Vážení občané,
i pro letošní rok jsme Vám přichystali
informace o celoročním dění v našem
městysi, které jsou shrnutím úsilí nejen
zastupitelů městyse, ale i všech ostatních občanů, kterým není život v Ševětíně lhostejný a jsou ochotni se zapojit do
různých aktivit.
Celoroční kulturní a sportovní akce se
staly nedílnou součástí života místních
a nás těší, že touto činností přispíváme
k sounáležitosti a pospolitosti života
našich obyvatel. Podat pomocnou ruku
při organizaci nikdy neodmítnou místní
hasiči.
Z důvodu navyšujícího se zájmu občanů
o pronájem vinárny v kulturním domě
na soukromé akce jsme se rozhodli pro
její modernizaci. Hlavním důvodem
byla nutnost výměny podlahové krytiny,
která byla v havarijním stavu. Celková úprava pak byla doplněna novým
výčepním zařízením, lednicí s mrazákem, myčkou a klimatizací. Vytvořené
příjemné prostředí je i nadále hojně
využíváno.
Dokončena byla závlaha areálu SK Ševětín, a to i ty stavební práce, které byly
vázány na stavbu Dálnice D3. Akce se
neustále prodlužovala, protože jsme byli
nuceni podřizovat se termínům stavby
dálnice. Přesto již celý rok 2019 fungovala závlaha ve zkušebním provozu a na
trávníku fotbalového hřiště to bylo znát.
I přes letní vedra vydržel bez újmy na
kvalitě travního porostu.
Tak jako každý rok ani letos se o letních
prázdninách ve škole nezahálelo. Žáci
se dočkali kromě nových kuchyňských
linek i zrekonstruované navazující
jazykové učebny. Z důvodu poruchy
se muselo přistoupit k mimořádným
opravám sociálního zařízení pavilonu II.
stupně. Tento stav nás bohužel upozornil na fakt, že v havarijním stavu jsou

prakticky veškerá sociální zařízení ve
všech budovách včetně mateřské školy.
Na likvidaci zbytkových potravin ze
školní kuchyně byl v rámci dotace
Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje pořízen kompostér, který během
24 hodin vyprodukuje kvalitní zeminu
pro další využití školou v rámci výuky
na školních pozemcích.
Během léta proběhla rekonstrukce fasády kina včetně vnitřních úprav v podobě
opravy podlahy, sociálních zařízení
a nového zařízení promítacího plátna
tak, aby se dalo jeviště využívat nejen
na promítání filmů, ale i na ostatní kulturní činnost. Tento projekt bylo možno
uskutečnit díky finančnímu daru od
společnosti Kámen a písek s.r.o. Český
Krumlov.
Dvě místní komunikace se nám podařilo
opravit pomocí recyklátu, a to v lokalitě
bytového domu č.p. 307 a v Kuřičce.
Tam jsme byli nuceni z důvodu bezpečnosti chodců umístit zábrany pro vjezd
dvoustopých vozidel.
V návaznosti na novelu zákona
o pohřebnictví bylo nutné do konce
roku 2019 vydat nový Řád veřejného
pohřebiště městyse Ševětín a v návaznosti vyřešit smlouvy o nájmu hrobových míst. S tím souviselo i stanovení
poplatku za nájem a služby spojené s
užíváním hrobového místa na dalších
15 let, jak nám to stanovuje na základě
hydrogeologického průzkumu zákon
o pohřebnictví. Rada městyse rozhodla
cenu za služby ponechat ve stejné výši,
tj. 50,- Kč/rok/m2 a nájem navýšit o 3,Kč/rok/m2, tj. na 10,- Kč/rok/m2.
V minulých letech jsme zaznamenali
neustálé navyšování množství tříděného
odpadu, kdy hlavně v letních měsících byly kontejnery na tříděný odpad
přeplněné. Proto byla posílena místa na

Připravujeme:
21.12. 2019
Koledování u jesliček
22. a 23.12. 2019
Prodej vánočních kaprů
18.01.2020
Blaťáckej bál
22.02.2020
Masopust
08.03.2020
Dětský karneval
04.04.2020
Setkání seniorů
30.04.2020
Čarodějnice
08.05.2020
Běh vítězství
tříděný odpad do ulic Horní a Krátká
a rovněž bylo přemístěno a zároveň
posíleno sběrové místo u kulturního
domu. I když se občas dohadujeme
o termínech odvozu tříděného odpadu se svozovou firmou, letošní rok
ukázal, že jak je v současnosti systém
tříděného odpadu nastaven, je již plně
dostačující.
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Přípravné práce na vydání stavebního povolení pro novou
hasičskou zbrojnici v Zahradní ulici se blíží ke konci a do
konce roku 2019 předpokládáme, že bychom mohli stavební
povolení získat. Na tento projekt je možno žádat o dotaci
jak Ministerstvo vnitra ČR, tak současně i Jihočeský kraj.
Předpoklad finančního krytí této akce je získání finančních
prostředků z vynětí ze zemědělského půdního fondu z průmyslové zóny Švamberk. Bez těchto prostředků nelze projekt
nové hasičské zbrojnice zahájit. Pevně věříme, že finanční
prostředky obdržíme v době, kdy bude stále vyhlášen dotační
titul na výstavbu hasičských zbrojnic, abychom o tuto dotaci
nepřišli.
Od března do června 2020 proběhne rekonstrukce části Zahradní ulice. Na tuto akci již byla uzavřena smlouva o dílo
a financovat by se měla za pomoci úvěru ve výši cca 8 mil.

Kč, jejímž schválením se bude zastupitelstvo městyse zabývat na jaře 2020.

Tradiční „Tříkrálový“ výstup na Kleť měl letos malé zpoždění,
protože na výšlap jsme se vydali až 16.2.2019.

Další rozpracovanou akcí, která se přesouvá z roku 2019 do
roku 2020, je vybudování nového sběrného dvora a kompostárny v areálu bývalého zemědělského družstva. Na tento
projekt máme přislíbenou dotaci ve výši cca 5 mil. Kč. Tuto
akci budeme schopni finančně zajistit, a tudíž i zrealizovat
až po schválení úvěru na rekonstrukci části Zahradní ulice.
Ještě než se s Novým rokem pustíme do další práce, dovolte
mi, abych Vám jménem celého městyse popřála v roce 2020
pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a pohody.
Romana Hajská
starostka městyse Ševětín

Co nám přinesl rok 2019
Začátek roku jsme zahájili úpravami vinárny v kulturním domě. Jsme rádi, že dnes již můžeme občanům nabídnout na jejich
soukromé akce příjemnější prostředí.

První akcí roku byl tradiční Blaťáckej bál 25.1.2019. Zahájení patřilo Blaťáčku a poté následovalo vystoupení Blaťáku
s pásmem Besedy. Tombola byla jako vždy bohatá, zábava
veselá a kdyby byla účast o trochu větší, k dokonalosti by nic
nescházelo.
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Leden se i nadále nesl v kulturním duchu. 29.1.2019 se konal
v obřadní síni městyse koncert dechových nástrojů.

Obřadní síň městyse opět ožila 22.2.2019 maškarním smyčcovým koncertem.

23.2.2019 se v tělocvičně místní základní školy konal fotbalový turnaj žáků. Kluci k zápasům přistupují s obdivuhodným elánem a nadšením.
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2.3.2019 náměstí zaplnil masopust a poté se průvod vydal
Ševětínem. Masky nechyběly ani večer v kulturním domě
a všichni se dobře bavili až do ranních hodin.

10.3.2019 nás potrápila vichřice, která napáchala několik
drobných škod na obecním majetku a vyvrátila strom na
zahradě základní školy.

23.3.2019 jsme se vydali za rozkvetlými bledulemi. Cesta
byla dlouhá, ale ta nádhera množství květů stála za to.
Dětský karneval se konal 17.3.2019 a děti si kromě tance
užily i spoustu her a soutěží.

V březnu v době vegetačního klidu proběhla údržba stromů
u Dubeňského rybníka provedená odbornou firmou.
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Divadelní představení Dívčí válka 30.3.2019 přilákala do
kulturního domu diváky v hojném počtu.

V jarním období se mateřská škola dočkala zastřešení
pergoly.
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O zábavu a dobrou náladu se na Setkání seniorů dne 6.4.2019
tradičně postarala Ševětínka. Děti z mateřské školy potěšily
svým dojemným vystoupením a městys přichystal drobný
dárek v podobě kalendáře našeho městyse na rok 2020.

Běh vítězství slavil půlkulaté 55. výročí dne 8.5.2019.

Dne 19.5.2019 jsme v našem městysi přivítali osm nových občánků.

Na historický vlak se v rámci akce Jihočeského párobraní
19.5.2019 přišlo podívat mnoho zvědavců a někteří i využili
možnost svézt se do Českých Budějovic.

26.5.2019 místní tělocvična ožila florbalovým turnajem. Na
hráčích bylo vidět, že jsou pro florbal zapálení a do utkání
dávali všechno.

Slet čarodějnic 30.4.2019 každoročně převyšuje všechny ostatní akce návštěvností.
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Vítr rozlomil dne 28.5.2019 na dětském hřišti strom. Dnes je
již nahrazen novou lípou.

Několikagenerační účast na nohejbalovém turnaji, který se konal 22.6.2019, těší nejen pořadatele Drahoše Klapuše.

24.6.2019 jsme byli přítomni otevření úseku Dálnice D3
Bošilec-Ševětín.
Dne 2.6.2019 na Dětském dni vysoušelo letní počasí vodnické postavy.

Začátkem letních prázdnin byl dočasně mimo provoz bankomat České spořitelny, kdy z důvodu modernizace proběhla
jeho výměna.

I při dokopné fotbalové mládeže 7.6.2019 bylo krásné počasí. Kluci se při zápasech snažili, seč jim síly stačily.

28.6.2019 si žáci deváté třídy převzali své poslední ševětínské vysvědčení a předškoláci se rozloučili s mateřskou
školou.

8.6.2019 jsme vyrazili na dalekou cestu, tentokrát až do
Smržova.

Přívalových dešťů jsme se letos dočkali několikrát. Ten,
který přišel 12.7.2019, poničil kanalizační systém městyse do
té míry, že opravy průběžně probíhaly až do podzimu.

Ševětínská pouť se konala 16.6.2019.
O letních prázdninách proběhla ve škole výměna kuchyněk
s celkovou rekonstrukcí navazující jazykové učebny. Mimořádnou opravu pak vyvolal havarijní stav sociálních zařízení
budovy druhého stupně, kdy kanalizační vedení teklo do té
míry, že by drobná oprava již nebyla účinná.
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Aby byla oprava místních komunikací prostřednictvím
recyklátu účinná, musí se provádět v letních měsících, kdy se
asfalt teplem spojí a zpevní tak opravovanou plochu.

V rámci dotační výzvy Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2019 jsme do základní školy pořídili
kompostér, který zbytky potravin ze školní kuchyně přemění
na kvalitní zeminu.

S vandalismem se bohužel potýkáme během celého roku.
O letních prázdninách se navíc ještě zvyšuje.

Na konci letních prázdnin 26.8.2019 koncert mladých houslistů v obřadní síni městyse ukázal, jak lze pílí rozvíjet talent.

Pro zachování kvalitního travního porostu v areálu sportovního klubu je jeho údržba náročná a musí být prováděna celoročně.
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14.9.2019 připravili místní hasiči pro děti pohádkový les.
Akce opět sklidila mimořádný úspěch.

18.9.2019 nás v brzkých ranních hodinách probudila dopravní nehoda, která způsobila na majetku městyse nemalé škody.

25.9.2019 připravil Blaťácký soubor v kulturním domě vystoupení pro Čechoameričany. Předvedl pásmo zpěvů
a tanců, do programu návštevníky zapojil a nakonec si společně i zatančili. Na závěr nesměla chybět společná fotografie.

Během letního období proběhla rekonstrukce fasády kina
s vnitřními úpravami podlahy, sociálního zařízení a obnovy
jeviště se zázemím. Tento projekt mohl být realizován díky
společnosti Kámen a písek s.r.o. Český Krumlov, která akci
finančně zaštítila.

Na podzim byl dokončen projekt závlahy sportovního areálu, jejímž principem je čerpání vody z vitínského potoka.
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28.9.2019 na svátek sv. Václava jsme nasázeli 1100 buků. Čerstvá polévka z kohouta, který ještě ráno běhal po zahradě, dodala
všem potřebnou sílu.

26.10.2019 se pergola základní školy proměnila na strašidelnou halloweenskou komnatu.

Dne 6.10.2019 jsme v našem městysi přivítali sedm nových občánků.

Tradičně jsme oslavili státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu 28.10.2019, kdy po pietě u pomníku
padlých a lampionovém průvodu nás v kině čekalo netradiční vystoupení pod názvem Trumpetiáda. Přestože se jednalo o naučný pořad pro děti, o žesťových nástrojích se poučili i mnozí dospělí.

Při divadelním představení 31.10.2019 nás historií provedl Jakub Krčín.
19.10.2019 patřil kulturní dům převážně dětem. Slavilo se 40. výročí Blaťáčku.

3.11.2019 proběhla v kulturním domě prezentace současného stavu průmyslové zóny Švamberk
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Perníčkování 16.11.2019 nás naladilo předvánoční atmosférou.

