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ROZPOČET MĚSTA SEDLČANY
Zastupitelstvo města Sedlčany na veřejném zasedání 

14. prosince 2020 schválilo rozpočet města na rok 2021. 
Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný v příjmové i výda-
jové části ve výši 171.358 tis. Kč.

V příjmové části pracujeme s předpokládanými výno-
sy daní ve výši 107.740 tis. Kč. Predikce daňových výno-
sů na rok 2020 byla o 16 mil. vyšší. Zmrazení ekonomiky 
díky koronaviru přineslo v průběhu roku 16 mil. výpa-
dek a obdobný předpoklad je zatím i na rok 2021. Další 
pokles může způsobit zrušení superhrubé mzdy, 15% 
zdanění příjmů a daňové úlevy. To jsou proměnné, které 
mohou rozpočet města na rok 2021 výrazně ovlivnit, ale 
v době schvalování rozpočtu zastupitelstvem nebyly známé výsledky parlamentní diskuse.  

Výdajová část rozpočtu je sestavena tak, aby byly zajištěny všechny mandatorní a pro-
vozní výdaje města a jeho organizací, včetně obvyklého rozsahu služeb, které pro město 
vykonávají Sedlčanské technické služby, s.r.o. Dále se musíme vyrovnat se závazky, tj. se 
splátkami úvěrů a úroků z úvěrů za dříve provedené investice, které shodou okolností 
dosahují také výše 16 mil. Kč. Do konce roku 2025 budeme splácet úvěr na přivaděč pit-
né vody a do poloviny roku 2023 úvěr na dofinancování nového autobusového nádraží. 
V novém rozpočtu tak zbývá minimum prostředků na investice, opravy a údržbu, které 
jsou rozpočtovány pouze ve výši 4,1 mil. Kč.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud by nás nepostihla pandemie covidu-19 a ekono-
mika fungovala jako v roce 2019 vyrovnali bychom se bez větších problémů se splátkami 
úvěrů, a ještě bychom byli schopni investovat cirka 20 mil. Kč. Realita je však jiná a musíme 
na nepříznivou situaci reagovat výrazným snížením investic.

Vážení spoluobčané,
přeji Vám všem do nového roku hodně štěstí, spokojenosti, a především pevné zdraví. 
Doufám, že se vrátíme co možná nejdříve k normálnímu způsobu života a hrozba pan-
demie koronaviru pomine.

Uzávěrka příštího čísla je v pátek 8.1.2021

Ing. Miroslav Hölzel 
starosta města

Podle aktuální epidemiologické situace budou dárci moci přispět buď hotovostí do 
zapečetěných kasiček a nově také do Virtuální kasičky na sbírkový účet. Na interneto-
vé adrese www.trikralovasbirka.cz bude připravená platební brána, ve které si dárce 
podle PSČ najde svou nejbližší charitu / farnost, které chce přispět. Virtuální kasička 
bude fungovat od 20.12.2020 do 30.4.2021.
PŘÍSPĚVKY ZE SBÍRKY SE VYUŽIJÍ PRO SEDLČANSKÝ DOMÁCÍ HOSPIC KŘÍDLA.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
proběhne v termínu od 1.1.2020 do 24.1.2021.
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OCHRANA UDRŽITELNOSTI ŽIVOTA A JEHO ZDROJŮ

Jak je řešen na Vašem Odboru problém 
s invazními druhy?

Obecně problematiku zaplevelování ře-
šíme okrajově. I na našem území ORP se 
nacházejí nepůvodní druhy tj. druhy, které 
nejsou součástí přirozených společenstev ur-
čitého regionu.

V případech, kdy má nepůvodní druh 
schopnosti, které jej z různých důvodů zvý-
hodňují oproti druhům původním a začne se 
intenzivně rozšiřovat – takový druh pak bývá 
označován jako invazní. Mezi nejznámější 
invazní druhy v ČR patří bolševník velkolepý, 
křídlatky, netýkavka žláznatá, ze živočichů 
pak norek americký, nepůvodní druhy raků, 
slunéčko východní aj.

Konkrétně pak na základě zjištění (např. při 
povodňových prohlídkách) nebo podnětech 
od občanů vyzveme vlastníka pozemku (uži-
vatele) k likvidaci. Zatím vždy došlo k vyřešení 
situace tedy k likvidaci nebo zabránění další-
ho rozšiřování.  

