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I letos bude  na náměstí T.G.Masaryka rozsvícen  vánoční strom. Vzhledem k současné situaci neproběhne již tradiční 
adventní průvod konaný od roku 2013. Na snímku jsou v průvodu zachyceny postavy Svaté Lucie. Lucky chodily oděny 
v bílém plášti s dlouhým zobanem. Nejen o tom, co směly Lucky dělat, ale i o již zapomínaných dalších historických 
postavách, představovaných též sedlčanskými ochotníky v tradičních adventních průvodech, vás seznámí ve svém 
článku v Radnici sedlčanské knihovnice.



 

MĚSÍČNÍK RADNICE
Periodický tisk územního samospráv-
ného celku. Vydává Městský úřad 
Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, 
IČ 243272, místo vydávání Sedlčany, 
Doubravice, Hradišťko, Libíň, Oříkov, 
Sestrouň, Solopysky, Třebnice, Vítěž, 
Zberaz, evidenční číslo MK ČR E 11727,  
řídí redakční rada,  
sazba Lenka Bučinská,  
tiskne firma Van druck Sedlčany. 
Vychází 28. den předchozího měsíce 
v nákladu 3300 ks. Distribuci zdarma 
do každé schránky zajišťuje Česká 
pošta, s.p. 
V případě nedodání zpravodaje se 
obraťte na Českou poštu Sedlčany 
(tel. 9542 26401). 

CENÍK INZERCE: 
1/4 str. – 1900 Kč  
1/2 str. – 3200 Kč  
celá strana – 4900 Kč  
Jedno opakování sleva 5 %, 
více opakování sleva 10 %.  
Ceny včetně 21 % DPH. Vydavatel 
neodpovídá za obsah inzerce.

Vyřizuje:
Městský úřad Sedlčany,  
tel.: 318 821 158,  
bucinska@mesto-sedlcany.cz
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020 
Jednotlivé vzpomínky na rok 2020 zcela určitě překryjí 

události spojené s koronavirovou pandemií.
Pro všechny z nás je letošní rok velice náročný. 
Jarní první vlna covidové nákazy zcela změnila životy 

naše i život celé společnosti. V závěru druhého čtvrtletí 
si už většina z nás myslela, že jsme z nejhoršího venku 
a život se postupně bude vracet do normálních kolejí.

Kéž by to byla pravda. Po letním ukolébání přišla stu-
dená sprcha v podobě druhé vlny, která udeřila s daleko 
vyšší razancí než jarní první vlna. Nezbytná mimořádná 
opatření začala opět řídit a omezovat naše životy. Řada 
z nás přímo onemocněla, nebo musela být v karanténě. Nemůžeme navštěvovat naše 
blízké v nemocnicích nebo domovech seniorů, kteří tímto opatřením velmi trpí. Děti 
a studenti se ze školních lavic přesunuli do systému domácí výuky a nefunguje řada slu-
žeb, na které jsme v běžné době zvyklí a považujeme je za automatické. Náš společenský 
a kulturní život je prakticky na nule díky vynucenému přerušení nabídky kulturních pořadů 
městských, ale i jiných institucí.

Musíme vydržet, všechna omezení trpělivě snášet a věřit, že vše se v dobré obrátí.
Přes všechno negativní, co nám covid přináší, připomeňme si alespoň největší úspěchy 

letošního roku.
Dokončili jsme krásný park Pod Nemocnicí, do užívání byl školám a sportující veřejnosti 

předán nově rekonstruovaný stadion Taverny a v závěru roku byla Sdružením obcí Sedl-
čanska úspěšně dokončena Krčínova cyklostezka. Město na její výstavbu přispělo částkou 
více než 2 mil. Kč.

 
Vážení spoluobčané,
z celého srdce Vám přeji klidné prožití vánočních svátků, hodně, hodně zdraví, 

spokojenosti a pracovních úspěchů v roce 2021.

Uzávěrka příštího čísla je v pátek 4.12.2020

Ing. Miroslav Hölzel 
starosta  



ROZHOVOR

ČÍM JSOU OHROŽENY NAŠE LESY?
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Na otázky redakce ohledně lesního hos-
podářství odpovídali pracovníci orgánu stát-
ní správy lesů a myslivosti Odboru životního 
prostředí Městského úřadu Sedlčany, Ing. 
Marie Kotalíková a pan Petr Vondráček, DiS.

Jak byste popsali aktuální situaci v lesích?
Lesy ve správním obvodu ORP Sedlčany 

jsou stejně jako většina lesních porostů na 
území České republiky zasaženy probíha-
jící kůrovcovou kalamitou. Že lesníci v boji 
s kůrovcem nezahálejí, dokládají následující 
čísla. V roce 2019 bylo na území České re-
publiky vytěženo celkem 32,58 mil. m3 suro-
vého dříví, z toho připadá 30,94 mil. m3 na 
zpracování tzv. nahodilé těžby (zpracování 
stromů napadených, vyvrácených, polo-
mů). S nárůstem lesní těžby také významně 
stoupla rozloha obnovených lesních poros-
tů, která v roce 2019 dosáhla 33 894 ha.

Jací jsou nejčastější škůdci lesních po-
rostů?

V roce 2019 byli původcem poškození les-
ních porostů v ČR s nejvyšším podílem na-
hodilé těžby hmyzí škůdci (22.78 mil. m3), 
především podkorní hmyzí škůdci. Napadá-
ny jsou především porosty smrku ztepilého 
(Picea abies) lýkožroutem smrkovým (Ips ty-
pographus), který je v některých případech 
doprovázen lýkožroutem lesklým (Pityogenes 
chalcographus), lokálně se pak vyskytuje také 
lýkožrout severský (Ips duplicatus). Současně 
jsou lokálně napadány i porosty borovice lesní 
(Pinus sylvestris) lýkohubem sosnovým (Tomi-
cus piniperda), lýkohubem menším (Tomicus 
minor), lýkožroutem vrcholkovým (Ips acumi-

natus), lýkožroutem borovým (Ips sexdenta-
tus) a krascem borovým (Phaenops cyanea). 
Ohroženy jsou také modříny opadavé (Larix 
decidua), a to lýkožroutem modřínovým (Ips 
cembrae). Podkorní hmyz lokálně poškozuje 
i listnaté porosty, např. bělokaz dubový (Sco-
lytusintricatus), lýkohub jasanový (Hylesinus 
varius), bělokaz březový (Scolytus ratzeburgii). 
Z hmyzích zástupců nám v lesních porostech 
nezanedbatelně škodí také celá řada listožra-
vých a savých hmyzích škůdců. Významná jsou 
poškození jehličnatých výsadeb klikorohem 
borovým (Hylobius abietis), lokálně také drob-
nými hlodavci. Neopomenutelná jsou poško-
zení abiotickými faktory (vítr, sníh, námraza) 
a ostatními biotickými faktory (zvěř, hlodavci, 
houbové choroby, antropogenní činitelé).

Můžete čtenářům, vlastníkům lesů, při-
blížit základní pravidla, kterými kalamitu 
zvládnout?

Ke zpomalení šíření kalamity je klíčové do-
držování následujících doporučení, a to vše-
mi vlastníky lesů:

1. Nepodcenit situaci, vydat se do lesa 
a ten celoročně v pravidelných intervalech 
kontrolovat a vyhodnocovat. 

2. V případě nálezu čerstvých vyvrácených 
nebo polámaných stromů, které jsou pro 
kůrovce atraktivní, nebo již napadených stro-
mů, neprodleně kontaktovat svého odbor-
ného lesního hospodáře (kontakt na odbor-
ného lesního hospodáře Vám sdělí pracovník 
orgánu státní správy lesů), který tyto stromy 
označí a poradí s následujícím postupem.

3. Dle instrukcí odborného lesního hospo-
dáře vývraty, polomy i napadené stromy včas 
vytěžit a bezodkladně účinně asanovat.

4. Po provedených opatřeních i nadále les 
pravidelně kontrolovat.

Kůrovcová kalamita má jistě negativní 
ekonomické dopady na vlastníky lesů?

Ano, protože zpracování nahodilé těžby, 
asanace, přibližování a odvoz kůrovcové 
hmoty si vyžaduje nemalé náklady. Navíc 
nadbytek kůrovcového dříví na trhu má za 
následek pokles cen dřevní hmoty. 

Zde je vhodné připomenout, že vlastníci 
lesů mohou požádat o příspěvek na hospo-
daření v lesích dle nařízení č. 30/2014 Sb. 
Příspěvek zahrnuje podporu ekologických 
a k přírodě šetrných technologií při hospo-
daření v lese (dotační titul D), dále podporu 
obnovy, zajištění a výchovy porostů do 40 let 
věku (dotační titul B) a také ochrany lesa (do-
tační titul I). Vlastníci lesů mohou také požádat 

o příspěvek na hospodaření v lesích na zmír-
nění dopadů kůrovcové kalamity. Žádosti 
o příspěvky lze podat podle stanovených pra-
videl, prostřednictvím Krajského úřadu Stře-
dočeského kraje. Bližší informace lze nalézt 
na tomto odkazu: https://www.kr-stredoces-
ky.cz/web/zivotni-prostredi/prispevkylesnic-
tvi-20202021

Jakými opatřeními zlepšit zdravotní stav 
našich lesů?

Následkem kůrovcové kalamity jsou více či 
méně rozsáhlé kalamitní holiny. Obnova les-
ních porostů na těchto kalamitních holinách 
představuje pro lesníky velkou výzvu. Je třeba 
k ní přistoupit zodpovědně a vnímat ji jako 
příležitost založit pro příští generace druhově 
pestré lesní porosty. Zakládání druhově pes-
trých lesů negativně ovlivňují lokálně vysoké 
stavy spárkaté zvěře, které v nárostech i v za-
ložených kulturách působí značné škody. Zde 
přikládají ruku k dílu členové mysliveckých 
spolků, kteří se navyšováním lovů spárkaté 
zvěře snaží o snížení vysokých stavů, součas-
ně se někteří podílejí na zalesňování holin 
a na ochraně mladých lesních porostů. 

Snahy o zlepšení zdravotního stavu lesů 
jsou realizovány také budováním, obnovou 
a údržbou mokřadů, tůní a rybníků sloužících 
k zadržení vody a ke zpomalení jejího povr-
chového odtoku. Tomuto tématu se mimo 
jiné věnují Lesy České republiky, s. p. v rámci 
svého projektu s názvem „Vracíme vodu lesu“.  

Co byste vzkázali vlastníkům lesních po-
zemků ve správním obvodu ORP Sedlčany?