20.11.2019 všichni občané Ševětína obdrželi od společnosti Kámen a písek s.r.o. Český Krumlov ten nejlepší vánoční dárek,
který jsme si mohli přát, a to otevření obchvatu Severní spojka.

koridoru Ševětín - Nemanice s návazností na další, konečnou
část obchvatu. Tuto konečnou část obchvatu měl financovat
Krajský úřad Jihočeského kraje z důvodu, že se stavba posléze stane komunikací III. třídy. Bohužel, stavba železničního
koridoru se roky odkládá, a i v současnosti není realizace
v dohlednu. Protože se komunikace s názvem Severní spojka
stane silnicí III. třídy, kterou ze zákona spravuje Krajský
úřad, požádali jsme v roce 2015 o pomoc s realizací části
tohoto obchvatu Ševětína Krajský úřad Jihočeského kraje.
Krajský úřad naše prosby nevyslyšel a žádostem nevyhověl
s odůvodněním, že tento obchvat pro ně není prioritou. Do
celé záležitosti se proto vložila společnost Kámen a písek
s.r.o. Český Krumlov, která se rozhodla v rámci dobrých
vztahů s naším městysem vybudovat obchvat z vlastních
prostředků. Nastalo složité vyjednávání s majiteli dotčených
pozemků se závěrem, že některé pozemky společnost Kámen

a písek s.r.o. Český Krumlov odkoupila, zbytek si pronajala.
Poté byly v roce 2017 zahájeny přípravné práce k získání
stavebního povolení, které bylo na konci roku 2018 vydáno.
V letošním roce byla stavba zrealizována a nezbývá než
poděkovat společnosti Kámen a písek s.r.o. Český Krumlov,
která z vlastní iniciativy, z vlastních prostředků a na základě
dobré vůle převzala závazek vybudování obchvatu místo
státních organizací na vlastní zodpovědnost. Stavbu úspěšně
dokončila a rozhodně tak přispěla k poklidnějšímu životu
našich občanů. Pokud by tato iniciativa nenastala, městys
Ševětín by čekal ještě mnoho let, než by se obchvatu dočkal.
Romana Hajská
starostka městyse Ševětín

Průmyslová zóna Švamberk
Úvod
Územní plán městyse Ševětín je koncipován tak, že lokalita
Švamberka byla vytypována za průmyslovou zónu z důvodu
dopravní dostupnosti, vzdálenosti od zástavby a jako budoucí
zdroj financí pro rozvoj Ševětína.
Romana Hajská
starostka městyse Ševětín

Obchvat Severní spojka
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V jedné části proběhla demolice zchátralého statku, ze strany
dálnice je 3 metrová protihluková stěna a z druhé strany
silnice II/603. V těsné blízkosti této zóny se nachází na 60
hektarech fotovoltaická elektrárna a v další části k Ševětínu
je území zatíženo vedením velmi vysokého napětí.

Předpokládám, že při čtení tohoto článku již bude obchvat
s názvem Severní spojka v provozu a bude tak odkloněna
nákladní doprava z místního kamenolomu z centra Ševětína.
Pro Ševětín je to zlomová situace, která vyřeší problémy
související s průjezdem nákladních vozidel celým městysem.

A právě proto je tato lokalita zcela vhodnou pro vybudování
průmyslové zóny s minimálním negativním dopadem na
občany Ševětína a se zajištěním příjmů do rozpočtu městyse
v takové míře, že budeme schopni realizovat projekty, které
by bez přísunu peněz z průmyslové zóny nebylo možno
vůbec uskutečnit.

Proces výstavby tohoto obchvatu byl velice složitý a já se
Vám pokusím popsat peripetie provázející tuto stavbu. Již
v roce 2008 společnost Kámen a písek s.r.o. Český Krumlov
zahájila realizaci obchvatu Ševětína a v roce 2011 uvedla
do provozu novou komunikaci, vedoucí od lomu k silnici
směrem na Mazelov. Pokračování obchvatu měla poté převzít
společnost SŽDC v rámci projektu stavby IV. železničního

Z příjmů z průmyslové zóny jsme schopni zafinancovat
projekty, které se již mnoho let odkládají např. rekonstruovat vnitřky pavilonů školy, zrekonstruovat kulturní dům,
vybudovat nový sběrný dvůr, vybudovat hasičskou zbrojnici,
seniorský dům, koupit od majitelů pozemky a udělat ZTV
pro stavby rodinných domů. Je třeba si uvědomit, že bez
přísunu peněz z průmyslové zóny Švamberk nebude možno

Ševětín rozvíjet tak jak bychom si všichni přáli.
Vznik územního plánu včetně jeho změn je složitý proces,
který probíhá v horizontu několika let. Územní plán městyse
Ševětín byl ovlivněn třemi změnami, kdy změna č. 2 a č. 3 se
týkala lokality Švamberk. Jak územní plán, tak tyto změny se
schvalují v několika krocích, které jsou vždy zveřejňovány.
Vztahují se na ně veřejná projednání, a to i pro okolní obce,
aby se k nim mohl kdokoliv vyjádřit. Jedná se o důležitá
rozhodnutí, která po schválení nelze měnit bez patřičných
důsledků. Současná podoba lokality Švamberka byla tvořena
v letech 2014 až 2018 a po celou tuto dobu se mohl kdokoliv
k záměru vyjádřit. Nestalo se tak ani ze strany občanů, ani ze
strany okolních obcí.
Doplňuji, že městys Ševětín svým územním plánem umožnil
vznik průmyslové zóny, ale veškeré rozhodnutí týkající se
realizace záměru schvaluje magistrát města České Budějovice nebo Krajský úřad jihočeského kraje.

Doprava
Doprava průmyslové zóny Švamberka je řešena na území
katastru Ševětína sjezdem na dálnici D3.
Kdo se zajímá o dění v našem městysi a zúčastnil se zastupitelstva 30.9.2019, případně si přečetl zápis z tohoto zasedání,
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a záměrně zmiňuji termín 30.9. tj. datum před vyvolanou
hysterií o dopravní situaci kolem průmyslové zóny Švamberk, ten ví, že již v srpnu letošního roku jsme podali žádost
na Krajský úřad jihočeského kraje o zajištění dopravního
značení zákazu vjezdu nákladních vozidel s nosností nad 12
tun do městyse Ševětín. Po vzájemné domluvě na Krajský
úřad zaslaly žádost i obce Vitín a Chotýčany, kterých se doprava taktéž týká, protože jsme na jednom úseku mezi sjezdy
na dálnici.
Možnost umístění tohoto dopravního značení je podložena
faktem, že od prosince roku 2019 bude v provozu nově vybudovaný obchvat Ševětína s názvem Severní spojka. Obchvat
zajistí pro Ševětín náhradní obslužnost pro nákladní dopravu, a tudíž se stává umístění dopravního značení reálnou
možností, jak jednou pro vždy odklonit nákladní dopravu z
centra Ševětína. Proto je v současnosti priorita městyse toto
dopravní značení zajistit.
Co se týče navýšení dopravy při možné dopravní nehodě na
dálnici a s tím spojeným odklonem na komunikaci II/603 tj.
centrem Ševětína, dá se předpokládat dočasné navýšení dopravy, které ale bude pravděpodobně jednosměrné a časově
omezené.
Samozřejmě jsme si vědomi, že doprava se dotkne lokality
bytové zástavby Drahotěšické ulice, proto jsme také podali
požadavek na Krajský úřad o vybudování protihlukové stěny.
Pokud se podaří zajistit i dopravní značení zákazu vjezdu nákladních vozidel s nosností nad 12 tun, nebude mít navýšení
nákladní dopravy pro Ševětín žádný vliv.
Co se týká osobní dopravy, toto lze řešit případným omezováním zajišťování činností pro okolní obce, kdy je městys
Ševětín historicky brán jako spádová obec, a tudíž do Ševětína denně najíždějí osobní automobily z okolních obcí a to
např. do školy a školky, k lékařům, na sběrný dvůr, na poštu,
a i bankomat je hojně využíván okolními obcemi. Pokud by
si obce byly ochotni tyto činnosti zajišťovat sami, v Ševětíně
by se osobní doprava snížila o stovky aut denně.

Zaměstnanost

nemůže v průběhu následujících let změnit, zvláště pak,
když všude kolem sebe slyšíme o blížící se krizi. Potom haly
nabídnou práci lidem ze širokého okolí. Domnívám se, že
místní občané využijí pracovní příležitosti v blízkém okolí
a nebudou raději dojíždět do vzdálenějších míst. Kdo bude
v průmyslové zóně zaměstnán lze předem jen těžko předjímat, zvláště pak, pokud není zřejmý konkrétní účel stavby
a s tím spojená potřebná odbornost zaměstnanců. Pokud by
byli v areálu zaměstnaní agenturní zaměstnanci, přijedou,
odpracují a zase odjedou. Současný územní plán městyse
Ševětín neumožňuje výstavbu ubytoven pro takovýto účel.

Shrnutí
Podzim letošního roku ovlivnilo dění kolem průmyslové
zóny Švamberk, které nejen v současnosti, ale zcela určitě
i v budoucnosti přinese ještě mnoho otázek. Projekt průmyslové zóny v lokalitě Švamberka se připravoval mnoho let
a bez jakýkoliv pochyb městysi Ševětín přinese navýšení
příjmů do rozpočtu v řádech miliónů korun ročně.
Rozhodně nejsme jediné vedení obce či města, které podporuje záměr průmyslových zón na svém území. Stačí se
podívat do územních plánů okolních měst a obcí, a to i těch
bezprostředních, ze kterých vyplývá, že vybudování průmyslových zón je zakomponováno v mnoha územních plánech
a prakticky u každého sjezdu z dálnice. Rozvoj průmyslových zón podporuje i Krajský úřad, který je začlenil do
Zásad územního rozvoje. Hlavním úkolem našeho městyse
bude co nejvíce omezit případná negativní rizika, které sebou
jakýkoliv projekt, a to nejen na území Ševětína, přináší.
Neztotožňuji se s názorem, aby se podnikání v katastru
Ševětína zpomalilo, omezilo či úplně zastavilo. Pouze tím
umožníme rozvoj okolním městům a obcím, které rádi
využijí příležitosti navýšení příjmů svých rozpočtů z průmyslových zón, ze kterých bude zajištěn nejen jejich investiční
rozvoj. Z těchto financí lze také např. regulovat poplatky za
popelnice, cenu vodného a stočného a další možnosti, které
lze hradit z rozpočtu obce a tím finančně co nejvíce snížit
občanům náklady souvisejícími s životem v obci.
Romana Hajská
starostka městyse Ševětín

To že se v současnosti pohybuje nezaměstnanost na historických minimech zcela jistě neznamená, že se tato situace

Výdaje městyse Ševětín 2010-2019
Deset let v lidském životě není nezanedbatelných. Za tu dobu
se může stát mnoho přelomových věcí. V životě obce je
10 let jakoby nic. Přesto, když se ohlédneme zpět a připomeneme si, co vše se za tu dobu změnilo, můžeme si udělat
obrázek o situaci v Ševětíně. Zvlášť, když k tomu přidáme
některé údaje.
Český (moravský a slezský také) venkov objektivně strádá.
Těch důvodů je víc a nejzásadnější jsou důvody jako postupné vylidňování venkovských regionů doprovázené odchodem
zejména mladých lidí, postupná likvidace služeb (zavírání
provozoven nebo snižování úrovně kvality poskytované služ-
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by) a podfinancovaný obecní majetek. V některých regionech
tyto zmíněné problémy tvoří začarovaný kruh a v kombinaci
tak situaci ještě více prohlubují. Tam bude náprava velmi
složitá.
Ševětín v tomto směru patří spíše k těm šťastnějším sídlům,
ale bez problémů není. Některý majetek městyse je dosud
podfinancován a ne všechny služby se daří udržet v dostatečné kvalitě anebo udržet vůbec. Podívejme se tedy na skutečná čísla týkající se výdajů městyse v posledních 10 letech.
Data z roku 2019 jsou sice jen za období leden – září, ale
celková data za necelých 10 let nebo průměrná data za 9 úpl-

ných ročních období mají dostatečnou vypovídající hodnotu.
Výdaje městyse Ševětín za téměř 10 let činily 301,8 mil. Kč.
V průměru za 9 úplných let pak činily 31,1 mil. Kč ročně.
Vzhledem k tomu, že meziroční rozdíly díky mimořádným
investicím typu náměstí, rekonstrukce školních budov apod.
jsou výrazné, je objektivnější pracovat s celkovými nebo
průměrnými údaji i v jednotlivých kategoriích výdajů, než si
vybrat jako měřítko údaj za nějaký konkrétní rok. Suverénně
nejvyšší výdaje souvisí s předškolním a základním vzděláváním, tj. s MŠ a ZŠ v Ševětíně. Za 10 let městys uhradil výdaje ve výši 83,5 mil. Kč (v průměru 8,7 mil. Kč za 9 let), což
činí podíl 27,7 % na celkových výdajích městyse. V tom jsou
zahrnuty jak příspěvky zřizovatele, tak investiční výdaje do
budov a zařízení školy v majetku městyse. Na druhém místě
jsou pak výdaje na regionální a místní správu s podílem
9,4 % na celkových výdajích (celkem 28,4 mil. Kč za 10 let
a v průměru 2,9 mil. Kč za 9 let). V tom jsou zahrnuty
náklady na rekonstrukci a opravy budov ve vlastnictví úřadu
městyse a veškeré náklady spojené s činnostmi úřadu, tj.
i s přenesenou působností. Třetí v pořadí jsou výdaje na
komunální služby s podílem 7,2 % na celkových výdajích.
Městys na ně vynaložil 21,8 mil. Kč za necelých 10 let
(průměr činí 2,2 mil. Kč ročně). Následují výdaje na vodohospodářský majetek (podíl 6,9 %; celkem vydáno 20,9 mil.
Kč; roční průměr 2,2 mil. Kč), výdaje na kulturu (podíl 6,4
%; celkem vydáno 19,2 mil. Kč; roční průměr 1,7 mil. Kč),
výdaje na komunikace (podíl 6 %; celkem vynaloženo 18,1
mil. Kč; roční průměr 2 mil. Kč), dále výdaje na nakládání
s odpady (podíl 5,2 %; celkem vynaloženo 15,8 mil. Kč;
roční průměr činí 1,6 mil. Kč).
Za zmínku stojí ještě výdaje do tělovýchovy (podíl 3,5 %;
celkem vynaloženo 10,6 mil. Kč, roční průměr 1 mil. Kč),
výdaje do zdravotní péče (podíl 1,6 %; celkové výdaje