Vodoprávní úřad má na starost řešit havá-
rie, jak při jejich řešení postupuje? 

Především je třeba vysvětlit, co je havárie 
dle vodního zákona. Havárií je mimořádné 
závažné zhoršení nebo mimořádné závažné 
ohrožení jakosti povrchových nebo podzem-
ních vod.

Pokud dojde k havárii dle vodního záko-
na, ten kdo způsobil havárii je povinen činit 
bezprostřední opatření k odstraňování příčin 
a následků havárie. Dále kdo způsobí nebo 
zjistil havárii je povinen ji neprodleně hlásit 
Hasičskému záchrannému sboru ČR (HZS) 
nebo Policii ČR, popřípadě správci povodí. 
HZS dle svého uvážení s ohledem na možnost 
ohrožení jakosti vod informuje příslušný vo-
doprávní úřad, který následně přebírá řízení 
prací při zneškodňování havárie. Vodoprávní 
úřad ukládá provedení opatření k nápravě zá-
vadného stavu. Opatření se ukládají původci 
havárie, jinak jiné právnické osobě, která je 
odborně a technicky způsobilá. Veškerá čin-
nost vodoprávního úřadu je zdokumentována.    

Do vašeho území patří i velká část Orlické 
přehrady, řešili jste tam nějakou havárii?

Ano, poslední byla v loňském roce, kdy 
jsme spolu s kolegy z Příbrami zajišťovali li-
kvidaci havárie na vodní hladině, kde došlo 
k vylití fritovacího oleje z lodě do vody. Plo-
chu olejové skvrny vítr neustále zvětšoval 
a při zásahu se rozšířila na velikost fotbalové-
ho hřiště. Na odstranění se podílely dvě hasič-
ské jednotky, kdy pomocí norných stěn došlo 
k odstranění nejvíce zasažených ploch od ole-
je. Viník nebyl policií zjištěn. 

Jiná havárie byla řešena v Kamenické záto-

ce, kde došlo k potopení luxusní lodi, ve kte-
ré se nacházelo velké množství pohonných 
hmot. Zde muselo být využito potápěčů, kteří 
zjišťovali, zda se v lodi nenachází nějaké oso-
by a zároveň kontrolovali možné úniky kapa-
lin. Akce probíhala převážně v noci a naštěstí 
nebyl nikdo zraněn ani nedošlo k většímu úni-
ku závadných látek.  

V blízkosti Klučenic řešil vodoprávní úřad 
několik let havárii, při které výrobci pervitinu 
při urychleném přesunu, veškeré chemikálie, 
které využívali při výrobě, zlikvidovali ve vyko-
pané jámě u rodinného domu. Náš problém 
spočíval v tom, že se v blízkosti nacházely 
studny. Zde se podařilo policii viníky dopátrat 
a celá trestná činnost je řešena před soudem.  

Jak postupovat, pokud nás obtěžuje zápa-
chem či kouřem soused?

Za nejrychlejší cestu k nápravě považujeme 
osobní domluvu. Pokud domluva nepomůže, 
lze podat podnět na obecní úřad obce s rozší-
řenou působností, Odbor životního prostředí. 
Podle zákona o ochraně ovzduší jsme povinni 
dodržovat přípustnou tmavost kouře. Ve vět-
šině případů je obtěžování zápachem nebo 
kouřem zapříčiněno nedodržením povinnos-
tí provozovatele stacionárního zdroje (kotle, 
krbu apod.). Nejčastěji se jedná o porušení 
povinnosti, že ve stacionárním zdroji lze spa-
lovat pouze paliva k tomu určená výrobcem. 
Provozovatel stacionárního zdroje je dále 
povinen provádět, prostřednictvím odborně 
způsobilé osoby, kontrolu technického stavu 
a provozu spalovacího stacionárního zdroje 
na pevná paliva o celkovém jmenovitém te-
pelném příkonu od 10 do 300 kW včetně. Na 
vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností je provozovatel stacionárního 

zdroje povinen předložit doklad o provedení 
kontroly, že stacionární zdroj je instalován, 
provozován a udržován v souladu s pokyny 
výrobce a zákonem o ovzduší. 