Z pozice orgánu státní správy lesů bych rád 
poděkoval všem lesníkům i zodpovědným 
vlastníkům lesů, kteří se zasadili o zpomale-
ní kůrovcové kalamity. Současně bych tyto 
zainteresované osoby rád požádal, aby, stej-
ně jako my, vytrvaly a nepolevovaly ve svém 
snažení a zasadily se tak o to, aby naše lesy 
zůstaly nadále zelenými.

Ing. Marie Kotalíková, Petr Vondráček, DiS.Foto: Petr Vondráček

Foto: Petr Vondráček



OCHRANA NEMOVITÝCH PAMÁTEK

ÚVOD DO PROBLEMATIKY OCHRANY NEMOVITÝCH PAMÁTEK
Pokud jste milovníky nemovitých kultur-

ních památek, které jsou často dominantou 
české krajiny a zastavěných území, případně 
jste obdarováni citlivým vnímáním k věcem 
a místům, skrze které na nás dýchá život 
našich předků a jejich tvůrčí práce, pak jistě 
spolu s odbornou veřejností chápete, že za 
posledních deset, patnáct let, se postavení 
zejména nemovitého kulturního dědictví 
v české společnosti značně zhoršilo, což se 
opakovaně odráží v neúspěšných návrzích 
nového „památkového“ zákona. Vlastní-
ci nemovitých kulturních památek by jistě 
mohli vyprávět. 

Tento právní, ale i faktický stav památkově 
chráněných objektů i to, že si tyto objekty 
nedokáží najít vlastníci hodni jejich záchra-
ny, odráží úroveň naší společnosti, úroveň 
politické reprezentace plné populismu 
a obyčejného egoismu a odhaluje ztrátu 
či absenci všeobecného povědomí jasně 
  a přesvědčivě formulovaných teoretických 
východisek péče o kulturní odkaz minu-
losti. Neutěšená situace v České republice 
probouzí odbornou veřejnost k aktivitám 
přesahujícím aktuální palčivé problémy 
každodenní institucializované památkové 
péče směrem k zamyšlení nad základními 
východisky moderního civilizovaného vzta-
hu nejen k nemovitým objektům s památ-
kovou hodnotou, ale i ke krajině a životnímu 
prostředí celkově. Jestliže nejsou vytvořeny 
odpovídající a podpůrné předpisy, pak se pa-
radoxně stává, že čím je ve společnosti více 
finančních prostředků a společnost bohatší, 
o to více jsou objekty památkově chráněné 
ohroženy. Tlak na jejich demolici, změnu uží-
vání atp. je značný…  

Státní památkovou péči podle § 25 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále 
jen „památkový zákon“) vykonávají orgány 
státní památkové péče, jimiž jsou Minister-
stvo kultury ČR, krajské úřady (§ 28; pro naše 
správní území Krajský úřad Středočeského 
kraje) a obecní úřady obcí s rozšířenou pů-
sobností (§ 29; Městský úřad Sedlčany).

Za účelem zajištění odbornosti výkonu 

státní památkové péče byla zřízena odborná 
organizace státní  památkové péče (§ 32), 
kterou je v současné době Národní památ-
kový ústav.

Pro pochopení základů problematiky pa-
mátkové péče z pohledu předpisů je potřeb-
né uvést alespoň základní kompetence jme-
novaných orgánů.

Středočeský kraj v samostatné působnosti 
(volení zastupitelé) schvaluje koncepci pod-
pory státní památkové péče v kraji v souladu 
s koncepcí rozvoje státní památkové péče 
v České republice a po projednání s Minister-
stvem kultury ČR schvaluje návrhy dlouho-
dobých, střednědobých a prováděcích plánů 
a programů zachování a obnovy kulturních 
památek v kraji. Rovněž usměrňuje kulturně 
výchovné využití kulturních památek na úze-
mí Středočeského kraje.

Krajský úřad Středočeského kraje nezá-
visle na volených zástupcích kraje (úředníci) 
metodicky řídí výkon státní památkové péče 
v kraji, plní úkoly orgánu státní památkové 
péče pro národní kulturní památky, pokud 
nepřísluší přímo Ministerstvu kultury nebo 
vládě České republiky. Dále dozoruje v rozsa-
hu své působnosti dodržování památkového 
zákona a předpisů vydaných pro jeho pro-
vedení, uplatňuje stanovisko k územně plá-
novací dokumentaci pro území, ve kterém 
je památková zóna nebo nemovitá národ-
ní kulturní památka, nejde-li o působnost 
Ministerstva kultury ČR podle § 26 odst. 
2 písm. c), a ve vztahu k tomuto území 
uplatňuje stanovisko k vymezení zastavě-
ného území. Krajský úřad Středočeského 
kraje je dotčeným orgánem k zabezpečení 
nepředvídaných nálezů kulturně cenných 
předmětů, detailů stavby nebo archeologic-
kých nálezů, k nimž došlo při řízení nebo po-
stupu podle zvláštního právního předpisu, 
nejde-li o nálezy učiněné při přípravě nebo 
provádění obnovy kulturní památky nebo 
při přípravě nebo provádění prací v území, 
na němž uplatňuje svůj zájem státní památ-
ková péče. Tento úřad vydává jako dotčený 
orgán na návrh nebo z vlastního podnětu 

závazné stanovisko a posky-
tuje další podklady do řízení 
vedených jinými správními 
úřady než orgány státní pa-
mátkové péče podle zvlášt-
ních právních předpisů, jde-li 
o zabezpečení péče o národ-
ní kulturní památky. Také vy-
konává dozor při obnově ná-
rodních kulturních památek 
z hlediska státní památkové 
péče a plní další úkoly stano-
vené památkovým zákonem 
(např. vyjádření k prohlášení 

věci za kulturní památku; zrušení prohlášení 
za kulturní památku; přemístění kulturní pa-
mátky apod.).

Základní kompetencí obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, tedy Městského 
úřadu Sedlčany, Úseku památkové péče, je 
výkon a organizace státní památkové péče 
ve stanoveném správním obvodu. Úsek se 
podílí na zpracování krajské koncepce pod-
pory státní památkové péče a na zpracování 
střednědobých a prováděcích plánů a pro-
gramů obnovy kulturních památek, rovněž 
zabezpečuje předpoklady pro komplexní 
péči o kulturní památky a nemovitosti, kte-
ré nejsou kulturní památkou, ale jsou v pa-
mátkové rezervaci, v památkové zóně nebo 
v ochranném pásmu (§ 17), a v souvislosti 
s tím vydává jako dotčený orgán na návrh 
nebo z vlastního podnětu závazné stano-
visko a poskytuje další podklady do řízení 
vedených jinými správními úřady než orgá-
ny státní památkové péče podle zvláštních 
právních předpisů. Úsek památkové péče 
dále uplatňuje stanovisko k územně pláno-
vací dokumentaci pro území, ve kterém je 
nemovitá kulturní památka nebo ochranné 
pásmo nemovité kulturní památky, nemovité 
národní kulturní památky, památkové rezer-
vace nebo památkové zóny, nejde-li o působ-
nost Ministerstva kultury ČR podle § 26 odst. 
2 písm. c) nebo působnost krajského úřadu 
podle § 28 odst. 2 písm. c), a ve vztahu k to-
muto území uplatňuje stanovisko k vymezení 
zastavěného území. Samozřejmě v rozsahu 
vymezené působnosti vykonává státní správu 
na úseku státní památkové péče, pokud pod-
le památkového zákona není příslušný jiný 
orgán státní památkové péče. Také vykonává 
dozor při obnově kulturních památek a při 
stavbě, změně stavby, terénních úpravách, 
umístění nebo odstranění zařízení, odstra-
nění stavby nebo udržovacích pracích na ne-
movitosti, která není kulturní památkou, ale 
je v památkové rezervaci, v památkové zóně 
nebo v ochranném pásmu (§ 17) z hlediska 
státní památkové péče. Městský úřad Sedl-
čany, Úsek památkové péče, provádí dozor 
v rozsahu své působnosti nad dodržováním 
památkového zákona a předpisů vydaných 
k jeho provedení a plní další úkoly stanovené 
mu tímto zákonem.

Z pohledu založených kompetencí zá-
konem je potřebné ještě zmínit to, že od-
borná organizace státní památkové péče, 
tj. Národní památkový ústav, je organizace 
pro výkon a koordinaci veškeré odborné 
činnosti v oboru státní památkové péče k 
zabezpečení jednoty kulturně politických 
záměrů a ideově metodických, ekonomic-
kých a technických hledisek, jakož i per-
spektivního rozvoje státní památkové péče.Zámek Vysoký Chlumec.



OCHRANA NEMOVITÝCH PAMÁTEK

Kromě toho, že tento odborný orgán vede 
ústřední seznam kulturních památek, tak při-
pravuje odborné podklady pro Ministerstvo 
kultury ČR, zejména pro prohlášení věcí za 
kulturní památky, zpracovává potřebné od-
borné podklady pro ostatní orgány státní pa-
mátkové péče, metodicky usměrňuje činnost 
konzervátorů a zpravodajů a poskytuje bez-
platnou odbornou pomoc vlastníkům kultur-
ních památek při zajišťování péče o kulturní 
památky, tak také zpracovává rozbory stavu 
a vývoje státní památkové péče, podklady 
pro prognózy, koncepce a dlouhodobé vý-
hledy rozvoje státní památkové péče. Důleži-
té je vědět, že právě tento orgán organizuje, 
koordinuje a plní vědeckovýzkumné úkoly 
státní památkové péče, rozpracovává teorii 
a metodologii státní památkové péče a meto-
diku společenského uplatnění kulturních pa-
mátek, bdí nad jejich soustavným využíváním 
a sleduje kulturně výchovné využití kultur-
ních památek a jejich propagaci a zabezpe-
čuje kulturně výchovné využití a zpřístupnění 
kulturních památek, s nimiž hospodaří a plní 
další úkoly mu svěřené.