4,9 mil. Kč, roční průměr 0,5 mil. Kč) a výdaje do požární
ochrany (podíl 1,3 %; celkové výdaje 3,9 mil. Kč; roční
průměr 0,35 mil. Kč). Všechny výše uvedené výdaje tvoří za
necelých 10 let podíl 75,2 % na celkových výdajích
(v korunovém vyjádření celkem 227,1 mil. Kč, roční průměr
23,2 mil. Kč).
To znamená, že další výdaje typu lesní hospodářství, údržba
a opravy FVE, silniční doprava, ochrana památek, bytové
hospodářství, péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, sociální
služby, bezpečnost a veřejný pořádek, zastupitelstvo městyse,
pojištění a další výdaje tvoří dohromady podíl 24,8 %, což
představuje celkové výdaje 74,7 mil. Kč za téměř 10 let.
V průměru tak připadá na tyto výdaje 7,9 mil. Kč, ale je nutné si uvědomit, že v tomto balíčku jsou schovány i investice
jako bylo náměstí (zaúčtováno do péče o vzhled obce)
a další, byť nižší, výdaje spojené s investicemi nebo opravami.
Městys Ševětín má připraveno několik investičních akcí.
Jedná se hlavně o rekonstrukci Zahradní ulice, výstavbu
sběrného dvoru s kompostárnou, hasičskou zbrojnici, KD, seniorský dům, přípravu ZTV pro rodinné domy. Některé jsou
ve fázi před realizací, některé jsou ve fázi přípravy projektové dokumentace a některé jsou pouze v podobě vize. Co se
nakonec podaří realizovat, záleží zejména na financích, které
bude mít městys k dispozici, ale také na odvaze a energii lidí,
kteří budou o takových investicích rozhodovat. Z analýzy výdajů městyse však vyplývá, že na výdajové straně se potřebné finance nedají získat. Alespoň ne v relativně krátké době,
např. v následujících 10 letech. Bez navýšení příjmů nad
stávající úroveň (průměr za posledních úplných 9 let činil
32,2 mil. Kč ročně) to možná ani nepůjde vyřešit. Ale
o tom třeba zase někdy příště.
Přemysl Částa

Odpadové hospodářství a sběr elektrozařízení v roce 2018
V roce 2018 bylo v městysi Ševětín shromážděno celkem
621 t odpadu, recyklovatelného odpadu a vysloužilého
elektrozařízení (v roce 2017 to bylo 627,4 t). Největší
položku v odpadech samozřejmě tvoří směsný komunální
odpad (domovní odpad v popelnicích), kterého bylo v roce
2018 odvezeno 308,25 t. Díky systému třídění EKOKOM
(a hlavně díky vůli a ochotě občanů Ševětína třídit) v tomto
odpadu neskončilo dalších 29,79 t odpadu, který byl vytříděn
jako sklo, plast, papír a lepenka a kompozitní obaly a předán
k recyklaci. Zbylý odpad a elektrozařízení jsou shromažďovány přes sběrný dvůr městyse ve Vlkovské ulici a připadá
na ně hmotnost 283 t.
Konkrétně se jednalo o motorové, převodové nebo mazací
oleje (0,4 t), pneumatiky (7,76 t), stavební materiály obsahující azbest (14,22 t), barvy, lepidla a pryskyřice (0,7 t), jiný
biologicky nerozložitelný odpad (10,98 t), směsný komunální odpad (shromažďovaný na SD; 9,18 t), objemný odpad
(196,66 t), kovy (23,77 t), dále elektrozařízení typu chlazení
(5,55 t), velké spotřebiče (6,55 t), malé spotřebiče (4,5 t), TV
a monitory (2,61 t) a baterie (0,07 t).

Pro představu o počtu elektrozařízení uvedeme i počty
v kusech. V roce 2018 se takto převzalo 115 ks chlazení, 124
ks velkých elektrospotřebičů, 261 ks TV a monitorů
a 9 klecových kontejnerů na drobné elektrozařízení.
Tato data jsou zajímavá i z důvodu přípravy nového sběrného
dvora. Projekt je připravený a počítá s výstavbou SD a kompostárny na pozemcích městyse v sousedství areálu bývalého zemědělského družstva. Městys má přislíbenu i dotaci,
nicméně se jedná o investičně náročnou záležitost a je nutné
zajistit dostatek financí a možná i projekt rozdělit na 2 etapy.
Z dat ohledně množství odpadu a elektrozařízení je jasné,
že nový SD bude mít slušné vytížení. Dalšími důvody pro
přesun a výstavbu nového SD jsou zejména uvolnění plochy
stávajícího SD v centru městyse pro lepší využití a odklon
dopravy spojené se sběrným dvorem na severní spojku, která
bude zprovozněna v listopadu letošního roku. Nezanedbatelným důvodem je i fakt, že stávající SD již neodpovídá
současným standardům a dají se očekávat další zpřísnění.
Přemysl Částa
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Výsledky systému EKO-KOM
v roce 2018
Zdroj: webové stránky společnosti EKO-KOM

Městys Ševětín recyklací
elektrospotřebičů výrazně ulevil
životnímu prostředí

Výsledky za rok 2018 znovu potvrdily dlouhodobě rostoucí
trend v zapojení domácností do recyklace obalového odpadu
v České republice, ale bohužel také rostoucí trend ohledně
množství obalů.
Do systému EKO-KOM bylo v roce 2018 zapojeno 6131
obcí (v roce 2017 to bylo 6123 obcí), což znamená, že 99 %
obyvatel ČR má možnost třídit odpady. Aktivně odpady třídí
73 % obyvatel ČR a průměrné množství vytříděného odpadu
na obyvatele znovu narostlo ze 47 kg v roce 2017 na 49 kg
v roce 2018.
Společnost EKO-KOM uvádí, že v roce 2018 bylo zrecyklováno 71 % (v roce 2017 to bylo 74 % a v roce 2016 dokonce 77 %) veškerého obalového odpadu, což znamená, že
využitelnost tohoto odpadu k recyklaci se druhým rokem po
sobě snižuje. Přesto množství využitého odpadu každoročně
stoupá. V roce 2018 zajistila společnost EKO KOM, a.s. za
své klienty využití a recyklaci 841 601 tun odpadů z obalů
(v roce 2017 to bylo 804 086 tun).

Přemysl Částa

FVE ZŠ Ševětín
V prosinci 2019 dokončí fotovoltaická elektrárna na střechách ZŠ Ševětín již 9. rok svého provozu. V letošním roce
by mohl skončit objem celkově vyrobené elektřiny mezi
třemi nejlepšími roky.
Dosud (do října 2019) FVE vyrobila necelých 814 MWh při
roční průměrné výrobě okolo 90,5 MWh. Z toho činila vlastní spotřeba ZŠ Ševětín 219 MWh při průměrné roční vlastní
spotřebě okolo 24,5 MWh. Úspora díky vlastní spotřebě se
za necelých 9 let provozu blíží cca 700 tisícům Kč.
Městys Ševětín dosud na tržbách za dodanou elektřinu
a zelený bonus obdržel cca 9,5 mil. Kč při průměrných ročních tržbách ve výši okolo 1,05 mil. Kč po odečtení srážkové
daně. Srážková daň byla zavedena v roce 2013 a městys
Ševětín k říjnu 2019 odvedl na srážkové dani cca 1,06 mil.
Kč, tedy tolik, jako kdyby jeden rok provozu vůbec FVE
nevyráběla elektřinu.
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jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového
produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní
prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba
energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu.
Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení
jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů,
počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí

Zdroj: ASEKOL

Vážení čtenáři,

k pozitivní atmosféře.

v následujícím textu jsou zaznamenány střípky ze školního
roku 2018 – 2019. Nahlédněte tedy trošku do školního roku,
který jsme prožívali s vašimi dětmi.

V letošním školním roce jsme spustili na naší škole rozšiřující nadstandardní studium angličtiny pro žáky a žákyně druhého stupně ZŠ založenému na jazykovém systému Cambridge
ve spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek.
Po absolvování kurzu žáci složili mezinárodní jazykovou
zkoušku YLE (Starters, Movers, Flyers) nebo KET. V této
aktivitě budeme pokračovat i nadále a tím úspěšně zvyšovat
jazykovou schopnost našich žáků.

Během tohoto roku udělali všichni velký kus práce. Od našich nejmenších v MŠ až po nejstarší deváťáky.
Vážím si velice práce všech zaměstnanců školy. Děkuji vám
za vaše veškeré úsilí a odhodlání. Vaše upřímná práce má
můj respekt a uznání.
Mgr. Jana Schnelzerová
ředitelka školy

Obyvatelé městyse Ševětín v roce 2018 vytřídili 29,79 t
(v roce 2017 29,69 t) separovaného odpadu typu sklo, papír
a lepenka, plasty a kompozitní obaly. Jsme tedy pod republikovým průměrem, ale to je spíše věcí statistiky než chování
obyvatel Ševětína. Pokud bychom brali v potaz uvedený
separovaný odpad, vyšlo by na 1 občana necelých 22 kg
vytříděného odpadu za rok 2018.
Za 3. čtvrtletí 2019 ševětínští občané vytřídili 26,8 t separovaného odpadu, takže se dá očekávat nárůst oproti roku 2018.

Výsledek studie prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení,
i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na
životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro
domácnost až na 4 roky, jsou to impozantní čísla. Všichni ti,
kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního
prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Školní akce ve školním roce
2018 - 2019

Snaha obyvatel městyse a sousedních obcí recyklovat staré
a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí.
Náš městys obdržel certifikát vypovídající nejen o přínosech
třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém
významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou např. mobilní
telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti
ASEKOL můžeme nyní vyčíslit, kolik elektrické energie,
ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci
vysloužilého elektra ušetřili z ekosystému Země. Víme také,
o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů
CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze
studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení
typu televizory, monitory a drobné elektrozařízení typu
počítače, notebooky a mobilní telefony.
Z Certifikátu environmentálního vyúčtování společnosti
ASEKOL vyplývá, že občané v loňském roce zajistili sběr
4.897,04 kg elektrozařízení. Tím jsme uspořili 69,06 MWh
elektřiny (v roce 2016 67,82 MWh), 3.582,77 litrů ropy
(v roce 2016 3.220,87 litrů ropy), 312,84 m3 vody (v roce
2016 319,19 m3) a 2,82 t primárních surovin (v roce 2016
3,13 tun). Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů
o 14,82 tun CO2 ekv., (v roce 2016 15,03 tun CO2 ekv.)
a produkci nebezpečných odpadů o 64,5 tun (v roce 2016
65,87 tun) viz. Certifikát environmentálního vyúčtování.

