z aktivit –
Filmovém pásu – doplňovaly děti jednotlivá filmová okénka svými společnými zážitky z doby minulé, kdy nejvíce
zmiňovaly distanční výuku, její pozitiva a negativa, tak, jak
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ZOO Hluboká nad Vltavou - 5. A a 5. B
Naše třída 5. B vyrazila dne 19. 10. 2021 na výlet do ZOO
Hluboká. Z naší třídy nás jelo 16 a připojili se také spolužáci
z 5. A. Sraz jsme měli ve třídě v 7:50.
Cesta byla krátká a klidná, protože jsme jeli autobusem.
Když jsme dorazili na místo, uviděli jsme lovecký zámeček
a hlavně ZOO, cíl našeho výletu. Všude kolem nás byla zvířata. Nejvíc jsme byli nadšeni z mláďat tygrů, vlků, z medvěda a vydry. Všem se nám také líbil přichystaný program –
ZOOBOX. To byla bedna, ve které se nacházely různé kosti,
lebky, modely zvířat a pracovní listy. Po splnění všech úkolů
z boxu konečně přišel čas na svačinu. V batohu jsme měli
k jídlu ovoce, zeleninu, pečivo a pár sladkostí. Poté jsme
ještě stihli procházku po ZOO.

Cestou zpátky jsme si povídali o výletu a o tom, co se komu
nejvíce líbilo. Když jsme se vrátili domů, hned jsme vše
vyprávěli rodičům.
Mgr. Michaela Semmelbauerová, třídní učitelka 5.B

Výlet na naučnou stezku Olšina
Ve čtvrtek 16. 9. 2021 se žáci 9. A a 7. B společně vydali na
výlet na naučnou stezku Olšina. Nejprve jsme si v návštěvnickém centru prohlédli stálou expozici o okolní přírodě,
následovala společná fotografie před návštěvnickým centrem.
Poté jsme byli rozděleni podle tříd, žáci dostali úkoly
a krátký kvíz. Jako první se na cestu vydali deváťáci s panem
učitelem Duspivou. Sedmáci je zanedlouho následovali
v doprovodu paní průvodkyně, paní učitelky Hromádkové
a Hašové. Ještě před cestou jsme byli poučeni o tom, jak se
na stezce a obecně v přírodě máme chovat. Postupně jsme
procházeli různými částmi stezky, ke každé se v kvízu pojila
jedna otázka a ke každé jsme také dostali výklad od paní
průvodkyně. Po příchodu do výchozího bodu už se s námi
paní průvodkyně rozloučila, pochválila děti, jak jsou šikovné
a jak pěkně pracovaly, my jsme jí na oplátku poděkovali za
poutavý výklad. To už na nás v hotelu Michala čekal oběd –
vynikající frankfurtská polévka a řízek s bramborovou kaší.
Po obědě jsme se vydali na cestu k domovu. Stezka se nám
opravdu moc líbila a můžeme ji všem s klidným srdcem
doporučit.

i akrylové fixy pro následné konturování vznikajících obličejů našich dýní. Některá dýně byla zamračená, jiná strašidelná
a další zase veselá. Výsledkem byli žáci nadšeni i pobaveni.
Na závěr byly dýně zvěčněny za slunečného podzimního
počasí na školní zahradě a nyní nám zdobí naši třídu.
Mgr. Dana Vojtová, třídní učitelka 3. B
a Ing. Mgr. Bc. Lucie Novotná, školní asistentka

Recyklovaná šipkovaná
Znáte hru na šipkovanou? Určitě ano. Myslíme tu zábavu pro
děti, která se hraje venku v přírodě a soutěžící při ní postupují podle šipek a na stanovištích plní úkoly. A právě takovou
hru jsme připravili a zahráli si ji. Zakomponovali jsme do ní
recyklační téma. Při hledání odpovědí na otázky, které vedly
k vyluštění tajenky, byly úkoly zaměřené na sběr a recyklaci
elektrospotřebičů. Starší žáci připravili Recyklovanou šipkovanou pro své mladší kamarády. Spisovatel Jack London
řekl: „Smysl hry není ve vítězství, ale ve hře samé.“
Mgr. Věra Burešová, Ph.D., třídní učitelka 7. A,
koordinátor EVVO

Mgr. Michaela Hašová, třídní učitelka 7.B

Balóny a malované dýně ve 3. B
Po prázdninách jsme si ve třídě III. B vyprávěli zážitky
z prázdnin. Jedním z nich byl i let balónem. Téma balónů
všechny tak zaujalo, že jsme se domluvili na výrobě vlastních. Nejprve jsme vyplétali papírový balónový koš pravou
košíkářskou metodou, ke které bylo potřeba velké zručnosti
a trpělivosti. Poté jsme z brček sestavili konstrukci k balónovému koši. Po nafouknutí různobarevných balónků celý výtvor dotvořila lana z vlny, tudíž mohly naše balóny konečně
vzlétnout do nebes naší třídy.
S příchodem podzimu začaly děti ze III. B přinášet do třídy
své vypěstované dýně nejrůznějších tvarů. V hodinách výtvarné výchovy měli žáci poprvé možnost seznámit se
s technikou práce s akrylovými barvami. Používali jsme

