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Vážení občané,

všichni jsme si vědomi toho, že letošní rok se od předcházejí-
cích let stal výjimečným. Každého z nás totiž ovlivňuje pan-
demie COVID-19. Uzavření škol a zamezení společenského 
života je určitě těžkou, ne však nepřekonatelnou zkouškou 
nás všech. Učíme se fungovat pouze na vymezeném pro-
storu, vzdělávat se on-line výukou, pracovat home office.               
S nastalou situací se snažíme vyrovnávat každý po svém, ale 
pro všechny společně je důležité zachovat si pozitivní mysl. 
Místo společenského života si užívat života rodinného a když 
už se s přáteli nemůžeme vidět osobně, udržovat komunikaci 
alespoň na dálku. 

Samozřejmě COVID-19 ovlivňuje i náš městys. Snažíme 
se, abychom úřad udrželi v běžném chodu a uskutečnili co 
nejvíce investičních projektů, které jsme si pro letošní rok 
naplánovali. 

Hlavním projektem letošního roku byla rekonstrukce části 
místní komunikace v Zahradní ulici. Stavba úspěšně proběhla 
a předpokládáme, že do konce roku bude ukončeno kolau-
dační řízení této akce. 

O letních prázdninách byl v základní škole zahájen dotační 
projekt s názvem Vybudování odborné učebny fyziky  
a chemie v ZŠ Ševětín. V této učebně se totiž zastavil čas. 
Od roku 1985, kdy jsem opustila školní lavici místní základní 

školy, se v učebně vůbec nic nezměni-
lo. Výběru zařízení a vybavení učebny 
se chopila paní ředitelka a při otevření 
dveří po realizaci projektu mi bylo 
hned jasné, že její volba byla správná. 
Teď už nezbývá nic jiného než si přát, 
aby byla učebna co nejvíce využívána 
žáky naší školy.

Na základě finančního daru od společnosti Kámen a písek 
s.r.o. Český Krumlov byla zrekonstruována klubovna a šatna 
Sportovního klubu Ševětín. Celkově areál sportovního klubu 
zaznamenal v posledních letech velký posun k lepšímu.  
A co je nejdůležitější, sportu se v Ševětíně daří, zvláště pak 
fotbalu. Po hřišti se prohání veškeré věkové kategorie až 
areál pomalu nestačí všechny pojmout. Proto městys začíná 
uvažovat o rozšíření areálu.

Velmi nás mrzí, že se kvůli situaci s COVID-19 nemůže 
obnovit promítání filmů v místním kině. Po rekonstrukci kina 
proběhlo sice pár úspěšných kulturních představení, ale to 
zdaleka nenaplnilo cíle, které jsme si předsevzali. V rámci 
mimořádných opatření jsme byli nuceni zrušit i další tradiční 
kulturní akce. Snad se situace v budoucnu zklidní natolik, 
abychom měli šanci vše např. seniorům při jejich setkání  
v příštím roce vynahradit. Bohužel nemůžeme v našem měs-
tysi přivítat v obřadní síni ani naše nové občánky. Rodičům 
na konci roku alespoň předáme dárky, které máme pro jejich 
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novorozené děti připravené.

Nejen v adventním čase, ale celý 
příští nový rok Vám přeji hlavně 
hodně zdraví, které se více jak 
kdy jindy stává naprostou priori-
tou. Abychom se zase neomezeně 
setkávali se všemi svými blízký-
mi, přáteli a známými.  
A mým osobním přáním je, když 
už společně nemůžeme rozsvítit 
stromeček, aby byla situace nato-
lik bezpečná, abychom na našem 
náměstí společně přivítali Nový 
rok 2021.

                 

Letošní podzim u Dubenského rybníka (foto Kateřina Perglová)
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Po veřejném představení projektu Investiční záměr – výstav-
ba čerpací stanice a fastfood restaurace D3 Ševětín, které 
bylo dne 28.5.2020, požádal investor o pořízení změny  
č. 7 a zastupitelstvo na svém zasedání dne 24.9.2020 pořízení 
změny schválilo. Pokud bude změna č. 7 schválena, stavba 
bude umístěna hned při sjezdu z Dálnice D3 na Ševětín,  
a to v levé části při vjezdu do Ševětína. Jestliže se příznivci 
tohoto projektu již nemohou dočkat rychlého občerstvení či 
tankování pohonných hmot, musíme bohužel jejich brzké 
očekávání realizace projektu mírnit. Máme obavy, že odpůrci 
rozvoje Ševětína i v tomto případě budou projekt od realizace 
co nejdéle zdržovat zasíláním svých negativních vyjádření. 
Koneckonců než bylo pořízení této změny vůbec zahájeno, 
na úřad městyse již tyto sdělení začaly přicházet.

Zprovozněním Dálnice D3, která umožňuje sjezd do Ševětína 
se stala z našeho katastrálního území zajímavá oblast pro 
investory a je jen na nás, jak tuto možnost využijeme. Zda 
bude Ševětín stagnovat, nebo se chopíme nabízených příleži-
tostí a umožníme navýšení příjmů do rozpočtu městyse, které 
tito investoři přinášejí. Čeká nás složitá doba krize  
a peněz bude méně nejen v rozpočtu městyse, ale při zvyšo-
vání nezaměstnanosti i v peněženkách občanů. Krize sebou 
přináší i zdražování, a pak by se tyto finanční prostředky 
hodili nejen pro investiční rozvoj, ale například i na úhradu 
za svoz komunálního odpadu, což by přímo ovlivňovalo 
stanovenou výši poplatku pro občany.

                         Rada městyse Ševětín

V letošním roce bylo zastupitelstvem městyse schváleno 
pořízení tří změn Územního plánu Ševětín, všechny tzv. 
zkráceným postupem. Pořízení změny č. 4 a 6 bylo schváleno 
na zastupitelstvu dne 25.6.2020, změna č. 7 pak 24.9.2020. 
Změna č. 5 schválena nebyla. Týká se umožnění přesunu 
technologické linky pod bývalé zemědělské družstvo a v sou-
časné době je její projednání zmařeno vyhlášením místního 
referenda.

Pořízení změny č. 4 vyvolali žádosti jednotlivých občanů 
o změnu současného využití zejména pro možnost bytové 
výstavby. Dále v této pořizované změně městys požaduje dvě 
změny, a to rozdělení plochy bydlení v lokalitě pod hřištěm  
a v Kuřičce na dva celky, kdy i nadále budou všechny plochy 
podléhat územní studii. Důvodem je snaha zjednodušit 
případné využití ploch k developerskému účelu pro bytovou 
výstavbu. Zde si dovolíme vyvrátit dezinformaci, šířící se 
nejen Ševětínem jako lavina. Městys Ševětín nemá žádné 
informace o tom, že by se na pozemcích, které jsou touto 
změnou dotčeny, měl vystavět bytový dům a rozhodně se 
změna neprovádí za tímto účelem.

Změna č. 6 je pořizována na základě vlastního podnětu 
městyse Ševětín. Jediným požadavkem na obsah této změny 
je stanovení podmínky pořízení regulačního plánu v lokalitě 
severovýchodní části katastrálního území městyse a vložení 
zadání regulačního plánu do výrokové části územního plánu 
Ševětín.

Chystané změny územního plánu Ševětín
Městys Ševětín vlastní směrem na západ pozemky přímo 
přiléhající k současnému těžebnímu prostoru. Tyto pozemky 
jsou dle Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje určeny 
jako územní rezerva pro těžbu stavebního kamene. V roce 
2012 proběhly se společností Kámen a písek, spol. s.r.o. Čes-
ký Krumlov jednání o odprodeji těchto pozemků za účelem 
rozšíření těžebního prostoru. Přímé navázání rozšíření lomu 
směrem na západ k chatové oblasti bylo od samého počátku 
pro vedení městyse nepřípustné, a proto ani nebylo nikdy 
projednáváno na zasedání zastupitelstva. 

Společnost Kámen a písek Český Krumlov se proto rozhodla 
zahájit přípravu pro otevření nového těžebního prostoru co 
nejdále od Ševětína a jako vhodnou lokalitu určila státem 
dlouhodobě evidované ložisko na katastrálním území Kolné-
ho. Pro otevření nového těžebního prostoru je nutné upravit 
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje. V rámci opako-
vaného veřejného projednání úpravy těchto zásad se všichni 
přítomní na Krajském úřadě dozvěděli, že nové ložisko 
v k.ú. Kolný je pro stát významné, a tudíž je třeba činit kroky 
k tomu, aby se v něm mohlo těžit.

Snaha vedení městyse je, aby společnost Kámen a písek Čes-

ký Krumlov na základě vzájemné dohody a v rámci dobrých 
vztahů jednak co nejrychleji vybudovala a přesunula novou 
technologickou linku do vzdálenější lokality od zástavby Še-
větína, zároveň co nejdříve dotěžila současný těžební prostor 
a provedla rekultivaci na cca 12 ha, aby si občané co nejdříve 
mohli užívat novou rekreační zónu s nabídkou mnohých 
volnočasových aktivit. A stejně, jako byly zlepšeny životní 
podmínky občanů při odklonění nákladní dopravy z centra 
Ševětína, o které dnes již občané ani neví, i na novou techno-
logickou linku za bývalým zemědělským družstvem by bylo 
pohlíženo stejně. Protože jakmile bude vybudován nadjezd 
nad železnicí, zpracování kamene včetně její dopravy se bude 
městyse dotýkat méně než okrajově.

Nadále by byl zachován i finanční přínos od společnosti Ká-
men a písek, který navyšuje rozpočet městyse o milióny.
Pravdou je, že předchozí ani současní zastupitelé nepředpo-
kládali, že část občanů bude trvat na tom, aby se současná 
drtící linka nepřesunula a mohla zůstat na svém místě až do 
konce roku 2059. Proto se bude konat místní referendum a je 
na Vás občanech našeho městyse, abyste o budoucím osudu 
drtící linky rozhodli Vy.

Rada městyse Ševětín

Dne 25.6.2020 měli zastupitelé na svém zasedání mimo jiné 
rozhodnout na základě žádosti společnosti Kámen a písek 
spol. s r.o. Český Krumlov o zahájení změny č. 5 územního 
plánu Ševětín, jejímž cílem bylo umožnění přesunu nové 
technologické linky do vzdálenější části od Ševětína, kon-
krétně za bývalé zemědělské družstvo.

Zasedání zastupitelstva se zúčastnili i občané nesouhlasící 
se zahájením této změny a požadující vyhlášení referenda. 
Zastupitelé si byli vědomi toho, že pokud by byla změna 
zahájena, nebylo by již možné místní referendum vyhlásit, 
proto se zdrželi hlasování a změna územního plánu zahájena 
nebyla. Sdělená žádost od občanů, aby zastupitelstvo vyhlá-
silo místní referendum, byla však z jejich strany již bezpřed-
mětná, protože ještě před konáním zastupitelstva ustanovili 
přípravný výbor na konání místního referenda v obci Ševětín 
o změně územního plánu v důsledku výstavby nové techno-
logické linky na zpracování kamene.

Dne 12.8.2020 byl na úřad městyse Ševětín doručen nejen 
návrh přípravného výboru na konání místního referenda, 
datovaný dnem 16.6.2020, ale zároveň i petice „Nesouhlas  
s výstavbou technologické linky na drcení kamene a skládky 
kameniva v katastrálním území Ševětín“ datovaná 3.6.2020. 
Tato petice byla projednána na zasedání zastupitelstva dne 
24.9.2020 a vyjádření městyse obdrželi občané do svých 
schránek.

Po přečtení předloženého návrhu přípravného výboru na 
konání místního referenda nás ihned zarazil zvolený termín 
přípravného výboru, a to ve dnech voleb do poslanecké sně-
movny 2021, jinými slovy, referendum proběhne až za více 
jak jeden rok, protože předpokládaný termín těchto voleb je 
říjen 2021. Z důvodu, že zákon o místním referendu přímo 

Přesun těžebního prostoru na katastrální území Lišova

V roce 2021 se bude v Ševětíně konat místní referendum
stanovuje, že zastupitelé jsou povinni tento termín respekto-
vat, nezbývalo nic jiného než se tomuto termínu podřídit.
Návrh přípravného výboru na místní referendum obsahuje 
dvě otázky: 

1. otázka
„Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo městysu Ševětín zamítlo 
změnu územního plánu, na základě kterého by měla být 
vybudována nová technologická linka na zpracování kamene 
a jeho skladování na území městyse Ševětín v prostoru za 
bývalým zemědělským družstvem směrem na Mazelov?“

2. otázka
„Jste PROTI provozu stávající drtící linky kamene a dalšímu 
prodlužování těžby v stávajícím lomu, které zásadně zhoršují 
životní podmínky, obtěžují prachem, hlukem, otřesy a dopra-
vou, a souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo městyse Ševětín 
podniklo veškeré kroky a opatření, aby dalšímu prodlužo-
vání těžby a drcení kamene v katastrálním území Ševětína 
zabránilo?“

Zastupitelé usoudili, že občané mají právo se k přesunu 
technologické linky vyjádřit. Proto po schválení zastupitel-
stvem bylo na otázku č. 1 dne 13.10.2020 vyhlášeno místní 
referendum.

Již na první pohled je zřejmé, že otázka č. 2 obsahuje další 
podotázku, takže se v podstatě jedná o dvě otázky obsažené  
v jedné větě. První část věty je celkem zřejmá. Jste proti 
provozu stávající drtící linky kamene a dalšímu prodlužo-
vání těžby v stávajícím lomu, které zásadně zhoršují životní 
podmínky, obtěžují prachem, hlukem, otřesy a dopravou.
Ale zastupitelé měli zato, že druhá část této otázky obsahuje 
rozpor s otázkou č. 1, protože požaduje od zastupitelstva, aby 
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podniklo veškeré kroky a opatření, aby dalšímu prodlužování 
těžby a drcení kamene v katastrálním území Ševětína zabrá-
nilo. Rozpor byl viděn v tom, že pokud by občané projevili 
vůli přesunout drtící linku za bývalé zemědělské družstvo, 
nemohlo by zastupitelstvo zároveň činit veškeré kroky  
a opatření, aby dalšímu drcení kamene v katastrálním území 
Ševětína zabránilo. Z tohoto důvodu zastupitelstvo dne 
24.9.2020 zamítlo na otázku č. 2 referendum vyhlásit. 
Dne 12.10.2020 podal přípravný výbor ke Krajskému soudu 
v Českých Budějovicích dva návrhy, týkající se konání míst-
ního referenda. První návrh týkající se otázky č. 1 byl sou-
dem odmítnut, druhému návrhu soud vyhověl a za zastupitele 
vyhlásil místní referendum i na otázku č. 2, kdy měl za to, že 
otázka č. 2 primárně dopadá na stávající provoz.