Pro rozšiřování poznatků žáků organizovala základní škola
řadu akcí. Při výchově ke zdravému životnímu stylu a v environmentální výchově škola dále využívala služeb sdružení
Cassiopeia, proběhly plavecký výcvik žáků druhého a třetího
ročníku, nácvik poplachu a praktické cvičení žáků v rámci
ochrany člověka za mimořádných situací, poznávací výlety
a exkurze tříd, pokračoval projekt „Zdravé zuby“. Zaměřili
jsme se na vztahy mezi žáky na úrovni tříd i celé školy. Podle
dané situace proběhla například intervence Mgr. Mečířové
v deváté třídě, třídy 6.A a 6.B se zúčastnily adaptačního kurzu vzhledem k tomu, že v současném školním roce došlo ke
sloučení těchto tříd. Třída 4.B byla na škole v přírodě. Byla
nastavena úzká spolupráce mezi žáky devátých tříd
a předškoláky z MŠ. Naši deváťáci pomohli při organizaci
dětského dne ve školce, vytvořili pro ně průpravný den, co je
čeká ve škole a pozvali také předškoláky na návštěvu do školy. Naše děti podporovaly malou Haničku ze Ševětína, které
darovaly část financí z prodeje výrobků na Vánočním trhu
a výtěžku ze vstupného ze školní akademie. Zúčastnili jsme
se i sběru starého papíru. Ve sběru starého papíru se naše
škola umístila na krásném pátém místě. Tradičně se škola
prezentovala na závěr školního roku svou školní akademií pro veřejnost. Ve spolupráci se zřizovatelem proběhlo
přivítání žáků do první třídy a slavnostní předání vysvědčení
odcházejícím žákům. V tomto školním roce byla založena
Rada žáků, kde zástupci tříd diskutovali s vedením nejen
o tom, co by žáci uvítali ve škole nového, ale i vedení
apelovalo na věci, které je třeba řešit. Tento krok společné
spolupráce byl velmi dobrý, protože velkou měrou přispěl

Přemysl Částa

Mgr. Jana Schnelzerová
ředitelka školy
Školní družina pracovala ve čtyřech odděleních s celkovým
počtem 125 dětí.
Rozvíjela zájmy žáků v mnoha aktivitách. Do pravidelné zájmové činnosti patří pracovní, sportovní a estetické činnosti,
zvídavé malování, logopedické říkanky, mažoretky
a maňáskové divadlo. Děti vyráběly dárky k zápisu prvňáčků
a maminkám k MDŽ. Prvním rokem pracoval i modelářský
kroužek. Proběhlo odpoledne s velikonočním zajíčkem,
čarodějnický týden, posezení nad knihami či družinová
olympiáda.
Ve spolupráci se zřizovatelem se konečně podařilo instalovat
herní prvky na školní zahradu.
Na školní zahradě proběhl Edukativní a zážitkový program
s kozami či Zahradní slavnost u příležitosti Dětského dne.
Další společnou akcí bylo odpoledne s písničkou v kulturním domě s názvem Čertoviny. V tělocvičně jsme zhlédli
moc pěkné představení Divadélka pro školy – Z Devatera
pohádek. Bezpochyby nejlépe hodnocenou akcí ze strany dětí
byla Biketrialová show na školním dvoře.
V tomto školním roce zorganizovala školní družina první
Adventní setkání na školním dvoře s jarmarkem, ze kterého
byla část výtěžku věnovaná postižené Haničce ze Ševětína.
Závěr školního roku se nesl ve znamení příprav na školní
akademii a letní příměstský tábor.
Hana Suková
vedoucí vychovatelka školní družiny
V letošním školním roce probíhaly v mateřské škole tyto
zájmové kroužky - Slovohrátky – logopedická prevence,
Zpívání s kytarou, Šikovné ručičky a výuka angličtiny. Tři
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kroužky jsme zajistili vlastními silami. Angličtinu vedla
p. Pelikánová.
Během školního roku jsme připravili pro rodiče s dětmi tři
tvořivá odpoledne.
Každý měsíc děti zhlédly divadelní představení nebo hudební
pořad. Svou účastí a prodejem výrobků jsme podpořili
vánoční jarmark pořádaný městysem Ševětín. V adventním
období proběhla Mikulášská nadílka a rozsvítili jsme vánoční
strom, pod kterým nechyběly drobné dárečky. V zimních
měsících proběhla školková olympiáda a karnevalový týden.
S příchodem jara jsme úklidem okolí školy a „hracího lesa“
oslavili Den země. Pro maminky jsme k jejich svátku nachystali besídky. Pásmem básní a písní jsme potěšili seniory
a přivítali nové občánky. Podívali jsme se do Planetária v
Českých Budějovicích a pořádně jsme si to užili ve Funparku
Panda. Předškoláci si vyzkoušeli, jaké je to v mateřské škole
v noci při nocování. V červnu proběhlo zábavné dopoledne
ke Dni dětí, poznávací vycházky po okolí, opékání buřtů.
Předškoláci byli pasování na školáky a na konci školního
roku jsme se s nimi rozloučili u paní starostky v obřadní síni
městyse.
Zůstáváme dále zapojeni do projektu EVVO Mrkvička
a „Celé Česko čte dětem“. Nově jsme se zapojili do projektu
„Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“.
Jana Mizerová
vedoucí učitelka mateřské školy

Gastrokompostér ve školní jídelně
V roce 2019 byl v rámci dotace „Program obnovy venkova
Jihočeského kraje“ pořízen gastrokompostér, který představuje efektivní cestu, jak využívat odpady ze školní jídelny
v naší obci. Výsledný substrát je velmi dobře využitelný
například k obohacení půdy. Žák deváté třídy Josef Pavlíček,
napsal:

jinou havěť to nepřitahuje. Je to docela zajímavé zařízení
pracující na bázi mikroorganismů, které rozkládají potravu
při teplotě 70°C. Tyto mikroorganismy jsou speciálně vytvořeny, aby byly schopny se množit i při extrémních podmínkách. Asi si říkáte, že přeměna jídla na kompost bude trvat
strašně dlouho nebo to bude strašně složité na obsluhu. Ne,
ne a ne, přeměna jídla na kompost trvá 24 hodin a obsluha je
tak jednoduchá, že se vlastně vůbec obsluhovat nemusí. Stačí
krmit a krmit a jednou za čas vybrat kompost, který v našem
případě bude použit na naši školní zahradu. Další častá otázka je, jak je veliký. To bude zabírat půlku sklepa? Je docela
malý. Na výšku může mít ODHADEM metr a na délku tak
dva metry a půl. Je to opravdu jedlík. Zpracuje opravdu
skoro všechno měkké. Například rybí kosti, jakékoliv pečivo
jako třeba knedlíky, omáčky, maso, polévky a i re-cyklovaný
papír. No prostě vše, na co si vzpomenete. Další častou otázkou je, co potřebuje k provozu. Je to jednoduché. Elektřinu,
odvod vzduchu, který vzniká při reakci a čas. Je to opravdu
tak jednoduché. Já si osobně myslím, že je to lepší
a ekologičtější než zbytky z naší školní jídelny likvidovat
starým způsobem. Doufám, že jsem vás ze všech vašich
omylů vyvedl, a na všechny vaše otázky odpověděl.“

Adventní setkání
V loňském školním roce jsme poprvé zahájili adventní čas
setkáním rodičů a přátel školy na školním dvoře. Vzpomeňme si na velký úspěch, kterému se tyto adventní trhy těšily
a na píli, s níž jsme se na jejich realizaci všichni podíleli. Na
podvečer, kdy se na školním dvoře rozsvítil vánoční stromeček a rozezněly koledy. A také na voňavé cukroví a kapří
řízky, které jsme si mohli zakoupit spolu s výrobky žáků
u jednotlivých stánků. Tato milá událost měla i krásný závěr,
neboť část výdělku, který naši žáci získali, věnovali na konto
velké ševětínské bojovnice Haničky.
Už si vzpomínáte? My ano, a proto jsme se rozhodli v tomto
školním roce adventní trhy opět zorganizovat. Již nyní se
všichni těšíme, až budeme společně s našimi žáky znovu
přemýšlet, jakými výrobky bychom návštěvníky potěšili.
Až na chodbách uslyšíme, jak se od dramatického kroužku
linou vánoční koledy a po nose nás pohladí vůně vánočního
cukroví.
Proto na nic nečekejte a pečlivě sledujte naše webové stránky, abychom si společně i po roce mohli popřát krásné
a veselé Vánoce.
Mgr. Veronika Truhlářová

Spolupráce naší školy s ekologickým centrem Cassiopeia

„O velkých prázdninách naše škola ZŠ a MŠ Ševětín pořídila
gastrokompostér, což může znít dost nudně. Dokonce jsem
se setkal i s reakcí: „To bude přitahovat myši“. Ne myši ani
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Ve školním roce 2018 - 2019 jsme pokračovali ve spolupráci
s ekologicky zaměřeným centrem Cassiopeia. Posláním této
organizace je vychovávat, vzdělávat a poskytovat osvětu
dětem, mládeži i veřejnosti a vést je k odpovědnému jednání
vůči společnosti a životnímu prostředí. Toto poslání se snaží
naplňovat realizací projektů a výukových programů s environmentální, multikulturní a osobnostně sociální tematikou.

Protože na naší škole věnujeme environmentální výchově
velkou pozornost, zveme si pravidelně a opakovaně odborníky z Cassiopei k nám nebo naši žáci navštěvují toto centrum
přímo v Českých Budějovicích.
Výukové programy nabízely dětem mnoho na sebe navazujících učebních aktivit, při kterých si osvojovaly konkrétní
znalosti a dovednosti. Lektoři využívali rozmanité učební
metody, žáci pracovali individuálně, v malých skupinách

Výuka cizího jazyka
Znalost cizího jazyka nám otevírá další možnost poznávání,
stává se součástí našeho životního stylu. Cizí jazyk nepotřebujeme jen k tomu, abychom se domluvili na dovolené,
znalost jazyka rozšiřuje naše obzory.
Na naší škole se snažíme výuku angličtiny zpestřit zařazením
různých jazykových akcí a projektů do výuky a motivovat
tak žáky k učení.
Na začátku loňského školního roku (26.9.2018) jsme se se
žáky 8. a 9. ročníků zúčastnili akce Evropský den jazyků.
Prostřednictvím workshopů děti procvičovaly a rozvíjely své
komunikační dovednosti v anglickém jazyce.
Velice oblíbenou akcí se stal projekt EDISON, do kterého
jsme se letos zapojili již potřetí. V rámci tohoto projektu
navštívilo naši školu několik zahraničních studentů z různých zemí světa (např. Brazílie, Indonésie, Turecka, Indie,
Kazachstánu, Rumunska, Gruzie…) a formou prezentací
představili dětem svou zemi. Děti se tak seznamují se zvyky,
tradicemi a situací v jiných zemích, diskutují, hrají hry, tančí,
zpívají, ale především komunikují v anglickém jazyce. Díky
spolupráci školy s rodiči bývají stážisté ubytováni v rodinách

nebo společně. Dozvěděli se něco nového, ale také se učili
pracovat a řešit úkoly spolu se svými spolužáky. Děti přemýšlely, prožívaly, tvořily, hrály si, soutěžily, pohybovaly
se, takže zde byla splněna myšlenka „škola hrou“. Proto naše
žáky programy Cassiopei baví a naše škola bude ve spolupráci s tímto ekologickým centrem i nadále pokračovat.
Mgr. Eva Rodová
zástupkyně ředitelky školy
žáků. Rodiny a děti, které studenty ubytují, tak mají lepší
příležitost poznat zahraniční zemi a kulturu o něco více, procvičit si angličtinu a navázat nová přátelství. Za jejich ochotu
a vstřícnost zapojit se do tohoto projektu jim patří velký dík.
Multikulturní projekt EDISON oživuje výuku a napomáhá
k motivaci dětí učit se cizí jazyky.
Dalším zpestřením, oživením a snad i motivací učit se cizí
řeč bývá pobytový zájezd do Anglie. V loňském školním roce
jsme navštívili Londýn a několik dalších významných míst
v okolí. Ubytování v rodinách a výuka angličtiny rodilými
mluvčími také přispěla ke zdokonalení jazykových dovedností.
V neposlední řadě je třeba zmínit i zapojení školy do spolupráce s Evropským centrem jazykových zkoušek. Spolupracovat jsme začali v loňském školním roce. Formou jazykového kurzu připravujeme zájemce ke složení mezinárodní
jazykové zkoušky Cambridge různých úrovní. Vloni několik
našich žáků zkoušky úspěšně složilo, a to dokonce na vyšší
jazykové úrovni, než na kterou se připravovali. S Evropským
centrem jazykových zkoušek spolupracujeme i letos
a v tomto školním roce jsme otevřeli dva kurzy, jeden pro
mladší a jeden pro starší žáky.
Mgr. Ivona Hercegová
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Vaření už nás zase baví

Plavecký výcvik

Snad každý žák z naší školy má rád předmět pracovní činnosti v 7. ročníku věnovaný vaření. Je to prostě úžasné uvařit
si své jídlo, pohostit spolužáky, pochlubit se učitelům. Jenom
jedna věc nám kazila radost z vaření a gurmánský zážitek
z jídla. Stará kuchyňská linka, staré nádobí, staré spotřebiče.
Vždyť už rodiče tu vařili... Já vím, řeknete si, mohli bychom
být skromnější, záleží přece na výsledku. Dobře se dá vařit
i ve staré kuchyni. Ale když... Někdy vás zlobí trouba, která
peče pomalu, neustále vypadávají dvířka, vodovodní baterie,
kterou někdo namontoval tak špatně, že při mytí nádobí vám
teče voda všude kolem. A to už nemluvím o hrncích, které
se jen smutně dívají, jako by se chtěly omluvit za svůj starý
kabát. Často jsem slyšela povzdechy dětí a jejich přání mít
kuchyň novou.

Jako každý rok se ZŠ a MŠ Ševětín i v letošním školním roce
zúčastňuje plavecké výuky pro školy na Plaveckém stadionu
v Českých Budějovicích.

Před koncem minulého školního roku se začalo proslýchat,
že by se naše tajné přání mělo splnit. Nevěřili jsme. Až když
i paní ředitelka mluvila o nové kuchyni, zpozorněli jsme. Ta
přece nepodvádí. To by mohlo vyjít!
S příchodem nového školního roku se stále častěji objevovala
otázka: “A co nová kuchyň ? Je? Nebo není?“ Se sevřenými pocity a zároveň se skrytým těšením jsme vstupovali do
prostoru učebny. Pohled to byl úžasný! Nová velká barevná
kuchyň! Nové spotřebiče, jaké má většina lidí doma! Nové
lino! Nová světla! Nová tabule! Odsávač par! A toho světla
v místnosti! Radost nebrala konce. Každý si chtěl na všechno sáhnout, otevřít zásuvku, zkusit pustit vodu... A to ještě
nebylo všechno! Máme i nové hrnce a další pomocníky do
kuchyně, kteří s námi budou vařit.
Děkujeme městysu Ševětín za realizaci další modernizace
základní školy. Nejenom za kuchyňku jsme vděční. Na staré
budově máme nové záchody. Paráda! Stačilo odstranit dělící
stěnu, obložit stěny moderními obkladačkami, vyměnit záchody, připevnit zrcadla...Všechno se leskne a voní!