Vzhledem k tomu, že problematika ochra-
ny kulturních památek v sobě snoubí pohled 
a zájmy vlastníků (poměrně malá politicky 
nezajímavá množina občanů; cca 40 tis. ob-
jektů v ČR) s aspekty veřejného zájmu a zá-
jmu většiny společnosti, znamená udržitel-
nost množství zejména nemovitých památek 
značný zásah do výkonu vlastnických práv 
a jejich omezení, a to bez zřejmých výhod 
soukromého vlastnictví objektů nemovitých 
památek. Nemovité kulturní památky tvoří 
navenek nejvýraznější součást kulturního dě-
dictví, jsou výrazným prvkem veřejného pro-
storu a spoluvytvářejí naše životní prostředí. 
Jsou nositelkami hodnot, z nichž může těžit 
nejen jejich vlastník, ale i veřejnost (inspi-
race; cestovní ruch). Omezení vlastnických 
práv k těmto stavbám tak přímo či nepřímo 
ovlivňuje život celých společenství. Prezen-
továny jsou názory, že památková péče je až 
příliš omezující a na vlastníky staveb klade 
příliš veliké nároky. Na druhé straně nalez-
neme ostré odsudky vlastníků, kteří pone-
chávají památky zkáze či dokonce provádějí 
jejich demolice. Vlastnické právo v dnešní 
době nemůžeme pojímat jako zcela neome-
zené právní panství nad věcí, vlastnictví je 
především závazek, rozpoznat lze jeho sociál-
ní funkci a další. Omezení je jakýmsi vnitřním 
omezením bytosti jej vlastnící. Rozsah to-
hoto vnitřního omezení, někdy s přídavkem 
vlastního sebezapření a odříkání, se odvíjí 
od významu a váhy vlastněného statku pro 
společnost. Stále je patrné, že společnost má 
alespoň deklaratorní zájem na ochraně kul-
turního dědictví, proto i rozsah omezení je 

u památkově chráněných nemovitostí vyšší 
oproti nemovitostem, které takto chráněny 
nejsou. Ovšem realita skutků svědčí tomu, 
že dostatečně přispívat na jejich udržitelnost 
a jejich smysluplné využití stát vůli nenalézá. 

Za základní příkaz památkového zákona 
ovlivňující chování vlastníka kulturní památky 
můžeme považovat povinnost vlastníka pe-
čovat o zachování kulturní památky, udržovat 
ji v dobrém stavu, chránit ji před ohrožením, 
poškozením, znehodnocením, případně i od-
cizením, užívat ji pouze odpovídajícím způso-
bem. Tyto povinnosti jsou základem přiná-
šejícím vnitřní omezení vlastnického práva 
vlastníka. I z tohoto důvodu je zřejmé, že čin-
nost veřejné správy (výše uvedených orgánů) 
by měla postupovat tak, aby vlastník mohl 
a musel svým povinnostem dostát. To zname-
ná být vlastníku nápomocna a vlastníka vést 
při výkonu běžných činností (zejména obno-
va památky), avšak vyvarovat se excesivních 
omezení, která by vlastnické právo omezo-
vala nad míru. Dosaženo by mělo být spra-
vedlivého vyvážení zájmů vlastníka a zájmu 
veřejného. Zároveň musí veřejná správa au-
toritativně vystupovat proti porušování uve-
dených povinností vlastníka. Právní úprava, 
na jejímž základě se provádí běžná omezení 
vlastnických práv (např. vydávání závazných 
stanovisek), lze považovat za dostačující ná-
stroj. Ovšem úprava autoritativních způsobů 
vynucení chování vlastníka je značně neefek-
tivní. Špatně a nesystematicky je nastavena 
např. úprava vyvlastnění podle § 15 odst. 
3. památkového zákona, podle které praktic-
ky úkon nelze realizovat a hlavně první na-
byvatel (stát) nebude schopen se o zlepšení 
stavu rovněž postarat. Přitom odnětí vlast-
nického práva by mělo být nejzávažnějším 
a nejsilnějším zásahem do vlastnického prá-
va, kterým je možné chránit kulturní a histo-
rické hodnoty. V praxi obtížně použitelným 
nástrojem je rovněž úprava výkonu opatření 

při bezprostředním ohrožení kulturní pa-
mátky, problémem zůstává správní exekuce 
opatření k zajištění péče o kulturní památky. 
Náhrada za vnitřní omezení vlastnického prá-
va vlastníku nenáleží. Klíčem pro zachování 
kulturního dědictví je nastavení komplexního 
systému podpory pro vlastníky chráněných 
nemovitostí, kteří jsou památkovou péčí 
omezeni na svých vlastnických právech. 

Lze konstatovat, že systém státní památko-
vé péče v České republice dokáže relativně 
účinně regulovat běžné chování vlastníků. 
V případech, kde dochází k excesivnímu cho-
vání vlastníka vůči kulturní památce, orgány 
státu nedisponují adekvátními nástroji, který-
mi by mohly takové excesivní chování účinně 
napravovat, trestat a zamezovat jeho dalšímu 
pokračování. Památkový zákon je nefunkční 
a v zásadním neodpovídá dnešní společen-
ské, právní a socioekonomické realitě, ne-
vyjasněny zůstávají některé vztahy uvnitř 
veřejné správy a též vztahy veřejné správy 
navenek.

Účinným a jednoduchým příspěvkem na 
záchranu nemovitých památek by byl ba-
líček daňových zákonů (daň z nemovitostí; 
daňové úlevy z daně z příjmů; vylepšené od-
pisování chráněných staveb a jejich zhodno-
cení i ocenění) a tvorba fondů na rozličných 
úrovních za podpory smysluplného využití 
prostředků generovaných chráněnou nemo-
vitostí a vázaných pro jejich obnovu a v ne-
poslední řadě rovněž tak dostupnost odbor-
ného vhledu do regenerace objektů (stupeň 
dokumentace obnovy a osvěta; kontinuální 
systém činností obnovy). 

Když pohlédneme do minulosti, je zřej-
mé, že se státu již za tzv. první republiky, 
a to nástrojem uspokojení venkova (pozem-
kové reformy), systematicky podařilo nejvý-
znamnější památky odstřihnout od zdrojů 
jejich udržitelnosti (např. objekty zámků od 
hospodářských zázemí; platilo, že 1 ha ob-
dělávané půdy je třeba na udržení 1 m2 stře-
chy zámeckého objektu), nemluvě o pozděj-
ší změně užívání objektů, trvalé devastaci 
památek v pohraničí a zejména odstavení 
a likvidaci těch, kteří měli skutečný vztah (ne-
jen vlastnický) k objektům, které jsou dnes 
předmětem ochrany. Projev politické vůle 
k nápravě je primárně tou největší překáž-
kou a jedním z důvodů stávajícího stavu. Le-
gislativní stav nemotivuje, přímo nepodpo-
ruje ani negeneruje zdroje lidské a hmotné 
ani zájem k obnově památek.

Kulturní dědictví si jistě zaslouží kvalitní 
vlastníky i kvalitní ochranu s dostatkem zdro-
jů a odstraněním stávajících vad předpisů. 
Všem, kteří mají na věci ochrany zájem a již 
nyní přikládají ruce k dílu, by se pracovalo 
lépe.                                    Ing. Vojtěch Hlaváček

ÚVOD DO PROBLEMATIKY OCHRANY NEMOVITÝCH PAMÁTEK

Kostel sv. Martina v Sedlčanech.



USNESENÍ 

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 50/2018-2022 ZE DNE 21. ŘÍJNA 2020

Rada města Sedlčany na tomto zasedá-
ní přijala soubor celkem 12 specifických 
usnesení, a to v následném členění jednot-
livých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jed-
nání Rady města Sedlčany ze dne 14. října 
2020 (RM č. 49/2018-2022) a doplňující 
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 50-
871/2018-2022);
▪ přednesenou zprávu o stavu, výsledcích 
hospodaření a plnění schváleného rozpočtu 
města Sedlčany na rok 2020 ve znění údajů 
za uplynulé období kalendářního roku (I – 
IX / 2020) s tím, že rozpočtové příjmy jsou 
ke dni účetní závěrky 30. září 2020 ve výši 
212.112,08 tis. Kč, což představuje 84,51 % 
plnění schváleného rozpočtu a rozpočtové 
výdaje (čerpání) jsou ke dni 30. září 2020 
ve výši 185.801,90 tis. Kč, což představuje 
75,47 % schváleného předpokladu rozpočtu 
(RM 50-872/2018-2022);
▪ zprávu o otevírání a posouzení nabídek 
v rámci akce „Obnova hřiště minigolfu 
v parku Háječek, Sedlčany“ (v souboru výro-
ků usnesení RM 50-881/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupi-
telstvu města Sedlčany schválit:
▪ nepotřebného pozemku ve vlastnictví 
města Sedlčany parc. č. 209, druhem po-
zemku zahrada, výměra 88 m2, v k. ú. a obci 
Sedlčany, a to žadatelům, trvale bytem Praha 
a trvale bytem Sedlčany (podíl id. ½ pozem-
ku do SJM) a trvale bytem Sedlčany (podíl 
id. ½), za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. 
za celkovou kupní cenu ve výši 13.200,00 Kč 
(v souboru výroků usnesení RM 50-
873/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila Městskému 
úřadu Sedlčany, Odboru majetku:
▪ aby záměr prodeje nepotřebného pozem-
ku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 209, 
druhem pozemku zahrada, výměra 88 m2, 
v k. ú. a obci Sedlčany byl řádně zveřejněn 
na úřední desce Městského úřadu Sedlčany 
(v souboru výroků usnesení RM 50-
873/2018-2022);
▪ aby záměr pronájmu uvolněných nebyto-
vých prostor (prostory sloužící k podnikání; 
administrativa) v objektu Sedlčany, Kapitána 
Jaroše č. p. 482 (tj. kancelář o výměře 25,70 
m2), byl řádně zveřejněn na úřední desce 
Městského úřadu Sedlčany (v souboru výro-
ků usnesení RM 50-877/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby č. IV-12-6026951/VB/01“, 
stavba: Sedlčany – NN pro p. č. 1508/7, mezi 
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín 
IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Dě-
čín, zastoupené na základě plné moci ze dne 
8. února 2019, evidenční č. PM/II-036/2019, 
společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se síd-
lem Dobříš č. p. 1665, 263 01 Dobříš, jako 
budoucím oprávněným a městem Sedlčany, 
jako budoucím povinným, jejímž předmětem 
je zřízení věcného břemene na pozemcích 
ve vlastnictví města Sedlčany, a to parc. č. 
1530/20, parc. č. 1530/6, parc. č. 1504/16 
a parc. č. 1504/1, vše v k. ú. a obci Sedlča-
ny, za účelem zřízení, provozování, údržby 
a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. ka-
belového vedení NN 0,4 kV (elektro přípojka 
pro zahrádku). Věcné břemeno se zřizuje za 
jednorázovou náhradu ve výši 35.100,00 Kč, 
včetně DPH (RM 50-874/2018-2022);
▪ aby byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 
2/I. patro) v Domově s pečovatelskou služ-
bou Sedlčany, na adrese Sedlčany, ulice 28. 
října č. p. 172, 264 01 Sedlčany, který byl 
uvolněn po zemřelém uživateli, byl nově při-
dělen žadateli, dosud trvale bytem Sedlec-
-Prčice (RM 50-875/2018-2022);
▪ prodloužení doby trvání Smlouvy o po-
skytnutí ubytování v Bytovém domě Sedl-
čany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 
01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 11/IV. patro), 
která je uzavřena s nájemcem, trvale bytem 
tamtéž (přidělení schváleno Radou města 
Sedlčany dne 22. července t. r.) na dobu ur-
čitou, tj. do dne 31. prosince 2020 (RM 50-
876/2018-2022);
▪ ukončení smluvního vztahu, tj. ukončení 
platnosti Smlouvy o nájmu nebytových pro-
stor uzavřené dne 1. září 2016 mezi Advo-
kátní kanceláří, se sídlem Praha, Velflíkova 4, 
Praha 6, jako nájemcem, a městem Sedlčany 
jako pronajímatelem, a to dohodou smluv-
ních stran ke dni 31. října 2020 (v souboru 
výroků usnesení RM 50-877/2018-2022);
▪ aby v návaznosti na opatření, která při-
jala vláda ČR v rámci šířící se epidemie ko-
ronaviru, bylo nájemcům, kteří na základě 
uzavřených smluvních vztahů s městem 
Sedlčany provozují v nebytových prostorách 
ve vlastnictví města Sedlčany služby, které 
v důsledku vyhlášení druhého nouzového 
stavu v roce 2020 (druhá vlna pandemie) ne-
bylo možno provozovat (uzavřené prodejny 
a provozovny), bylo prominuto nájemné za 
IV. čtvrtletí roku 2020, a to postupem a způ-