Adaptační kurz 7. A a 7. B
Adaptační kurz se uskutečnil začátkem školního roku přímo
ve škole. Na začátku jsme si stanovili pravidla. Cílem bylo
lépe se poznat, opustit předsudky a domněnky, které nám
mohou zkreslovat úsudek o druhých lidech. Po dobu kurzu
jsme měli v řadě her možnost se o těchto věcech přesvědčit.
Zahráli jsme si na Reportéry, vázali jsme gordický uzel
a poté přišly na řadu aktivity, kdy je nejvíce ze všeho potřeba
spojit síly a dát hlavy dohromady. Děti skvěle zvládly spolupráci dokonce i se zavázanýma očima, aktivita Monstrum pro
ně byla procházkou růžovou zahradou, stavba špagetové věže
už jim dala trochu zabrat. Další den nás čekaly aktivity zaměřené na rozvoj důvěry. Tento blok jsme otevírali činností
zvanou Myslím si, že ano, myslím si, že ne, kde děti vyja-
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dřují svůj postoj k různým otázkám a pokud chtějí, mohou
také zdůvodnit, proč takový postoj zaujímají. Debata krásně
plynula a my se mimo jiné učíme, jak společně komunikovat,
i když máme každý trochu jiný pohled na věc. Na rozhýbání
následuje Ulička důvěry, kde každý proběhne uličkou mezi
spolužáky, kteří těsně před námi zvedají ruce. To chce skutečnou dávku odvahy a hlavně důvěry v kamarády. Jako poslední nás čekal Pád důvěry, kde se žáci nechávají ve volném
pádu chytit spolužáky. A povedlo se! Během těchto dvou dnů
jsme se mnohému naučili a lépe poznali i sami sebe.
Mgr. Michaela Hašová, třídní učitelka 7.B

Adaptační kurz 6. A a 6. B
V letošním školním roce jsme se rozhodli podniknout něco
pro naše žáky, aby mohli být více spolu a překlenout lépe
dlouhou dobu distanční výuky. Byly vybrány třídy, které
čeká náročnější adaptace na školní výuku. Příležitost dostaly
šesté třídy, které přicházejí na druhý stupeň ZŠ a musí se přizpůsobit mnohým změnám v organizaci výuky po tak dlouhé
době strávené v domácím prostředí.
Celý kurz připravili velmi zajímavě naši učitelé tělesné výchovy, p. uč. Jan Duspiva a p. uč. Michaela Hašová. Hlavním
aktérem byl p. uč. Jan Duspiva a my, třídní učitelky Hana
Faloutová a Marcela Cimbůrková, jsme pomáhaly s organizací. Děti se opravdu nenudily. Program začal ve čtvrtek jako
vyučování v 8.00 hodin. V úvodu byla stanovena pravidla,
potom následovaly rozehřívací aktivity. Po svačině pokračovaly aktivity zaměřené na prohloubení kolektivu a poznání
vyučujícího. Po obědě nás čekaly aktivity zaměřené na spolupráci mezi žáky a řešení konfliktů při skupinové práci
a na společné zvládání náročných situací.
Den velmi rychle utekl, přišel čas večeře a příprava tělocvičny na spaní. Do večerky byl naplánován odpočinkový
program s filmem a společenskými hrami. Ráno byl budíček
v 7.00 hodin, proběhla ranní hygiena a úklid tělocvičny a snídaně, kterou připravily děti samy z vlastních zdrojů. Některé
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maminky napekly buchty a jiné dobroty, děvčata uvařila čaj
a postarala se i o kluky. Z přinesených dobrot vznikl švédský
stůl. Nikdo neodcházel hladový. Potom holky vzorně uklidily
kuchyňku a mohl začít denní program. Hrály se hry zaměřené na rozvoj důvěry. Na závěr proběhlo zajímavé zhodnocení kurzu, žáci hodnotili celý průběh akce velmi pozitivně.
Nejvíce si cenili navázání nových vztahů a vzájemného
poznání spolužáků, se kterými se dosud nebavili a nyní se

stali kamarády. Velmi přínosné jsou i vztahy mezi samotnými
třídami, které byly dosud velmi negativní. My učitelé jsme
také z kurzu odcházeli jako obrozenci, ke svým žákům, které
jsme dosud neznali, jsme našli bližší cestu a doufáme, že
i oni k nám.
Adaptační kurz ve škole je pro nás úplně nová zkušenost, do
které jsme se vrhli s různými pocity a názory. Nyní, po absolvování těchto dvou krásných dnů, mohu každému jenom
doporučit: „Jděte také do toho!“
Mgr. Hana Faloutová, třídní učitelka 6. B,
výchovná poradkyně

Přírodovědný klokan
Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP
v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit a podpořit zájem
žáků o technické a přírodovědné obory. Zapojili se žáci 8. a
9. ročníku, 19 soutěžících. Nejlepší řešitel získal 70 bodů z
možných 120 bodů.
Mgr. Burešová, Ph.D., třídní učitelka 7. A,
koordinátor EVVO

Hopsárium s dopravní výchovou – 4. A a 4. B
Dne 9. 9. 2021 jsme společně se 4. A jeli do Hopsária
v Českých Budějovicích. Rozdělili nás na 4. B a 4. A. Paní
nám ukazovala dopravní značky a my jsme je hádali. Naši
třídu rozdělili na malé skupinky, každá skupinka dostala test.
Když jsme ho měli hotový, paní nám řekla správné odpovědi.
Také jsme se dozvěděli, jak se máme chovat, když jezdíme
na kole, a jaké vybavení musíme na kole mít. Potom jsme si
mohli jít hrát. Bylo tam spoustu prolézaček, trampolíny
a velký žralok. Také jsme si zkusili jezdit v dětském šlapadle.
V obchůdcích jsme si mohli koupit něco dobrého a něco na
památku. Když nastal čas, rozloučili jsme se a jeli domů.
Moc děkujeme paní z Hopsária a našim paním učitelkám.
A. Kovářová, žákyně 4. B

Školní kolo soutěže „Mladý chemik“

Projekt „72hodin - Pomáháme, protože chceme“
Kdykoliv během těchto 72 hodin (14.–17. října 2021) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí
do aktivit, které pomohou druhým, přírodě či jejich okolí.
Výsledkem těchto projektů bude mnoho úsměvů, radosti,
dobrých pocitů z vykonané práce a řada dalších pozitiv.
Zapojili se žáci 1. i 2. stupně.
Mgr. Burešová, Ph.D., třídní učitelka 7. A,
koordinátor EVVO