EVVO - Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Žáci druhých a třetích tříd projdou 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 je pro ně ale
plavání ve „velkém bazénu“.
Mgr. Roman Tlapák

Naše škola je zapojena do programu „Recyklohraní“. Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT
České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků
v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní
zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných
elektrozařízení. Rozvíjí se vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů
a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru
použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení.
Za plnění úkolů a sběr získáváme body, které si pak můžeme vyměnit ve speciálním internetovém katalogu za různé
odměny. Ve školním roce 2018/2019 jsme plnili tyto úkoly:
„Pojďte udělat skvělou reklamu na třídění baterek a elektra.“
V dalším úkolu jsme psali povídku: „S rýmy jsou šprýmy,
aneb příběhy vysloužilého elektra.“ Poté jsme se pustili do
tvorby deskové hry: „Člověče nezlob se a recykluj.“ A v novém školním roce 2019/2020 nás čeká odevzdat Recyklační
zpravodaj.

Podařilo se nám v minulém školním roce uspět i v druhém
kole celorepublikové soutěže osmých a devátých ročníků
s ekologickou tématikou „Ekománie.“ Soutěžící řešili test
všeobecných znalostí s ekologickou problematikou a dva
praktické úkoly na téma „řeka a povodně.“

Zajímají nás také soutěže s přírodní tematikou. V minulém
školním roce jsme se zapojili do fotosoutěže, jejímž vyhlašovatelem byl Český zahrádkářský svaz na téma: „Zátiší
s květinou, zeleninou nebo ovocem.“ Zadaného tématu se
zhostili žáci sedmých ročníků.

Naši žáci se zúčastnili 19. ročníku Biologické olympiády
Rudolfa Kurky na Střední odborné škole ekologické
a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí. Soutěž určená pro
žáky sedmých a osmých ročníků byla rozdělena na dvě kategorie: zoologickou a botanickou. Tématem bylo zemědělství.
Ve školním roce 2019/2020 jsme se zapojili do projektu „Pomáháme, protože chceme.“ Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit. Kdykoliv během těchto 72 hodin a zároveň
jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do
aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů je mnoho úsměvů, radosti a dobrých
pocitů z vykonané práce. Projekty probíhají po celém Česku.
Naši žáci si vybrali úklid fotbalového hřiště od odpadků, ať
už to byly plastové lahve, sáčky, plechovky, obaly i zapomenuté části oblečení. Druhá skupinka dětí uklízela školní
zahradu od spadaného listí a stříhala živý plot. Všichni jsme
měli dobrý pocit z výsledku, co za námi zůstal.

Český zahrádkářský svaz vyhlásil i výtvarnou soutěž „Moje

Mgr. Věra Burešová, Ph.D.

Dopravní soutěž
Dne 8.10. 2019 se družstvo žáků ZŠ a MŠ Ševětín zúčastnilo
oblastního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů pro žáky
1. stupně ZŠ v Českých Budějovicích.
Školu reprezentovalo 6-ti členné smíšené družstvo žáků
druhých až čtvrtých tříd. Soutěžilo se v několika disciplínách
– pravidla provozu na pozemních komunikacích, jízda zručnosti, zásady poskytování první pomoci. Naši reprezentanti
bojovali s plným nasazením a dosáhli na umístění uprostřed
startovního pole. Odměnou za snahu a předvedené výkony
byly drobné předměty pro vybavení jízdního kola.

oblíbená rostlina.“ Zúčastnili se žáci třetích a šestých tříd.
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo u příležitosti Světového dne vody 2019 soutěž s názvem „Voda pro všechny.“
Smyslem soutěže bylo, aby děti pochopily, proč je voda
tak důležitá. Aby vodu chápaly jako obnovitelný a přitom
omezený přírodní zdroj, aby chápaly, jak je důležité s vodou
šetrně hospodařit. Zejména v době probíhající klimatické
změny význam vody vzrůstá a šetrné hospodaření a zajištění
vodních zdrojů pro budoucí generace nabývá na významu.
Zapojili se žáci prvního i druhého stupně.

Při zvyšující se hustotě, náročnosti a složitosti dopravy
v současné době se zvyšuje potřeba a důležitost akcentovat, nejen ve výuce jednotlivých předmětů, prvky dopravní
výchovy, ale i ověřovat znalosti a dovednosti formou výše
uvedených soutěží.
Mgr. Roman Tlapák

Děkujeme za splnění našich přání!
Mgr. Hana Suchá
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Londýn s výukou

a celá naše výprava čítající 36 žáků, 3 učitele a zdravotnici
se mohla vydat směle na Lipno. Po cestě trvající zhruba půl
druhé hodiny nás na Kobylnici přivítali chutnou večeří.
Pondělí a úterý jsme strávili lyžováním na Hochfichtu za
bezchybného počasí. Po snídani a přesunu na svah nás čekaly
vždy zhruba tři hodiny lyžování následované obědem v podobě balíčku a polední pauzou. Ty pak vystřídaly další téměř
tři hodiny brázdění svahů. Po večeři byla pro děti připravena
vždy teoretická výuka na různá lyžařská témata, na kterou
navázala zábava vedená vždy jednou ze skupin žáků.
Středa byla už tradičně dnem odpočinkovým – bez lyžování.
O lenošení a válení však nemůže být řeč. Dopoledne jsme se
rozdělili na dvě skupiny, kdy se každý mohl svobodně rozhodnout, zda navštíví bazén na Lipně nebo výstavu vodního
světa ve Frymburku. Po dvou hodinách ve vodě, dostatečně
vyplavaní či obohacení o nové znalosti, jsme si užili oběd
tentokrát v příjemném prostředí penzionu. Odpoledne jsme
zasvětili vycházce na Kramolín a jízdě na bobové dráze. Jeden vylosovaný šťastlivec získal památku v podobě záznamu
jízdy pořízené dronem.

Žáci ze 7. - 9. tříd se ve dnech 19.5. až 23.5.2019 zúčastnili
výukového zájezdu do Londýna a okolí. Kromě londýnských
památek jsme navštívili také malebný Stratford-upon-Avon
(rodiště W. Shakespeara) a městečko Windsor se stejnojmenným hradem. Hrad je jedním z oficiálních sídel britské
monarchie a všem se prohlídka velmi líbila. Žáci si angličtinu procvičili nejenom v rámci dopolední výuky, ale
i v rodinách, ve kterých byli ubytováni. Myslím, že se všichni vrátili obohaceni o cenné zkušenosti a zážitky.
Mgr. Irena Procházková

Lyžařský kurz 2019

Čtvrtek byl stejně jako první dva dny ve znamení lyžování
prozářeného sluncem, přičemž odpoledne byl na programu
dvoukolový závod ve slalomu. Nejrychlejší sjezdy a další
výrazné výkony byly večer oceněny medailemi, diplomy
a drobnými věcnými cenami. V pátek nás čekala už jen
snídaně, rozloučení s majitelem penzionu a poslední lyžovačka před návratem domů. Na závěr kurzu se nám počasí
sice trochu zkazilo, oblohu potáhla šedá mračna a lehký déšť
střídalo sněžení, ale ani to neodradilo naše statečné lyžníky
a páteční sjezdování si dosyta užili.

Běh vítězství 2019
Tak jako každý rok se i letos 8. května na Den vítězství konal
v Ševětíně již tradiční Běh vítězství. Tento ročník byl již 55.
v pořadí a i letos ho pořádal Sportovní klub spolu s městysem Ševětín. Závod se konal na sportovním hřišti, tratě nad
3000 metrů pak vedly v okolí Dubenského rybníka.
Celý závod započal již v 8 hodin ráno, kdy se na hřišti začali
scházet první účastníci k prezentaci. Zahajovací výstřel
zazněl v 9 hodin, kdy vyběhli na trať nejmladší závodníci –
kategorie batolat. Kategorie byly odstupňovány od nejmladších dětí přes žákovské a juniorské až po nejstarší veterány,
kteří startovali v pravé poledne.
Závodu se zúčastnilo více než 150 závodníků a závodnic,
kteří byli povzbuzování početnou fanouškovskou základnou.
Nejlepší běžci v jednotlivých kategoriích byli následně slavnostně vyhlášeni a po zásluze odměněni. Myslím, že mohu
za všechny konstatovat, že to bylo velmi příjemně strávené
sváteční dopoledne. Na všechny zájemce se budeme těšit na
příštím ročníku. Sportu zdar a běhu zvlášť!
Mgr. Michaela Hašová

Slavnostní přivítání pvňáčků ve škole

Úspěchy školy ve sběru
odpadových surovin

Dětem se lyžování líbilo natolik, že i přes nepřízeň počasí
vydržely brázdit sjezdovky do čtvrté hodiny odpolední. Pak
už zbývalo jen naložit lyžařské vybavení do autobusu, nic
a nikoho na sjezdovce nezapomenout a mohlo se vyrazit
k domovu. Myslím, že s radostí můžu konstatovat, že si kurz

Paní učitelka Mgr. Ludvika Stoklasová
napsala:
Jmenuji se Ludvika Stoklasová a na „naší“ škole – ZŠ
a MŠ Ševětín učím třetím rokem. Ve škole panuje pohodová
a vstřícná atmosféra.
Od září učím třídu 1.A. Žáci jsou velmi milí, jsou šikovní,
snaživí, celkem rychle se přizpůsobili školnímu režimu, stále
si ale musejí zvykat na nové školní povinnosti. Děti se naučily už poznávat 8 písmenek, umějí psát čísla, baví je tělocvik,
výtvarná výchova, ale také matematika. S žáčky je radost
pracovat a být s nimi. Jsem ráda, že učím právě na této škole
a že mám tuto třídu bystrých dětí.
Stejně jako každý rok se i na počátku toho letošního konal
pro děti ze 7. ročníků a další zájemce z řad starších žáků
Lyžařský výcvikový kurz. I letos jsme využili osvědčené
kombinace ubytování nad Lipenskou přehradou v penzionu
Kobylnice a lyžování v rakouském středisku Hochficht. Nedělní odjezd od školy proběhl bez větších komplikací
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všichni zúčastnění užili bez újmy na zdraví či majetku a do
Ševětína se vrátili obohaceni o další sportovní zkušenosti
a dovednosti. Nezbývá než doufat, že děti budou svůj lyžařský um i nadále rozvíjet a tento kurz nebyl jejich posledním
zážitkem na dvou dřevěných prkénkách.
Mgr. Michaela Hašová

Slavnostní rozloučení s předškoláky na obecním úřadu městysu Ševětín

Velmi si cením racionálního a vstřícného přístupu vedení
školy k organizaci práce učitelů a toho, že na naší škole se
opravdu učí a děti odcházejí do dalšího života s potřebnými
znalostmi. To se dnes již bohužel nedá říci o výuce na řadě
jiných základních škol v ČR.
Mgr. Ludvika Stoklasová

Ve školním roce 2018/2019 se na naší škole zásadně změnila podoba sběru odpadových surovin. Pětkrát za školní rok
byla vyhlášena dvoudenní blesková akce, kdy rodiče s dětmi
přiváželi odpadový papír na školní dvůr a následující den
byly hromady papíru odváženy firmou F.I.I. Group. Tato firma navíc každoročně pro školy vyhlašuje celorepublikovou
soutěž ve sběru odpadových surovin. Kromě papíru probíhal
celoroční sběr hliníku.
Na konci školního roku se ukázalo, že nová strategie byla
správná. Nejenže balíky starého papíru nehyzdily dlouhodobě náš školní dvůr, ale navíc se za celý školní rok podařilo
sebrat mnohem více papíru. Naše škola se na konci školního
roku umístila v celkovém pořadí na krásném 5. místě a nedalo se přehlédnout, že mnoho větších škol se umístilo daleko
za tou naší.
Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat našim žákům
a jejich hodně pomáhajícím rodičům za skvělé výsledky ve
sběru odpadových surovin. Bez nich bychom to nedokázali.
DĚKUJEME a prosím vás, abyste nám i nadále pomáhali,
aby naše škola mohla i v letošním školním roce dosáhnout
podobně krásných výsledků. Vždyť sběr starého papíru se
vyplácí nám všem. Zachraňujeme tím sobě i našim dětem
velké plochy lesních porostů.
Mgr. Marcela Cimbůrková
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Umístění vycházejících žáků
ve školním roce 2018/2019 na
středních školách

Ovoce do škol
22.5.2019 jsme si ve IV.B připravili projektový den Ovoce
do škol. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí o známém
i méně známém ovoci. Měli možnost ovoce poznat, zpracovat, ochutnat, připravit si ovocné poháry a zjistit, jak se chuť
ovoce různým zpracováním a mícháním mění.