Městys Ševětín podal proti tomuto rozhodnutí Krajského 
soudu v Českých Budějovicích kasační stížnost k Nejvyšší-
mu správnímu soudu v Brně a čeká na výsledek rozhodnutí.
Platné rozhodnutí místního referenda je pro zastupitele 
závazné.

Zákon o místním referendu případné dopady, plynoucí  
z platného rozhodnutí místního referenda neřeší.

Obáváme se, že všeobecně položená otázka č. 2 ve smyslu 
podnikání veškerých kroků a opatřeních, aby se dalšímu pro-
dlužování těžby a drcení kamene v katastrálním území Še-
větín zabránilo, může mít za následek omezování podnikání. 
Důsledky tohoto počinu pak mohou být pro městys finančně 
zničující, protože vyčíslené náhrady škod by se pohybovali  
v řádech mnoha miliónů a lehce by tak mohly uvést městys 
až do insolvence. 

Členové přípravného výboru se na úřadu městyse seznámili 
nejen s rozhodnutími Báňského úřadu, ale i s nájemní smlou-
vou uzavřenou se společností Kámen a písek spol. s r.o. 
Český Krumlov na pronájem pozemků za účelem provozová-

ní hornické činnosti, včetně skladování materiálu a příjez-
dových komunikací, která je platná do 31.12.2059. Pevně 
věříme, že při obcházení občanů pro získání podpisů jak pod 
petici, tak pro konání místního referenda, jste byli obeznáme-
ni i s faktem, že vydaná rozhodnutí povolující těžbu nejsou 
vázány na přesný datum ukončení těžby, ale vždy pouze na 
předpokládané termíny, a to konkrétně do vytěžení zásob. 
Naopak nájemní smlouva na pozemky dotčené současnou 
těžbou, tj. i umístění současné technologické linky přesný 
datum ukončení obsahuje a to 31.12.2059. Jinými slovy jste 
se dozvěděli, že současná technologická linka může na svém 
místě stát až do roku 2059 a zároveň jste byli upozorněni  
i na možné finančními dopady, které by z otázky č. 2 mohly 
vyplynout.

Konání místního referenda je i mediálně prezentováno jak  
v tisku, tak na sociálních sítích. Z nasbíraných zkušeností již 
víme, že bohužel ani Ševětín není ušetřen od zavádějících, 
neobjektivních či lživých informací. V tisku jsme se rovněž 
dočetli, že v Ševětíně se tajně nahrává a záznamy jsou poté 
poskytovány médiím. Kdo, koho a kdy nahrává se můžeme 
jen domnívat, což určitě nebudí dojem seriózního přístupu 
k projednávaným záležitostem. Navíc takováto mediální 
informace se bohužel šíří rychlostí blesku, vnáší nedůvěru 
do jednáních a poškozuje nejen úřad městyse, ale každého 
slušného občana Ševětína. 

Na závěr nám dovolte vyslovení vlastního názoru, že získání 
finančních prostředků od společnosti Kámen a písek Český 
Krumlov do rozpočtu městyse Ševětín ve výši cca 27 mil. Kč 
za posledních deset let nepovažujeme za drobné na chodníky 
či nový asfalt. Tyto finanční prostředky naopak významnou 
měrou přispěly k rozvoji našeho městyse. Do dnešního dne 
bychom neměli např. zrekonstruovaný sportovní areál, místní 
kino s trafikou nebo novou školní jídelnu.

Rada městyse Ševětín

Investor Průmyslové zóny Švamberk v současnosti zpraco-
vává dokument tzv. velké EIA, jejímž záměrem je posouzení 
projektu na vliv na životní prostředí. Věříme, že se již brzy 
dočkáme projednání a schválení tohoto dokumentu, posléze 
budou co nejdříve zahájeny stavební práce a tím městys ob-
drží i jednorázové finanční prostředky ve výši cca 17 mil. Kč, 
bez kterých bohužel nejsme schopni zrealizovat stavbu nové 
hasičské zbrojnice včetně zázemí pro pracovníky pečující 
o naše veřejná prostranství. Na tuto akci již máme vydané 
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je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004240

Příjemce dotace: Městys Ševětín
Výzva: 47. výzva – Infrastruktura základních škol
Specifický cíl: SC 2.4. – Zvýšení kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Celkové náklady: 2.772.425,00 Kč 
 
Dotace: 2.491.915,50 Kč

Stručný popis projektu:
Projekt se zaměřuje na modernizaci odborné učebny a zajiš-
tění bezbariérovosti v objektu ZŠ Ševětín za účelem zkvalit-
nění výuky a zvýšení zájmu žáků o studium přírodovědných 
oborů. Rekonstrukce se dotkne učebny fyziky a chemie  
a bude řešena kompletní bezbariérovost školy, prostřednic-
tvím pořízení mobilního schodolezu a vybudováním bezbari-
érové toalety.

Doba realizace projektu je do 31.12.2020

Průmyslová zóna Švamberk
stavební povolení a jakmile získáme finanční prostředky 
z Průmyslové zóny Švamberk, které jsou nutné jako finanční 
spoluúčast ke krytí možnosti obdržení dotace, uvolní se nám 
jednak současná hasičárna, kterou bychom chtěli i s přileh-
lou nemovitostí bytového domu č.p. 22 zbourat a zároveň 
se uvolní také stodola na sběrném dvoře, ze které bychom 
v budoucnu chtěli vybudovat dům s pečovatelskou službou.

Rada městyse Ševětín

Fotogalerie investičních akcí
Modernizace učebny fyziky a chemie v Základní škole Ševětín
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Rekonstrukce části Zahradní ulice

Oprava klubovny a šatny Sportovního klubu Ševětín

Jaké akce nám přinesl rok 2020
První akcí roku byl opět tradiční Blaťáckej bál 18.1.2020.  
To jsme ještě netušili, jakou vzácností se kulturní akce sta-
nou.

14. výstup na Kleť se uskutečnil 1.2.2020.

22.2.2020 nemohl být vynechán Masopust.
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Halový turnaj mladší přípravky fotbalistů se konal v místní tělocvičně v neděli 1.3.2020.

V pondělí 2.3.2020 nás uctil svou 
přítomností v publiku při koncertu 
mladých hudebníků houslový virtuos 
pan Pavel Šporcl. 

Dětský karneval 8.3.2020 ukončil bezstarostnou dobu spole-
čenských akcí.

Byli jsme rádi, že přestože se čarodějnice konaly opožděně 
až 29.5.2020, opět přilákaly mnoho návštěvníků.
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Starší přípravka odehrála své zápasy dne 30.5.2020.

7.6.2020 nemohla v Ševětíně chybět tradiční pouť.

Mimořádně, ve venkovním prostoru areálu školy se dne 26.6.2020 přebíráním vysvědčení rozloučili žáci devátých tříd se zá-
kladní školou.

I děti z mateřské školy čekalo 26.6.2020 loučení se školkou.

Místním hasičům patří poděkování za zorganizování Pohádkového lesa 29.8.2020.
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 V neděli 30. srpna 2020 se za vydatného deště konal Memoriál Václava Chalupy.

12.9.2020 se v náhradním termínu uskutečnil 56. ročník Běhu vítězství.

Z důvodu deštivého počasí jsme byli nuceni II. ročník sázení stromů místo na Sv. Václava přesunout na sobotu 3.10.2020. Jako 
závazek jsme si dali za každého občana Ševětína zasadit jeden strom tj. 1423 kusů. Nakonec jsme nasázeli rovných 1500 dubů 
a buků, za vydatného přispění nejstaršího účastníka p. Josefa Hracha a zároveň nejmladšího účastníka Vítka Pajmy. Tuto akci 
bychom chtěli každoročně opakovat.

Romana Hajská
starostka městyse
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Komentáře v článku uvedené na modrém podkladu jsou 
názorem autora článku a nemusí se shodovat se stanoviskem 
redakční rady nebo vedení městyse. Článek byl zpracován 
k datu 23.11. 2020 a zahrnuje tak informace o schválení 
„daňového balíčku“  Poslaneckou sněmovnou ČR dne 20.11. 
2020, a nemůže tak reagovat na legislativní změny daňového 
systému schválené do konce roku 2020. 

Tento příspěvek s odstupem navazuje na článek v loňském 
zpravodaji, který hodnotil výdaje městyse v letech 2010 - 
2019. Mezitím se událo mnoho věcí, které ovlivní příjmy 
městyse v nejbližších letech. Vzhledem k určité setrvačnosti 
současné krize, časové náročnosti v přípravě investic  
a nutnosti koncentrace financí na tyto investice, je nutné si 
přiznat, že dopady na aktivity městyse budou výrazné  
a budou dlouhodobějšího charakteru.

Průměrné celkové roční příjmy městyse za posledních 10 let 
činily necelých 33 mil. Kč. Průměr je zkreslen mimořádnými 
příjmy, jako byly dotace na náměstí, školní budovy, FVE  
a příjem za vynětí půdy ze ZPF při stavbě D3. Po očištění  
o tyto příjmy by průměrný roční příjem městyse činil nece-
lých 30 mil. Kč. V posledních 3 letech pak městys získal  
v průměru necelých 36 mil. Kč ročně. V období posledních 
10 let městys obdržel z tzv. sdílených daní (DPH, DPPO 
a DPFO) celkem 147 mil. Kč. Těchto 10 let lze rozdělit 
přibližně na 3 období, kdy městys získával výrazně rozdílné 
částky. V letech 2010 – 2012 činil podíl městyse ze sdílených 
daní (dle rozpočtového určení daní, tzv. RUD) maximálně 

8,8 mil. Kč ročně. Poté došlo k nápravě tzv. U-křivky, kdy 
nejnižší příjmy na obyvatele vycházely pro sídla od 500-
5.000 obyvatel, a tak v období 2013 – 2015 městys obdržel 
ze sdílených daní částky mezi 13,2 – 14,7 mil. Kč. Od roku 
2016 začala platit úprava RUD, která zohledňuje, zda jsou 
obce zřizovateli škol a kolik dětí do těchto škol chodí. Od 
roku 2016 do roku 2019 tak městys obdržel ze sdílených daní 
částky mezi 16,1 – 23,4 mil. Kč. 

Pokud příjem ze sdílených daní vydělíme počtem obyvatel 
Ševětína v příslušném roce, zjistíme, že posledních 10 let lze 
rozdělit obdobně. Do roku 2012 příjem na občana ze sdíle-
ných daní nepřekročil částku 6.500,- Kč, v období od 2013 
do 2015 se pohyboval kolem 10.000,- Kč a po roce 2016 
mezi cca 12 – 16 tisíci Kč.

Objektivní hodnocení příjmu na obyvatele z tzv. sdílených 
daní by ale mělo obsahovat očištění o neinvestiční příspěvek 
zřizovatele ZŠ a MŠ. Pak je teprve jasné, jaký podíl obyva-
telé Ševětína (popř. jiných sídel, která jsou zřizovateli škol) 
z daní získávají. Z daní, které mají rovnou daňovou sazbu 
(kromě sazby DPFO pro vysokopříjmové) a platí celore-
publikově pro každého daňového poplatníka, ale při dělení 
mezi města a obce už žádná „rovnost“ neplatí. Do roku 2012 
byli občané Ševětína občany ČR nejnižší kategorie (očištěný 
příjem na obyvatele činil cca 4.000,- Kč), pak se to trochu 
zlepšilo a stali jsme se občany ČR jedné z podprůměrných 
kategorií (očištěný příjem cca mezi 7.000 – 8.000,- Kč. Až 
teprve od roku 2018 si můžeme říci, že jsme průměrnými ob-

Příjmy městyse Ševětín 2010 - 2020. Jaký lze očekávat další vývoj? čany ČR z hlediska toho, jaký získáváme podíl na sdílených 
daních (očištěný příjem na obyvatele činil cca něco málo 
přes 12.000,- Kč).  

Z dat MF ČR vyplývá, že v roce 2019 byl výnos ze sdílených 
daní 579,3 mld. Kč a města a obce tak měly nárok na 128,6 
mld. Kč. Při počtu obyvatel ČR v roce 2019 ve výši cca 
10,67 mil. obyvatel pak vychází podíl 12.052,- Kč v průměru 
na občana bez ohledu na jeho trvalé bydliště. To je ale prů-
měrná hodnota, v realitě je výnos na obyvatele u největších 
měst cca 2,5 krát vyšší než u malých obcí. Není to tak dávno, 
kdy to býval i sedminásobný rozdíl. 

Z vývoje příjmů veřejných rozpočtů v ČR je patrné, jak vý-
razně je provázaná příjmová strana státního rozpočtu a v ná-
vaznosti na něj i obecních rozpočtů s hospodářským cyklem 
v ekonomice a s efektivitou výběru daní. Bohužel, z toho vy-
plývá i fakt, že při výraznějším výpadku ve výběru sdílených 
daní, způsobeného krizí nebo změnou v daňovém systému, se 
výpadek okamžitě projeví i v obecních rozpočtech. 