Pro letošní ročník soutěže organizátoři, Masarykova střední
škola chemická Praha, Svaz chemického průmyslu ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,
připravili úlohy, jejichž základem byla témata obecné a anorganické chemie. Žáci však nahlédli i do dalších zajímavých
oblastí chemie, jako jsou toxikologie a chemie léčiv. Největší
pozornost byla věnována chemickým prvkům, které tvoří základ živé i neživé přírody a s některými z nich se setkáváme
každý den. Soutěže se účastnilo 12 žáků 9. ročníku. Nejlepší
řešitel získal 43 bodů z možných 50 bodů.
Mgr. Burešová, Ph.D., třídní učitelka 7. A,
koordinátor EVVO

Druháci v Cassiopeie v Českých Budějovicích
Ve středu 15. září 2021, v rámci Šablon 2.ll/20 – Projektový
den mimo školu, navštívili žáci druhých tříd Centrum ekologické výchovy Cassiopeia v Českých Budějovicích. Zde se
zúčastnili výukového programu Motýlí kouzla
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a Žabka Rozárka. V prvním programu si žáci prožili vývoj
motýla od vajíčka po dospělého jedince a zkusili si, jaké to
je být housenkou i motýlem. Dozvěděli se základní rozdíly
mezi denním a nočním motýlem a naučili se jejich názvy.
V druhém programu se hravou a veselou formou dozvěděli
vše o vývoji žab a jejich životě, porozuměli žabí řeči, poznali
žabí jídelníček a seznámili se s nejběžnějšími zástupci našich
žab. Nakonec si děti prošly a prohlédly přírodní zahradu, kterou ve svém areálu Cassiopeia dlouhodobě vytváří a udržuje.
Z Cassiopeii si děti odvezly vlastní výtvory motýla a žabky.
Mgr. Eva Šachlová, třídní učitelka 2. B,
a Mgr. Roman Tlapák, třídní učitel 2. A

Plavecký výcvik
Jako každý rok se ZŠ a MŠ Ševětín i v letošním školním roce
zúčastňuje plavecké výuky pro školy na Plaveckém stadionu
v Českých Budějovicích.
Žáci druhých a třetích tříd procházejí pod vedením odborně
vyškolených trenérů plavání výcvikem plaveckých dovedností. V rámci deseti lekcí se žáci seznamují s jednotlivými
plaveckými styly. Postupně si tím prohlubují a upevňují
získané dovednosti a zvyšují tělesnou zdatnost.
Žáci oceňují pestrost jednotlivých činností. Mezi nejoblíbenější patří překážková vodní dráha. Nejvíce se však těší na
plavání ve „velkém bazénu“.
Mgr. Roman Tlapák, třídní učitel 2. A

Návštěva dopravního hřiště
v Českých Budějovicích
Ve středu 8. 9. 2021 navštívili žáci ll. tříd dopravní hřiště v
Českých Budějovicích. Pod vedením zkušených lektorů se
seznamovali s pravidly silničního provozu, jak v oblasti teoretické, přes výukové video, tak v oblasti praktické, při které
si vyzkoušeli jízdu na kolech na tréninkovém hřišti
s dopravními značkami a přechody.
Mgr. Eva Šachlová, třídní učitelka 2. B,
a Mgr. Roman Tlapák, třídní učitel 2. A
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Návštěva Chlumečku u Křemže
V úterý 8. 6. 2021 navštívili žáci 2. B a 3. B v rámci projektového dne mimo školu farmu v Chlumečku u Křemže. Žáci
se formou vyprávění, otázek a příběhu motivovaného knihou
„Jmenuji se Orel“ od autorky Romi Grey dozvěděli, jak
probíhá život slepic ve velkochovech a domácích chovech,

jak žijí, co potřebují, aby byly zdravé a prospívaly, snášely
vajíčka a byly spokojené. Seznámili se s rozdíly líhnutí kuřat
v domácích chovech a umělých líhních. Pomocí motorických
a pohybových her i puzzlí si osvojili vývojový cyklus kuřete
od zárodku po dospělou slepici. Prostřednictvím doplňkových obrazových materiálů poznali různé druhy slepic. Jako
hlavní „pomůcka“ posloužila živá slepice, kterou si děti
mohly pochovat, pohladit a pozorovat stavbu jejího těla. Prostřednictvím pracovního listu s otázkami, omalovánek
a bludiště si upevnily nově nabyté vědomosti. Na památku si
domů každý žák odvezl vlastnoručně vyrobené kuře z ovčí
vlny.
Mgr. Dana Vojtová, třídní učitelka 3. B,
a Mgr. Hana Chovancová, třídní učitelka 1. A

Žákyně 6. B:
Většina žáků viděla kuchání kachny poprvé, a tak si domů
přinesla nový zážitek.
Bc. Andrea Stehlíková, učitelka 2. stupně ZŠ

Přespolní běh
Přespolní běh se konal dne 21. 9. 2021 ve Stromovce v Českých Budějovicích Tento den se stal úspěchem našich žáků
v okresním kole.
Družstvo chlapců 6. a 7. ročníku se umístilo na vynikajícím
2. místě v konkurenci 13 školních týmů.
Také družstvo dívek 6. a 7. ročníku zazářilo, když se svými
výkony vyšplhalo na 2. příčku.
Družstva starších chlapců a dívek také předvedla výborné
výkony. Žáci se umístili na 5. a 11. místě.
Zvláštní pochvala patří Z. Bužkové z 6. B, která v obrovské
konkurenci přibližně 70 závodnic nenašla přemožitelku
a doběhla na fantastickém 1. místě.
GRATULUJEME VŠEM ZÁVODNÍKŮM A DĚKUJEME ZA
VZORNOU REPREZENTACI NAŠÍ ŠKOLY.
Mgr. Jan Duspiva, třídní učitel 9. A