V případě podezření že provozovatel sta-
cionárního zdroje v rodinném domě, v bytě 
nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, ne-
jde-li o prostory užívané pro podnikatelskou 
činnost, porušuje některou z povinností 
provozovatele stacionárního zdroje, u které 
nelze porušení prokázat bez provedení kont-
roly spalovacího stacionárního zdroje, obecní 
úřad obce s rozšířenou působností provozo-
vatele na tuto skutečnost písemně upozorní 
a poučí jej o povinnostech provozovatele spa-
lovacího stacionárního zdroje a o následcích 
opakovaného důvodného podezření na jejich 
porušení v podobě provedení kontroly. Po-
kud opakovaně vznikne důvodné podezření, 
že tento provozovatel nadále nebo opětov-
ně porušuje některou z povinností, je kont-
rolující oprávněn vstoupit do jeho obydlí za 
účelem kontroly dodržování povinností podle 
zákona o ovzduší. Vlastník nebo uživatel těch-
to prostor je povinen umožnit kontrolujícímu 
přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdro-
ji, jeho příslušenství a používaným palivům. 
Při porušování povinností v prostorech uží-
vaných pro podnikatelskou činnost, přísluší 
podnět České inspekci životního prostředí.

V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché 
rostlinné materiály neznečištěné chemickými 
látkami, přičemž obec může vyhláškou stano-
vit podmínky pro spalování suchého rostlin-
ného materiálu nebo jeho spalování zakázat.

Jak postupovat, pokud nás obtěžuje zápa-
chem průmyslový nebo zemědělský zdroj?

U nových zdrojů je možné zápach omezit 
tím, že se zapojíte do povolovacího procesu 
a po příslušném úřadu budete žádat, aby 
podmínky pro zápach v povolení stanovil. 
Kraje mají práva v povolovacím procesu ta-
kovéto limity podle zákona o ochraně ovzduší 
stanovit. Mějme přitom na paměti, že je jed-
nodušší stanovit limit v rámci řádného povo-
lovacího řízení, než prosazovat změny v řízení 
novém. Občané by měli věnovat pozornost 
zejména provozům potravinářským (jatka, 
zpracování ryb, pekárny, pražírny kávy apod.), 
velkokapacitním čistírnám odpadních vod, 
veterinárním asanačním zařízením, provozům 
na zpracování kaučuku a výroby pryže atd.

U stávajících zdrojů je třeba v prvé řadě 
na problém upozornit. Znamená to dát pod-
nět na Českou inspekci životního prostře-
dí, příslušný oblastní inspektorát, oddělení 
ochrany ovzduší, případně další oprávněné 
orgány (krajský úřad, krajskou hygienickou Orlická přehrada
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stanici atd.). Pokud provozovatel bude spl-
ňovat všechny zákonem mu dané podmínky, 
bude nutné u příslušného orgánu (v případě 
integrovaného povolování se jedná o krajský 
úřad) prosadit změnu podmínek v povolení 
k provozu, například v rámci tzv. integrované-
ho povolování. 

Jak je to s povinnou výměnou zastaralých 
kotlů?

Mnoho českých domácností bude mu-
set vyměnit svůj stávající kotel za nový. Díky 
platnosti novely zákona o ochraně ovzduší 
již od září 2022 nebude možné provozovat 
současné kotle na tuhá paliva, které přís-
nějším emisním normám nevyhovují. Tomu, 
kdo zákaz poruší, hrozí pokuta až do výše 50 
tisíc korun. Povinnost výměny kotlů na tuhá 
paliva se týká veškerých spalovacích zdrojů, 
které nebudou splňovat emisní limity a mají 
tepelný příkon od 10 kW do 300 kW. Budou 
moci být v provozu pouze kotle na tuhá pali-
va, které splňují minimálně třetí emisní třídu, 
zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po 
roce 2000. Emisní třídu kotle je možné do-
hledat na výrobním štítku daného kotle nebo 
v jeho dokumentaci.  

Při výměně kotlů lze využít tzv. kotlíkové 
dotace, jejichž poskytovatelem jsou jednot-
livé krajské úřady. Bližší informace získáte 
na internetových stránkách Krajského úřadu 
Středočeského kraje. 

Jak často je třeba provádět kontrolu kot-
le?