Kalkulační model Svazu měst a obcí ČR z května 2020 vy-
počítal pro Ševětín propad daňových příjmů oproti původním 
očekáváním MF ve výši 5 mil. Kč za celý rok 2020. Tento 
model nepočítal s kompenzačním bonusem schváleným poz-
ději a nemohl počítat se skutečností v následujících měsících. 
Porovnáním daňových příjmů za 9 měsíců 2020 se stejným 
obdobím roku 2019 lze zjistit meziroční propad o cca 1,3 
mil. Kč. 

Vzhledem k současné situaci tak lze očekávat propad měs-
tyse u daňových příjmů ze sdílených daní cca 2,5 mil. Kč za 
celý rok; při platnosti restriktivních opatřeních do konce roku 
možná ve výši 3 mil. Kč. Přijímaná plošná opatření proza-
tím neřeší „koronakrizi“, zatím oddalují dopady. Proto se dá 
očekávat, že i v letech 2021 - 2022 bude výběr daní nižší. Při 
mírném optimismu může být pokles daňových příjmů městy-
se „jen“ o 2 mil. Kč ročně. K tomu je ale patrně nutné přičíst 
další pokles ve výběru daní z titulu tzv. zrušení superhrubé 
mzdy při současném zavedení dvou daňových sazeb, a to ve 
výši 15 a 23 % s platností na 2 roky, které schválila sně-
movna. Navíc poslanci schválili zvýšení slevy na daňového 
poplatníka. To by dohromady znamenalo výpadek o další  
4 mil. Kč ročně v letech 2021 a 2022 (oproti roku 2019).

V roce 2020 městys dokončil významnou investici za cca  
9 mil. Kč – komunikaci v Zahradní ulici. Připravené jsou dal-
ší 2 investice, a to nový sběrný dvůr a hasičská zbrojnice. Je 

zřejmé, že výraznější výpadek příjmů ohrozí jednu z těchto 
investic. Stávající zastupitele čekají složitá rozhodnutí ohled-
ně připravených investic a velkých oprav a ještě složitější 
ohledně plánování budoucích výdajů. Městys Ševětín bude 
koncem roku schvalovat rozpočet na rok 2021 a aktualizo-
vat plán rozvoje městyse, a při tom bude muset reagovat na 
současnou nepříznivou ekonomickou situaci.

Snížení daňového zatížení práce je určitě v pořádku, stejně 
tak je dobře, že daňovým poplatníkům zůstane k dispozici 
odhadovaných 130 mld. Kč a o cca 87 mld. Kč tak nebude 
rozhodovat stát, který čím dál tím více dokazuje, jak neefek-
tivně s penězi daňových poplatníků zachází. Současně o 31 
mld. Kč nebudou rozhodovat města a obce, která v průměru 
hospodaří efektivněji a hlavně ne na dluh. Otázkou ale je, zda 
načasování takové změny na rok 2021 je správné a systé-
mové, jestli dočasnost snížení daní nevnese do daňového 
systému ještě větší zmatek. Zvlášťe, když snížit daňovou 
zátěž je třeba u odvodů než u daně z příjmů FO. To by ale 
politici museli mít připravenou důchodovou reformu a refor-
mu financování zdravotnictví. A to bez ohledu na politickou 
příslušnost nemají, tak je jednodušší efektivně snížit jednu 
sazbu u DPFO a část dopadu přenést na města a obce. Co 
bude po dvou letech platnosti snížení daní a třech hlubokých 
deficitech státního rozpočtu? Bude pravděpodobně nutné 
zase daně zvýšit. Ale komu bude možné ještě něco sebrat, 
aniž by se mohl účinně bránit? Posledním zbytkům střední 
třídy, aktivním občanům, kteří se snaží postarat o sebe  
a nenatahovat ruku, nebo městům a obcím? Míra zdanění 
práce je v ČR nadprůměrně vysoká a služby fungují, jen 
když je „klidné období“. Jakmile je klid tentam a přijde zátě-
žový test typu „Covid“, začne být patrné, co je ve veřejném 
sektoru podfinancované, kde chybí personál a co v mimořád-
né situaci kolabuje. Co se bude dít v dalších letech vlivem 
stárnutí populace, to raději ani nedomýšlet. 

Městys bohužel čeká z pohledu příjmů návrat do období cca 
před 5 lety, ale při současných, tedy dražších, nákladech. 
Bude muset šetřit na některých výdajích a odsunout některé 
plány na později. Rozhodně by neměl „házet klacky pod 
nohy“ podnikatelům, kteří chtějí v katastru Ševětína podnikat 
a jejich záměr je v souladu s legislativou a platným územ-
ním plánem. Doufejme, že krize postupem času odezní a že 
dokážeme najít cestu jak dál a najdeme v tom špatném i něco 
dobrého, co nás posílí.
                                                                                              
Pevné zdraví a víru v budoucnost            

                       Ing. Přemysl Částa            

V prosinci 2020 dokončí fotovoltaická elektrárna na stře-
chách ZŠ Ševětín již 10. rok svého provozu. Dosud (do října 
2020) FVE vyrobila 910 MWh.  Z toho činila vlastní spotře-
ba ZŠ Ševětín 241 MWh a úspora díky této vlastní spotřebě 
se za necelých 10 let provozu blíží cca 800 tisícům Kč. 

Letošní rok by mohl z pohledu výroby skončit jako jeden ze 
dvou nejlepších let; prozatím lze očekávat roční výrobu na 
úrovni cca 95 MWh. 

Městys Ševětín dosud na tržbách za dodanou elektřinu  

FVE ZŠ Ševětín a zelený bonus obdržel cca 10,7 mil. Kč po odečtení srážko-
vé daně. Srážková daň byla zavedena v roce 2013 a městys 
Ševětín k říjnu 2020 odvedl na srážkové dani cca 1,2 mil. 
Kč, tedy tolik jako kdyby jeden velice slunečný rok provozu 
vůbec FVE nevyráběla elektřinu. 

V současné době je investice do FVE a související investice 
do střech 3 pavilónů základní školy zaplacená z výnosů elek-
trárny, a současně FVE generuje úspory části vlastní spotřeby 
elektřiny areálu ZŠ. V následujícím období tak bude výnos 
FVE zdrojem financí pro investice  a velké opravy městyse 
Ševětín.    

                       Ing. Přemysl Částa            
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Městys Ševětín již zahájil jednání s provozovatelem vo-
dohospodářského majetku městyse o kalkulaci vodného a 
stočného na rok 2021, bohužel, epidemie koronaviru ovliv-
ňuje i takovéto běžné věci, a tak jednání ještě neskončila. Od 
1. 5  2020 platí pro ceny vody snížená sazba DPH ve výši 10 
%, a jedna z variant, jak nastavit ceny vody od 1. 1. 2021 je 
ponechat cenu vč. DPH na úrovni cen platných od 1. 1. 2020, 
tj. zdražit cenu bez DPH, ale nehýbat s cenou vč. DPH pro 
koncového zákazníka. Rozhodnutí o cenách vodného  
a stočného pro rok 2021 každopádně padne na prosincovém 
zastupitelstvu.

K 1. 1. 2020 v Ševětíně platily tyto ceny: vodné 43,46 Kč  

Jak to bude s cenou vody v roce 2021? 
vč. DPH, stočné 15,61 Kč vč. DPH; celkem ve dvojsložko-
vém vyjádření 59,07 Kč vč. DPH ve výši 15 %. V jednoslož-
kovém vyjádření byly ceny takovéto: vodné 48,71 Kč  
vč. DPH, stočné 17,65 Kč vč. DPH; celkem v jednosložko-
vém vyjádření 66,36 Kč vč. DPH ve výši 15 %. Cena v jed-
nosložkovém vyjádření je porovnatelná s přehledem sdružení 
SOVAK o cenách vody v krajských a okresních městech. 
Samozřejmě, že v ČR existují sídla, která mají nižší ceny 
vody, ale v drtivé většině se jedná o sídla s vlastním zdrojem 
vody. Jakmile je nutné vodu nakupovat (provozovatel vodo-
hospodářského majetku městyse nakupuje vodu v současné 
době od 1. JVS), cena se pak pohybuje už v relacích odpoví-
dajících tabulce níže.     

                                                                                   

Ceny uvedeny včetně 15 % DPH
Zvýrazněno tučně - krajské město
Podbarveno žlutě - V lokalitě je uplatňována dvousložková cena - přepočet 
na jednosložkovou cenu

Zdroj: tisková zpráva SOVAK z 29.1.2020            

Městys Ševětín udržuje cenu vody relativně nízko a odkládá 
část financí do fondu obnovy, ale z hlediska prosté obnovy 
majetku je to nedostatečné. Dotační programy byly dosud 
většinově směrovány do výstavby nových vodovodů  
a kanalizací, městys by spíše potřeboval pomoc s opravami 
a rekonstrukcemi stávajícího majetku. Nezbývá než sledovat 
dotační možnosti a využít každou příležitost pro rekonstrukci 
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Chcete se dobře vyspat?
Nově vyrábíme matrace na
míru i z přírodních materiálů.

Matrace

Ilustrační foto

ČESKÁ 
VÝROBA

vodovodní sítě, byť se nebude jednat o významnou část sítě.

Vývoj cen vodného a stočného (viz. výše uvedený graf) po-
skytuje informaci o průměrném ročním zdražení v posledních 
10 letech v ČR. Zdražení činí v průměru 4,88 % ročně. Do-
mnívám se, že městys bude muset v nejbližší době přistoupit 
na pravidelné zdražování cen vody, určitě na úrovni inflace,  
a díky tomu více peněz vracet do vodohospodářského ma-
jetku městyse, a to buď ve formě rekonstrukce sítí, nebo ve 
formě vyššího příspěvku do fondu obnovy.   

                       Ing. Přemysl Částa            
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Celý svět je podroben těžké zkoušce a mobilizuje veškeré 
síly do boje proti největšímu nepříteli, kterým se stal zhoub-
ný koronavirus. Ten postupně zamořuje i naši republiku  
a dotýká se i naší farnosti. Naše vláda zavádí přísná opatření 
k prevenci a ochraně obyvatel. Žádá všechny komunity, aby 
tato nařízení dodržovaly. 

Dovolte, abych se poohlédl několik měsíců zpět. 

Tak nám ta postní doba nevyšla, jak jsme si představovali. 
Letošní Velikonoce byly trochu jiné než obvykle. V čem 
byly jiné, je nasnadě. Prázdný kostel, neveřejné bohoslužby. 
Těšili jsme se na Velikonoce, na Bílou sobotu, poslední den 
postu, vzkříšení Krista, rozdělání ohně před kostelem, který 
hrál důležitou roli, jeho svěcení, následné rozžehnutí paškálu, 
všude tma, kolem dokola jenom blikající plamínky svíček. 

Vážení spoluobčané 
Bylo vždy úžasné, když se kostel rozsvítil, poprvé po době 
postní se rozezněly zvony, kostelem se nesly za zvuku varhan 
velikonoční písně. A letos se nic takového nemohlo konat, 
jenom jsme mohli zavzpomínat na tento den. 

Velikonoce byly v mnohém stejné, i když nějak jiné. Vždy 
ale promlouvaly do oné konkrétní situace. Bůh byl stále se 
svým lidem. Letošní Velikonoce nám možná znovu připome-
nuly, že Bůh nás zachrání, je s námi. To je obsah Velikonoc. 
V modlitbách všichni prosili za konec pandemie, za útěchu 
rodin, které přišly o své blízké, za své rodiny, přátele, lékaře, 
zdravotnický personál, za všechny, kteří zajišťují chod života 
ve společnosti v této těžce zkoušené době, a za oběti pande-
mie. 

Po čase se zdálo, že se situace zlepšila, že nebezpečná nemoc 
ustoupila a běh života se dostával do nových kolejí. Pro děti 
nastaly předlouhé prázdniny, kdy se mnohé těšily na své 
kamarády, učitele a školu.

V sobotu 5. září 2020 se v Ševětíně konala pouť s prosbou 
o Boží požehnání pro děti, rodiče, prarodiče a učitele do 
začátku školního roku. Bylo pěkné slunečné počasí, účast-
níků bylo nejméně 80 s aktivní účastí na sportovních hrách. 
Po mši svaté s Božím požehnáním obdržely děti perníkového 
beránka věnovaného od p. katechetky Lídy Tröstlové. Na 
dvoře fary bylo vydáno na sto opečených špekáčků na grilu. 
Součástí sportovních aktivit bylo zdolávání horolezecké 
stěny a pak jízda po skluzavce po vlastních kalhotách. Dotací 
sponzora firmy „Bukovská voda“ byla nejen pramenitá voda, 

ale i zapůjčení velkého skákacího hradu. S organizací této 
akce pomáhali také místní hasiči.

Po prázdninách se zdálo, že bude běh života normální, že vše 
bude jako dřív. 

Celý svět zasáhla podivná, rychle se šířící epidemie měnící 
se v pandemii, která začala brát lidem to nejdražší, co na 
světě máme, lidské životy. Kolem začal panovat strach a zou-
falství. Kdy to skončí a my zase budeme volně dýchat, beze 
strachu a bez roušek? Toť otázka, na kterou zatím nemáme 
odpověď.

Dosud jsme mezi pacienty a seniory docházet mohli, nyní se 
vedou jednání, za jakých podmínek by to bylo možné. Vypa-
dá to, že dostaneme rukavice, čepice, účinnější roušky, mož-
ná i pláště a ochranné obličejové štíty. Kosmické skafandry 
nás snad minou. Důležité však je, že se takto dostaneme k 
potřebným. V okamžiku, kdy padne karanténa a přehoupne-
me se „jen“ do nouzového stavu, otevřeme kostel i s našimi 
službami o něco víc. 

Děkujeme všem dobrodincům, kteří nám v této době pomá-
hají, jsme velmi vděční za Vaši pomoc. Tato pandemie nám 
změnila ze dne na den životy. Nucené mlčení, odloučení 
od těch, které máme rádi, od rodiny a přátel. Není to lehké, 
vše jsme brali jako samozřejmost a najednou nebylo možné 
navštívit rodiče, děti nemohly navštěvovat školy.

Nepřestávám věřit, že nám Bůh podá pomocnou ruku, že 
zase bude dobře.