Florbal - Týn nad Vltavou
Pracovní činnosti v šestkách
Jakým procesem projde maso předtím, než se k nám dostane? To jsme si ukázali s 6. A a 6. B v pondělí při pracovních
činnostech na divoké kachně. Jak hodina probíhala popsali
sami žáci:
Včera jsme v rámci pracovních činností koukali, jak paní
učitelka kuchala divokou kachnu. Nejdřív nám ukázala, jak
se stahuje z kůže, a potom jak se vyndají vnitřnosti. Velmi mě
překvapilo, jak málo masa je z jedné celé kachny.
Žákyně 6. A:
O pracovních činnostech jsme kuchali kachnu a kačera. Bylo
to nechutné, ale paní učitelka to zvládla. Nejdříve jsme ji
stáhli z kůže a potom vyndali vnitřnosti. Byl to velmi zajímavý zážitek.

V úterý 19. října 2021 se naše škola zúčastnila prvního
florbalového turnaje tohoto roku. Turnaje se zhostilo DDM
České Budějovice. Kvůli vysokému počtu přihlášených se
mistrovství českobudějovického okresu odehrávalo na dvou
místech zároveň. Naše skupina připadla do krásného prostředí haly v Týně nad Vltavou. Vedle místních škol Malé Strany
a Hlinecké jsme změřili své síly ještě se základní školou J. Š.
Baara z Č. Budějovic.
Kvůli horšímu dopravnímu spojení byly naše zápasy naplánovány na pozdější dobu. Zhruba 15 minut po příjezdu nás
čekal první zápas. Protivníkem nám byla ZŠ J. Š. Baara.
Začátek utkání byl z obou stran opatrný a odehrával se ve
středu hřiště. Po sérii nebezpečných střel našeho týmu přišel
šok. Soupeř se díky dvěma přesným zásahům ujal vedení 2:0.
Do poločasu jsme stihli snížit na 1:2. Bohužel začátek druhé
půle nám nevyšel a skóre narostlo na 1:4. Od této chvíle jsme
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soupeře začali jasně přehrávat. To vyústilo ke snížení na 3:4.
Dvě minuty před koncem jsme měli vyrovnání několikrát na
svých florbalkách. V cestě nám stál výborně chytající brankář
a lepší zakončení. První zápas skončil 3:4 v náš neprospěch.
Do druhého utkání jsme udělali několik změn v sestavě, které
přinesly oživení v útočné fázi. Gólman ze ZŠ Malá Strana
se v brance musel otáčet a celkem lovil míč ze své sítě 4x.
K tomu nám začala výborně fungovat obrana, která pustila
protivníka pouze do jediné šance. Zápas skončil 4:0. Poslední
utkání bylo soubojem o stříbrnou medaili. Protivník ze ZŠ
Hlinecká disponoval výškovou převahou. Ta nás v počátku zápasu také zaskočila a jen těžko jsme se dostávali do
vážných brankových situací. Tlak na naší straně ale pozvolna
sílil. Bohužel stačilo jedno špatné vyhození míčku a soupeř
se ujal vedení 1:0. Po inkasovaném gólu jsme zamíchali sestavou a přineslo to své ovoce. Pomohl nám zejména příchod
Tomáše, který zlepšil naši kombinaci, když jednu branku
připravil a druhou sám vsítil po krásné nahrávce od Vaška
K. Otočku zpečetil nádhernou ranou do pravé šibenice Filip,
který tak stanovil konečné skóre zápasu na 3:1.
S celkovou bilancí dvou výher a jedné prohry jsme skončili
na krásném 2. místě a jen o kousek nám unikl postup mezi
čtyři nejlepší školy v našem okrese. V obraně si jistě vedlo
duo Vašíků, na krajích hýřili pohybem Filip s Dominikem,
který se zároveň se čtyřmi góly stal naším nejlepším střelcem. Před brankou uplatňovali svůj důraz Martin a Fanda
(Sniper) a v neposlední řadě nás svými zákroky držel Andy.
Duo Tomáš s Dominikem N. zase patřilo k nejvíce kombinujícím hráčům našeho týmu, prostě každý měl své uplatnění.
Za měsíc by tuto partu měl čekat tradiční turnaj O Pohár starosty města Týn, kde bychom měli patřit do okruhu favoritů.
Kluky bych chtěl za přístup k tréninkům a průběhu celého
turnaje pochválit a doufám, že příště staneme společně až na
vrcholu. Sportu zdar.
Mgr. Jan Duspiva, třídní učitel 9. A