Podle zákona o ochraně ovzduší je provo-
zovatel stacionárního zdroje povinen kontro-
lu provádět pravidelně nejméně jednou za tři 
roky prostřednictvím fyzické osoby, která byla 
proškolena výrobcem spalovacího stacionár-
ního zdroje a má od něj udělené oprávnění 
k jeho instalaci, provozu a údržbě (odborně 
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způsobilá osoba), kontrolu technického stavu 
a provozu spalovacího stacionárního zdro-
je na pevná paliva o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, 
který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní 
soustavu ústředního vytápění. Pokud byla, 
v témže kalendářním roce, na který připadá 
kontrola technického stavu a provozu, pro-
vedena pravidelná kontrola provozovaného 
kotle podle zákona o hospodaření energií, 
považuje se tím kontrola technického stavu 
a provozu podle tohoto zákona za splněnou. 
Toto ustanovení zákona o ochraně ovzduší 
v sobě zahrnuje dvě na sebe navazující povin-
nosti. Za prvé je to povinnost provozovatele 
spalovacího stacionárního zdroje jednou za 
tři roky nechat provést kontrolu technického 
stavu a provozu spalovacího stacionárního 
zdroje ze strany odborně způsobilé osoby. Za 
druhé je to povinnost předložit doklad o pro-
vedení této kontroly v případě vyžádání toho-
to dokladu ze strany obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností. 

Počátkem roku 2020 byla zpřístupněna pro 
provozovatele také databáze odborně způso-
bilých osob, která obsahuje všechny odborně 
způsobilé osoby v ČR, které jsou oprávněny 
ke kontrole zdroje dané značky a typu. Da-
tabázi naleznete na tomto odkazu: https://
ipo.mzp.cz/. Databáze umožňuje provozova-
teli vyhledat v mapě nejbližší odborně způ-
sobilou osobu pro jeho značku a typ zdroje, 
a pokud nebude ochotna provést kontrolu 
za referenční finanční limit (1 585,00 Kč bez 
DPH pro spalovací stacionární zdroje bez ří-
dicí jednotky a ve výši 1 848,00 Kč bez DPH 
pro spalovací stacionární zdroje s řídicí jed-
notkou), může skrze databázi provozovatel 
komunikovat přímo s výrobcem zdroje, který 
by mu měl poskytnout odborně způsobilou 
osobu, která kontrolu ve finančním limitu 
bude schopna vykonat.

Jak postupovat když objevím černou 
skládku?

Když černou skládku objevíte, nahlaste ji. 
Nejlépe na obecním úřadě, kterému můžete 
podat podnět. Uvedete v něm, kde jste čer-
nou skládku objevili, případně můžete zmínit 
i předpokládaného původce černé skládky. 
V případě dopadení hrozí „zakladateli černé 
skládky“ za vyhození odpadu v místech, kam 
nepatří, podle přestupkového zákona pokuta 
ve správním řízení až do výše 50 tisíc korun. 
Pokud se podaří, že přistihnete někoho přímo 
při činu, zavolejte policii. Policie a úřady si již 
následně poradí. Potíž je zpravidla v tom, že 
najít viníka, tedy zakladatele černé skládky, 
se mnohdy nedaří. Současný zákon o odpa-

dech nezná již prakticky žádnou odpovědnost 
vlastníka nemovitosti za odpady uložené v ní 
nebo na ní, pokud tento vlastník nemovitosti 
není zároveň vlastníkem nebo původcem zde 
shromážděných odpadů. Podle platného zá-
kona o odpadech má totiž odpovědnost za 
nakládání s odpady primárně původce odpa-
dů.

Co nepatří do tříděného odpadu?
Recyklovat se dá řada materiálů. Existují 

ovšem také výrobky, které do tříděného od-
padu nepatří, a jejich místo je tedy v odpa-
du směsném, případně na sběrném dvoře. 
Chcete-li třídit skutečně správně, měli byste 
je znát. 