Jen možná my budeme jiní. Snad jsme pochopili, že život 
není jen honba za penězi, že na důležitém místě je zdraví  
a jiné duchovní hodnoty.

Kéž Vás Bůh ochraňuje a žehná.

P. Josef Stolařík

Základní škola Ševětín
První pololetí bylo plné exkurzí a zábavných školních aktivit. 
Někteří navštívili kláštery v Českém Krumlově a Houbový 
park v Roseči, kde se např. prošli botanickou stezkou. Jiní 
vyrazili do písecké sladovny a vytvořili si vlastní animaci. 
Tím to ovšem nekončilo. Vyučující se snažili žákům pobyt 
ve škole příjemně zpestřit, a tak nesmíme zapomenout na 
opékání buřtů či snídani ve škole. 

Nejočekávanější událostí našeho půlročního běhu však bylo 
adventní setkání, které opět slavilo velký úspěch. Vystoupení 
dětí, jarmark a rozsvícení vánočního stromečku, u něhož byla 
Ježíškova poštovní schránka na dopisy od dětí, nás všechny 
výborně naladila. Bohužel jsme netušili, že toto společné 
setkání je na nějakou dobu setkáním posledním. 

Druhé pololetí pro nás všechny znamenalo těžkou zkouš-
ku. Měsíc a půl jsme si užívali každodenních povinností 
a dokonce stihli absolvovat i lyžařský kurz. Pak ale přišel 
11. březen. Den, kdy jsme všichni naskočili do vlaku, který 
neměl zastávku na vydýchání a vezl nás do neznáma. Přesto 
jsme se v jednotlivých kupé i napříč celou vlakovou soupra-
vou dokázali semknout a vydržet. 

Téměř do konce školního roku jsme se s žáky vyučovali 
distančně. Každý den jsme komunikovali přes školní portál 
a další sociální sítě (díky bohu za ně). A dokonce ani v této 
chvíli na nás nepřišel splín. Žáci skládali básně a stále se těši-
li, že se společně všichni pozdravíme. I to se stalo. V květnu 
jsme se setkávali s žáky 9. ročníků, jimž bylo umožněno 
připravovat se na přijímací zkoušky. V červnu se pak někteří 
z dalších ročníků vrátili do lavic. Přestože jsme byli ochuzeni  
o každoroční školní akademii, slavnostního předání vysvěd-

Úspěšně se nám podařilo dokončit vskutku neobvyklý školní 
rok 2019 - 2020. Prožili jsme a prožíváme stále dny, kdy 
jsme vystaveni před úplně novou situaci. Výuka se před 
prázdninami přesunula do obýváků a dětských pokojů a nyní 
k tomu došlo opět. 

Rodičům, učitelům i žákům patří velké poděkování za nasa-
zení, výdrž i trpělivost. Každá situace, do které se dostáváme 
a kterou prožíváme, nás naučí spoustu nových věcí. Stačí 
si je jen uvědomit. Není to již zmíněné pracovní nasazení, 
výdrž, trpělivost, ale i vážení si svého zdraví a vazby na své 
blízké. Přeji vám všem „ať se daří!“.

Snad pomůže vzájemná slušnost a ohleduplnost k tomu, 
abychom všichni společně zvládli následující období bez 
vážnějších zdravotních i jiných komplikací.

Mgr. Jana Schnelzerová

O tom, jaký byl loňský 
školní rok 2019 – 2020

Dne 2. září 2019 stáli stávající žáci a budoucí prvňáčci 
nervózně před hlavním vchodem naší základní školy. A tak 
nezbývalo nic jiného, než otevřít a slavnostně zahájit nový 
školní rok.  V jednotlivých třídách a napříč ročníky jsme si 
pověděli o tom, jak se škola za letní prázdniny změnila  
a jaké akce nás v novém roce čekají. Poté již mohl začít další 
maraton, který byl plný učení, exkurzí a výletů či školních 
soutěží. 
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čení vycházejících tříd jsme se nevzdali. Sešli jsme se na 
školní zahradě a s žáky jsme se rozloučili tak, jak se sluší  
a patří. 

Mgr. Veronika Truhlářová

Projektový den OČMU 2020

V pátek 4. 9. 2020 proběhl na naší škole ZŠ a MŠ Ševětín 
každoročně organizovaný projektový den „Ochrana člověka 
za mimořádných událostí“. Na školní zahradě byla stanovi-
ště, která byla připravena pod vedením pana Jana Fedry ve 
spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů městyse Ševětín, 
Hasičským záchranným sborem České republiky, posádkou 
sanitky nemocnice Č. B., Městskou policií Trhových Svinů, 
zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra a oddělením Mini-
sterstva dopravy zvaným BESIP.

Jednotlivé třídy procházeli se svými třídními učiteli stanoviš-
ti, na kterých poznávali a upevňovali pravidla chování  
v nebezpečných situacích. Hasičský sbor navíc žákům 
představil svou garderobu a někteří siláci si mohli vyzkoušet, 
jak náročné je manipulovat s hasičským vybavením. Samo-
zřejmostí byl i detailní průzkum hasičského auta a zkouška 
hlasitosti požárních sirén. U záchranné služby se žáci projeli 
s lehátkem a zažili spoustu legrace s vysílačkami, které jim 
záchranáři ochotně půjčili. Policejní stanoviště nebylo jen 
o poznání tohoto povolání, ale žáci si s velkým zájmem 

prohlédli i policejní doplňky (pouta, obušek) a techniku. 
Největší zájem byl díky strážníkům, kteří se rozhodli změřit 
rychlost běžců z řad žáků, o radar. Žáci se střídali, porov-
návali své výsledky a mnozí se dokonce dožadovali druhé 
šance. A proč také ne, vždyť žákyně 6. ročníku měla rychlost 
24 km/h a byla tak rychlejší než někteří starší chlapci. Zábav-
ná byla i stanoviště VZP a BESIP. Žáci skákali přes švihadlo 
nebo panáka, házeli na terč a úspěšně prošli i rychlým testem 
s dopravními značkami.

Tento den jsme si všichni velice užili a pro naše žáky byl jis-

tě velkým přínosem. Ještě jednou děkujeme všem, kteří svůj 
volný čas věnovali našim dětem a připravili nám tak úžasné 
dopoledne plné nevšedních věcí.

Mgr. Veronika Truhlářová

Kláštery Český Krumlov, 6.A a 6.B 

Ve čtvrtek 24. září 2020 jsme se s žáky 6. ročníků zúčastnili 
exkurze organizované Kláštery ČK. Po velice příjemném 
uvítání nás organizátoři akce seznámili s programem  
a následně rozdělili do dvou skupin. První část naší návštěvy 
byla ryze manuální. Někteří žáci si pod odborným dohledem 
vyráběli mýdla a koupelovou sůl. Jiní navštívili kovárnu, 
kde si za pomoci kovářů vyrazili památeční minci se znakem 
pánů z Rožmberka. Následovalo zábavné tvoření zvířátek  
a po těžkém výkonu také zasloužená svačina. I druhá po-
lovina naší exkurze byla zábavná a obohacující. Příjemný 
doprovod nás společně s žáky provedl kláštery, kde jsme si 
prohlédli odkryté gotické fresky, zahráli „na hledače“ a nako-
nec jsme se seznámili s životem středověkých lidí. Poznávali 
jsme jednotlivé středověké vrstvy (panovníky, šlechtu, du-
chovenstvo, ale i řemesla), viděli dobové oblečení a poznáva-
li potraviny, které si v té době mohli dopřávat. Cestou  
k autobusu jsme stihli navštívit i místní medvědy a plni no-
vých zážitků se vrátili domů.

Mgr. Veronika Truhlářová a Mgr. Věra Burešová, Ph.D.

Jezdíme na šablony

Dnes je právě poslední den, kdy alespoň větší část našich 
žáků se mohla učit ještě ve škole. Na prvním stupni byli pří-
tomni všichni žáci, na druhém stupni byla jen polovina tříd. 
Ta druhá půlka už nestihla přijít. Začala platit mimořádná 
opatření ohledně pandemie covid-19, mezi kterými jsou  
i zavřené školy. Zastavily se i všechny aktivity mimo školu, 
ale my jsme jich stihli hned několik. Druhým rokem využí-
váme dotace MŠMT na různé výukové vzdělávací programy 
pořádané mimo školu v zajímavém prostředí, připravené  
a vedené odborníky.

Žáci jedou poznávat něco nového mimo prostředí školy, 
učitelé je pouze doprovázejí a roli učitelů přebírají odborníci. 

Žáci jsou po celou dobu aktivně zapojeni do poznávacích 
činností, skupinové práce a plnění nejrůznějších úkolů. Jedou 
na“ výlet“, aktivity probíhají většinou venku, mají spoustu 
zážitků a vše je plně hrazeno.  

Naše třídní kolektivy jezdí s oblibou do písecké Sladovny, 
kde si mohou zkusit i divadlo, do Houbového parku  
u Jindřichova Hradce, kde na ně nečekají jenom houby, ale  
i například geologická sbírka fosilií, hornin, nerostů a růz-
ných kamenných artefaktů, ve výuce méně záživných a oblí-
bených. Lepší vztah k této tematice získali snad letošní devá-
ťáci, kteří se o kamenech učí v přírodopisu a návštěvu parku 
absolvovali. Poslední výlet směřoval do Českého Krumlova, 
do období středověku a do života obyvatel klášterů. Zde byly 
už 6., 7. i deváté třídy. Na každého zapůsobilo něco jiného. 
Chlapci z devítky si užívali práci v kovářské dílně a pohled 
šesťáků krásně a hlavně dobrovolně popsala žákyně Veronika 
Paurová. Je tak přesvědčivě napsaný, že ho ráda připojuji ke 
svému textu. 

Školní výlet do Českého Krumlova

26.září jsme jeli my, 6.A a 6.B do krumlovského trojklášteří. 
Všichni jsme se těšili.

Když jsme přijeli, vyrazili jsme rovnou směrem ke klášteru, 
kde se třídy rozdělily. My jsme šli do malé zahrady, prosví-
cené dopoledním sluníčkem. Ve vnitřních prostorách kláš-
tera jsme si prohlíželi všechny jeho části včetně klášterního 
sklepení, kde se skladovaly všechny potraviny. Mohli jsme si 
prohlédnout i alchymistickou dílnu.

Když jsme vyšli ze sklepení, prohlíželi jsme si renesanční 
pokoj, kde jsme si mohli libovolně vyzkoušet napodobeniny 
šatů, které nosily princezny (byly dokonce i ze stejných dra-
hých látek). Kluci si zatím prohlíželi gotický pokoj, ve kterém 
byla rytířská zbroj. Poté jsme se prohodili a zatímco my, 
holky, jsme si prohlížely gotický pokoj, kluci si zkoušeli šaty.

Potom jsme si mohli vybrat, jestli si chceme udělat mýdlo 
a sůl do koupele nebo si vykovat minci jako přívěsek, který 

V klášterní kovárně

jsme si mohli mimo jiné i koupit v suvenýrech. Já jsem si 
vybrala mýdlo, pracovali jsme s vůněmi a bylinkami a potom 
se přidala barva. Vážně nás to bavilo a mýdla i soli se nám 
moc povedly. Pak jsme si mohli něco vyplstit.

Venku byla spousta obchůdků, kde jsme si mohli zakoupit 
různé suvenýry. Naše prohlídka skončila a my jsme se šli 
podívat na medvídky z krumlovského zámku. Protože nám 
už docházel čas, zamířili jsme k autobusu. Následovala už 
jen klidná cesta. Všichni jsme si výlet užili a pár dní po něm 
nosila spousta dětí na krku minci se znakem kláštera.

Veronika Paurová, 6.A
Mgr. Hana Faloutová

Projekt Recyklohraní 
aneb Ukliďme si svět

Naše škola je zapojena v projektu Recyklohraní aneb Ukliď-
me si svět. Jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky  
o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace.  
V průběhu školního roku jsou vyhlašovány zajímavé úkoly 
s environmentální tématikou. V minulém nelehkém školním 
roce se úkolů zhostily dívky z osmé třídy. Za jejich snahu  
a píli byly odměněny zajímavými cenami. Na závěr připojuji 
citát Jana Amose Komenského „Nevěřte všemu, co se vám 
k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem 
sami!“

Mgr. Věra Burešová, Ph.D.

Český Krumlov - prohlídka klášterů

Do kovárny se těšili hlavně chlapci
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O tom, jak jsme se učili o HUSITECH, 
aneb škola nás baví

V rámci vlastivědného tématu o husitech a husitských 
válkách jsme se s vervou pustili do výroby jak husitských 
zbraní, tak i do mečů a štítů KŘIŽÁKŮ. Naštěstí jsme vše 
stihli vyrobit ještě před uzavřením škol, tedy v zimě před 
měsícem březen. A nejen že jsme si vyrobili jak HUSITSKÉ, 
tak i KŘIŽÁCKÉ zbraně, ale dokonce jsme si i při tělesné 
výchově sehráli jednu z vítězných bitev husitských vojsk. 
Samozřejmě pod dohledem naší paní učitelky, která vše řídila 
jako režisér. Myslím, že na dobu HUSITSKOU nezapome-
neme. 

Mgr. Lenka Vondrášková a žáci 5.B

Husitské muzeum a Kozí hrádek-7.A a 7.B 

Dne 8.9.2020 se žáci 7.A a 7.B zúčastnili zajímavého pro-
jektového dne mimo školu v Táboře. Žáci navštívili Husitské 
muzeum a Kozí hrádek, kde absolvovali dva výukové bloky. 
Velmi zajímavou a interaktivní formou se dozvěděli o význa-
mu husitství, o dobových zbraních, bojových technikách  
a o nejvýznamnějších postavách této doby. Plnili různé úkoly 
jak uvnitř muzea, tak i venku na zřícenině Kozí hrádek, 
kde také po vyluštění tajenky našli poklad ve formě slad-
ké odměny. Zkusili si například bojovat na bojovém voze 
husitů, obléct drátěnou košili a ve skupinách se snažili zjistit 
význam neznámého předmětu. Jsem přesvědčena, že získané 
poznatky uplatní tento rok v hodinách dějepisu a lépe si 
danou látku zapamatují.