sobem, který umožňuje zákon o obecním zří-
zení. Obdobně bude postupováno i v případě 
užívání veřejných prostranství u uzavřených 
provozoven. Výčet případů je přílohou k to-
muto usnesení (v souboru výroků usnesení 
RM 50-878/2018-2022);
▪ podání žaloby proti rozhodnutí Minister-
stva pro místní rozvoj ČR ze dne 31. srpna 
2020, č. j. MMR-44755/2020-26, s vedlejším 
účastníkem řízení, kterým je Centrum pro 
regionální rozvoj ČR, státní příspěvková or-
ganizace MMR ČR; IČO 04095316, se sídlem 
Praha, U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 
3 (RM 50-880/2018-2022);
▪ objednat zpracování a podání Žádosti o fi-
nanční podporu na projekt pod názvem „Vy-
budování digitálního povodňového plánu, 
varovného a výstražného systému ochrany 
před povodněmi pro město Sedlčany, a to 
podle akceptované nabídky ze dne 19. října 
2020, kterou podala firma ACCON managers 
& partners, s. r. o., se sídlem Praha, Šmera-
lova 170/31, 170 00 Praha 7 – Bubeneč; IČO 
26724791, za celkovou cenu 70.000,00 Kč 
bez DPH (RM 50-882/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila ředitelům 
příspěvkových organizací zřízených měs-
tem Sedlčany: 
▪ prominout úhradu smluvního nájemné-
ho za IV. čtvrtletí roku 2020, a to nájemcům 
nebytových prostor v případech smluvního 
užívání na zajištění jim svěřeného majetku 
města Sedlčany, kterým v důsledku vyhlášení 
druhého nouzového stavu v roce 2020 (druhá 
vlna pandemie) nebylo umožněno podnikat 
(uzavřené prodejny a provozovny); (v soubo-
ru výroků usnesení RM 50-878/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
▪ s využitím prostředků Investičního fon-
du příspěvkové organizace Sportovní areály 
Sedlčany, a to na nákup nabíjecího přístroje 
na nabíjení baterií pro pohon rolby, v nabíd-
kové ceně 40.051,00 Kč, neboť stávající zaří-
zení na nabíjení pohonu stroje je dále neo-
pravitelné (RM 50-879/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla:
▪ a to v souladu s ustanovením vnitřního 
předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, v úplném a účin-
ném znění, v rámci akce „Obnova hřiště mi-
nigolfu v parku Háječek, Sedlčany“ o výběru 
nejvýhodnější nabídky firmy Czech Minigolf, 
s. r. o., IČO 09149325, s nabídkovou cenou 
330.578,00 Kč bez DPH, tj. 399.999,38 Kč 
vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 50-
881/2018-2022). 



KULTURNÍ
KALENDÁŘ
Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany

PROSINEC 2020

Kvůli měnící se situaci okolo COVID-19,
doporučujeme sledovat aktuální zprávy na webu města Sedlčany a pořádajících organizací.

V době redakční závěrky tohoto vydání Kulturního kalendáře 
platil vládou vyhlášený nouzový stav do 20. listopadu 2020, ale 
z vývoje situace okolo Covid-19 a zveřejněných záměrů vlády 
a příslušných ministerstev bylo zřejmé, že omezení budou pokra-
čovat a tomu je přizpůsoben i tento Kulturní kalendář na měsíc 
prosinec 2020.

V dlouhodobých plánech bylo v Sedlčanech připravováno mno-
ho kulturních, sportovních, společenských a také komerčních 
akcí. Jarní covidová vlna znemožnila konání oblíbených koncertů 
dechových hudeb v areálu U Chovatelů, konání Farmářských trhů 
a také musely být zrušeny Městské slavnosti ROSA 2020. V letním 
období se uskutečnilo několik akcí – např. letní koncerty v areálu 
U Chovatelů, projekce Letního kina, koncerty pořádané v termí-
nu Sedlčanské pouti a zdálo se, že po letním období se rozběhne 
tradiční kulturní a sportovní život. Bohužel opak se stal pravdou 
a s nástupem podzimu se opět vrátila přísná epidemiologická 
opatření a v podstatě se zastavil kulturní, sportovní a společen-
ský život.

Namísto dlouhého seznamu nabízených akcí, které jste zvyk-
lí na této stránce číst, zde naleznete pouze informaci o zrušení 
akcí či jejich úsporné náhradní variantě. Nelze realizovat tradiční 
akci Zahájení adventu, která je neodmyslitelně spojená s předvá-
noční dobou, s rozsvěcením vánočního stromu na náměstí T.G.M. 
s kulturním vystoupením a oblíbeným každoročním pokusem 
o vytvoření nového rekordu. Vánoční strom na náměstí bude, 
bude i rozsvícen, ale nelze uspořádat žádné shromáždění lidí 
a doprovodný program. Podobné je to i s Vánočním farmářským 
trhem. Letos se bez něj budeme muset obejít. 

Pokud by se situace zlepšila a bylo umožněno uspořádání ně-
jaké akce a třeba i v omezeném rozsahu, bude o tom veřejnost 
informována na webových stránkách Města Sedlčany, na strán-
kách městských organizací, na plakátovacích plochách a také na 
facebookovém profilu Města Sedlčany.

Optimisticky musíme doufat v zlepšení stavu a navrácení k běž-
nému režimu života, k němuž kultura, sport, komerční i společen-
ské akce patří.

Ohlédnutí za loňským zahájením adventu, který se letos, vzhledem k současné situaci, nemůže uskutečnit v tradičním rozsahu.



Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741
www.kdjs-sedlcany.cz , kdjs@sedlcany.cz

Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty:  
Městský úřad Sedlčany, Turistické informační centrum, náměstí TGM 34, Sedlčany, 
tel.: 318 821 158 nebo on-line na www.kdjs-sedlcany.cz

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA

Podzimní a zimní období bývá v kulturním životě každoroč-
ně obdobím nejbohatší nabídky. Bohužel rok 2020 je zcela 
výjimečný a díky rozsáhlým omezením nelze akce pořádat.
Již jsme museli přesunout mnoho akcí a některé dokonce 
zrušit. Posunuty jsou např. koncerty Radůzy, Hany Zagoro-
vé, skupiny 4TET, Věry Martinové, místního Big bandu Blue 
Orchestra, SHOW Lukáše Pavláska, divadelní představe-
ní Commedia finita, Mravnost nade vše, Žebrácká opera,  
Bosé nohy v parku a nebo i hudebně-poetický večer Živá 
slova Josefa Suka.
Přerušeny musely být i Kurzy tance a doufejme, že budou 
moci proběhnout v pozdějším termínu. Konat se nemohou 
ani tradiční podzimní plesy, prodloužené a věnečky taneč-
ních kurzů.
Na období prosince bylo připraveno také několik kulturních 
akcí včetně tradičního Vánočního koncertu každoročně po-
řádaného 26. prosince. Jejich přehled velmi stručně uvádí-
me, ale nepředpokládáme, že by bylo možno je zrealizovat. 
Některé by již nešlo uspořádat ani při uvolnění omezení, 
protože soubory nemohou zkoušet a nacvičovat svá před-
stavení.

PROSINCOVÁ NABÍDKA BYLA TATO:
ÚT 1.12. KONCERT UČITELŮ ZUŠ                       Koncert 
ÚT 8.12. J.A.NÁHLOVSKÝ a PEPA ŠTROSS            Zábavný pořad 
ČT 10.12. AEROBIC STUDIO DVOJKA                     Aerobic show
NE 13.12. POHÁDKY NA VÁNOCE         Pořad pro děti a rodiče
ST 16.12. ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ                                         Koncert
SO 19.12. ŠTÍSKO A POPĚNKA                Pořad pro děti a rodiče
SO 26.12. LEONA MACHÁLKOVÁ a orchestr V. MARKA

Vánoční koncert

Pokud by vývoj epidemiologické situace umožnil pořádá-
ní kulturních akcí již v prosinci 2020, budeme veřejnost 
informovat na www.kdjs-sedlcany.cz, na FB profilu KDJS, 
na našich vývěskách a výlepem plakátů v Sedlčanech 
a okolí.
Pro majitele vstupenek máme informaci, že vstupenky 
zůstávají v platnosti na nové termíny představení a naší 
prioritou je zajistit náhradní termíny a představení neru-
šit. Jsme optimisté a věříme v návrat k normálnímu živo-
tu, do kterého kultura nepochybně patří.