V tomto školním roce ukončilo povinnou školní docházku 31
žáků 9. ročníku, nikdo neukončil základní vzdělávání
v nižším ročníku než v devátém. Největší zájem byl o studium maturitních oborů, pouze 7 žáků mělo zájem o učební
obory (autoelektrikář, mechanik opravář motorových vozidel,
tesař, malíř, aranžér, cukrář, kadeřník).
3 žáci odešli studovat na gymnázia z 9. třídy, jedna žákyně
z páté třídy byla přijata na osmileté gymnázium. Většina
žáků volila střední školy v dostupné vzdálenosti od místa
svého bydliště, ale podána byla i jedna přihláška na vojenské
lyceum v Moravské Třebové. Dvě dívky volily i méně obvyklé obory pro děvčata, obor automechanik a autolakýrník.
Obě dívky byly přijaty a vzdělávají se v technických učebních oborech.
V oblasti maturitních oborů byl velký zájem o studium na
SPŠ strojní a elektrotechnické.
Ze zkušeností z minulých let není tak složité být přijat ke
studiu na SŠ, ale nejtěžší je na SŠ vydržet, prospívat a řádně
ji ukončit.
I v tomto školním roce přeji všem vycházejícím žákům
a jejich rodičům hodně úspěchů, vybírat obory s ohledem na
své možnosti a hlavně správnou volbu!
Mgr. Hana Faloutová
výchovná poradkyně

Podpora polytechnického
vzdělávání v rámci projektu
I KAP
Workshop pro žáky 8. a 9.tříd ve firmě Heluz cihlářský průmysl v.o.s. v Dolním Bukovsku.
Od školního roku 2018/2019 aktivně spolupracuje naše škola
s Jihočeskou hospodářskou komorou v Českých Budějovicích, kde vzniklo Asistenční centrum „Impuls pro kariéru
a praxi“ v rámci Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I, který je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podporuje polytechnické vzdělávání, tj. přírodovědné, technické a environmentální. Cílem je poznat některá
technická povolání v praxi, seznámit se s provozem firem,
s novými technologiemi, získávat informace přímo od odborníků a možnost vyzkoušet si některé aktivity. Do projektu jsou zapojeny některé jihočeské firmy, které připravují
workshopy pro žáky. Žáci se dozví o historii a současnosti
dané firmy, seznámí se s výrobním procesem, pracovními
pozicemi a produkty dané firmy formou krátké přednášky,
exkurzí do provozu a vlastními aktivitami, které připravuje
firma. Vše je vedeno zábavnou formou, za práci na žáky čeká
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O tomto dnu žáci napsali:

odměna i malé občerstvení. Vše je hrazeno z projektu včetně
autobusové dopravy.
Naši žáci 8. a 9. tříd měli možnost zúčastnit se dvou work-shopů ve firmě Heluz cihlářský průmysl v.o.s. v Dolním
Bukovsku. Projekt byl přínosný, všem se ve firmě velmi
líbilo a určitě pomohl rozšířit obzory žáků v oblasti technických profesí.
Mgr. Hana Faloutová
výchovná poradkyně

Adaptační kurz 2019
V červnu letošního roku uspořádala škola pro žáky šestých
tříd historicky první adaptační kurz. Ten se konal ve dnech
od 11. do 14. června v dobronickém kempu na břehu Lužnice. Na místo určení jsme dorazili asi v půl desáté ráno. Od
autobusu jsme museli jít krátký úsek pěšky, ale to nám nevadilo. Mohli jsme se kochat krásou místní krajiny, kde se nad
řekou tyčí zřícenina hradu Dobronice. Po příchodu do kempu
nás čekalo ubytování v pěkných chatkách a chutný oběd.
Odpoledne nabídlo pestrý program, do kterého se všichni
s nadšením zapojili - aktivita Monstra, soutěž o postavení
nejvyšší budovy z maršmelounů a špaget, odvážnější vyzkoušeli i vodu v řece, která poskytla příjemné osvěžení
v horkém počasí.
V úterý dopoledne jsme využili trochu chladnějšího vzduchu
a spolu s dětmi ze 4. B, která zde byla na škole v přírodě,
jsme se vrhli do hry stíhačka (šipkovaná). Starší děti šly
napřed, aby připravily pro ty mladší trasu plnou zajímavých
úkolů. Žáci museli uplatnit znalosti z přírody i sportovní
dovednosti, složit básničku na zadaná slova, prokázat postřeh
okolí, umět ošetřit zranění. Šesťáci se prostě na čtvrťáky
dobře připravili. Trasa končila u dobronického kostelíčka,
kam žáci 4. B dorazili za zvuku pochodové písně, a museli
zde najít úkryt svých starších kamarádů. Na zpáteční cestě
se úlohy obrátily a tentokrát připravovali úkoly ti mladší. Po
chutném obědě a poledním klidu pokračoval náš program
hrou míry a váhy, kdy žáci ve skupinách odhadovali míru
a váhu různých přírodních materiálů. Nechybělo ani koupání,
sportování a večer jsme zakončili týmovým vědomostním
kvízem.
I třetí den jsme, stejně jako předchozí, začínali rozcvičkou,

Mgr. Dana Vojtová

po které šesťáci soutěžili v dovednostním slalomu. Čtyři
týmy musely ukázat zručnost, rychlost a spolupráci, aby se
dopracovaly ke zdárnému výsledku. Finálový souboj dvou
nejlepších týmů byl pak napínavý a výsledek velmi těsný.
Odpoledne se opět vyčasilo, a tak jsme se před horkem
schovali do lesa, kde jsme hráli hru Piráti a lodě. Po jejím
skončení byly děti příjemně unaveny, některé se vracely
s drobným šrámem, ale po osprchování a občerstvení se těšily na další program. Čekaly nás ještě další společné hry, které
vyplnily zbytek čtvrtečního dne.
Mgr. Michaela Hašová

Škola v přírodě 11. – 14. 6.2019
Žáci 4.B se ve školním roce 2018 - 2019 zúčastnili akce Škola v přírodě. Strávili 3 dny v kempu na břehu řeky Lužnice
v těsné blízkosti zříceniny hradu Dobronice u Bechyně. Dopoledním programem bylo projektové vyučování, odpoledne
bylo naplněné zážitkovými, sportovními a vědomostními
hrami. Společně s námi se konal adaptační kurz žáků 6. tříd,
takže řada her byla pro všechny společná. Všechny hry, úkoly a soutěže plnily děti s nadšením, vzájemně si pomáhaly,
podporovaly se a tím bylo splněno očekávání tohoto kurzu.
Díky krásnému počasí a nádherné přírodě jsme prožili
3 nezapomenutelné dny.
Mgr. Dana Vojtová

ŠKOLNÍ AKADEMIE
dne 25. června 2019
Tak jako se každý rok loučí 9. třída akademií, loučili jsme
se i my. A nebyli bychom to my, abychom nechtěli být co
nejoriginálnější. Zavzpomínali jsme na akademie devět let
zpátky, a jelikož byla spousta úžasných témat, nebylo lehké
najít to „naše“. Ale zvládli jsme to. A tak se 25.6. 2019
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konala největší a nejúžasnější akce školního roku 2019/2020,
akademie 9.třídy na téma Cesta kolem světa. Přípravy byly
náročné obzvláště při vedrech, která panovala.

Předškolákům jsou nabízeny různé zájmové kroužky - anglický jazyk, hudebně – pohybový kroužek, kroužek šikovné
ručičky a logopedický kroužek.

Celý kulturní dům jsme vyzdobili růžovo-černo-bílou
výzdobou, aby všechno ladilo s našimi růžovými mikinami.
Dokonce i nápis ŠKOLNÍ AKADEMIE jsme z tradičního
alobalu změnili na růžový. Tímto chceme poděkovat Mgr.
Faloutové za věnovaný růžový lesklý papír.

V rámci školky jsme se zapojili do soutěže o nejkrásnější
podzimní strom. Každá třída popustila uzdu své fantazie
a ozdobila si na školní zahradě strom dle svého gusta. Jako
každoročně se na podzim scházíme s rodiči a dětmi u podzimního tvoření. Zde si děti vytvoří výrobek k danému tématu. Každý měsíc se těšíme na divadelní představení, které se
vždy setká s velkým ohlasem. Děti pohádku nejen sledují, ale
často se stávají i herci. Nově do naší mateřské školy zveme
i 3D kino s různými naučnými filmy.

Když všechny třídy odreprezentovaly svá vystoupení, a my
jsme odtančili své cestovatelské tance, nastala ona chvíle –
pomyslné zamávání šátečkem za naší základkou. A my jsme
tak stáli na pódiu, koukali se na dojaté rodiče a učitele
a začali si uvědomovat, že končí zatím nejdelší období našich
životů, že tu šňůrku, na kterou jsme navlékali pestrobarevné
korálky radosti, dobrých i špatných známek, občas i hádek,
ale hlavně úžasných a nezapomenutelných zážitků, musíme
zavázat, pověsit na krk a hrdě s ní vyrazit do světa.
Tak na shledanou!

Klára Anna Keclíková

Předávání vysvědčení žákům 9. třídy
Poslední den školní docházky, přesně 28. 6. 2019, se konalo
slavnostní předávání vysvědčení žákům deváté třídy. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil jako již tradičně v oddací
síni ševětínské radnice. V půl deváté vyrazili žáci se svým
třídním učitelem a paní ředitelkou směrem k radnici. U radnice čekala řada rodičů, která se přišla podívat na své budoucí
středoškoláky. Předávání vysvědčení zahájila paní starostka
úvodním proslovem. Po něm následoval samotný ceremoniál
předávání. Toho se chopil třídní učitel Mgr. Jan Duspiva, pro
kterého to byla premiéra. Ten mírně roztřeseným dojatým
hlasem vyvolával jednotlivé žáky, kteří si přišli pro svá poslední vysvědčení. Po zapsání do pamětní knihy obdrželi žáci
z rukou paní ředitelky růži a pamětní propisku.
Po předání posledního vysvědčení přišel na řadu proslov
paní ředitelky Jany Schnelzerové a třídního učitele Jana
Duspivy, který zasáhl srdíčka snad všech přítomných. Oba
žákům popřáli do další životní etapy mnoho štěstí, úspěchů,
ale i pokory. Tím byl celý ceremoniál na radnici ukončen.
Poté došlo na poslední společné foto a po něm se již budoucí
středoškoláci plní emocí vydali na svoji další pomyslnou
cestu životem.
Mgr. Jan Duspiva

V mateřské škole se stále něco děje...
Rok v MŠ uplyne jako voda. Září je sice trochu uplakané,
než si nově příchozí školáčci zvyknou na odloučení od rodiny, ale paní učitelky dělají, co mohou, aby jim těžký přechod
do školky co nejvíce usnadnily. Postupně je zapojují do
denního režimu a aktivit školky, aby pak děti chodily každý
den s úsměvem ve tváři.
Pro děti je po celý rok připravena spousta aktivit, které
učitelky organizují i nad rámec svých pracovních povinností.
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Střípky z MŠ

Než začne advent, všichni ve školce pilně pracují na přípravách pro ševětínský vánoční jarmark. Některé děti pomáhají
s krájením ovoce, ze kterého pečeme čaj. Další se podílejí
na pečení vánočního cukroví, které následně na jarmarku
prodáváme. Jsme rádi, když je o naše výrobky zájem a za vybrané peníze můžeme dětem dopřát něco navíc. Proto tímto
děkujeme všem, kteří nás v našem úsilí podporují.
Čekání na Ježíška si krátíme při společném vánočním tvoření
rodičů s dětmi, vyráběním dárečků a přáníček, četbou vánočních příběhů, zpíváním koled, zdobením vánočního stromku.
Děti se nemohou dočkat dne, kdy Ježíšek ve školce stromeček rozsvítí a nadělí dárečky. Nelze popsat radost, která
vyzařuje z každé dětské tvářičky.
Ani v zimním období se ve školce nezahálí. Karnevalové veselí trvá celý týden, oslavujeme masopust pečením koláčků,
poměřujeme si síly při zimních sportovních hrách.
Jakmile nám počasí dovolí, objevujeme krásy přírody při environmentálních vycházkách do blízkého okolí. Na výchovu
k ochraně přírody klademe velký důraz.
V případě nepříznivého počasí nám poskytne útočiště místní
knihovna s velmi vstřícnou paní Hiekovou a společně rozvíjíme u dětí předčtenářskou gramotnost.
Chtěli bychom také vyzdvihnout spolupráci se základní
školou. Spolu s žáky z devátých ročníků jsme prožili krásná
dopoledne ke Dni dětí, na která si připravili pro děti různé
soutěže. Poté jsme si na školní zahradě společně opekli buřty.
Každý deváťák si také vybral svého předškoláka, kterému
nakreslil obrázek a osobně mu ho předal. Všem zúčastněným
bychom touto cestou chtěli poděkovat.
Konec školního roku je ve znamení výletů - do přírody,
na zmrzlinu i na ševětínskou pouť. S předškoláky se pak
loučíme při pasování na školáky v KD Ševětín a poslední
školní den na úřadě městyse u paní starostky. Pro rodiče, děti
i učitelky jsou to velmi emotivní zážitky.
V závěru bychom chtěli poděkovat vedení školy i zřizovateli
za podporu a věříme, že vzájemná spolupráce se bude i nadále rozvíjet. Vždyť máme společný cíl – šťastné a spokojené
děti s úsměvem ve tváři...
Jana Mizerová
vedoucí učitelka mateřské školy
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Ve školní družině

Zcela novou zkušeností byl první letošní projektový den
mimo školní družinu v rámci projektu EU Šablony II. Společně jsme vyjeli do malé rodinné sklárny u Hrdějovic. Po
prohlídce si každý mohl vyfouknout skleněnou kuličku nebo
vytvarovat kytičku.

Ve školní družině tráví děti svůj volný čas. Tento čas poskytuje prostor, kdy se děti věnují věcem nebo činnostem,
které mají rády. V naší školní družině svůj čas tráví nejen
individuální zájmovou činností, ale i činností organizovanou
společně.
Největší úspěch mělo odpoledne s BESIPEM a biketrialové
vystoupení Lukáše Müllera, které takto popsal Láďa : „ Mně
se líbilo, že to měl všechno propracovaný a uměl věci, který
by mě ani ve snu nenapadly. Vysvětlil nám, jak se máme chovat na kole, jak máme brzdit, ukazoval nám značky a triky na
jednokolce i kole, skákal s ní přes švihadlo a prostě tam byly
samý super věci.“

Na školní zahradě jsme oslavili i Den dětí. Proběhlo zde
zábavné odpoledne plné písniček a soutěží.