Mgr. Irena Procházková a Mgr. Ivona Hercegová

Lyžařský kurz

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 penzio-
nu Kobylnice a lyžování v rakouském středisku Hochficht. 
Nedělní odjezd od školy proběhl hladce a celá naše výprava 
čítající 31 žáků, 3 učitele a zdravotníka se mohla rozjet smě-
rem k Lipnu. Po cestě trvající zhruba půl druhé hodiny nás na 
Kobylnici čekala chutná večeře.

Pondělí a úterý jsme strávili lyžováním 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 te-
oretická 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 
vydali na výstavu vodního světa ve Frymburku, kde jsme si 
mohli prohlédnout všemožné české i exotické vodní živoči-
chy a dozvědět se o nich spoustu nových informací. Po dvou 

hodinách na expozici obohacení o nové znalosti, jsme si užili 
oběd tentokrát v příjemném prostředí penzionu. Odpoledne 
jsme zasvětili procházce na Kramolín a jízdě na bobové 
dráze. 

Čtvrtek byl stejně jako první dva dny ve znamení lyžování, 
přičemž odpoledne byl na programu dvoukolový závod ve 
slalomu. Nejrychlejší sjezdy a další výrazné výkony byly ve-
čer oceněny medailemi, diplomy a drobnými věcnými cena-
mi. V pátek nás čekala už jen snídaně, rozloučení s majitelem 
penzionu a poslední lyžovačka před návratem domů. 

Dětem se lyžování líbilo natolik, že vydržely brázdit sjez-
dovky téměř 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 všichni 
zúčastnění užili bez újmy na zdraví či majetku a do Ševětína 
se vrátili obohaceni o další sportovní zkušenosti a doved-
nosti. Nezbývá než doufat, že děti budou svůj lyžařský um 
nadále rozvíjet a tento kurz nebyl jejich posledním zážitkem 
na dvou dřevěných prkénkách. 

Mgr. Michaela Hašová

Projekt „Minuta pro Zemi“

Zapojili jsme se do projektu „Minuta pro Zemi“, který 
spadá pod záštitu Mladých ochránců přírody. Není nám totiž 
lhostejný osud přírody v dnešním světě a místo dlouhého po-
vídáni jsme se rozhodli pro přírodu něco udělat. Žáci sedmé 
třídy vybaveni hráběmi, kolečky a pilkami vyrazili na školní 
zahradu. Zde je čekala nelehká práce s prořezem suchých 
větví a úklidem spadaného listí. Práce je bavila a ukázali 
všem, že se starostí o osud Země to myslí vážně.

Mgr. Věra Burešová, Ph.D.

Dramatický kroužek: O Smolíčkovi 
a zelených jeskyňkách

Již několik let provozuje paní učitelka Kovaříková na naší 
škole dramatický kroužek. Pokaždé připraví nějakou vtipnou 

a zajímavou pohádku. Já na dramaťáček chodím třetí rok  
a moc mě to tam baví. A nejen mě, ale také i ostatní děti. 
Do každé pohádky se snažíme zapojit i diváky. Každoročně 
vystupujeme v Českých Budějovicích. Vystupujeme také na 
různých akcích v Ševětíně. Rádi hrajeme pro rodiče, mateř-
skou školku nebo pro žáky naší školy. Naposledy jsme hráli 
pro děti z mateřinky a všichni jsme si to užili. Pohádka se 
jmenovala O Smolíčkovi a zelených jeskyňkách. Je to veselá 
pohádka plná písniček, které s námi zpívá i publikum. 

Karolína Rozboudová, žákyně 8. A

Básničky v karanténě

Distanční výuka byla dlouhá, ale pestrá. Nechtěli jsme každý 
den jen určovat tvrdá a měkká „i“, mluvnické kategorie, 
větné členy nebo věty vedlejší. A tak abychom na chvíli za-
pomněli na svízelnou situaci, dostali žáci úkol napříč všemi 
ročníky. Ten zněl: „Slož báseň“. Níže si můžete přečíst, jak 
se mnohým z nich dařilo:

6.B
Chci být na vzdoušku,
musím si vzít roušku.

Když se vrátím z venku,
vyvařím si plenku.

Pěkně si ji vyžehlím,
znovu si ji nasadím.

7.A
Sluníčko za okny hřeje,

Světlanka se doma směje.
Že nemusí do školy,
ale musí plnit úkoly.

Sedí v knihách celý den,
a už se těší až půjde s kamarády ven.

Karanténa dlouhá je,
ale snad zdraví vyhraje.
Noste roušku, staroušku! 

Roušek je málo, 500,- to stálo. 
Rouška to je zatím lék, doufám, že ses toho nelekl. 

Určitě se na to najde lék,
s úctou bych si klekl. Budou všichni zdravý

a mi děti budeme hravý.
Dnes je venku krásně,

 Že by člověk skládal básně. 
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Mám už Koviru dost. Chci žít pro radost. 
Roušky nosme všichni ven, Ať už mám a klidný den.

9.B
Obloha je bez mráčku, vidím, jak mají všichni roušku. 

Až si dnes půjdu zaběhat, na roušku budu spoléhat. 
Na cestu mi bude svítit slunce, ve Vitíně zatočím prudce. 

To je konec mé básně, bez školy mi není krásně.

Jak jsme četli v karanténě

Každý den od rána do odpoledne sedět u počítače a plnit úko-
ly, ať už do sešitu nebo prostřednictvím webových aplikací. 
Březen, duben, květen a pro mnohé i červen. Přesně tak dlou-
ho jsme byli nuceni učit se osamoceně z domova. A jak na-
ložit s volným časem, když veškeré aktivity byly omezené? 
Někteří hráli hry nebo chodili do přírody a jiní dokonce četli. 
O své čtenářské zkušenosti se podělili ve svých denících, kte-
ré po celý měsíc září odevzdávali a zapojili se tak do soutěže 
o nejhezčí čtenářský deník jednotlivých ročníků. V některých 
ročnících bylo těžké vybrat vítěze. Žáci měli krásně napsané 
příběhy, o kterých četli a mnohdy dílčí zápisy doplnili  
i obrázky. Prim proto hrál text napsaný vlastními slovy bez 
gramatických chyb a krásná úprava. Z každého ročníku byli 
vybráni dva vítězové – děvče a chlapec. A odměna? Jednička 
z českého jazyka, která jim ozdobila žákovské knížky.

Mgr. Veronika Truhlářová

Spolupráce s Evropským centrem 
jazykových zkoušek

V loňském školním roce jsme pokračovali ve spolupráci  
s Evropským centrem jazykových zkoušek a pro zájemce 
jsme zajišťovali výuku anglického jazyka nad rámec základ-
ního vzdělání, která pro děti vyvrcholila složením meziná-
rodní jazykové zkoušky Cambridge – A2 Key (pro starší 
žáky) a Pre 1 Starters (pro mladší žáky). Všichni, kteří se po 
ukončení kursu ke zkoušce přihlásili uspěli na výbornou.  
V kategorii Starters – 2 žáci na plný počet bodů, v kategorii 
A2 Key všech 7 dívek dosáhlo té nejvyšší možné hranice  
a tím splnily zkoušku o úroveň vyšší, než na kterou se připra-
vovaly, tedy B1 (= základní úroveň maturity).

Mgr. Ivova Hercegová a Mgr. Irena Procházková

Jak jsme plnili druhý úkol v projektu 
„recyklovaní“

Hlavní roli měl v našem úkolu červený kontejner na sběr 
vysloužilých elektrospotřebičů a baterií a na pomoc při jeho 
plnění jsme si přivzali známé pohádkové postavy Dlouhého, 
Širokého a Bystrozrakého. Pro starší žáky byl úkol spojen 
s plněním badatelských listů, kde vedle ekologické nauky 
zapojili i matematiku. Menší děti se mohly těšit na kreslení 
a bádání v okolí školy. A o co šlo? Spolu s panem Dlouhým 
měli žáci měřit, jak daleko to mají k nejbližšímu červenému 
kontejneru. S panem Širokým určovat objem nádoby – ti 
starší spočítali, ti mladší odhadli, její rozměry a objem, a také 
kolik si mysleli, že se do ní vejde spotřebičů a baterií. Pan 

Bystrozraký, jak pohádka praví, vyniká ostrým zrakem. Proč 
by tedy nemohl vidět, co se nachází uvnitř červeného kontej-
neru? Byl průvodcem při popisování, co patří či nepatří do 
sběrné nádoby. Zapojili se žáci 4., 8. a 9. ročníků.

Mgr. Lenka Vondrášková a Mgr. Věra Burešová, Ph.D.

Některé fotografie z ostatních školních akcí

Ze života ježka

Ve dnech 25. 9. a 3. 10. 2020 navštívili žáci druhých a třetích 
tříd v rámci projektového dne mimo školu farmu v Chlumeč-
ku u Křemže. Zde se formou vyprávění, otázek a příběhu 
dozvěděli zajímavosti ze života ježka. Nyní už ví, jak probí-
há celý ježkův rok, jak žije, co loví, čím se živí v zajetí, kdy 
spí, kolik mívá mláďat a jak o ně samička pečuje. Naučili 
se postarat o ježka nemocného i zraněného. Prostřednictvím 
motorických her, kruhových puzzlí a pracovního listu si 
upevnili nově nabyté vědomosti. S nadšením pozorovali ži-
vého afrického ježka. Na památku si domů každý žák odvezl 
vlastnoručně vyrobeného ježka z ovčí vlny.

Mgr. Dana Vojtová

O tom, jak to bylo ve škole před 100 lety. 
Psal se školní rok 1920 – 1921…

 

Školní rok 2020 – 2021 začal také v úterý dne 1. září 2020.
Do školy chodí 315 žáků a to 155 chlapců a 160 dívek. Do 
mateřské školy chodí 115 dětí.

A jaké byly tehdy výukové programy? Stejné jako dnes. Co 
vidí žáci na vlastní oči, lépe si zapamatují.

Mgr. Jana Schnelzerová

Naše nová učebna přírodních věd

Za vybudování naší nové moderní učebny patří poděkování 
městysu Ševětín, že se o hlavních prázdninách a na počátku 
školního roku 2020 – 2021 v rámci operačního programu 
„Integrovaný regionální operační program“ kompletně zre-
konstruovala a vybavila učebna fyziky a chemie. Byly také 
zrekonstruovány toalety v pavilonu polytechnické výchovy  
s bezbariérovým přístupem. 

Mgr. Jana Schnelzerová

Florbal na škole 

Ve školním roce 2019 - 2020 se naše škola zúčastnila celé 
řady florbalových soutěží.  Tou první byla školní akce  
v rámci projektu Edison. Žáci 6. až 9. ročníku byli náhodně 
vylosováni do jednoho ze čtyř týmů. Každý tým měl svého 
kapitána v podobě zahraničního studenta z dané země. Tento 
formát turnaje se na naší škole ujal před třemi lety  
a mezi dětmi nabral na popularitě, neboť kdy jindy si mohli 
žáci zahrát za Indonésii, Čínu, Ázerbájdžán, Turecko nebo 
jinou zahraniční zemi. Tento rok mezi sebou soupeřily týmy 
Rumunska, Turecka, České republiky a Indie. V turnaji 
nešlo ani tak o celkové skóre jako o příjemně prožité chvíle 
s našimi zahraničními studenty. Celá akce byla zakončená 
slavnostním vyhlášením vítězů, které provázelo rozdání cen 
a diplomů.

Od měsíce října se začalo na naší škole také pilně trénovat. 
Každý druhý pátek po vyučování se sešli ti nejpilnější, aby 
zdokonalovali své florbalové dovednosti (střelba, práce 
 



28 29

s míčkem, přihrávky, herní situace). Na začátku jsem začínal 
se skupinkou zhruba 8 žáků. Na poslední tréninky dorazilo  
i přes 20 hráčů, kteří se rozdělili do dvou věkových kategorií. 

Vzhledem k většímu zájmu i u nižších ročníků a stále se 
zlepšujícím výkonům jsem přihlásil naši školu do nově 
vzniklého projektu Školní florbalové ligy. Tento systém 
turnaje je koncipován jako dlouhodobá soutěž mezi přihláše-
nými školami. Na prvním turnaji jsme se především rozkou-
kávali a skončili na 9. místě. V druhém jsme se zlepšili  
a obsadili 4. místo, které nás v celkovém pořadí ligy posunu-
lo na krásné 5. místo. Vůbec nejpovedenějším turnajem této 
kategorie se stal turnaj Čeps Cup. Po dvou výhrách a jedné 
porážce jsme skončili na celkovém 4. místě v rámci Česko-
budějovického okresu a pouze systém turnaje nám neumož-
nil hrát o medaile. Celý tým bych chtěl velice pochválit za 
tvrdou práci, nasázení, spolupráci, ale zejména za chování 
fair play během zápasu i po něm. 

Na sklonku listopadu se v krásném prostředí haly Týn nad 
Vltavou konal tradiční turnaj “O pohár starosty města Týn”. 
Na tento turnaj vyjela úctyhodná výprava čítající: 3 brankáře, 
16 hráčů, 2 asistenty a 1 trenéra učitele dozorce. V tomto 
každoročním klání vybraných škol z okolí patří naše škola 
vždy k favoritům a za poslední roky si zde vybudovala slušné 
renomé. Nově poskládaný tým mladších žáků (6 -7 třída) za-
končil svoji pouť až ve finále, kde nestačil na místní studenty 
ze ZŠ Malá Strana a odešel smolně poražen 1:0. 
 