Školní rok 2021–2022
Školní rok 2021–2022 začal ve středu 1. září 2021. Žáci
prvních tříd byli slavnostně přivítáni paní ředitelkou Mgr.
J. Schnelzerovou a paní starostkou R. Hajskou. Ostatní žáci
se přivítali se svými třídními učiteli a připomněli si pravidla
bezpečnosti a správného chování ve škole. V tomto školním
roce je na naší škole 322 žáků, a to 168 chlapců a 154 dívek.
Před STO lety...
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Školní družina
Školní družina pokračovala ve své činnosti opět ve čtyřech
odděleních. Do jejích aktivit se zapojovalo 125 přihlášených
dětí. V roce 2021 se nám podařilo uskutečnit zbývající aktivity v rámci projektu Šablony II, do kterého jsme se zapojili
v loňském školním roce – pokračovali jsme v práci s tablety
v rámci ICT, uspořádali jsme jarní kreativ a uskutečnili dva
projektové dny mimo školní družinu. První na Lipno do motýlího domu Papilonia a druhý do Ateliéru 3D Jihočeského
divadla.
Během roku pokračovala v rámci mimořádných opatření pro
přítomné žáky pravidelná zájmová činnost – mažoretky, grafomotorická cvičení, logopedické říkanky, zvídavé malování
a ve všech odděleních pracovní, estetická a sebevzdělávací
činnost. Sportovní činnosti jsme opět v omezené míře mohli
realizovat pouze na školní zahradě. Během mimořádných
opatření jsme se znovu zapojili do distanční výuky a posílali dětem různé zajímavé úkoly, informace, kvízy, rébusy,
křížovky či soutěže. Na Velikonoce jsme zopakovali fotosoutěž, tentokrát s názvem Soutěž o velikonočního zajíčka.
Dle zájmu zúčastněných usuzujeme, že se mezi dětmi i rodiči
těšila úspěchu, a proto byli tentokráte odměněni opravdu ti
nejšikovnější...
Zimu, bohatou na sníh, jsme si užili během dovádění na školní zahradě. Po novém roce jsme věnovali týdenní tvoření různým tématům – uskutečnil se týden kočičkový, sněhulákový,
indiánský, pirátský, poté následoval slet malých čarodějů
a čarodějnic během čarodějnického týdne. Také jsme tvořili
dárečky pro maminky k jejich svátku.
Poslední společnou akcí pak bylo Odpoledne s papoušky.
Definitivní tečku za školním rokem udělal příměstský tábor,
který se konal v termínu 1.– 9. 7. 2021. Zúčastnilo se ho 32
dětí. Celotáborová hra se nesla ve znamení školy čar a kouzel
a Harryho Pottera, v současné době asi nejoblíbenějšího hrdiny. Proto byl o tábor velký zájem. Během týdne byla družina
plná těchto fantasy hrdinů. Dle reakcí dětí se jim tábor velmi
líbil a bude těžké najít na příští tábor podobně zajímavé téma.
Hana Suková, vedoucí vychovatelka ŠD

Tábor očima Lenky Vysloužilové a Liliany
Simpson
1. července nám začal letní příměstský tábor ve školní družině. Téma bylo Harry Potter – Škola čar a kouzel v Bradavicích. Když jsme se všichni sešli, rozřadil nás klobouk do
kolejí – Nebelvír, Havraspár, Mrzimor a Zmijozel. Vyrobili
jsme si kolejní erby a dodělali pláště. Potom jsme šli na
oběd. Po obědě dostali všichni tetování. Odpoledne jsme
hráli Famfrpál a Pobertův plánek. Famfrpál vyhrál Zmijozel
a za Pobertův plánek dostal nejvíc bodů Havraspár. 2.července jsme si vyrobili kouzelnickou hůlku a klobouk. Po obědě
jsme hráli hru Oživlá dáma a Vrba mlátička. Oživlou dámu
vyhrál Zmijozel, který měl nejvíc bodů i u Vrby mlátičky.
7. července jsme si vyrobili sliz a dělali lektvary, různé pokusy a učili se čarodějnické tahy hůlkou. Odpoledne se hrála
Dobbyho ponožka, kterou vyhrál Mrzimor, a Sirius Black,

kde byli vítězové dva – Zmijozel a Havraspár. 8. července
jsme dopoledne pekli sušenky a vyráběli dřevěnou sovu.
Po obědě jsme hráli hru Kouzelní tvorové, kterou vyhrál
Zmijozel, a Souboj kouzelníků vyhrál Havraspár a Nebelvír.
9. července byl poslední den. Vyrobili jsme si tašku s Harrym
Potterem. Potom bylo vyhodnocení. Nejvíc bodů měl Zmijozel – 45, potom Havraspár – 44, Nebelvír – 37 a Mrzimor –
36. Všichni dostali kouzelnické certifikáty, odměny
a medaile, Zmijozel i vítězné poháry. Pak se šlo na zmrzlinu.
Po zmrzlině nás čekalo ve třídě šampáňo, dort a muffiny.
Byl to super tábor.

Motýlí den

V září bývá ještě krásné počasí, a tak jsme toho využili
a vydali se s dětmi do Motýlího domu Papilonia na Lipně.
Když se děti usadily v pohodlném autobuse, naše cesta
začala. I když jsme se vydali trochu dál, ani jsme se nenadáli a pan řidič nám stavěl na místě. K výstavě jsme to měli
kousek, jen jsme sešli po cestičce dolů z mírného kopečku.
Motýlí dům má menší kapacitu, a tak jsme se rozdělili na dvě
skupinky. Zatímco jedna počkala venku a navštívila hřiště,
ozdobnou sochu ve tvaru rybky a krámek se zmrzlinou, druhá se vydala na výstavu.
Než nás paní uvedla dovnitř, mohly si děti zakoupit drobné
suvenýry jako náramky, magnetky s motýlky a malé šperky.
Pak už jsme se vydali přímo do Motýlího domu. V domku je
udržována stálá teplota 30 °C a vyšší vlhkost. Obojí děti snášely dobře. Hned na začátku nám přilétli vstříc velcí červení
motýli. Během prohlídky kolem nás poletovali a občas na nás
k radosti dětí také slétli a chvíli na nás zůstali. Ke konci pro-