PLÁNOVANÉ AKCE
NA LEDEN 2021

ST 6.1. KDO NEPLÁČE NENÍ ČECH  - L.Pavlásek Show 

ST 13.1. BLÍZKÉ SETKÁNÍ…TENTOKRÁT S HANOU
MACIUCHOVOU                                      Předplatné poezie

NE 17.1. PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE  
 Pohádka pro děti

ČT 21.1 S PYDLOU V ZÁDECH 
- Div. společnosti Josefa Dvořáka                           Divadlo

ST 27.1. ŠMOLDASŮV DRZÝ JAZZYK
- I. ŠMOLDAS a ANTIKVARTET       Zábavný pořad

ČT 28.1. POSEDLÍ DAKAREM – 2021     Show - beseda



 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY

ADVENTNÍ PRŮVOD
Současná situace nám nedovolí setkat se v letošním adventu 

při tradičním průvodu na sedlčanském náměstí. Dovolte, aby-
chom vám alespoň připomněli postavy tohoto průvodu. Posta-
vy jsou řazeny tak, jak jdou v průvodu (i v kalendáři) za sebou. 
Název advent pochází z latinského „adventus“ (příchod) a je 
to začátek liturgického roku. A proč začíná adventní průvod 
právě svatým Martinem? První zmínky o adventu jsou známé 
z druhé poloviny 4. století. Západní církev tehdy slavila advent 
na různých místech různě dlouho. Především v Itálii a Francii 
začínal již první neděli po sv. Martinu. Na konci 6. století papež 
Řehoř Veliký zredukoval počet nedělí na čtyři a k celkovému 
sjednocení došlo až ve 12. století. My se tedy držíme onoho 
širšího pojetí. Hlavním důvodem je připomenutí už mnohdy 
zapomínaných postav historie a také pestrost průvodu. Tuto, 
v Sedlčanech novou tradici, jsme zahájili za pomoci sedlčan-
ských ochotníků v roce 2013. Tehdy průvod čítal 12 postav 
a zastoupeny nebyly zdaleka všechny. V roce 2019 nás v kom-
pletním průvodu šlo již 35. Pevně věříme, že se k nám budou 
přidávat další a další a vytvoříme opravdu krásnou podívanou 
a tradici. Je to důležité pro naši budoucnost.   

11.11. Svatý Martin – římský voják, který chtěl být křesťa-
nem. Polovinu svého pláště daroval promrzlému, nahému žeb-
rákovi. V dřívějších dobách se chodívaly martinské koledy. 

25.11. Svatá Kateřina – byla za svou křesťanskou víru mu-
čena v kole a sťata. Na svatou Kateřinu se nesmělo pracovat 
s ničím, co mělo kola a také se konaly poslední taneční zábavy 
před dobou adventní.

4.12. Svatá Barbora – na svatou Barboru chodívaly ženské 
bytosti v dlouhých volných šatech s rozpuštěnými vlasy nebo 

závojem. V ru-
kou nosily met-
ličky k potrestá-
ní nezbedníků.                
Mumlaly „mu-
lisi, mulisi“ – 
modli se, modli 
se.

6.12. Svatý 
Mikuláš, čerti 
a anděl – Mi-
kuláš je vysoký 

Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 186, 725 826 122
www.knihovna-se.cz, mek@knihovna-se.cz

Otevírací doba: 
P0 - ST 9 - 18 hod., ČT zavřeno, 
PÁ 9 - 20 hod., SO 9 - 12 hod.

Milí čtenáři, návštěvníci a přátelé knihovny,
advent by měl být tradičně dobou rozjímání a usebrání se. Ne 
vždy se nám to daří, často je advent spíše obdobím předvánoč-
ního shonu a stresu.
Letos nás okolnosti k onomu klidu přímo vybízejí. Zastavme 
se, zpomalme, nadechněme se a važme si chvil, které můžeme 
strávit s našimi blízkými. Provoňme je skořicí, vanilkou a jeh-
ličím. Zazpívejme si koledy, připomeňme si adventní tradice 
a užijme si chvil pohody. 

Jaké mít vánoční a novoroční přání?
My bychom si moc přály, abychom se s vámi mohli ve zdraví 
a bez obav setkávat v knihovně nad knížkami, při vernisážích, 
besedách, s dětmi při pohádkovém čtení a výtvarných dílnách 
a při mnoha jiných příležitostech. 
Jsme tu pro vás, myslíme na vás i v době různých opatření 
a vážíme si vaší podpory.
Těšíme se až se opět opravdu, ne virtuálně, setkáme.

Sedlčanské knihovnice

muž, bíle oblečený s biskupskou čepicí, doprovází ho čerti 
a anděl. Mikuláš symbolizuje štědrost, anděl dobro a čert zlo.

7.12. Svatý Ambrož – hlavu Ambrože kryje černá, homolo-
vitá čepice se závojem přes obličej. Na sobě má bílou košili 
a v rukou koště a uzlíček s cukrovinkami. Ambrož se objeví 
za soumraku, láká děti na sladkosti a pak je s koštětem honí. 

13.12. Svatá Lucie – Lucky chodily v dlouhém bílém plášti 
s dlouhým zobanem. V chalupě postávaly u oken a mlčely nebo 
vymetaly smetí husí perutí. Na svatou Lucii se nesmělo příst 
ani drát peří. Lucky jinak peří rozfoukaly a vřetena odnesly.

Perchta – je ustrojena do kožichu se zvířecí hlavou. Perchta 
má velký nůž, u pasu koudel a putýnku. Jako jediná chodila 
kdykoli během adventu.

V průvodu dále následují darovníci, husar, kuchař, kominík, 
ponocný. 

Na závěr jde Svatá rodina – Panna Marie s Ježíškem a sva-
tým Josefem. 

Průvod uzavírají Tři králové: 
Baltazar – mouřenín držící zlatou nádobu a kadidlo. Je oble-

čen do dlouhého pláště, podkasaných kalhot, košile a vysokých 
bot. Na hlavě má zelený turban. 

Kašpar – jeho tradiční oděv jsou široké orientální kalhoty 
a modrý plášť. Na hlavě má turban s královskou korunou 
a v rukou drží nádobu s myrhou.

Melichar – je oděn do červeného pláště s hermelínovou ko-
žešinou. Před jesličkami obvykle klečí a u nohou má položenou 
královskou korunu a žezlo. 

Víte, proč chodí Mikuláš, Barbora, Lucie a další o den dřív?
Velmi zjednodušeně řečeno, pro naše předky začínal nový 

den západem slunce, ne až po půlnoci. Ráno potom nastalo 
v okamžiku, kdy 
slunce vyšlo. Ni-
komu přitom ne-
vadilo, že v létě 
to bylo o mnoho 
hodin dřív než v 
zimě. Východem 
slunce udeřila 
nultá hodina, v 
poledne pak bylo 
šest hodin a večer 
při západu slunce 
dvanáct.



Otevírací doba:
leden - březen: ÚT, ČT, PÁ: 9 - 12 hod., ST: 9 - 12 hod. a 13 - 16 hod.
duben - květen: ÚT - PÁ: 9 - 12 hod. a 13 - 16 hod., SO: 9 - 12 hod., NE: 13 - 16 hod.
červen a září: ÚT - NE: 9 - 16 hod., ST: 9 - 17 hod.
červenec - srpen: PO - NE: 9 - 16 hod., ST: 9 - 17 hod.
říjen - prosinec: ÚT - PÁ: 9 - 12 hod. a 13 - 16 hod., NE: 13 - 16 hod.

 
MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY

Tyršova 136 
264 01 Sedlčany
tel./fax: 318 821 240  
www.muzeum-sedlcany.cz

PŘIPRAVUJEME:
Výstavu Šárky Krámské 

– Šperky, vernisáž se koná ve čtvrtek 7. ledna 2021

čtvrtek 3. prosince od 18. hod.
VÝSTAVA

Srdečně Vás zveme na vánoční prodejní výstavu

 „MEZNÍKY“
Veronika Hejhalová – keramika  

Věra Dlouhá – aranžmá, keramika
Zahájení výstavy se koná ve čtvrtek 3. prosince od 18 hodin.
Výstavu si mohou návštěvníci prohlédnout do neděle 3. ledna 
2021.                                                                Vstupné dobrovolné.

Ve STÁTNÍ SVÁTEK ve čtvrtek 24. prosince je ZAVŘENO.
Ve STÁTNÍ SVÁTEK v pátek 25. a v sobotu 26. prosince 
je OTEVŘENO 9 - 12 a 13 – 16.
V neděli 27. prosince je OTEVŘENO 9 - 12 a 13 – 16.
Na SILVESTRA ve čtvrtek 31. prosince je OTEVŘENO do 
14 hodin.
Ve STÁTNÍ SVÁTEK v pátek 1. ledna je OTEVŘENO 
13 – 16.
V sobotu 2. a v neděli 3. ledna je OTEVŘENO 9 - 12 
a 13 – 16.

středa 16. prosince v 19 hod.
VEČER PŘI SVÍČKÁCH

VEČER SE ZPĚVÁKEM 
A KLAVÍRISTOU HONZOU JAREŠEM
Vystoupení mimořádně disponovaného zpěváka, výborného 
klavíristy, jediného nevidomého absolventa Pražské konzerva-
toře a dvanáctinásobného vítěze hitparády Českého rozhlasu.
Honza předvede vlastní 
repertoár a rovněž zná-
mé skladby české i svě-
tové populární hudby.

Vstupenky je možné 
objednat telefonicky 
na čísle: 318 821 240. 
Zakoupené vstupenky 
na zrušené představe-
ní, které se mělo konat 
12. března, resp. 22. 
října 2020, zůstávají 
v platnosti.
 

Vstupné 100,-
Délka cca 90 minut.

středa 16. prosince
od 19 hodin

vstupné 100 Kč

www.muzeum-sedlcany.cz

www.honzajares.cz

Večer
při svíčkách

patří mezi pozoruhodné osobnosti
současné hudební scény.

Mimořádně disponovaný zpěvák, výborný klavírista, 
dvanáctinásobný vítěz hitparády Českého rozhlasu 
a jediný nevidomý absolvent Pražské konzervatoře 
v historii této školy.
Honza vystupuje sólově nebo s doprovodnou kapelou. 
Vedle vlastního repertoáru prezentuje rovněž známé 
skladby české i světové populární hudby.

……  hhuuddbbaa  jjee  lléékk,,
ddookkttoorreemm  dduuššíí,,
nneeddáá  ssee  vviidděětt,,
ssttaaččíí  ddvvěě  uuššii……

Vstupenky v předprodeji na pokladně muzea
Vstupenky z původních termínů vystoupení zůstávají v platnosti.

Městské muzeum Sedlčany vás srdečně zve na vánoční prodejní výstavu

Mezníky
VVeerroonniikkaa  HHeejjhhaalloovváá  &&  VVěěrraa  DDlloouuhháá

Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 3. prosince v 18 hodin.

33..  pprroossiinnccee  22002200  –– 33..  lleeddnnaa  22002211

Otevřeno:
prosinec 

Út-Pá: 9-12 a 13-16
Ne: 13-16

leden
Út, Čt, Pá: 9-12
St: 9-12 a 13-16

www.muzeum-sedlcany.cz

do neděle 3. ledna 2021
VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany a KDS Sedlčany
pro Vás připravily výstavu

 „70 LET KDS SEDLČANY“. 
Na konci letošního roku uběhne 70 let od založení KDS Sedl-
čany. Na výstavce v městském muzeu si můžete toto výročí 
s námi připomenout. Vy-
staveny zde jsou zakládací 
listiny družstva, portréty 
zakladatelů i fotografie z vý-
roby a každodenního života 
v KDS. K vidění je také prů-
řez nožířskými výrobky od 
50. let minulého století do 
současnosti.