Poslední noc jsme strávili ve škole.
Během loutkohereckého představení Z devatera pohádek
byly děti vtažené do děje tak, že bezprostředně napovídaly
hlavním hrdinům: „Lotrando, utíkej!“ bylo slyšet z jedné
strany, „je za rohem… támhle….támhle..,“ ukazoval další.

Natálka Kučerová napsala:

Vyvrcholením činnosti školní družiny je příměstský tábor.
Letos se nesl ve znamení Pirátů.

Ráno na nás čekala výborná snídaně.

Neobvyklé odpoledne zažily děti na zahradě. Poté co viděly, co všechno dokáže koza domácí, odcházely do tříd se
slovy: „Tak to bylo hustý.“
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Během školního roku si dokazujeme, jak šikovné ručičky máme.

Na závěr pár hlášek ze školní družiny
Před odjezdem na výlet:
„Tome, ty dneska nějak zíváš!“
„No, já se vůbec nevyspal, musel jsem vzbudit bráchu, aby mě v 7.15 odvedl
do školy.“
Na dvoře farmy u kachny chocholaté:
„Proč ty kachny mají na hlavě ty korunky, ony se budou ženit?“
Během řešení organizace šk.roku s ostatními vychovatelkami se vedle nás ozvalo:
„A vy jste tady nějaká ředitelka družiny, že o všem rozhodujete, nebo co?“
Anička si stěžovala:
„Fuj, paní vychovatelko, mě dneska tak boleji ty punčocháče…“
Rozhovor dětí:
„Fando, co jsi dělal o víkendu?“
„Ale byli jsme s našima v Jindrově Hradci“

Vážení čtenáři Ševětínského zpravodaje,
Rádi využíváme příležitosti, abychom Vás pozdravili jménem duchovní správy v Ševětíně.
Jménem duchovní správy v Ševětíně musíme nejprve
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.
V neděli 3. listopadu jsme si připomněli Hubertskou mší svatou sv. Huberta - patrona myslivců, lesních dělníků, lovců,
střelců, matematiků, ale i jiných profesí a činností. Hubertskou mši svatou B dur složil Vacek- Selement pro lovecké
rohy se zpěvy. V ševětínském kostele účinkoval Chrámový
sbor Ševětín, Povltavští trubači a ostatní přátelé hudby.
Každý spolek, každé společenství, si volí za svůj znak,
odznak, poznávací znamení to, co je pro ně nejvíc charakteristické: myslivci smrkovou větvičku, hudebníci houslový klíč,
horníci kladiva. Každý má také svého přímluvce - patrona.
Patronem myslivců je sv. Hubert.

Školní družina zahájila tradici pořádání Adventního setkání na školním dvoře s jarmarkem a rozsvícením stromečku. Část
výtěžku z prvního prodeje věnovala škola na konto nemocné Haničky.I letos se na vás těšíme 29.11.2019 v 16.00 hodin na
školním dvoře

Žil v 8. století. Podstatou legendy o sv. Hubertu je zjevení
se jelena se zářícím křížem mezi parohy, vlastně Krista, či
církve ve sváteční den a v den zákazu lovu, symbolizuje
setkání hříšníka s pravou vírou v průběhu lovu a konverzi hříšníka.
Vraťme se do šera dávných věků a posuďte sami, jak je
legenda krásná. Hubert žil jako každý šlechtic na královském
dvoře životem rozmařilým. Zrovna na Velký pátek, v době
zákazu lovu, se pořádala štvanice, které se zúčastnil i Hubert
s družinou přátel a služebníků. Najednou spatřili kapitálního
jelena, kterého všichni pronásledovali až do hlubokého lesa.
Všichni přátelé a služebníci pronásledování skončili, ale
Hubert rozvášněn lovem se vydal na koni a se psy sám do
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temných houštin. Najednou se mu jelen ztratil a on unavený
pronásledováním sestoupil z koně a posadil se na skálu, aby
si odpočinul. Zamyšlen, zaslechl nad sebou šramot. Když pozdvihl zrak, spatřil na skále jelena, za kterým se tak předtím
do hlubokého a neprostupného lesa hnal. Jelen nebyl zraněn,
stál klidně, nehýbal se. Mezi parohy něco silně zářilo, že
světla bylo vůkol tolik, až kůň se vzepjal a psi se třásli strachem. Huberta se zmocnila bázeň, ale jelikož se jelen stále
nehýbal, přistoupil blíž a tu uviděl, jak jelenovi mezi parohy
září překrásný kříž. A tu uslyšel tajemná slova: „Huberte,
proč neustále hledáš a lovíš zvěř? Je už na čase, abys začal hledat mě, neboť já jsem Pán a Bůh, který byl za tebe
a všechen lid ukřižovaný.“ Hubert zašeptal: „Pane Bože, již
vícekrát jsem o Tobě slyšel, ale dodnes jsem v Tebe nevěřil
a nechtěl Tě jako pravého Boha. Bože, co chceš, abych
udělal, ukaž mně cestu Pravdy a Tvé vůle.“A tajemný hlas
pokračoval: „Huberte, musíš přemoci sám sebe, vezmi
svůj kříž a následuj mne. Jdi k biskupovi Lambertovi do
Maastrichtu. Bude tě učit a řekne ti, co musíš učinit, aby
sis zasloužil život věčný.“ Hubert padl na kolena a uvěřil
v Ježíše Krista. Hubert se zbavil všeho majetku a uchýlili
se k biskupovi Lambertovi do Maastrichtu. Ten ho posléze
vysvětil na kněze. Učil se u něho teologii a připravoval se na
misijní činnost. Po pastýřově smrti ho papež Sergius jmenoval biskupem. Tolik legenda.
Poděkujeme při mši svaté Bohu za to nesmírné bohatství
přírody, ze kterého můžeme všichni čerpat.
Do jisté míry jsme za ně zodpovědní. Proto myslivcům
v den jejich svátku vždy přejeme, aby jejich láska k přírodě
i nadále vedla k mnohým užitečným počinům ve prospěch
české fauny a flóry. Člověk, jehož Stvořitel předurčil k
rozumnému obhospodařování přírodního bohatství, by měl
přispět k růstu jeho hojnosti. Vnímejme v okolním světě
velikost a majestát samotného Stvořitele. Následujme příkladu sv. Huberta a nebuďme lhostejní k Boží výzvě k šíření
poselství spásy. Stvoření i Stvořitele svého ctěme.
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Na neděli 1. prosince letos připadá první neděle adventní
a začíná nový církevní rok. Mnoho lidi neví, že adventem
začíná nový církevní rok, pro ně často i slovo advent nic moc
neznamená. Mnozí sledují sice v televizi adventní koncerty, sledují, že již v této době v obchodech je předvánoční
výzdoba, prodávají se i adventní věnce, a tak si lidé řeknou,
že advent je něco ve spojení s Vánocemi. Slovo advent je
odvozeno z latinského advenire, tj.přicházeti. V našem náboženském smyslu se jedná o přicházení Boha k člověku.
Již brzo začneme prožívat advent. Jak všichni víme, advent
je přípravou na Vánoce a Vánoce často označujeme jako
nejmilejší nebo nejkrásnější svátky v roce. A je to pravda,
protože o Vánocích si připomínáme narození Božího dítěte.
Začněme adventní rozjímání porovnáním. Advent kdysi: to
byly především roráty, doba čekání, usebranosti. Dnes se
asi většina mladých zeptá: „Co to je?“ To byla příprava na
vánoční svátky. Ale nejen roráty. To byly také adventní písně,
vyprávění, svátosti, příprava či stavba betléma na čestném
místě ve světnici. Po takové duchovní přípravě se slavily
rodinné svátky Narození Páně.
Advent dnes: především shánění dárků. Nervozita - podaří se
mi všechno sehnat, či nepodaří? Budou se dárky líbit? A tak
se po celý advent kupuje, shání, uklízí, vaří, peče, až přijde
Štědrý večer. Místo radosti únava, zklamání - „Jen tolik jsem
dostal?“ Nevole - „Ani to se mu nelíbí...“
Bude dobře, když se dnes na prahu adventu zamyslíme nad
přáním svatého Pavla, který říká: „Ať vám Pán Bůh rozhojňuje vždy víc a více lásku...“ - „Ať vám posilní srdce, abyste
byli bezúhonní…“ Zkusme tato přání uskutečňovat
a shledáme, že jsme prožili krásný advent a vůbec začínáme
žít krásným životem. Pochopme, že lásku nemůžeme vyjádřit
sebevětším, byť zlatým darem. Ta se projevuje jinak.

ského života, žít tak, abychom se líbili Bohu. Křesťanský
život, to není jen zbožné odříkávání modliteb ani „zbožné“
převracení očí k nebi. Křesťanský život, to je poctivá práce,
zasloužený odpočinek, krásný vztah manželů k sobě, rodičů
k dětem a dětí k rodičům, přátelský vztah k sousedům, a to
všechno posvěceno modlitbou, svátostmi. Křesťanský život,
to je všechno dobré a krásné v nás a okolo nás, to je radost
pramenící z lásky a dokonalosti.
Svět ztrácí smysl pro krásu, pro ticho, pro klid, svět je netrpělivý a neumí čekat. Ve světě vládne spěch, stres a zmatek.
Pokud ale chceme hezky prožít dobu adventní, tak nemůžeme přistoupit na tuto mentalitu. Jak tedy advent prožít?
Především jde o Pána, který přichází, a s tím souvisí samozřejmě postoj našeho srdce. Jde o srdce – nejde o žaludky,
jak by si možná někdo představoval. Jde o to, abychom
v sobě obnovili a probudili touhu po Bohu. Ty touhy v lidech
nějak jsou. Lidé touží po lásce, po pravdě, ale tím vlastně
touží po Bohu. A pouze Bůh může všechny tyto naše touhy
naplnit. Ani ten největší úspěch života, nejlepší úspěch při
zkoušce nebo nejkrásnější dovolená nemohou tyto touhy
zcela naplnit. A když si chce člověk tyto touhy naplnit sám,
tak potřebuje stále více požitků. To, že lidé berou drogy,
propadají alkoholu, hrám, televizi, to je projev jejich touhy,
která je pouze obrácená špatným směrem.
Udělejme všechno, aby letošní advent byl pro každého z nás
časem bdění a touhy. Kéž všichni zjistíme, co se opravdu
děje o Vánocích. PÁN PŘIJDE. URČITĚ PŘIJDE. Ale to
záleží na nás. Nechť se nám všem podaří setkat se s živým
Ježíšem. Ať je nám doba adventní skutečně dobou radostného očekávání.
Kéž Boží pokoj, klid a mír přijde do Vašich rodin.
Vše dobré Vám přejí
P. Josef Stolařík a Miroslav Mašek

To je další úkol adventní doby: připomenout si řád křesťan-

Blaťácký soubor a rok 2019
Novou sezonu zahájil ševětínský soubor 25.1.2019 Blaťáckým bálem. Všechny v sále čekalo předtančení, bohatá
tombola a hudební doprovod B-Quintettu v čele s Pavlem
Vokůrkou. Časy, kdy kulturní dům praskal v Ševětíně při
plesech ve švech, jsou nenávratně pryč, přesto to Blaťáci
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už roky nevzdávají a 18. ledna 2020 čekají své příznivce na
dalším Blaťáckým bále zase. Významnou ševětínskou akcí,
kterou zaštiťují každoročně Blaťáci, je tradiční masopust.
Ten loňský se opět povedl včetně večerního masopustního
veselí, takže opět v únoru napečte koblihy a sem tam i to

uzené přijde na dlouhé cestě Ševětínem koledníkům také
jistě vhod, chystejte překvapení při večerním masopustním
reji, ať je nám společně opět veselo. Jaro bylo ve znamení
Velikonoční ZOO v Hluboké nad Vltavou, kde vítali soubor
již poněkolikáté.
Určitě nutno zmínit účast na prestižní přehlídce, které se
soubor zúčastnil na Letohrádku Kinských v Praze ve dnech
18. – 19. 5. Tato Národopisná slavnost, která se konala už
podvacáté, volila tentokrát téma pro český folklor obzvláště
nosné, a to oblast dudácké muziky jako jednoho, snad
i jediného živého odkazu tradiční lidové hudby Čech. Právě
dudácké téma má v současné době reálnou naději na zápis
do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního
dědictví lidstva UNESCO. Programu se zúčastnily významné
folklorní soubory z Chodska, Pošumaví, Doudlebska
a jihočeských Blat. Dudy, dudáci a dudácká kultura obecně
byly základním tématem nejen vlastního hudebně tanečního
programu, ale i odborné umělecké kritiky. Faktem bylo, že
Blaťácký soubor patřil svým tematickým pásmem Vobžínek
k vrcholným vystoupením celé dvoudenní slavnosti.