hlídky jsme měli pocit, že na nás motýl sedí, i když neseděl.
Když se děti do sytosti vynadívaly, pověděla nám paní průvodkyně, jak probíhá život motýlů a další zajímavosti
i o motýlech cizokrajných. Během výkladu děti poslouchaly
a přitom se ručkama ponořenýma ve vodě nechaly „oďobkávat“ od malých rybiček.
Na závěr prohlídky měly povoleno podívat se po zemi kolem
rostlin, a kdo by našel křídlo z motýla, mohl si ho nechat na
památku. Pár šťastlivcům se to povedlo a mohli si nechat
i motýlka.
Marie Jirsová, vychovatelka ŠD
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Divadlo z druhé strany
Děti si ve skupinách prohlédly prostory Jihočeského divadla ve spojení s úvodní hrou a odborným komentářem. Hra
byla rozmístěna do prostoru divadla, kde děti plnily úkoly.
Poté se vydaly na prozkoumání divadla z druhé strany – ze
zákulisí, kam se běžný divák nedostane. Společně jsme mohli
sledovat stavbu kulis na večerní představení, prohlédli jsme
si orchestřiště, pracoviště inspicientky, divadelní sklad kulis
či kostýmů. Navštívili jsme baletní sál, kde se balet připravoval na představení Šípková Růženka. Dozvěděli jsme se, co
jsou „piškoty“ či kolik a jaké opony má Jihočeské divadlo.
Dokonce jsme se podívali i na půdu, odkud bylo vidět jak
hlediště, tak jeviště, provaziště i osvětlovače. Po skončení
prohlídky jsme se odebrali do Ateliéru 3D, kde nám herci
sehráli s pomocí loutek pověst o Bruncvíkovi. Společně jsme
si zazpívali, popovídali si o kladných vlastnostech tohoto
hrdiny a na závěr si vyrobili erb, který měl znázornit naše
vlastnosti. Než jsme se s divadlem rozloučili, pasoval Bruncvík se lvem všechny děti na hrdiny.
Hana Suková, vedoucí vychovatelka ŠD

Děvčata z páté třídy napsala:

V ateliéru jsme se podívali na pověst o Bruncvíkovi a pak
jsme šli na soutěžní hru. Rozdělili jsme se do skupin, chodili
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jsme po šipkách a plnili úkoly. U každého úkolu jsme si vzali
papírek s písmeny. Po složení papírků jsme složili nápis
Jihočeské divadlo. Výlet se nám moc líbil a jsme rádi, že nás
tam vzali.

Pár perliček z družiny
Vychovatelka: Vyhoď tu rozbitou propisku do koše!
Žák:
A do kterého?
Ve třídě máme jeden koš na papír a druhý na ostatní odpad.
Žák jde a vhodí propisku do koše na papír.
Vychovatelka: Myslíš, že ta propiska je papír?
Žák:
Ne, není, ale kupuje se v papírnictví.
Žák:
Paní vychovatelko, mně to nejde!
Asi po třetím zavolání, že to nejde...
Vychovatelka: Slovo nejde… neexistuje…
Ty neznáš tu písničku?
Žák:
Znám – a začne zpívat… na tom bošileckým
mostku…
Vychovatelka: Podepiš si ten obrázek zezadu.
Žák:
Ale paní vychovatelko, malíř se podepisuje 		
zepředu!
Vychovatelka:
		
Žák:

Jak ti dneska chutnal oběd? Kuřecí nugetky
byly dobrý.
Jo, byly... ale já ten Mekáč moc nemusím.

Vychovatelka:
Žák:

Tedy, ty máš pořádnou rýmu, jdi se vysmrkat!
No to mám... ale je to lepší než mít rakovinu!

Vychovatelka:
Žák:

Tak, děti, budeme to dělat takto…
Rozkaz, kapitánko!

Mateřská škola
Z důvodu vládního opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebyla možná osobní přítomnost dětí ve školce. Jelikož
je poslední rok předškolního vzdělávání povinný, poskytovala školka předškolním dětem vzdělávání distančním způsobem. Elektronickou cestou posílala výukové materiály všem
předškolákům, aby nezaháleli a jejich vzdělávání mohlo
pokračovat. Většina dětí se zadaných úkolů zhostila s chutí
a plnila je spolehlivě.
Bylo to období náročné nejen pro děti a rodiče, ale i pro paní
učitelky.
Aby i ostatní děti nepřišly zkrátka, paní učitelky pro ně připravily venkovní stezky plné zábavy.

17

Putování s velikonočním zajíčkem
Na stezce, která začínala u školky a vedla cestou kolem nádraží, na náměstí a zpět ke školce, plnily děti spoustu úkolů
s velikonoční tematikou. Na konci je čekalo sladké překvapení ve formě čokoládových kuliček a Vajíčkovník, který
mohly ozdobit svým namalovaným vajíčkem.

Dětský den s deváťáky
V loňském školním roce jsme byli, bohužel i v mateřské
škole, ovlivněni a omezeni vládními opatřeními. I přes to se
nám v červnu povedlo uskutečnit, za vydatné pomoci deváťáků, zábavné dopoledne ke Dni dětí. Na školní zahradě bylo
pro děti připraveno 12 stanovišť, na kterých prokazovaly své
znalosti, dovednosti, hbitost, mrštnost, rychlost a odvahu. Ve
všem jim pomáhali a byli oporou žáci z devátých tříd, kteří
se tak mohli vrátit, alespoň ve svých vzpomínkách, zpět do
svých dětských let. Této spolupráce se základní školou si
moc vážíme a věříme, že se i nadále bude úspěšně rozvíjet.
Jana Mizerová, vedoucí učitelka MŠ

Čarodějnická stezka
Další putování, které paní učitelky připravily, bylo tematicky
zaměřené na čarodějnice. Na cestě byla pro děti připravena
spousta zábavných stanovišť s plněním úkolů. Děti si tak vyzkoušely let na koštěti, sbíraly šišky, kterými zatopily v peci,
nakrmily čarodějnici nebo poznávaly čarodějnické koření.
Cesta vedla od školky přes „školkový“ les, kolem dálnice,
podél lesa a po určených značkách zpět ke školce. Na konci
stezky na děti opět čekalo sladké překvapení v podobě lízátka
s čarodějnicí na koštěti.
Vzhledem k tomu, že z odměn pro děti velice rychle ubývalo, soudíme, že obě dvě stezky byly úspěšné a účast velká.
Dočkaly jsme se i pozitivních zpětných reakcí. Rodiče nám
posílali fotky svých ratolestí ze stezkových stanovišť. To
byla pro nás ta největší odměna.
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Svatojánská slavnost
V červnu jsme pro děti a rodiče ze třídy Berušek připravili
svatojánskou slavnost. Svatojánská noc je symbolem magického tajemna a nepoznaných přírodních sil. Bylinkám natrhaným na svatého Jána je připisována zvláštní léčivá moc.