Vystavené materiály si mů-
žete prohlédnout do nedě-
le 3. ledna 2021.

Vstup zdarma.



Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové

HISTORIE

LITOGRAFIE

LOUTKOVÉ DIVADLO – 1. ČÁST
Každé umění, tedy i divadelní uctívá velké 

myšlenky a velké činy, uctívá krásu i ctnost 
a činí život šťastným. A právě dřevěná ústa 
aktérů dovedou říci, co živá nikdy neumě-
jí a v této těžké době také říci mohla. Tak 
bylo 8. prosince 1939 v Sedlčanech otevře-
no a uvedeno v činnost loutkové divadlo. 
Během své činnosti se probilo do řad před-
ních scén. Zákulisí bylo bohatě vybavené 
všemi moderními pomůckami, množstvím 
dekorací s kruhovým horizontem, jevištěm 
s propadly a skleněnou výměnnou podla-
hou pro pohádková kouzla a bohaté zaří-
zení osvětlovací i rozhlasové. Samozřejmě 
byl celý divadelní aparát udržován v cho-
du značným počtem rukou a hlav, svorně 
a přesně pracujících od finančního úřed-
níka až po studenty a učedníky. Poslední 
představení se konalo 21. března 1943. 
V tomto roce se totiž museli obyvatelé 
města Sedlčan vystěhovat a uvolnit měs-

to pro cvičiště SS. Divadlo bylo odvezeno 
k panu Bílkovi do Skoupého, který ho 
ochotně přechovával po celou dobu války.

Po roce 1945, po opětném nastěhová-
ní obyvatel do původních příbytků a míst, 
nebylo možné začít s provozem divadla, 
protože sokolovna a celé Sedlčany byly 
zničeny k nepoznání a trvalo velmi dlouho, 
než mohla být vybudována kdysi 
vzorná loutková scéna. Až 15. srp-
na 1947 byl uveřejněn v „Práci“ 
článek, že se Fr. Kroufek opět ujal 
úkolu vybudovat loutkovou scénu a 
že sedlčanské děti opět uvidí svého 
Kašpárka. A tak 21. prosince 1947 
odpoledne byla zahájena nová 
sezona, kdy oživli dřevění aktéři 
a spolu s nimi několik zručných ru-
kou a dobrých recitátorů. V tomto 
roce byly sehrány 3 představení. 
Divadlo navštívilo celkem 328 dětí 
a 100 dospělých.

Tato grafická technika vznikla v roce 1796 
– a vlastně úplně náhodou, když se Alois 
Senefelder (mimochodem pražský rodák) 
pokoušel najít nový a levný způsob rozmno-
žování svých divadelních her. 

Tisk je založen na jedinečných chemic-
kých vlastnostech kamene ze skupiny 
třetihorních vápenců. Vyskytoval se pouze 
v Solenhofenu v Bavorsku, kde je však již 
nenávratně vytěžen. Tento kámen dokáže 
přijímat vodu a mastnotu. Je možné na něj 
kreslit mastnou křídou a vytvořit jemnou 

tužkovou kresbu, lavírovat tuší, leptat v plo-
še, vytvořit perokresbu či kamenorytinu. Při 
vlastním tisku každého jednotlivého archu 
je třeba kámen navlhčit přesně určeným 
množstvím vody. To už závisí na zručnos-
ti tiskaře, který se tak stává rovnocenným 
partnerem výtvarníka.

Ve 30. letech 19. století se objevila chro-
molitografie, vícebarevná litografie. Na 
každém kameni se zvlášť připravily plochy 
jedné barvy a pak už záleželo na přesnosti 
soutisku jednotlivých vrstev.

Postupně si litografii oblíbili malíři a gra-
fici slavných jmen, například Eugène De-
lacroix, Henri de Toulouse-Lautrec nebo 
Francisco Goya. Koneckonců výrobu lito-
grafie můžeme krátce zahlédnout ve For-
manově filmu Goyovy přízraky (2006), kde 
její pomocí Goya rozmnožuje svá satirická 
vyobrazení církve.

V současnosti se tato technika používá 
jak ve volné tvorbě, tak pro náročné zákaz-
níky, kteří chtějí originální pozvánky, navští-
venky nebo novoročenky, je vyhledávána 
k ilustraci reprezentativních výtisků knih.

Portrét mladé šlechtičny Caroline Deym 
(rozené Buquoy) z roku 1847. Autorem 
je právě J. Kriehuber. Vidíme, že litografie 
dovolovala zachytit i velmi jemné detaily 
a stíny.

Režie: Fr. Kroufek
Hlasy: Vondrová – Kaprálková, Hrůša, Dvo-
řák, Zouzalová, Dr Kareš, Ing Kaprálek, Hru-
bý, Ratajová.
Loutky vedli: Stibor, Rebcová, Kroufek, Ko-
courek.
Scéna: F. Kroufek
Pokladna: Kalous, Hrubý

Autoportrét Josepha Kriehubera (15. 
prosince 1800 – 30. května 1876) z roku 
1860. Kriehuber byl vídeňský litograf, letos 
by oslavil 220. narozeniny. Věnoval se pře-
devším portrétům šlechty a vládních úřed-
níků, vytvořil řádově tisíce litografií.

František Kroufek

Podobiznu Michaela Maxe hraběte von 
Althann sice vytvořil A. Tilch, ale jedná se 
o totožnou techniku. Obraz vznikl v roce 
1841.



Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi, 
máme před sebou poslední měsíc letošního, velice náročného roku. Připravila jsem si pro Vás informace o Krčí-
nově cyklostezce a značce Toulava – regionální produkt.

3. listopadu 2020 
Sdružení obcí Sedlčan-

ska a Společenství Krčínova cyklostezka 
BES, s.r.o. a M-Silnice, a.s. podepsali proto-
kol o předání a převzetí díla. Co to zname-
ná? Po odstranění drobných vad a nedoděl-
ků bude cyklostezka hotová, ale pro cyklisty 
je stále staveništěm a to až do doby vydání 
kolaudačního rozhodnutí. Abychom mohli 
podat žádost o vydání kolaudačního sou-
hlasu musí být geodety provedeno skuteč-
né zaměření cyklostezky. Pokud vše půjde 
dobře, mělo by se zvládnout do konce to-
hoto roku. Součástí žádosti je samozřejmě 
doložení všech požadovaných dokumentů.

Na závěr bych chtěla poděkovat městu Sedlčany za to, že mi dalo i v letošním roce možnost prezentovat činnost a aktivity Sdružení obcí Sedlčanska 
a turistické oblasti TOULAVA, o.p.s. jejichž jsme, jako Sedlčansko, součástí. Věřím, že informace jsou pro vás zajímavé a přínosné. 
Nám všem bych chtěla popřát klidný závěr roku a především pevné zdraví. Velice si přeji, aby příští rok byl pro nás lepší. ☺           

Děkuji Štěpánka Barešová

CYKLOSTEZKA SEDLČANY-PRČICE
(KRČÍNOVA CYKLOSTEZKA) BYLA PŘEDÁNA

NOVÉ VÝROBKY ZÍSKALY ZNAČKU TOULAVA - REGIONÁLNÍ PRODUKT

SDRUŽENÍ OBCÍ SEDLČANSKA / TOULAVA, o.p.s.

Práce na „Krčínovce“ pro nás ještě nekon-
čí, ba naopak. Nyní přijde to nepříliš oblíbené 
„papírování“. – uzavření fakturace s dodava-
telem, - uzavření fakturace s BOZP a TDI, - žá-
dost o vydání kolaudačního souhlasu, - vy-
účtování dotace SFDI, - vyúčtování dotace SK, 
- vyúčtování individuální účelové dotace měst 
a obcí, - obrovská práce starostů s uzavíráním 
smluv s vlastníky pozemků (doposud Smlou-
vy o smlouvách budoucích), - zpracování pro-
jektu na přeznačení cyklotras na Sedlčansku 
v návaznosti na „Krčínovku“ a následná přez-
načení, - přeložení části Greenway Praha 
– Vídeň č. 11 na cyklostezku, zhotovit plán 
údržby a vybrat dodavatele atd., atd.

Značka TOULAVA - regionální produkt je 
součástí celorepublikové sítě regionálních 
značek, které spravuje Asociace regio-

nálních značek. Podobnou značku najdete například na Šumavě, 
v Beskydech, na Hané atd. V našem případě ji uděluje a kvalitu vý-
robků a služeb hlídá turistická oblast Toulava. Značku v současnos-
ti používá 26 výrobků a 2 služby v naší turistické oblasti. Najdete 
je na webu www.toulava.cz/sluzby-a-vyrobky a na stránkách ARZ 
www.regionalni-znacky.cz/toulava - informace o nově certifikova-
ných výrobcích bude doplněna v nejbližších dnech.

Toulava se od 22. 10. 2020 může pyšnit dalšími výrobky se znač-
kou TOULAVA - regionální produkt. Dvanáctičlenná komise se kvů-
li koronavirovým opatřením sešla poprvé v historii online. Každý 
uchazeč musí splnit předepsaná kritéria tak, aby v jednotlivých 
kategoriích získal alespoň 10 bodů. Hodnotí se především tradi-
ce, poměr ruční výroby, specifičnost pro region, použití místních 
surovin a výjimečné vlastnosti výrobku. Certifikát je udělován na 
3 roky, poté držitel žádá o jeho obnovení. 

ZNAČKU ZÍSKALI: 

Slavností otevření „Krčínovky“ plánu-
jeme na jaro příštího roku, budete o něm 
včas informováni prostřednictvím tisku. 

Držte nám pěsti, ať „úřednického šimla“ 
zvládneme hladce a bez problémů. ☺

Dalších 11 výrobců a poskytovatelů služeb si certifikát prodlou-
žilo: Včelí med - Ondřej Čichovský, Kraslice - Jitka Novotná, Med 
z Horního Borku - Petr Písařík, Užitková keramika z Tábora- Jarosla-
va Pospíšilová, Coffee Tábor Obývák bar - Zdeněk Plášil, Relax ho-
tel-penzion-restaurace MONÍNEC, Vinný bar a pension Thir Tábor, 
Vinuté perle z Chotovin - Hana Junová, Vrtané a drátované kraslice 
a drátované doplňky Vlasta Bardová, Pletené a háčkované výrobky 
Krása domova - Jolana Píchová, Bechyňská keramika Petr Kabát.
Podrobné informace o možnosti získání značky Toulava – regionál-
ní produkt dalším zájemcům rádi poskytneme – info@toulava.cz. 
V minulém čísle Radnice jsem Vás informovala o připravovaném 
e-shopu, který se už začíná plnit právě těmito produkty. Neváhej-
te podpořit místní podnikatele a poraďte Ježíškovi, kde může 
sehnat ten pravý dárek pro vaše blízké a přátele. ☺

Prčická keramika od paní 
Kabíčkové, ručně točené 
a malované hrnky, talíře, ale 
i keramické sošky, nebo květi-
náče.