Velmi krásné folklórní odpoledne prožili všichni, kdo přišli
podpořit nejvýznamnější letošní akci souboru, a to 40. výročí
založení dětského souboru Blaťáček.
Členové domácího Blaťáckého souboru připravili u této
příležitosti dětem z Blaťáčku a jejich příznivcům slavnostní
chvíle. Všichni, kdo přišli do kulturního domu v Ševětíně
v sobotu 19. 10. 2019, prožili krásné jihočeské folklórní
odpoledne. Vestibul kulturního domu se stánky a tematicky
vyzdobený sál s pestrým programem dávaly všem přítomným
příslib hodnotného zážitku. Přítomné jistě potěšila nabídka
fotoknihy s návdavkem čerstvého trdelníku. Pro děti, pro které bylo odpoledne především, byly navíc připraveny soutěže
s tombolou a zábavným losováním, které připravila Vlaďka
Leštinová. Na pódiu se střídaly generace účinkujících od
těch nejmenších přes ty dříve narozené, zpestřením bylo
vystoupení bývalých členů Blaťáčku a současných Blaťáků
i závěrečné společné Doudlebské kolo. Hudební doprovod
zajistila dudácká kapela složená ze všech věkových kategorií.
Celý průřez programu měl příjemné moderátorské proklady
Martina Švihela a celkově atmosféra doznala dojetí zejména
u starších generací, hosté nešetřili uznáním záslužné činnos-
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ti. Hemžení krojovaných dětí i dospělých zdobilo oslavu,
která tím měla pravou sváteční náladu. Při zhlédnutí celého
programu s nespočtem dětských vystupujících bylo nasnadě
pomyslet si, že Blaťácký soubor písní a tanců ze Ševětína má
své následovníky v budoucích muzikantech, zpěváčcích
i dětských tanečnících. To zahřálo u srdce mnohé, hlavně pak
vedoucí souboru paní Marii Švejdovou, která zaštiťuje tři
generace členů již řadu let a vidí v dětech blaťáckou budoucnost. Poděkování patřilo nejen jí, ale všem, kteří se zasloužili
o aktivní činnost Blaťáčku od počátku vzniku až do dnešní
doby. Za všechny jmenujme alespoň ty, které ještě aktivně
fungují v dospělém i v dětském souboru, děkujeme paní
Jitce Zemenové, Marii Klapušové, Markétě Švejdové, Lence
Sýkorové, Vlaďce Vomáčkové - Leštinové. Z tváří účastníků
z řad účinkujících i publika vyzařovala radost a spokojenost,
patrná byla nefalšovaná vděčnost ze setkání po letech. Historický průřez patřil fotografiím na velkoplošných nástěnkách, průběžné promítání doladilo celkově příznivý dojem.
Možnost popovídat si a sdílet své prožitky byla benefitem
říjnové folklórní akce, závěr patřil cimbálové muzice, která
tak udělala cennou hudební tečku velmi příjemně prožitých
chvil v Ševětíně.

Všem patří dík. Nemůžeme opomenout poděkovat vedení
městyse v čele se starostkou paní Romanou Hajskou,
v kterém má soubor letitou a spolehlivou záštitu. Poděkování
patří SKM, JFoS a všem sponzorům, kteří Blaťácký soubor
a Blaťáček podporují. Zbývá popřát hodně sil do další
činnosti Blaťáčku, která má význam hlavně pro děti, které se
naučí trávit čas velmi smysluplným a podnětným způsobem,
rozvíjí vztahy a dává nahlédnout do uměleckých krás i osobních možností. To se v dnešní uspěchané době o to víc cení.
Hojně se také tancovalo celoročně na rodácích, na setkání
seniorů a různých slavnostech měst i obcí. Opět jsme se setkali s Čechoameričany, kterým jsme předali alespoň trochu
našich tradic a kultury.
Děkujeme vám, kteří nám fandíte. Kdo chce, může přijít
mezi nás a doufáme, že občas potěšíme i ty, kteří nejsou
našimi příznivci. A dá-li Pán Bůh, tak se nám i v roce 2020
podaří rozdávat folklórní radost v místech blízkých i vzdálených a důstojně tak opět reprezentovat Ševětín.
Zveme vás 21. na prosincové Koledování u jesliček. Více
o akcích i souboru na www.blatak.cz
Za Blaťáky Jitka Lidralová

SDH Ševětín
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil s činností sboru hasičů ze Ševětína v letošním roce.
Prvním počinem byl sběr železného odpadu. Železná sobota
se stala již tradicí a my děkujeme občanům, když železný
šrot nachystáte před dům a my ho můžeme naložit a následně
odvézt do sběrny.
Ve spolupráci s městysem Ševětín se podílíme na organizaci kulturních akcí, jako jsou např. čarodějnice, dětský den
a 2. ročník pohádkového lesa. Za úspěchy těchto akcí chci
poděkovat všem, kteří se s námi na organizaci a přípravách
podíleli.

Leták Bezpečnostní desatero vydal v rámci preventivně výchovné činnosti odbor prevence MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České
republiky a byl v prvním sledu adresován starostům
všech obcí v České republice.
Smyslem a účelem této kampaně je zacílit na problém, který
souvisí s bydlením. Právě v domácnostech, kam nemají
příslušníci HZS ČR při svých kontrolách přístup, umírá v přímé souvislosti s požáry stále mnoho lidí. Každý rok dochází

Další sezóna našeho
florbalového klubu odstartovala
Prázdniny letos utekly jako voda a my se opět všichni sešli
15.9. v tělocvičně. Jako minulý rok i letos jsou děti rozdělené do dvou tréninkových skupin dle věku a tréninky zůstávají
v neděli. 11.10. jsme se zúčastnili prvního turnaje v rámci
OFL (Otevřená florbalová liga), kde našimi soupeři byly
týmy FBC Štíři Č. B., Velešín a Nová Ves. Vzhledem k tomu,
že nám děti postoupily do vyšších věkových skupin, zúčastníme se turnajů pro přípravku, elévy. Mladší a starší žáky

průměrně k více než tisícovce požárů rodinných domů, při
nichž umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny. Starostové obcí, kterým byl leták distribuován v elektronické
formě a posléze na základě jejich zájmu i fyzicky, mají
možnost sdílet informace určené veřejnosti mnoha formami.
Bude proto zcela na jejich rozhodnutí, zda leták budou dále
distribuovat elektronicky na e-mail svých obyvatel, vyvěsí
ho na nástěnky, vytisknou a vhodí do schránek domů nebo
vytisknou v obecním zpravodaji či vyberou zcela jinou, pro
ně nejvhodnější variantu.
čeká jako každý rok školní turnaj v Bechyni.
Rádi bychom se s vámi podělili o úspěchy našich dětí
z uplynulé sezóny. Na Velikonoce jsme se zúčastnili turnaje
„O pohár města Bechyně“. Turnaj byl opravdu vydařený, a to
jak po herní stránce, tak i svou úspěšností. Týmy byly velice
vyrovnané a napětí panovalo do poslední minuty. Mladší
žáci již potřetí obhájili zlato v konkurenci 8 týmů! Na závěr
bychom chtěli poděkovat rodičům, kteří podporují děti ve
sportu.
Za FBC Ševětín Lukáš Březina
www.fbcsevetin.cz

V letošním roce jsme měli zatím 12 výjezdů, z toho 8
technických pomocí a 4 požáry. Zúčastnili jsme se několika
výročí sborů a otevření nových hasičáren v okolí.
V květnu jsme byli přizvání na výročí do Pelejovic a následovaly obce Hrdějovice, Chotýčany, Dobřejovice a Úsilné.
Na náš hasičský sbor se můžete obrátit a požádat o pomoc
např. i s úklidem chodníku a při jiné pomoci okolo vaší nemovitosti. Dejte nám vědět a my vám rádi pomůžeme.
Nastává čas vánočních svátků, a tak mi dovolte, abych vám
popřál za celý sbor krásné Vánoce a jen to nejlepší do nového roku.
Za SDH starosta Jan Fedra
Fotografie dodala Klára Zídková
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Mladá kopaná SK Ševětín
Po třítýdenní pauze zahájil letošní sezónu 2019/2020 jako
první dorost, a to už v polovině července. Ostatní kategorie
začaly v prvním týdnu v srpnu.
Následně druhý týden v srpnu jsme odjeli s 50 dětmi na
plánované soustředění do Štěpánovic. Toto soustředění nám
splnilo absolutně všechny podmínky k trénování a k volnočasovým aktivitám pro všechny věkové skupiny od nádherného ubytování, vybavení, sauny, bazénu, tenisových kurtů,
dětského hřiště, umělé trávy až po fotbalové hřiště.

st. žáci – pod vedením pana Tomáše Němce a pana Kamila
Johna
dorost – pod vedením pana Reného Stoklasy a pana Josefa
Hegra
Chtěli bychom poukázat na dobré výsledky našich svěřenců
ve všech věkových kategoriích, kde je jejich umístění v horní
části soutěžních tabulek. Např. ml. žáci jsou na krásném
čtvrtém místě, st. žáci jsou na top prvním místě a dorostenci
na třetím místě.

Chtěli bychom pochválit starší žáky a dorost, protože absolvovali cestu tam a zpět na kolech!

Též bychom chtěli zmínit, že máme pár našich vlastních
odchovanců ve fotbalovém výběru.

A díky slunečnému počasí jsme si mohli vše super náležitě
užít!

Rádi bychom navázali na úspěchy z minulé sezóny, kdy se
starším žákům podařilo obhájit vítězství v 1.A třídě.

Jako každý rok, co na soustředění jezdíme, za námi přijela
naše paní starostka a přivezla dětem ovoce a dobroty. Za to
samozřejmě velký dík!

Dorostenci se již zapojují i do mužské kategorie, kde získávají další zkušenosti.

Po náročné a důsledné přípravě jsme se vrhli do fotbalové
soutěžní sezóny, a to s kategoriemi:
ml. přípravka – pod vedením pana Pavla Břešťáka a slečny
Terezy Stoklasové
st. přípravka – pod vedením pana Pavla Nikodéma a pana
Jana Buřuty
ml. žáci – pod vedením pana Zdeňka Nováka

Přes všechny soutěžní a výkonnostní výhry a prohry jsme
moc rádi za všechny děti, které nám zaplnily hřiště, za
dobrý pocit, že děti chtějí sportovat a že je to baví!

Kulturní dům
Kulturní dům byl vybudován v akci Z v hodnotě díla 4 611
000,-, Na výstavbě odpracovali místní občané více jak
42 tisíc brigádnických hodin, z toho 27 tisíc zdarma. Brigádníci byli na členské schůzi odměněny čestným uznáním
a knihami.

Úřední hodiny městyse Ševětín
Po:
Út:
St:
Pá:

-		
8:00 - 11:00
8:00 - 11:00
8:00 - 11:00

13:00 - 17:00
13:00 - 15:30
13:00 - 17:00
-

Úřední hodiny - starosta
Po:
St:
Pá:

9:00 - 12:00
15:00 - 18:00
8:00 - 10:00

Úřední hodiny - místostarosta
St:

14:00 - 17:00

Úřední hodiny - stavební technik
Po:
St:
Pá:

8:00 - 11:00
13:00 - 17:00
8:00 - 11:00

Mimo úřední hodiny doporučujeme schůzku si předem
sjednat telefonicky.

V závěru bychom chtěli poděkovat za podporu paní starostce,
zastupitelstvu a SK Ševětín!
A samozřejmě velkééé díky patří všem rodičům, prarodičům
a všem, kteří nám pomáhají!
Renek Stoklasa

nadnárodní společnost Fontea a.s. se sídlem ve Veselí nad Lužnicí hledá
spolehlivé pracovníky na pozice:
» operátor výroby – obsluha výrobní linky
» skladník – řidič VZV
» směnový technik - opravy a údržby automatizovaných technologických zařízení
» směnový mistr – organizace práce ve směnném provozu
pro bližší informace prosím kontaktujte personální oddělení, tel: 381 503 411,
zivotopisy@fontea.cz, www.fontea.cz

Nevěřte všemu, co se píše, já
věřím jenom tomu, co se povídá...

Zpravodaj je vydáván Úřadem městyse Ševětín
Redakční rada: Lenka Layerová, Mgr. Milan Hajný, Zbyněk Layer
Redakční rada si vyhrazuje právo na výběr příspěvků ke zveřejnění, jejich případné krácení a vyloučení anonymních nebo jinak nevhodných.
Četnost vydání: nepravidelně. Místo vydání: Ševětín. Evidenční číslo tisku: MK ČR E 10150.
Název, sídlo vydavatele: Městys Ševětín, nám. Šimona Lomnického 2, 373 63 Ševětín
IČO vydavatele: 00245 500
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ÚŘAD

ŠKROBENÍ

Q

ČÁST

KANTORKA

MOTORU

(slang.)

ZNAČKA
DEKANEWTONU

VSTUPENKA

PES

PLATIDLO

TŘETÍ ČÁST
TAJENKY

ŽELVY

SPORTOVNÍ

KRÁTKÉ

LAOSU

Q
KLUB (zk.)

KABÁTY
ONA

PRVNÍ ČÁST
TAJENKY

PÁS

HÁDKA
TRAŤ

SPOLEČEN.
ŘÁD (zk.)

Q

KREVNÍ
SKLIZEŇ

BUDOVY

TLAK (zk.)

PRO KONĚ

DRUHÁ ČÁST

SLOVENSKÁ

TAJENKY

OTÁZKA
PŘECEDIT

PŘÍTOK

NÁZEV

LABE

PÍSMENE "L"
MPZ
RUMUNSKA

KÓD

KDY

ERITREY

(sloven.)

JAKO

BÍLÝ

(sloven.)

PTÁK
PŘEDLOŽKA

ŠKŮDCE
STROMŮ

POLNÍ
MÍRY

KORÝŠ
SLOVEN.

ČESKÝ
ZPĚVÁK

A SICE

ZÁJMENO

KOUZLO

KOČOVNÍCI

ŘEMEN

VĚZENÍ

Q
PŘÍTEL
(franc.)

SVALOVINA

MALÝ
OTA

DÝKA
(lat.)
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