Do směsného odpadu patří odpady ozna-
čené identifikačním kódem C/. Identifikační 
kód C/ znamená, že se jedná o obal vyrobený 
kombinací různých materiálů. Ve většině pří-
padů vhazujte proto takto označené obaly do 
směsného odpadu. Výjimku tvoří například 
C/PAP. Jedná se o nápojové kartony, které 
patří sešlápnuté do kontejnerů označených 
oranžovou nálepkou nebo oranžových pytlů. 
Do směsného odpadu dále patří mastné a sil-
ně znečištěné obaly od potravin. Znečištěný 
obal může znehodnotit správně vytříděný od-
pad. Pro recyklaci nelze použít tuby od zubní 
pasty, protože mohou obsahovat hliníkovou 
vrstvu a navíc většinou zůstává určité množ-
ství pasty v tubě, takže se jedná o znečištěný 
obal. Do modrého kontejneru na papír kromě 
znečištěného papíru nepatří účtenky z ter-
mopapíru, voskovaný papír, pauzovací papír 
a dehtový papír. Dále použité hygienické po-
třeby jako jsou např. dětské pleny.  Do žlutých 
kontejnerů nevhazujte molitan, gumu, pne-
umatiky, podlahové krytiny, pěnové plasty, 
pryž, textil z umělých vláken, elektrické ka-
bely, ale ani výrobky z PVC, které obsahují 
chlór, apod. A co nepatří do bílých a zelených 
kontejnerů na sklo? Tak například keramika 
a porcelán jsou materiály, jež jsou vyráběny 
specifickým způsobem, a mezi sklem jejich 
místo rozhodně není. Dále sem nevyhazujte 
autoskla, zrcadla, metalické či zakuřované 
sklo, případně sklo drátěné nebo lepené, ale 
ani obrazovky televizorů, žárovky, výbojky 
a samozřejmě opět znečištěné skleněné oba-
ly, a to zejména od barev či ředidel.

Na obalech najdete symboly, které po-
radí, kam je vytřídit. Pro získání informace, 
co konkrétně můžete dávat do příslušného 
kontejneru, se můžete obrátit na Městský 
úřad Sedlčany, Odbor životního prostředí, re-
ferenta na Úseku odpadového hospodářství.  

Na otázky redakce odpovídal
Ing. Vladimír Mrázek

SVOZ BIOODPADŮ 
Svoz bioodpadů v úterý 29.12.2020 a 

ve středu 30.12.2020 je úplně zrušen. 
První vývoz bioodpadů v roce 2021 bude 
v úterý 5.1.2021 a každé další liché úte-
rý. Připomínám, že v lednu a únoru 2021 
dojde k dočasnému sloučení úterního 
a středečního svozu bioodpadů a bude 
probíhat svoz pouze v úterý v lichém 
týdnu. Občané mají kdykoli během roku 
možnost zjistit si na stránkách Sedlčan-
ských technických služeb, s.r.o. konkrét-
ní datum svozu. Je zde kalendář svozu 
bioodpadů na celý rok včetně třeba i 
zrušených svozů nebo svozů přeložených 
na jiný den.
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INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 52/2018-2022 ZE DNE 25. LISTOPADU 2020