Hrejkovické zelí, které v Hrejkovi-
cích nedaleko Milevska nakládá a vy-
rábí pan Hřebík. Zelí dělá dle starého 
rodinného receptu ještě po své babič-
ce a nepoužívá žádné konzervanty.

Rybí delikatesy Happy fish deli-
cates, které vyrábí rodina Horova 
z vlastního chovu Sumečka afric-
kého v Hrobech. Z ryb dokáží dělat 
úžasné věci, nejen klasickou uze-
nou rybu nebo rybí salát, ale třeba 
i klobásu, či šunku. Koupit je můžete 
v prodejně v Táboře.

Káva z Putovní pražírny, kterou na Tábor-
sku praží pan Broukal, se mezi táboráky sta-
la oblíbenou. Kromě výborné kávy pořádá 
Putovní pražírna i degustace, kurzy pražené 
kávy a další záležitosti.

Háčkované výrobky a dekora-
ce ze Stádlece vlastnoručně vyrá-
bí paní Havlová právě ve Stádleci 
nedaleko Bechyně. Můžete si u ní 
pořídit různá zvířátka, košíky, pod-
tácky, kabelky, nebo třeba obal na 
lahev vína.



hou účastnit zajímavých akcí, které jsou pro 
ně pořádány. Také čekáme na vyhodnocení 
stipendijního grantu pro naše dvě nadané 
studentky, které by chtěly studovat chemii 
i v budoucnu.                                         GaSOŠE

HVĚZDÁRNA / RŮZNÉ

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH
Prosinec, měsíc nejdelších nocí, je naklo-

něn potřebám astronomů amatérů trvá-
ním temné noci až 14 hodin. Při takových 
podmínkách za předpokladu bezmračné 
oblohy se dá pořídit řada 1700 snímků vy-
brané části oblohy a získat podklady pro 
fotometrické vyhodnocení až 10 000 stop 
hvězd na každém snímku. To v případě, že 
si vybereme některou část Mléčné dráhy. 
Při jejich zpracování, které je zaměřené na 
sledování vybrané proměnné hvězdy, je 
pravidlem, že objevíme na stejných sním-
cích dalších třeba i několik desítek nových 
proměnných hvězd. Jsme jejich objevite-
li. Dnes jsou již k disposici obrazová data 
z přehlídkových dalekohledů dostupná 
všem, v nichž se skrývají informace o těch 
samých hvězdách. Pak stačí svoje vlastní 
pozorování propojit s těmito daty a poho-
dlně stanovíme dobu oběhu u zákrytových 
proměnných nebo periodu pulzující hvězdy 
a další náležitosti. Z komplexnějších sou-
borů dat pak vyčteme, že systém může 
být čtyř-hvězdou nebo jiným zvláštním 
systémem, pak už je jen malý krok k uve-
řejnění odborné objevitelské práce. 
To je krátký návod jak se stát náruživým as-
tronomem amatérem.

V současné době přístrojové vybavení 
umožňuje objevovat nové proměnné hvěz-
dy a sledovat tranzity exoplanet na určité 
úrovni citlivosti a přesnosti zpracování 
a nezbytném polo-robotickém provozu da-
lekohledů. Samozřejmě sníme o úplném 
robotickém provozu hvězdárny, tj. otevře-
ní kopule, nastavení dalekohledů a kamer 
a následném exponování řady snímků. Pak 
z pohodlí domova sedíce u počítače proces 
ukončíme a kopuli zavřeme. Tak fungují i ty 
největší dalekohledy světa.
V prosinci nás čekají klasická souhvězdí zim-

ní oblohy. Vrcholící Andromeda s předchá-
zejícím Pegasem je dominantou vysoko nad 
jižním obzorem. Velmi nízko nad jižním ob-
zorem bude barevně blikat jasný Fomalhaut 
z Jižní ryby. K západu se chystají souhvězdí 
Labuť, Lyra a Orel s jasným Denebem, Vegou 
a Altairem. Na východě je pak nahradí jasný 
Betelgeuze, Capella a Aldebaran z Orionu, 
Vozky a Býka.

POZOROVACÍ PROGRAM
PRO VEŘEJNOST

Hvězdárna otevřena každý pátek a so-
botu od 18 hod. do 21 hod. pokud je as-
poň polojasno, kdy v mezerách mezi mraky 
můžeme spatřit vybrané objekty. Při větší 
oblačnosti nebo zcela zatažené obloze je 
hvězdárna uzavřena. V případně nejasných 
podmínek, volat 777 285 444.

Měsíc – Na večerní obloze v pátek nebo 
sobotu 4., 5., 18., 19., 25. a 26. prosince. Nov 
14.XII., první čtvrť 22.XII. a úplněk 30.XII.

Planety – Na večerní obloze Mars, Jupi-
ter, Saturn, Uran a Neptun.

I v tomto školním roce se naše škola GaSO-
ŠE Sedlčany zapojila do grantového progra-
mu pro školy, který vyhlašuje Nadace Unipet-
rol. Podmínkou pro získání finanční podpory 
je vypracování vědeckého projektu. Ty nej-
zajímavější a nejpřínosnější práce, které 
vybere Rada projektu a schválí Správní rada 
Nadace, získají finanční podporu. Náš pro-
jekt, zaměřený na tandemovou výuku che-
mických laboratorních cvičení, byl úspěšný 
a podařilo se nám tak získat finanční podpo-
ru v hodnotě 63 tisíc Kč na nákup reagencií 
a dovybavení chemické laboratoře. Ve stře-
du 21.října 2020 přijela ředitelka Nadace 

SPOLUPRÁCE S NADACÍ UNIPETROL POKRAČUJE I ZA ČASŮ KORONY

Unipetrol paní Lucie Pražáková spolu s pro-
jektovou manažerkou Kristýnou Žibritovou 
si prohlédnout naši školu. Učitelka chemie 
D. Grinová je seznámila se záměrem a rea-
lizací celého projektu. Dále jim ukázala che-
mickou laboratoř a vybavení, které jsme po-
řídili za finance z minulých úspěšných grantů 
od Nadace. Pokusy, které předvedla bohu-
žel sama, protože v této době již na školách 
probíhala distanční výuka, měly úspěch. 
Paní Grinová sklidila pochvalu za aktivitu 
a netradiční přístup k výuce chemie. Jsme 
rádi, že se naše spolupráce s Nadací Unipet-
rol úspěšně rozvíjí a že naši studenti se mo-

V minulosti v tomto čase jste byli zvyklí na 
pozvánky na veřejné bruslení, do tělocvičny 
nebo do sauny. To je bohužel nemožné. Spor-
tování je vládními nařízeními sice omezené, 
nicméně individuální sportování v přírodě 
i na venkovních sportovištích je ne jen dovole-
no, ale dokonce doporučováno. 

Při dodržování aktuálních nařízení je možné 
využít tato sportoviště:

Městský stadion Taverny se svojí novou tar-
tanovou atletickou dráhou, volnočasový pro-
stor v Luční ulici, nebo hřiště s umělou trávou.

Ostatní objekty – Galaxie, kulové hvězdo-
kupy, mlhoviny otevřené hvězdokupy a další.

Úkaz – Jupiter v konjunkci se Saturnem. 
Jupiter jižně pouhých 0,1o, tj. přibližně jed-
na pětina měsíčního úplňku.

Telefonickým dotazem zjistěte, zda bude 
hvězdárna otevřena.

Pro organizované návštěvy je možné do-
hodnout jiný den než pravidelný pátek nebo 
sobotu na telefonu 777 285 444.

 František Lomoz

SPORT A KORONAVIRUS

Samozřejmě by bylo vhodnější, kvůli ven-
kovním teplotám, sportovat uvnitř. Tělocvič-
ny se otevřou hned, jak to situace dovolí. 
Horší to bude s otevíráním zimního stadionu. 
Z důvodu vysokých nákladů na chlazení ledo-
vé plochy se led nechal rozpustit a nový led se 
bude dělat až bude povolen neomezený vstup 
veřejnosti do vnitřních sportovišť.

Aktuálně otevřená sportoviště sledujte na 
našem webu www.arealysedlcany.cz

Pevné zdraví a šťastné prožití vánočních svátků 
přejí zaměstnanci Sportovních areálů Sedlčany.



USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 51/2018-2022 ZE DNE 11. LISTOPADU 2020

Rada města Sedlčany na tomto zasedá-
ní přijala soubor celkem 9 specifických 
usnesení, a to v následném členění jed-
notlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jed-
nání Rady města Sedlčany ze dne 21. října 
2020 (RM č. 50/2018-2022) a doplňující 
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 51-
883/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila: 
▪ Rozpočtové opatření č. 4/2020, a to 
v plném rozsahu všech aktuálních a navr-
žených rozpočtových změn. Předmětem 
tohoto opatření je zvýšení příjmů rozpoč-
tu města Sedlčany na rok 2020 o částku ve 
výši 1.168,00 tis. Kč a zvýšení výdajů roz-
počtu města Sedlčany na rok 2020 o část-
ku 1.360,00 tis. Kč. Příjmy po provedené 
úpravě budou činit celkem 252.163,00 tis. 
Kč; výdaje budou činit celkem 247.560,00 
tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto 
opatření do dříve schváleného rozpočtu 
města Sedlčany na rok 2020 bude pře-
bytkový částkou 4.603,00 tis. Kč (RM 51-
884/2018-2022);
▪ podle předloženého návrhu Městského 
úřadu Sedlčany, Odboru majetku, „Plán 
inventarizace majetku, závazků a pohle-
dávek města Sedlčany ke dni 31. prosince 
2020“, a to včetně složení hlavní inventa-
rizační komise a dílčích inventarizačních 
komisí s tím, že inventura bude zahájena 
dne 1. prosince 2020 a ukončena nejpoz-
ději dne 31. ledna 2021 (vizte přílohy, kte-
ré jsou nedílnou součástí tohoto Zápisu 
z 51. jednání RM, tj. Plán inventarizace 
majetku, závazků a pohledávek města 
Sedlčany ke dni 31. prosince 2020, hlavní 
inventarizační komise, dílčí inventarizační 
komise); (RM 51-886/2018-2022);
▪ aby byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 
4/I. patro) v Domově s pečovatelskou služ-
bou Sedlčany, na adrese Sedlčany, ulice 
28. října č. p. 172, 264 01 Sedlčany, který 
byl uvolněn po zemřelém smluvním uživa-
teli, byl nově přidělen žadateli, dosud trvale 
bytem Sedlčany (RM 51-887/2018-2022);
▪ finanční podporu pro AVALONE, 
z. s., právní forma: zapsaný spolek; IČO 
22844511; se sídlem žadatele na adrese 
Sedlčany, osada Libíň č. p. 27, 264 01 Sedl-
čany, v částce podpory 5.000,00 Kč (v sou-
boru výroků usnesení RM 51-889/2018-
2022);
▪ na základě podané Žádosti o uvolnění fi-