Ročník starších žáků patřil ke zlaté florbalové generaci. Ten-
to tým dokázal turnaj vyhrát několikrát po sobě. Ať už byl 
v bráně Tomáš, David nebo Adam vždy patřili k nejlepším 
gólmanům turnaje. I jistě hrající obrana v podání Tomáše, 
Pepy a v neposlední řadě gólové příděly od Dominika, Petra, 
Adama, Šimona nebo Tomáše udělaly z této party těžko pora-
zitelný tým. Jak tomu, ale v životě bývá i dobře rozjetý stroj 
se musí někdy zadrhnout. Kluci na turnaji předváděli opět 
výborné výkony jen v koncovce se občas trápili a spalovali 
jednu šanci za druhou. V celkovém hodnocení skončili na 
2. pozici. O jejich umístění rozhodl menší počet vstřelených 
branek. Kvůli epidemiologické situaci v celé naší zemi to byl 
pro tento ročník poslední turnaj. Opět bych chtěl kluky za 
celé ty roky, co naši školu výborně reprezentovali pochválit  
a přeju jim, aby se tomuto krásnému sportu i nadále věnovali. 

Mgr. Jan Duspiva

Školní rok 2019 – 2020 
v MATEŘSKÉ ŠKOLE

Předškoláci, kteří pobývali v mateřské škole posledním ro-
kem, se v září v rámci projektového dne mimo školu sezná-
mili se životem žížal a vydali se po stopách skřítků.

Pro rodiče s dětmi jsme připravili dvě tvořivá odpoledne.
Každý měsíc děti shlédly divadelní představení nebo hudební 
pořad. Opět jsme svými výrobky a účastí podpořili vánoční 
jarmark pořádaný Městysem Ševětín. V adventním období 
proběhla v mateřské škole Mikulášská nadílka a rozsvítili 
jsme vánoční strom, pod kterým nechyběly drobné dárečky. 
V předvánočním čase jsme se sešli s rodiči a děti jim před-
vedly, co vše se za necelé čtyři měsíce v mateřské škole 
naučily.

V zimních měsících proběhla školková olympiáda a nechyběl 
ani karnevalový týden. 

V červnu proběhlo zábavné dopoledne ke Dni dětí, poznávací 
vycházky po okolí, opékání buřtů. 

Předškoláci byli v mateřské škole pasování na školáky a na 
konci školního roku jsme se s nimi rozloučili u paní starostky 
v obřadní síni městyse.

Jana Mizerová

Projektový den mimo školu

V úterý 22. 9. 2020 jsme se s dětmi vydali do ZOO Ohrada 
v Hluboké nad Vltavou. Rozšířili jsme tak návštěvnické řady 
i o naše předškoláky. Hlubocká zoologická zahrada nabízí 
nejen krásnou podívanou na zvířata, ale i speciálně vytvo-
řené výukové programy, které jsou kombinací zábavných 
i naučných úkolů. Děti získávají poznatky o světě zvířat 
obohacené o osobní kontakt spojený s krmením či hlazením 
zvířat. Tentokrát jsme prožili část dopoledne ve společnosti 
plazů. Zjistili jsme, že mezi plazy patří třeba želva, že i plazi 
mají kostru a spoustu kostí v těle, čím se plazi živí, jak často 
přijímají potravu, proč hadi svlékají kůži, pohladili jsme si 
gekona i korálovku královskou.

Měli jsem dostatek času, abychom si prohlédli celou zoolo-
gickou zahradu. A samozřejmě jsme nevynechali ani jedno 
dětské hřiště, která jsou její součástí. Našli jsme si čas i na 

svačinku od maminky, která na správném výletě nesmí chy-
bět. Do školky jsme se vraceli plni dojmů a zážitků. Určitě 
jsme ve zoo nebyli naposledy.

Bc. Ludmila Janoušová a Jana Mizerová

Oslava narozenin ve třídě „Motýlků“.     
     

Děti rády slaví, tak se na narozeninovou oslavu moc těší. Na-
rozeninová oslava v naší třídě probíhá vždy stejně. Všichni 
jsou v klidu, protože už ví, co je čeká. 
     
Oslavenec sedí v kruhu na židli a má na hlavě „královskou 
korunu“. Děti okolo něj roztočí kruh a společně zpíváme 
píseň od J. Uhlíře a Z. Svěráka „Narozeninová“. Nechybí ani 
„hobl“.
     
Následuje blahopřání oslavenci, kdy děti chodí jeden po dru-
hém, podají dítěti ruku a něco popřejí. Většinou je to, co slyší 
doma nebo co by si samy přály. Naprostým evergreenem je: 
„Ať máš hodně kamarádů a ať se ti ve školce líbí.“
     
Za přání dostanou gratulanti odměnu, bonbóny, lízátka, 
čokolády, dorty. 

Při obědě si pak na dortu zapálíme elektrické svíčky. Oslava-
mi u dětí utužujeme prosociální vztahy, sdílíme radost a pocit 
sounáležitosti s ostatními. Štěstí, zdraví, štěstí, zdraví, hlavně 
to zdraví.

Radka Mojhová a Ivana Marušková

Dopoledne s místními hasiči 
v mateřské škole

V měsíci říjnu za dětmi do mateřské školy zavítalo několik 
členů místního hasičského sboru. Formou otázek hasiči zjiš-
ťovali informovanost dětí o jejich práci. Děti nadšeně reago-
valy a hasiči je doplňovali. Děti si mohly vyzkoušet výstroj, 
kterou používají hasiči při zásahu. Nechybělo ani ověření 
získaných znalostí, kdy po správné odpovědi následovala 
sladká odměna.

Poté jsme se přesunuli na školní zahradu. Děti si prohlédly 
hasičské auto, mohly si potěžkat hasičské proudnice, poměřit 
síly v přetahování hasičské hadice a vyzkoušet si sedět za vo-
lantem auta. Na závěr jsme se společně vyfotografovali a děti 

si odnesly drobný dárek v podobě omalovánek a společenské 
tematické hry. Hasiči se s námi rozloučili zapnutou sirénou  
a majákem.

Celý program byl přizpůsoben dětské skupině a děti se po 
celou dobu aktivně a s nadšením zapojovaly. Dopoledne bylo 
pro ně příjemným zpestřením celého týdne. Hasičům ještě 
jednou moc děkujeme za ochotu a vstřícnost a těšíme se na 
další spolupráci.

Karolína Lamačová a Miroslava Voborská
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Školní rok v družině 
Školní rok 2019 - 2020 byl i ve školní družině jiný než ty 
ostatní. Jiné byly paní vychovatelky - nové v I. a II. oddělení,
jiný byl obsah činnost - zapojení do projektu EU – Šablony 
II. a jiné bylo druhé „pandemické“  pololetí.  

Zapojení do projektu EU - Šablony II hodnotíme kladně. 
Kromě běžných akcí a aktivit během každého měsíce školní-
ho roku, jsme se v rámci tohoto projektu mohli zúčastnit pro-
jektových dnů ve školní družině, mimo školní družinu, tande-
mové výuky a někteří se zapojili do výuky a využití  ICT ve 
vzdělávání  v  ŠD.  Na využití  ICT ve vzdělání v ŠD, jsme 
z projektu zakoupili deset tabletů a každý týden se věnovali 
práci s nimi. V rámci tandemové výuky jsme uspořádali 
Vánoční kreativ, během kterého jsme vytvářeli vánoční de-
korace, pekli a zdobili perníčky. Svoji práci jsme pak zúročili 
na Druhém adventním setkání a jarmarku na školním dvoře. 
Toto krásné a milé setkání přineslo i jednu velmi pozitivní 
věc – opět jsme část výtěžku mohli věnovat někomu, kdo to 
potřebuje a to  Františku Grillovi na odlehčovací pobyt.

V prosinci jsme ve školní družině přivítali zástupce firmy 
TOYPEX, který nám předvedl nové didaktické stavebnice, 
které si děti mohly vyzkoušet. Některé jsme si do družiny 
pak zakoupili. Vánoce, zvyky, obyčeje a koledy jsme si 
připomněli v kině během odpoledne se členkami agentury  
Doremi ,  v pořadu Vánoce přicházejí.

Zvířátka ze ZOO Dvorec nám v tělocvičně v rámci projekto-
vého dne představili manželé Ambrožovi. 

Projektový den mimo školní družinu nás dovedl do sklárny  
u Hluboké nad Vltavou, kde jsme se dozvěděli něco  
o sklárně, o práci skláře a sami si mohli na vlastní kůži práci 
skláře vyzkoušet. První třídy se vypravily do Muzea čokolá-

dy a marcipánu v Táboře, kde si po prohlídce expozice také 
mohly během tvořivé dílny zkusit práci s marcipánem  
a čokoládou.

Vstupné, doprava, stavebnice  i  veškerý  výtvarný materiál, 
byl hrazen z evropských prostředků. Další plánované akce 
nám bohužel přerušilo neplánované uzavření škol z důvodu 
pandemie. 

Během tohoto mimořádného uzavření se paní vychovatelky 
alespoň snažily dětem zpříjemnit prostředí školní družiny 
barevnou výmalbou chodby,  vytvořením nových úložných 
skříněk na aktovky či instalací nové kuchyňské linky  
v prvním oddělení. Také pečlivě uklízely třídy či připravo-
valy příměstský tábor, o kterém jsme nevěděli, zda vůbec 
proběhne.  Nakonec se uskutečnil a děti si avatarské týdny 
náležitě užily.

Hana Suková
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Letní příměstský tábor

Během prvních dvou prázdninových týdnů se třicet dětí ze 
školní družiny přesunulo na planetu Pandora, kde prošly 
výcvikem, na jehož konci byli všichni pasováni mladým 
„Avatarem“. 

Tábor jsme zahájili krátkou videoukázkou, ve které jsme se 
dozvěděli, jak by se měl správný Avatar chovat a vypadat. 
Rozdělili jsme se do kmenů, kterým jsme dali názvy Puntíci, 
Nenápadní jaguáři, Modré ještěrky, Ďáblové, Modří draci  
a Příroda. 

Každý den jsme prošli jednou částí výcviku a na každý den 
připadalo jedno téma dne, které jsme plnili. První dva dny 
jsme prošli výcvikem síly a vytrvalosti, kde jsme se svými 
kmeny mezi sebou soutěžili a snažili se být nejsilnějšími  
a nejvytrvalejšími. Další dny jsme se snažili pochopit pří-
rodu a zvířata. Přijelo za námi výcvikové canisterapeutické 
sdružení HAFÍK, z. s. se svými  pejsky a připravili si pro nás 

zábavné a naučné odpoledne. Také si každý vyrobil svého 
Ikrana- draka, kterého správný Avatar musí mít u sebe. Jeden 
den jsme věnovali i rostlinám a potravě. Ochutnávali jsme 
různé druhy ovoce a zeleniny, poznávali nové chutě i vůně 
a dokonce jsme si upekli i vlastní pizzu. Další dny jsme se 
učili řeč Na´vi podle otočné šifry, ve které jsme se museli 
zorientovat a překládat si úkoly na Avatarské stopovačce za 
pokladem, kde jsme se mimo jiné učili i orientaci v přírodě. 
Naučili jsme se také něco o dvou živlech- ohni a vodě,  
k tomu nám velmi pomohli Neplachovští hasiči, kteří si pro 
nás připravili aktivity na celé odpoledne. Dozvěděli jsme se 
spoustu nových informací a také jsme se díky nim pořádně 
osvěžili. Naučili jsme se i několik jednoduchých pokusů  

a experimentů, nejvíce se nám líbila „Sopka“, kterou jsme 
si nejdříve vyrobili a poté jsme pomocí sody a octu nechali 
sopku vybouřit. Poslední den našeho příměstského tábora nás 
čekalo krásné ukončení vodní balónkovou bitvou a pasová-
ní na pravé Avatary. Byly to krásné dva týdny plné zábavy, 
dobrodružství a skvělých zážitků. 

Bc. Nikola Čadová

Halloweenská fotosoutěž ve školní družině

Během podzimní covidové vlny se i školní družina zapo-
jila do školy online. Paní vychovatelky zasílaly dětem pro 
vyplnění volného času zábavné pracovní listy a na podzimní 
prázdniny vyhlásily Halloweenskou fotosoutěž. Odměnu za 
účast v soutěži obdrželi všichni zúčastnění. Poděkování kro-
mě dětí patřilo zejména rodičům, bez jejichž pomoci bychom 
tyto krásné výrobky neviděli. 

Hana Suková
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kapela zařadila preventivně do stavu karantény. 

Asi největší ztrátou bylo po ročním plánování zrušení 
dominantní ševětínské akce Setkání na Blatech, které se 
mělo uskutečnit 12. 9. a bylo zároveň i oslavou 45. výročí 
založení Blaťáckého souboru. Září sice dovolilo trénovat na 
Svatováclavské slavnosti v Louňovicích pod Blaníkem, ale 
byly to jedny z posledních zkoušek. V sobotu 26. 9. 2020 
se přece jen slavnosti uskutečnily, ale celodenní chladné 
a deštivé počasí zavinilo nízký počet účastníků i atypický 
průběh vystoupení. Posmutnělé bylo následné loučení, které 

bylo předzvěstí další odmlky z důvodu blížících se vládních 
opatření. 

Oblíbenou ševětínskou akcí se stávají farmářské trhy, které 
ještě v neděli 20. 9. stihly zpestřit svým vystoupením i děti  
z Blaťáčku.  

V Blaťáckém souboru v Ševětíně všichni prožívají smutné 
folklórní období. Jako kdyby billboardy u silnic s dívkou 
s vlasy místo tváře (v námi zapůjčeném blaťáckém dívčím 
kroji pro focení na Dny otevřených Ateliérů) měly nám všem 
připomenout současný neživý folklórní čas - statický, bez 
výrazu, bez radosti, bez tolik potřebného živého folklórního 
nadšení a aktivit.