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 21 
specifických usnesení, a to v následném členění jednotlivých vý-
roků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady města Sedlčany 
ze dne 11. listopadu 2020 (RM č. 51/2018-2022) a doplňující zprávu o 
plnění úkolů průběžných (RM 52-892/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany 
schválit:
▪ předložený návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2021. Rozpočet 
je koncipován na straně příjmů a výdajů v částce rovné 171 358 tis. 
Kč. Návrh rozpočtu předpokládá zapojení finančních rezerv ve výši 
5 000 tis. Kč (RM 52-893/2018-2022);
▪ Rozpočtový výhled města Sedlčany na rozpočtové období let 
2022-2023. Rozpočtový výhled je koncipován v částkách rovných 
v příjmové a výdajové části a svým obsahem zajišťuje běžné provozní 
výdaje a činnost města a organizací jim zřízených a finanční prostřed-
ky na opravy, údržbu a rekonstrukce majetku města Sedlčany (RM 52-
894/2018-2022);
▪ uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti cesty mezi městem Sedlča-
ny, jako povinným a FO, trvale bytem Sedlčany, jako oprávněným, kte-
rá se týká zřízení služebnosti cesty na pozemcích ve vlastnictví města 
Sedlčany parc. č. 63/5, parc. č. 63/1 a parc. č. 89/28, vše druhem po-
zemku ostatní plocha, způsobem využití manipulační plocha, v k. ú. 
Oříkov, obec Sedlčany, a to za účelem umožnění přístupu na sousední 
pozemky parc. č. 89/12 a parc. č. 89/13, rovněž v k. ú. Oříkov, které 
jsou ve vlastnictví žadatele, tj. oprávněného (v souboru výroků usne-
sení RM 52-900/2018-2022);
▪ navržený Program jednání 13. veřejného zasedání Zastupitel-
stva města Sedlčany pro toto volební období (2018 – 2022), které 
se bude konat v pondělí dne 14. prosince 2020 v čase od 17:00 hod. 
ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany (RM 52-
907/2018-2022);
▪ Dlouhodobý strategický plán prevence kriminality města Sedlčany 
na léta 2020 – 2022, který byl navržen slečnou Ludmilou Farovou, 
preventistkou patologických jevů dětí a mládeže města Sedlčany 
spolu s Odborem sociálních věcí a Odborem krizového řízení (RM 52-
910/2018-2022);
▪ návrh ceny vodného a stočného pro rok 2021, a to dle kalkulace 
předložené provozovatelem vodárenské soustavy 1. SčV, a. s. takto:
• konečná cena vodného pro domácnosti i ostatní odběratele je ve 
výši 48,17 Kč/m3 včetně DPH;
• konečná cena stočného pro domácnosti i ostatní odběratele je ve 
výši 36,28 Kč/m3 včetně DPH; 
souhrnná cena vodného a stočného pro rok 2021 je ve výši 84,45 Kč/
m3 včetně DPH (RM 52-911/2018-2022);
▪ a to postupem podle ustanovení § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí mimořád-
né odměny ve výši jedné měsíční odměny, která za výkon funkce na 
základě ustanovení § 73 uvedeného zákona uvolněnému členu zastu-
pitelstva náleží, a to panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, starostovi města 
Sedlčany, za jeho aktivity ve prospěch obce vykonané nad rámec po-
vinností vyplývajících z výkonu funkce starosty, tj.:
- podpora, koordinace a řízení pracovních kolektivů v oblasti publi-
kační činnosti města Sedlčany, nad rámec běžné činnosti a povinností 
vyplývajících z plnění funkce starosty;