nančních prostředků (č. j.: ŽP/22371/2020 
přijatá dne 9. listopadu 2020) vyplatit 
podporu ve výši 20.000,00 Kč z rozpočtu 
města Sedlčany na rok 2020 alokovaných 
prostředků s ohledem na uzavřenou Ve-
řejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
ze dne 24. února 2020, a to z Programu 
města Sedlčany na podporu kvality ži-
votního prostředí v rozpočtovém období 
2020 s podporovanou aktivitou „Výstavba 
domovních čistíren odpadních vod“, pro 
případ žadatele trvale bytem Sedlčany, 
osada Oříkov, na čištění odpadních vod 
z nemovitosti v uvedené osadě (v souboru 
výroků usnesení RM 51-891/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupi-
telstvu města Sedlčany:
▪ schválit prodej nepotřebných pozem-
ků ve vlastnictví města Sedlčany parc. 
č. 219/2, druhem pozemku ostatní plo-
cha, způsobem využití neplodná půda, 
o výměře 374 m2 a parc. č. 774/3, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem využi-
tí ostatní komunikace, o výměře 230 m2, 
vše v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany (loka-
lita Štileček), a to žadateli, trvale bytem 
Praha, za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2, 
tj. celkem 604 m2 za celkovou kupní cenu 
60.400,00 Kč (v souboru výroků usnesení 
RM 51-885/2018-2022);
▪ schválit a podpořit Žádost o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 
2020 (č. j.: MST/22338/2020), která byla 
podána v režimu zákona č. 24/2015 Sb., 
kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a další záko-
ny, subjektem se sídlem podnikání Praha, 
a to částkou 40.000,00 Kč, s využitím po-
skytovaných prostředků na podporu reali-
zace a vydání knihy s názvem „Na cvičišti 
SS“ s podtitulem o historii města Sedlčany 
a okolí v letech druhé světové války v čase 
po záboru oblasti a zřízení výcvikového 
prostoru Waffen-SS v letech 1943-1945 
(RM 51-890/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 
majetku, aby záměr prodeje nepotřebných 
pozemků ve vlastnictví města Sedlčany 
parc. č. 219/2, druhem pozemku ostatní 
plocha, způsobem využití neplodná půda, 
o výměře 374 m2 a parc. č. 774/3, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

ostatní komunikace, o výměře 230 m2, vše 
v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, byl řádně 
zveřejněn na úřední desce Městského úřa-
du Sedlčany (v souboru výroků usnesení 
RM 51-885/2018-2022);
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ma-
jetku, uzavřít Dodatek k Nájemní smlouvě, 
kterým bude uživatelský vztah, resp. doba 
užívání provozovny restaurace s kavárnou 
na Zimním stadionu Sedlčany, Zberazská 
č. p. 152, 264 01 Sedlčany, prodloužena 
do dne 30. listopadu 2025, a to s ohledem 
na vložené investice do objektu ze strany 
uživatele (v souboru výroků usnesení RM 
51-888/2018-2022); 
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 
ekonomickému, aby ve lhůtě nejpozději 
do 30 kalendářních dnů, a to bezhotovost-
ním převodem z účtu města Sedlčany na 
bankovní účet příjemce (zdroj: Smlouva 
o poskytnutí podpory), který náleží žada-
teli, vlastníku podpořeného objektu rodin-
ného domu na vyhotovení domovní čistír-
ny odpadních vod, převedl částku podpory 
v maximální možné výši 20.000,00 Kč (pří-
pad č. j.: ŽP/2719/2020 ve spojení s č. j.: 
ŽP/22371/2020); (v souboru výroků usne-
sení RM 51-891/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyhověla:    
▪ Žádosti o prominutí nájemného na IV. 
čtvrtletí roku 2020 (č. j. MST/22546/2020), 
která byla podána smluvními uživateli pro-
vozovny restaurace s kavárnou na Zimním 
stadionu Sedlčany, Zberazská č. p. 152, 
264 01 Sedlčany, a to z důvodu vynuce-
ného uzavření provozovny s ohledem na 
Vládou ČR vyhlášený 2. nouzový stav (pan-
demie Covid-19) v roce 2020 (v souboru 
výroků usnesení RM 51-888/2018-2022); 
▪ Žádosti o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu města Sedlčany na rok 2020 (č. j.: 
MST/21714/2020), doručené žadatelem 
v režimu zákona č. 24/2015 Sb., kterým 
se mění zákon č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpo-
čtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a další záko-
ny, a to za podmínek a ve schválené výši 
finanční podpory (5.000,00 Kč), která je 
uvedena v individuálním návrhu sestavené 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanč-
ní podpory na činnost a aktivity AVALONE, 
z. s. (vydání kalendáře; ochrana dětí před 
úrazy popálením) v roce 2020 (v souboru 
výroků usnesení RM 51-889/2018-2022).  



SVOZ TKO O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
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Od  můžete využívat kontaktní1. 11. 2020
místo ZP MV ČR na České poště 
Štětkovice 71.

Ve čtvrtek 24.12., v pátek 25.12.2020 
a v pátek 1.1.2021 popeláři nepojedou. Svoz 
TKO a tříděných odpadů v obcích bude z těch-
to dnů přesunut na jiné dny. Místo čtvrtka 
24.12. proběhne svoz TKO již ve středu 23.12., 
kdy popeláři zároveň pojedou i klasický čtvr-
teční svoz. To se bude týkat Sedlčan, Nechva-
lic a Nedrahovic. Svoz TKO v celých Sedlča-
nech tedy proběhne ve středu 23.12.2020. 

Známky na popelnice pro odvoz TKO 
v roce 2021 bude možné zakoupit na Měst-
ském úřadě v Sedlčanech od 4. 1. 2021. 
Stejně jako v předešlých letech budou 
v pokladně na Radnici prodávat známky pou-
ze pro občany. Známky na popelnice pouze 
pro firmy budou v prodeji v pokladně Sedl-

čanských technických služeb s.r.o. Pro občany 
bydlící mimo Sedlčany tuto službu zajišťuje 
příslušný obecní úřad.

Svoz bioodpadů z domácností bude 
v prosinci probíhat jednou za 14 dní v liché 
týdny. Svoz bude v prosinci probíhat pouze 
v liché úterý a středu. V lednu a únoru 2021 
dojde opět k dočasnému sloučení těchto 
dnů a svoz bioodpadů bude probíhat pouze 
v úterý v lichém týdnu. Svoz bioodpadů v úte-
rý 29.12.2020 a ve středu 30.12.2020 bude 
úplně zrušen. První vývoz bioodpadů v roce 
2021 bude v úterý 5.1.2021 a každé další liché 
úterý. Občané mají kdykoli během roku mož-
nost zjistit si na stránkách Sedlčanských tech-
nických služeb, s.r.o. konkrétní datum svozu. 

Je zde kalendář svozu bioodpadů na celý rok 
včetně třeba i zrušených svozů nebo svozů 
přeložených na jiný den.

Překládací stanice odpadů v Kosově 
Hoře i Sběrný dvůr v Sedlčanech budou mít 
o svátcích upravenou provozní dobu. Překlá-
dací stanice přes zimu funguje pouze ve všed-
ní dny. Sobotní provoz zahájí až v dubnu 2021 
pokud k tomu bude příznivá situace. Obě zaří-
zení budou uzavřené ve čtvrtek 24.12., v pátek 
25.12., v sobotu 26.12. a v pátek 1.1.2021. Ve 
čtvrtek 31.12.2020 bude otevírací doba pou-
ze v dopoledních hodinách. V ostatní dny platí 
běžná pracovní doba. 

V průběhu měsíce ledna budou technické 
služby rozmisťovat kontejnery na odstro-
jené vánoční stromky. Kontejnery budou 
přistaveny Na Severním sídlišti (před škol-
kou), na sídlišti Za Nemocnicí, v Olbrach-
tově ulici nebo na Jižním sídlišti v blízkosti 
Petrklíče. Další kontejner občané najdou na 
Novém městě. Kontejnery budou umístě-
ny na tradičních místech co nejblíže místům 
s tříděným odpadem a budou určeny pouze 
na vánoční stromečky bez ozdob a řetězů. 
Každý občan bude mít jako vždy samozřejmě 
možnost odložit svůj stromeček přímo v areá-
lu technických služeb, kde budou stromky ná-
sledně štěpkovány. Stále platí zákaz odkládání 
vánočních stromků k popelnicím. Popelářské 
vozy stromky nesvážejí.
Všem čtenářům přeji příjemné prožití svátků 
vánočních a především hodně zdraví do no-
vého roku.
          Daniel Kolář
 Sedlčanské technické služby, s.r.o.

V SEDLČANECH POMÁHÁ
77 DOBRÝCH ANDĚLŮ

Rádi bychom Vám touto 
cestou velmi poděkova-
li za projevenou důvěru 
a pomoc, kterou jste 
v tomto roce poskytli 
rodinám s dětmi, jež se 

vlivem vážné nemoci dostaly do těžké si-
tuace. Velmi si toho vážíme!
S přáním pevného zdraví a příjemných 
nadcházejících svátků, 

 Šárka Procházková
ředitelka nadace Dobrý anděl

Chcete-li i Vy pomoci rodinám, do jejichž 
osudu zasáhla vážná nemoc, stačí se stát 
Dobrým andělem. Zaregistrujte se na 
www.dobryandel.cz a zvolte libovolnou 
výši příspěvku. Váš finanční dar umožní 
těmto rodinám snadněji zvládat těžkou 
situaci. Navíc jako Dobrý anděl vidíte 
konkrétní příběhy rodin, kterým pomá-
háte a kterým jsou Vaše příspěvky ode-
slány do posledního haléře. Děkujeme!