Z důvodu nouzového stavu je tedy opět od října činnost 
souboru zastavena na neurčito. Všichni samozřejmě doufají, 
že vývoj v ČR bude příznivý a brzy bude zase činnost obno-
vena. Jediným plánovaným datem tak zatím zůstává pouze 
sobota 19. 12. s vánočním pásmem v ševětínském kostele, 
ale jestli se uskuteční, tak to ví skutečně pouze Pán Bůh. 
Rok 2020 byl, je a bude plný koronavirových nepříjemnos-
tí. Důležité ale je, že v myslích Blaťáků zůstávají radostné 
vzpomínky, těšení se na sebe i na brzkou folklórní obnovu, 
a že v jejich srdcích zaznívá stále blaťácká dudácká muzika 
zpestřená množstvím blaťáckých písniček. Tohle bohatství 

žádné opatření nevezme. Tím je jisté, že Blaťácký soubor 
stále žije, i když nyní pouze pod rouškami svých členů  
v civilních životech.

Za všechny Blaťáky kromě pevného zdraví přeji, aby bo-
hatství sounáležitosti a radosti předávané druhým zůstávalo 
i přes veškerá opatření v srdcích nás všech. A věřme, že si 
budeme moci ty naše blaťácké písničky zase brzy společně 
zazpívat a že zase budou Blaťáci pokračovat v tom svém: 
„Hopsasa hejsa pudeme do kola, hopsasa hejsa pudeme  
k tanci, dudák si zapíská, chasa si zavejská, vesele muziko 
hraj!“ 

Za Blaťáky Jitka Lidralová

Činnost souboru se i v roce 2020 začala odvíjet jako každý 
rok, byly naplánovány akce, domluveny termíny zkoušek 
i vystoupení. Jako již tradičně folklórní sezónu souboru 
zahájili Blaťáci v sobotu 18.1. předtančením na domovské 
scéně ševětínského kulturního domu, kde proběhl úspěšně 
Blaťáckej bál. Dalším předtančením potěšil Blaťácký soubor 
všechny myslivce a jejich příznivce tentokrát na Mysli-
veckém plese v Lišově 24. 1. Velké přípravy masopustních 
koledníků a masek se zúročily 22. 2. při masopustním veselí 
v Ševětíně, děti z Blaťáčku pak ještě stihly vystoupení v 
nedalekém Neplachově. Sdělovaly se zážitky, domlouvaly 

se další a další akce, všichni byli plni nových očekávání. 
Od února se členové souboru připravovali na, pro Blaťáky 
velmi oblíbené, vystoupení pro ševětínské seniory, vymýšlel 
se nový program tak, aby obohatil i překvapil ty, kteří byli 
bývalými členy a nyní sedí právě v řadách seniorů. Dávaly se 
do pořádku kroje, promýšlely se nové možnosti představení 
folklórní činnosti z blat. 

Ke konci března již dávaly společenské události naznat, že 
se blíží změny. V dubnu pak již zcela ochromil folklórní spo-
lečnost nouzový stav v ČR. Vinou koronavirových omezení 
se zastavila i akceschopnost ševětínského souboru. Setkání 
seniorů se zrušilo jako první a pak již přicházelo rušení i akcí 
následujících. Zrušeno bylo tradiční vystoupení v ZOO na 
Hluboké nad Vltavou, Národopisný ústav zrušil v Českých 

Budějovicích jarní vystoupení, nekonalo se ani vystoupení 
pro Dvoranu a přátele z Ameriky, neuskutečnilo se vystou-
pení souborů v Jindřichově Hradci v Minoritském klášteře. 
Mnohé akce nebyly organizačně ani zahájeny. 

Celý soubor to zásadně ovlivnilo, členové se přestali setká-
vat, mezi všemi zavládly nejistoty, jak to bude všechno dál. 
Všichni ale plni optimismu věřili, že doba opatření pomine 
a společnost se brzy vrátí do původních kolejí. Ale to bylo 
pouhým přáním. Některé společenské akce se sice vrátily na 
společenské pódium, ale citelně s určitým omezením. Folklór 

a párové tancování, třígenerační blaťácké seskupování, po-
hyb při větším počtu lidí - to vše se mísilo s pocity obav  
a společenské rezervovanosti. Blaťáky tak spojovala delší 
dobu komunikace přes sociální sítě. 

Až červen rozvolnil většinu vládních opatření, a tím se zača-
ly rozvolňovat i folklórní činnosti. První folklórní vlaštovkou 
byly Kubatovské slavnosti 27. 6. s účastí Blaťáckého sou-
boru ve Zbudově. Pak ale odzvonilo i prázdninovým akcím, 
takže setkání s tradičním opékáním selátka 5. 7. znamenalo  
i pro soubor začínající prázdninový čas. Až srpnové vystou-
pení 26. 8. na českobudějovickém náměstí svitlo nadějí, že se 
soubor zúčastní velkolepějšího folklórního záměru  
s názvem „Folklór žije“.  Ke smůle toho všeho došlo tento-
krát k odstoupení ze strany Blaťáckého souboru, neboť se 

Blaťácký soubor v roce 2020
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Pod tímto nadpisem si mnozí z nás vybaví kostel sv. Mikulá-
še, kapličku sv. Tadeáše, popř. sochu sv. Jana Nepomuckého 
na náměstí. V dnešním příspěvku se seznámíme s drobnější-
mi památkami tohoto charekteru – s křížky. Mnozí si budou 
klást otázku, proč o křížích? Jednoduše proto, že jich, v obci 
samotné a v nejbližším okolí, je spousta, denně je míjíme bez 
povšimnutí, a přitom se jedná o nedělitelný kus naší historie, 
stejně jako krajiny. V seznamu jsou uvedeny i dva křížky, 
které jsou již na katastru obce Kolný, nicméně tradičně je 
považujeme za své. V uvedeném soupisu je zmíněna historie 
daného křížku, pokud je známa, popř. rok obnovení památ-
ky. V tomto přehledu sehrála hlavní roli písemná práce pana 
Lukáše z roku 2006, která se těmito památkami zevrubně 
zabývala.

Sakrální památky v Ševětíně

1. „U kostela“
GPS: 49°6’0.998″N, 14°34’23.001″E
Letopočet: 1912
Historie: Kříž byl původně umístěný  
u trati. Při stavbě druhé koleje  
v 80.tých letech 20. století byl pře-
místěn k drážní buňce. Zde byl často 
ničen vandaly. Zásluhou pana Maška 
byl kříž opraven a přemístěn na sou-
časné místo.
GPS původního místa: 
49°6’12.556″N, 14°34’57.377″E.
Nápis: Pochválen buď Pán Ježíš 
Kristus 1912

2. „U Prokšovny“
GPS: 49°6’35.388″N, 14°34’31.141″E
Letopočet: 1932
Historie: Kříž postavený k uctění 
památky příbuzné z rodiny tehdejšího 
majitele Prokšovny.
Nápis: Pochválen buď pán Ježíš 
Kristus!

3. „U Jednot“
GPS: 49°6’36.407″N, 14°34’53.132″E
Letopočet: 1895
Historie: Postaven pravděpodobně 
majiteli samoty „Na Jednotě“ rodinou 
Hajných.
Nápis: IHS 1895

4. „U zahrádek“
GPS: 49°6’13.257″N, 14°34’27.828″E
Letopočet: 1909
Historie: Postavil jej pan Josef Hajný 
v roce 1909. Opraven zásluhou pánů 
Maška a  Lukáše.
Nápis: IHS 1909

5. „U mostu“
GPS: 49°6’27.473″N, 14°34’14.586″E 
(orientační)
Historie: Na tomoto místě došlo  
k tragické dopravní nehodě v roce 
1971. Kříž zanikl, ale zásluhou pana 
Lukáše byl obnoven v roce 2012.

6. „Za mostem“
GPS: 49°6’2.724″N, 14°33’33.667″E
Historie: kříž byl několikrát přesou-
ván, až skončil na současném místě.  
V 90. letech byl natřený na zeleno. 
Péčí pana Lukáše byl kříž renovo-
ván. V tomto roce byl kříž poškozen 
vandaly, kteří jej zlomili. Nedlouho 
po tom byl opraven zaměstananci 
městyse.

7. „Na hrázi rybníka Dubenský“
GPS: 49°5’31.490″N, 14°34’25.596″E 
(orientační)
Historie: Původně zde stál litinový 
kříž s kamenným podstavcem. Nejdří-
ve zmizel kříž, podstavec po několika 
letech. Zásluhou pana Lukáše zde byl 
kříž obnoven. Kříž byl údajně vybu-
dován jako vzpomínka na utopení 
jedenáctiletého Josefa Čtvrtníka dne 
8. června 1898. Chlapec se utopil při 
plavení mladých býků, nalezen byl až 
po třech dnech  
v blízkosti hráze.

8. „U JZD“
GPS: 49°5’55.244″N, 14°34’52.295″E
Letopočet: 1914
Historie: není známa
Nápis: Pochválen buď pán Ježíš 
Kristus, 1914

9. „Na Čapků kopci“
GPS: 49°5’47.141″N, 14°35’26.390″E 
(orientační)
Historie: Kříž postavený na památku 
tragické události.

10. „U Valášku“, „Nad Bejkovcem“
GPS: 49°6’13.596″N, 14°36’12.140″E 
(orientační)
Historie: Kříž měl původně cihlovou 
podezdívku, dnes nahrazená ka-
mennou. Důvod zbudování kříže je 
neznámý.
Nápis: Pochválen buď pán Ježíš 
Kristus

11. „Vlkovská“
GPS: 49°6’3.382″N, 14°33’53.537″E
Letopočet: 1903
Historie: Kříž postaven na místě 
bývalého hřbitova pravděpodobně 
rodinou Čapků.
Nápis: M1903C

12. „U chudobince“
GPS: 49°6’8.219″N, 14°34’22.692″E
Historie: Kříž byl údajně vybudován 
pro účely pohřbů přespolních z Dra-
hotěšic a Vlkova. U tohoto kříže čekal 
farář s ministranty na průvod. Rakev 
zde byla přeložena z vozu na máry. 
V roce 2020 byl kříž zničen během 
dopravní nehody. Darem byl získán 
identický kříž, který byl na místo zno-
vu osazen 20. září členy SDH Ševětín 
a dobrovolníky.
Nápis: Bože chraň nás od zlého

13. „U včelína“
GPS: 49.1007150N, 14.5611153E 
(orientačně)
Letopočet: 1903
Historie: Pravděpodobně postavený 
rodinou Čapků, později zanikl. Sokl 
byl nalezen na nedalekém smetišti 
místní občankou a pan Lukáš jej 
obnovil v roce 2012.

14. „Třeboňská ulice“
GPS: 49°5’55.490″N, 
14°34’26.660″E
Historie: Původní tzv.“Sejků“ kříž byl 
zdemolován při autonehodě. Součas-
ný je obnoven panem Lukášem. Dle 
místní tradice měl tento kříž sloužit 
pro pohřby přespolních z Mazelova.
Nápis: Pochválen buď Ježíš Kristus

15. „Pod Tabulky“, „K Jamám“
GPS: 49°6’28.268″N, 
14°34’12.698″E (orientační, cca 30 m 
SZ od Jirků kříže)
Historie: Kříž byl postaven místnímu 
učiteli Františku Beranovi, který zde 
zemřel v roce 1922 při cestě z Draho-
těšic do Ševětína. Z původního kříže, 
který zanikl při budování cesty, se 
zachoval kamenný sokl, který dodnes 
stojí pod novým křížem. V roce 2013 
obnoven místními občany.

16. “U vysílače“„U jam“ „K jamám“
GPS: 49°6’19.383″N, 14°34’2.966″E
Historie: Dle mapových podkladů  
z 50. let.20 stol. zde kříž stál ještě  
v roce 1952, popř. 1958. Dle pamět-
níků kříž zanikl při stavbě stožárů 
vysokého napětí. Obnoven 9.12.2013 

místními občany.

17. „U Stojčína“
GPS: 49°7’6.503″N, 14°35’23.295″E
Historie: Na tomto místě stál kříž do 
konce 50. let 20. stol., krátce nato 
zanikl. 
V roce 2013 zde byl kříž obnoven 
místními občany.

18. „Kolenecká šlajsna“
GPS: 49.0887769N, 14.5690225E 
(velmi orientačně)
Historie: Na tomto místě umrznul 
ševětínský obecní hajný Vlček. 
Na jeho památku zde byl vztyčen kříž, 
který byl po letech zničen, a proto byl 
panem Maškem nahrazen za stávající.

19. „Za hájenkou“
GPS: 49°5’17.373″N, 14°34’12.971″E 
- pouze přibližné
Historie: Tento kříž je zachycený na 
mapách z 50. tých let 20. století. Dle 
některých pamětníků zde stával jestě  
v 80. letech 20. století. 
V listopadu 2013 byl obnoven místní-
mi občany.

20. „V Ďolíku“
GPS: 49.1061908N, 14.5772353E 
(orientačně)
Historie: Kříž vznikl nedaleko 
původního místa, kde byl roku 1932 
smrtelně zraněn vrchní strážmistr ze 
Ševětína Václav Straka.  
Kříž byl obnoven místními občany  
v roce 2020.

Erik Hieke 

Pramen: 
Lukáš V.: Soupis drobných historic-

kých památek na území obce Ševětín, 
Ševětín 2006, s. 3-14

Hieke E.: Poznámkový blok, s.a., s. 
5 – 25
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Vážení sousedé, dovolte mi, abych vás seznámil s činností 
sboru dobrovolných hasičů v letošním roce. Všichni víme, že 
tento rok nebyl jednoduchý, ale i přesto se pár akcí podařilo 
zorganizovat a rád vám je v krátkosti představím. Jako každý 
rok na jaře, tak i letos, proběhl sběr železného šrotu. Mockrát 
děkujeme všem, kteří se zúčastnili a připravili šrot před svý-
mi domy, kde jsme jej poté naložili a odvezli do sběrny.  
S přicházejícím létem jste se na nás opět obraceli s žádostí  
o dopouštění bazénů. Rádi jsme pomohli a věřím, že jste naši 
pomoc v létě při koupání ocenili. Dále jednotka SDH jezdila 
na mnoho technických zásahů a, bohužel, jsme museli zasa-
hovat i u několika požárů v naší obci.