Využití ITC v předškolním vzdělávání aneb hurá,
máme ve školce tablety
V rámci projektu Šablony III. jsme v září dostali do mateřské
školy 10 tabletů. Cílem této aktivity je rozvoj digitálních
kompetencí u dětí předškolního věku. Pro děti je práce s
tabletem zpestřením výuky, která je velmi baví a těší se na ni.

Sešli jsme se u hájovny u „Dubeňáku“. Šli jsme loukou,
povídali si a sbírali bylinky. Cestou jsme potkali „bábu Kořenářku“, která připravovala oheň. Bába Kořenářka byla tak
hodná, že nás nechala uvařit si z našich nasbíraných bylinek
čaj.

Využití tabletů nám umožňuje učit děti takovým způsobem,
který je jim v dnešní době blízký. Zatím máme za sebou 4
vyučovací hodiny, při kterých se děti seznámily se základními funkcemi tabletu. Pomocí různých aplikací jsme si společně zopakovali barvy, tvary, procvičili prostorovou orientaci
a trénovali pozornost.
V dalších hodinách nás čeká práce s QR kódem, vyzkoušíme si hru na různé hudební nástroje, procvičíme již nabyté
dovednosti, naučíme se s fotoaparátem apod.

Koncert
V červnu jsme ve třídě kytiček pro rodiče uspořádali místo
klasické besídky koncert.
Celý rok jsme děti vedli k lásce k lidovým písničkám, aby si
je děti oblíbily a lidové písně zůstaly zachovány. Děti za doprovodu kytary zpívaly s velkým nadšením a chutí a koncert
si velmi užily. Zpěv dětských hlásků byl slyšet otevřenými
okny do širokého okolí. Účast rodičů byla velká a děti odměnili zaslouženým potleskem. Společně jsme prožili příjemné
odpoledne.

Než se čaj uvařil, ukázali jsme rodičům, co všechno jsme
se ve školce naučili. Básničky a písničky o bylinkách nám
napověděly, k čemu je můžeme použít. Zaříkávadlem jsme
bylinkám přičarovali kouzelnou moc.
Posledním úkolem naší slavnosti byla „kouzelná cesta“, která
nás zavedla ke skřítkovi, který hlídal svůj poklad. Děti si ze
slavnosti odnesly nejen zlaté penízky, které dostaly od skřítka, ale také spoustu zážitků i trochu toho tajemna.
učitelky z MŠ
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Prodej vánočních kaprů v Ševětíně se uskuteční na tradičním místě u trafiky
ve dnech 22.12 od 8.00 do 16.00 hodin a 23.12. od 8.00 do 12.00 hodin
Číslo 23
POMŮCKA:
ASSAUTY,
KEH, NEE,
PAYS, POY,
SIAL, TIMES

3. DÍL
TAJENKY

ČÁST
CIMBUŘÍ

ŽENSKÉ
JMÉNO

DRUH
PÍSMA

VÝMĚŠEK
Z KŮŽE

ÚTOČNÉ
VÝPADY
V ŠERMU

PĚŠINA

CESTOVNÍ
DOKLAD

OPOTŘEBOVAT
JÍZDOU

TÍMTO
ZPŮSOBEM


JADRNOST

ZAPOUŠTĚT
KOŘENY
ZNAČKA
AMPÉRZÁVITU

ČÁST
VAJÍČKA

„Pane, stůjte a postarejte se tady o tu dámu.
Ona tvrdí, že . . . (viz tajenku).�

LINKY
SULFID
NIKELNATÝ
(vzorec)
UZLÍČKY
V TKANINĚ

GAJDARŮV
HRDINA

PŘEKÁŽKA
VELKÉ PARDUBICKÉ

NÁTĚROVÉ
HMOTY
SPRAVOVAT
JEHLOU
A NITÍ

TVŮRCE
DOKTORKY
PLYŠÁKOVÉ

VYHYNULÝ
ASIJSKÝ
KOČOVNÍK

NÁZEV
ŘÍMSKÉ
PADESÁTKY

1. DÍL
TAJENKY

MYTICKÝ
KRASAVEC

CITOSLOVCE
POBÍZENÍ
DOBRÝ
NÁPOJ

STŘEVÍCE



PRIMÁT
(knižně)

NOČNÍ
PODNIKY

ŠKAPULÍŘ

VELKÁ
NÁDRŽ

2. DÍL
TAJENKY
VÝBĚŽEK
NEURONU

BYSTŘINY

SPZ
OKRESU
VYŠKOV

LEWISOVO
JMÉNO

ROZHODČÍ


VÝTAŽKY
Z ČERSTVÝCH
LÉČIVÝCH
BYLIN

SPORTOVNÍ
POHYB

JMÉNO
ZPĚVAČKY
TURNEROVÉ

DOMÁCKY
JOSEF
TEXTILNÍ
ROSTLINY

FRANCOUZSKY „VLAST�

KRÁTKÁ
FANFÁRA

SLEPIČÍ
CITOSLOVCE

ÚPLNĚ
NAJEDENÍ

DOMÁCKY
HUBERT

DĚTSKÉ
CITOSLOVCE

BAVLNĚNÁ
TKANINA

SEDACÍ
UMYVADLO

KOUPACÍ
NÁDOBY

CITOSLOVCE
TROUBENÍ

PÍSEMNÁ
ZKOUŠKA

VYMOTÁNÍ
SE

INICIÁLY
SPISOVATELE
ŠKUTINY

HADŘÍK
(zastarale)

NEZVYKLE
OSLOVOVATI

SOUVISEJÍCÍ
S KÝLOU
NIZOZEMSKÉ
PLATIDLO

DOMÁCKY
JAROSLAV

CITOSLOVCE
OPOVRŽENÍ

AFRICKÁ
OPICE

AMERICKÉ
PRASE

LITERÁRNĚ
TVOŘIT

HOLDOVAT
ALKOHOLU

HUSITSKÝ
VOJEVŮDCE

HOJIVÉ
PLETIVO
12. MĚSÍC
MAYSKÉHO
KALENDÁŘE
MUŽSKÉ
JMÉNO

KOSENÁ
PŘEDNÍ
STRANA

VÝKLENEK

ŽÁDNÁ VĚC

INICIÁLY
TENISTY
LENDLA

NĚMEC

ŽIVĚ
VYSÍLANÝ

METROPOLE
SENEGALU

VLAŠTOVČÍ
CITOSLOVCE

ZNAČKA
AUT

MADRIDSKÝ
FOTBALOVÝ
KLUB

TĚŽKÉ
SEKERY
INICIÁLY
HERCE
NĚMCE

ČÍŽKOVÉ
(knižně)
ZNAČKA MILIAMPÉRU

SMĚŠNÁ
POSTAVIČKA

ÚTOK
JÍZDY

JMÉNO
TENISTKY
KURNIKOVOVÉ
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Číslo 22
POMŮCKA:
STŘEDOVĚAAK, BIS,
KÁ ČESKÁ
ERIN, RTT,
MINCE
VARP, VILAS

1. DÍL
TAJENKY

LOUPEŽNÍK

KELTSKÉ
JMÉNO
IRSKA

VSTŘEBÁVAT
DO SEBE

CIZÍ
ZKRATKA
PRO ČÍSLO

PŘÍJMY
HOTOVÝCH
PENĚZ

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

ZBAVIT
LESNÍHO
POROSTU


VÁLCOVNA
TRUB
(řidčeji)
SPZ
KROMĚŘÍŽE

ZBAVOVAT
OSTŘÍ

PAPOUŠEK
NESTOR
SEVEŘAN

MISTR
MEČE

PÁNSKÝ
ŠOSATÝ
KABÁT

SLOVENSKÉ
HORY

VODNÍ
PROUDY
VYTÁHNOUT MEČ

OBINADLO

INICIÁLY LITERÁRNÍHO
HISTORIKA
PRAŽÁKA

KOHOUT
(řídce)

OPICE
STARÉHO
SVĚTA

3. DÍL
TAJENKY

TRÁMOVÉ
SPOJENÍ

SOUČÁST
SPLÁVKU

NÁLEV


ZÁLIV

INICIÁLY
SPISOVATELE MEDKA

DRUH
LÉKAŘE

LOKETNÍ
KOST
(anatomicky)

2. DÍL
TAJENKY
NÁZEV PÍSMENE „K�
DVAKRÁT
ZVÝŠENÝ
TÓN

ČESKÁ
REPUBLIKA

DROBNÁ
VÝŠIVKA

KAMENITÁ
SUŤ


RÝNSKÝ
ČLUN
ARGENTINSKÝ
TENISTA

NÁŘADÍ
(slangově)

OCASY
SPÁRKATÉ
ZVĚŘE

NÁSTROJE
SEKÁČŮ
CITOSLOVCE
ROZPAKŮ

PÍSMOVKY
(slangově)

VIKVE

ANGLICKÁ
DUTÁ MÍRA

VÝROBKY
ŠEVCŮ

NATÍRAT
NA BÍLO

KINA
(obecně)

DIAMANTOVÝ PRÁŠEK

DVAKRÁT
(řídce)

ITALSKÁ
ŠLECHTIČNA

CHYTAT

JMÉNO
LUSTIGOVY
HRDINKY
SAXOVÉ

MRAVNÍ
ZÁKLAD
(knižně)

HŘEJIVÁ
PŘIKRÝVKA

ISLÁMSKÉ
RODOVÉ
TRADICE

OPAK DĚTÍ

VZOREC
NITRIDU
URANU

PROTESTNÍ
HNUTÍ
MLÁDEŽE
DĚLAT
RÁMUS

TICHÉ
HLASY

SKONČIT
(knižně)

MĚSTO
NA OHŘI

LISTOVNÍ
ZÁSILKA

TISKOVÝ
ODBOR (zkr.)

NEVLÍDNĚ

OHŘÍVAČ
VODY

KLOUBNÍ
NEMOC

ZDOBIT
KOVEM

MUŽSKÝ
HLAS

ZNOVA
(řídce)

ROZTAVENÁ
HMOTA

SKLENĚNÉ
OBALY

PSOVITÁ
ŠELMA

CHEMICKÁ
ZNAČKA
NEONU

DŮVĚRNĚ
OSLOVOVAT

BOBIZAČNÍ
SLABIKA

MLHOVITÉ
VÝPARY

ZNAČKA
POLONIA

BAVORSKÉ
MĚSTO
RADIODÁLNOPIS
(angl. zkr.)

ŠMAŤHA
V POZDĚJŠÍ
DOBĚ

VÝRAZ
ZNUDĚNÉHO
ČLOVĚKA

PROUD
VZDUCHU

VELBLOUDOVITÝ
SUDOKOPYTNÍK

BÍLÉ
PEČIVO

CÍPY
KVĚTNÍHO
KALICHU

FILOZOF
ZKOUMAJÍCÍ
MRAVNÍ
ZÁSADY

ČESKÝ
HOKEJISTA
(Martin)
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