Letos se muselo posunout pálení čarodějnic až na 29. května. 
Již tradiční akce proběhla na hřišti, kde jsme mohli poprvé 

SDH Ševětín

ukázat naši novou cisternovou automobilovou stříkačku 
značky Tatra. Tu ještě stále, za finanční pomoci městyse 
Ševětín, dovybavujeme a rádi ji kompletně představíme na 
slavnostním křtu. Koncem prázdnin proběhl již třetí ročník 
pohádkového lesa za podpory městyse a dobrovolníků z naší 
obce, tentokrát tematicky zaměřený na večerníčkové postavy. 
Tímto děkujeme za hojnou účast, i za pomoc. Věřím, že si 
to všichni užili minimálně jako my ze sboru dobrovolných 
hasičů. 

V prvním školním týdnu se podařila uspořádat celodenní 
akce pro ZŠ Ševětín pod názvem „Den s IZS“ (integrova-
ný záchranný systém) na školní zahradě. Zastoupeny byly 
všechny složky. Profesionální jednotka hasičů z Č. Budějo-
vic, naše hasičská jednotka Ševětín, záchranná služba zastou-

pená plně vybaveným sanitním vozem. Za policejní složku 
přijela městská policie Trhové Sviny a děti si dokonce mohly 
změřit jak rychle běhají. Na akci se podíleli ještě BESIP  
a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. Odezva od dětí  
a učitelů byla skvělá a nadšení byli tím pádem všichni účast-
níci. Tímto ještě jednou děkuji všem, kdo se na akci podíleli 
a věřím, že to nebylo naposledy. Děkuji!

V září někteří členové jednotky SDH, v rámci odborné 
přípravy, úspěšně absolvovali velitelské a strojnické zkoušky. 
Specifikem byla převaha e-learningových testů. V měsíci 
říjnu pak proběhlo školení na obsluhu motorových pil  
a také dopolední beseda s dětmi v MŠ Ševětín. Děti byly 
moc šikovné a znaly čísla krizových linek i další důležité 
informace. Zároveň si mohly vyzkoušet ochranné pomůcky, 

vybavení a zásahové oblečení členů jednotky SDH Ševětín. 
Opět vládla bezvadná atmosféra. Rádi se sem budeme na 
další besedy vracet.

V příštím roce se chystáme na již tradiční akce, o kterých 
vás budeme vždy včas informovat. Věřím, že situace nám již 
umožní vše uspořádat ve správných termínech, bez dalších 
omezení. 

Jelikož se blíží Vánoce a konec letošního roku, dovolte mi 
popřát všem do nového roku všechno nejlepší, hodně štěstí, 
zdraví a spokojenosti.

Za SDH Ševětín starosta sboru Jan Fedra
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Příběh mého táty se může zdát pro jednoho nezajímavý, pro 
druhého obdivuhodný. Já osobně patřím do té druhé skupiny, 
a to nejen proto, že jsem jeho dcera. 

Jako malá jsem tátu znala hlavně jako silného, drsného chla-
pa - co umí postavit dům, dovede vzít za práci, tíhne k hos-
podářství. Tátu, který dovedl být přísný na nás i na ostatní. 
Život se s ním nemazlil. Jako velmi malý kluk přišel tragicky 
o svého otce. Nějakou dobu neviděl ani svou matku, která se 
zotavovala z nehody. Z malého okatého kluka s rohlíkem  
a hrnečkem teplého mléka v ruce se stal student střední školy, 
kterou úspěšně ukončil a nastoupil k Českým drahám. Tam 
pracuje dodnes. Z vyprávění vím, že byl úspěšný sportovec, 
hrál volejbal v zahraničí. Má tři dcery a snad i díky jeho 
matce, naší babičce, všechny tři jsme vystudované zdravotní 

sestry. Čas plynul, dobré dny střídaly ty špatné a naopak. 
V roce 2012 osud znovu zaklepal na dveře a bez vyzvání 
vešel dovnitř. Doslova pár dní před mojí svatbou tátu odvezla 
záchranná služba do nemocnice. Všichni jsme doufali, že se 
nejedná o nic vážného. Přece byl celou dobu v pořádku. Po 
několika hodinách na sále jsme se dozvěděli diagnózu – ra-
kovina tlustého střeva. Najednou bylo vše jinak. Muselo být. 
Strávil v nemocnici několik měsíců. Náročné chemoterapie 
a operace si vzaly své – jen ne odhodlání s nemocí bojovat. 
Když už se zdálo, že má vše za sebou a čekají ho zasloužené 
lázně, objevily se metastázy a kolotoč začal nanovo. Slova 
lékařů a zdravotníků mu už připadala jako klišé. Musíte vy-
držet, musíte to zvládnout, musíte myslet pozitivně, musíte, 
musíte. 

Ševětínský florbal aktuálně

Přes úspěšný začátek minulé sezóny, zahájení turnajů  
a tréninků, nás jako všechny zastavila situace okolo opatření 
proti koronaviru. Zrušeny byly všechny turnaje OFL i turnaj 
v Bechyni, kterého jsme se pravidelně účastnili a obsazovali 
medailové příčky. Před prázdninami jsme využili uvolnění 
opatření s možností trénování na venkovních sportovištích  
a trénovali jsme alespoň venku na všesportovním hřišti. Také 
jsme zorganizovali dostřelnou, kde jsme se rozloučili  
s našimi nejstaršími, a nutno říci i velmi úspěšnějšími, členy 
a popřáli jim hodně úspěchů jak ve sportu, tak ve studiu na 
středních školách. Někteří s florbalem budou i nadále pokra-
čovat v Českých Budějovicích, což nás velice těší. 

Prázdniny utekly jako voda a 6.srpna jsme se sešli znovu. 
Tréninky se rozjely v plném proudu. Bohužel, přípravu na 
zápasy OFL a přípravu „Dne s florbalem“, který měl být  
30. 10. 2020, znovu ukončila protipandemická opatření. 
Doufáme, že se současná situace co nejdříve zlepší, všichni 
ji přečkáme ve zdraví a brzy se opět setkáme na palubovce 
naší ZŠ.

Lukáš Březina

Příběh našeho spoluobčana

Táta i tenhle boj ale znovu vyhrál. I když už měl všeho plné 
zuby, přepadaly ho myšlenky, že už to tentokrát nezvládne,  
i když zažil bolesti jako málokdo z nás, nikdy se nevzdal. 

Návrat ke sportu je jedna z věcí, kterou díky tomuto onemoc-
nění v životě zase objevil. S tátou jsme začali pomalu chodit, 
pak běhat a nakonec jsem mu přestávala stačit! Naštvaná 
sama na sebe, ale spokojená za tátu. 

Jeho rozhodnutí, účastnit se známého závodu „Krakonošova 
stovka“, se nám zdálo zbytečně hrdinské. Nevím, jestli víte, 
o co se jedná – jde o to uběhnout nebo ujít v náročném hor-
ském terénu Krkonoš 100 km, a to ve 24 hodinovém limitu. 
Trasa vede z Vrchlabí přes Harrachov do Polska a zpět do 
Vrchlabí. Pravidelné tréninky a výšlapy na Kleť ho dostaly 
do formy. Jeho závod s náročným terénem a s časem jsme ve 
dnech závodu sledovali on-line. Minimálně vybavený, přes 
den, přes noc, s mapou a baterkou, ale především s odhodlá-
ním závod v limitu dokončit, a to poprvé v roce 2017. Hned 
rok nato stejný úspěch znovu zopakoval. 

Věřím, že dokončení první Krakonošovy 100 bylo pro tátu 
významným osobním vítězstvím - nejen nad nemocí, ale  
i nad sebou samým.  Navzdory tomu, že už moc netrénuje, 

by mi i teď a s přehledem “natrhl gatě”. I když se strachu z 
návratu nemoci už nezbaví, vím jedno – že strach zabojovat 
táta určitě nemá.  Ať Ti zdraví slouží, táto, Bohouši!

„Můžete dokázat, co budete chtít. Stačí mít odvahu o tom 
snít a vytvořit realistický plán. A vůli, dotáhnout tenhle plán 
až do úplného konce.“ 

Petra Hnídková
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Lenka Kundrátová začala s karate v září roku 2017 ve zdejší 
ZŠ Ševětín, kde byl tento rok otevřen nový kroužek karate 
spolku FIGHT CLUB České Budějovice s předsedou klubu  
a zároveň hlavním trenérem PhDr. Petrem Beníškem. Krou-
žek začal fungovat pod vedením trenérky Naděždy Kočandr-
lové, která vedla oddíl až do roku 2019, kdy odešla do jiného 
klubu. Od září 2019 se stala hlavní trenérkou v Ševětíně p. 
Karla Peldová. Lenčin první významný úspěch začal již při 
prvních závodech na jaře roku 2018 v Ševětíně na Litlle 
Star, kde se umístila na 3. místě. V roce 2019 se na jaře 
jako začátečnice zúčastnila Ligy talentů v ČB – 1. kolo, kde 
skončila na 3. místě v kumite ippon shobu, a Krajské ligy ve 
Strakonicích - 2. kolo, kde se v kumite probojovala na krásné 
3. místo, a Ligy talentů v Písku – 2. kolo, kde v katě skončila 
na 3. místě. Na podzim roku 2019, kdy již byla pod vedením 
nové trenérky p. Peldové, bojovala na dalších závodech:  
3. kolo Ligy talentů v Českých Budějovicích 3. místo v katě 
+ 2. místo v kumite, 3. kolo Krajské ligy v Horní Stropnici  

Lenka Kundrátová – 3.místo v kumite na Mistrovství České republiky 
2019 v karate ve věkové kategorii 7 – 9 let +30 kg

3. místa v katě i v kumite. V říjnu a v listopadu probíhaly  
v Hodoníně a v Karlových Varech Národní poháry – nomi-
nace na mistrovství ČR. Jelikož se na nich umístila v katě 
na 7. a 5. a v kumite na 3. a 5. místě, dostala se do nominace 
celkem 8 žákyň ve věku 7 -9 let na mistrovství ČR. Mistro-
ství ČR v Praze se konalo 8. 12. 2019 a Lenka se umístila ve 
své věkové kategorii na pěkném 3. místě v kumite a 7. místě 
v katě. Po těchto úspěších ji hlavní trenér přesunul do do-
movského klubu FIGHT CLUB České Budějovice Senováž-
né náměstí do závodního oddílu „B“. Od tohoto okamžiku 
trénuje 5x týdně (dříve 1x v Ševětíně a 1 - 2x dojížděla do 
ČB) a zároveň v Ševětíně vypomáhá trenérům.

Dne 19. 2. 2020 proběhly zkoušky Ševětínského oddílu ve 
zdejší tělocvičně ZŠ Ševětíně. Této zkoušky se jako rozhodčí 
účastnil předseda klubu PhDr. Petr Beníšek s asistentem Ja-
nem Koudelkou a trenérkou Karlou Peldovou. Tuto náročnou 
zkoušku všechny děti zvládly na výbornou.

S nadcházející zimní sezónou je opět aktuální otázka vytá-
pění. Stále větší oblibě českých domácností se těší dřevní 
pelety. S poptávkou roste i nabídka a pelety nabízí celá řada 
výrobců. Spotřebitel by měl být ovšem při koupi pelet ostra-
žitý a vědět, že norma ČSN EN ISO 17 225-2 je pro výrobce 
pouze technickým doporučením a není právně závazná. 
Osvědčení o kvalitě je navíc vydáno pouze na základě vzor-
ku, který výrobce na počátku výroby dodá do laboratoře. 

Rozhodujícím ukazatelem kvality pelet je mezinárodní cer-
tifikace ENplus®, kterou v současné době vyžaduje značná 
část výrobců peletových spalovacích zdrojů. V tomto případě 
certifikační orgán kontroluje celý proces – od kvality vstupní 
suroviny přes výrobu, skladování, manipulaci, obchodní 
procesy a periodicky 1 x ročně kontrolu kvality pelet. Certi-
fikované pelety jsou na obalu řádně označeny logem certifi-
kace, třídou kvality a číslem licence. Pokud jsou pelety volně 
ložené, je tato certifikace uvedena v dodacím listu. Zatímco 
tuzemská výroba se z 96 % může pochlubit certifikací  
s nejvyšší jakostí A1, ze zahraničních výrobců má certifi-
kaci ENplus® jen 77 %. Nekvalitní pelety mohou poškodit 
kotel, snížit jeho životnost a mít negativní dopad na životní 
prostředí. Nákup levných pelet proto nemusí být ve finále tím 
nejlepším a nejlevnějším řešením. 

Pokud si nejste jisti, čím se při volbě vhodného zdroje vytá-
pění pro váš dům nebo výběru kvalitního paliva řídit, využij-

Úřední hodiny městyse Ševětín

Po:           -  13:00 - 17:00
Út:   8:00 - 11:00 13:00 - 15:30
St:   8:00 - 11:00 13:00 - 17:00
Pá:   8:00 - 11:00           -
  
Úřední hodiny - starosta

Po:   9:00 - 11:00
St: 15:00 - 18:00
Pá:   9:00 - 11:00 

Úřední hodiny - místostarosta

St: 14:00 - 17:00

Úřední hodiny - stavební technik

Po:   8:00 - 11:00
St: 13:00 - 17:00
Pá:   8:00 - 11:00

Mimo úřední hodiny doporučujeme schůzku si předem 
sjednat telefonicky.

te bezplatnou a komerčně nezávislou poradnu! Na bezplatnou 
konzultaci (na téma vytápění, zateplení a rekonstrukce domů, 
dotace pro energeticky úsporná opatření apod.) se do Energy 
Centre České Budějovice (ECČB) můžete objednat na tel. 
čísle 387 312 580 nebo emailem na eccb@eccb.cz, bezplatná 
linka (záznamník): 800 38 38 38.

Činnost Energy Centre České Budějovice je spolufinancová-
na z rozpočtu Jihočeského kraje. 

Vytápíte peletami? Norma nestačí, požadujte certifikaci

KRACH
žádný

v Novém roce přeje
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