- řízení a řešení činnosti pracovních kolektivů a skupin, organizace 
práce a činnosti orgánů města Sedlčany při vyhlášených nouzových 
stavech v jejich mimopracovní době koordinace činnosti dobrovolní-
ků, podpůrné programy na podporu a posílení imunity ohrožených 
skupin, organizace činnosti na zmírnění dopadu nařízení vlády; udr-
žitelnost sociální komunikace a úrovně společenství občanů, zejména 
v osadách a panu Mgr. Zdeňkovi Šimečkovi, místostarostovi města 
Sedlčany, za jeho aktivity ve prospěch obce vykonané nad rámec po-
vinností vyplývajících z výkonu funkce místostarosty, tj.:
- významný podíl na podpoře, koordinaci a řízení pracovních kolektivů 
v oblasti publikační činnosti města Sedlčany, nad rámec běžné činnos-
ti a povinností vyplývajících z plnění funkce místostarosty;
- aktivity na kontrolních dnech a prohlídkách staveniště na investiční 
akci „LAS Taverny – umělé dráhy, povrchy, sektory“; 
- odborný podíl na rozvojových projektech a záměrech města Sedlča-
ny v oblasti sportu a volnočasových aktivit, prevence negativních jevů 
(kriminality); vybavenost vhodnými prvky;
- podíl na organizaci práce a činnosti orgánů města Sedlčany při vyhlá-
šených nouzových stavech (elektronizace a další); (RM 52-912/2018-
2022).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ návrh rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Sedlča-
ny na rok 2021, rozpočet jejich hospodaření ve zřízených a spravova-
ných fondech organizací na rok 2021, odpisové plány těchto subjektů 
na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací 
města Sedlčany na období let 2022 – 2023, vše dle předložených ná-
vrhů, zpracovaných v součinnosti Městského úřadu Sedlčany, Odboru 
ekonomického s řediteli příspěvkových organizací. 
Tímto se příspěvek na činnost subjektů pro rok 2021 schvaluje v ná-
sledující výši:
1. základní škola Sedlčany 3.100,00 tis. Kč
2. základní škola Sedlčany – Škola Propojení Sedlčany 2.650,00 tis. Kč
Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany 670,00 tis. Kč
Školní jídelna 2. Základní školy Sedlčany 690,00 tis. Kč
Mateřská škola Sedlčany 2.538,00 tis. Kč
Základní umělecká škola Sedlčany 395,00 tis. Kč
Městská knihovna Sedlčany 5.072,00 tis. Kč 
Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany 6.121,00 tis. Kč 
Městské muzeum Sedlčany 3.284,00 tis. Kč
Sportovní areály Sedlčany (činnost / opravy)
 5.921,00 tis. Kč / 800,00 tis. Kč.
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města Sedlča-
ny na období let 2022 – 2023 se schvaluje v následující výši:  
 (rok 2022) (rok 2023)
1. základní škola Sedlčany 3.100,00 tis. Kč 3.100,00 tis. Kč
2. základní škola Sedlčany – Škola Propojení Sedlčany
 2.650,00 tis. Kč 2.650,00 tis. Kč
Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany
 690,00 tis. Kč 720,00 tis. Kč
Školní jídelna 2. Základní školy Sedlčany
 710,00 tis. Kč 750,00 tis. Kč
Mateřská škola Sedlčany 2.500,00 tis. Kč  2.500,00 tis. Kč
Základní umělecká škola Sedlčany 395,00 tis. Kč 395,00 tis. Kč
Městská knihovna Sedlčany 5.592,00 tis. Kč 5.826,00 tis. Kč
Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany
 6.300,00 tis. Kč 6.300,00 tis. Kč
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Městské muzeum Sedlčany 3.464,00 tis. Kč 3.601,00 tis. Kč
Sportovní areály Sedlčany (činnost)
 5.882,00 tis. Kč 6.176,00 tis. Kč 
Sportovní areály Sedlčany (opravy)
 1.000,00 tis. Kč 1.000,00 tis. Kč 
(RM 52-895/2018-2022);
▪ a to v návaznosti na své usnesení č. RM 50-877/2018-2022 ze dne 
21. října t. r., na základě kterého byl na úřední desce Městského úřadu 
Sedlčany zveřejněn záměr města Sedlčany o pronájmu prostor slou-
žících k podnikání v budově č. p. 482 v ulici Kapitána Jaroše v Sedlča-
nech (kancelářské prostory o výměře 25,70 m2 ve II. patře budovy), 
aby na základě jediné podané Žádosti byl tento nebytový prostor pro-
najat vítězné uchazečce, a to za účelem podnikatelské činnosti – výži-
vové poradenství a sportovní konzultace (v souboru výroků usnesení 
RM 52-896/2018-2022);
▪ žádost smluvního uživatele, Zdravotnické záchranné služby Středo-
českého kraje, o prodloužení Smlouvy o nájmu věci nemovité (garáže) 
a Žádosti o prodloužení doby trvání Dohody o dodávce vody a odvádě-
ní odpadních vod (v souboru výroků usnesení RM 52-897/2018-2022);
▪ uzavření „Dodatku č. 16 ke Smlouvě o užívání stožárů“, na zákla-
dě kterého se mění čl. IV. „Doba užívání“ původní Smlouvy ze dne 
26. listopadu 1999, uzavřené mezi vlastníkem, tj. městem Sedlčany 
a uživatelem, IČO 45869677. Užívání předmětu Smlouvy, tj. sloupo-
vých stožárů veřejného osvětlení u silnice I/18 za účelem umístění 
reklamních tabulí se prodlužuje na dobu určitou ode dne 1. ledna 
2021 do dne 31. prosince 2021 s podmínkou, že v případě požadavku 
ze strany města Sedlčany na okamžité odstranění reklamních tabulí 
z důvodů legislativních i z jiných mimořádných důvodů, a to v době 
sjednaného užívání, budou reklamní tabule na náklady nájemce ne-
prodleně odstraněny. Náhrada za užívání stožárů s účinností 1. ledna 
2021 se stanoví ve výši 250,00 Kč/rok/stožár, to znamená, že roční 
nájemné činí 2.000,00 Kč (RM 52-898/2018-2022);
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnos-
ti č. IV-12-6012959/01“, stavba: Sedlčany kNN pro p. č. 370/2, 
mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmok-
ly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci 
ze dne 8. února 2019, evid. č. PM/II-283/2019, společností RE-
MONT Šerák, spol. s r. o., resp. firmou INSAT, spol. s r. o., se síd-
lem Praha, Hellichova 11a, 110 00 Praha 1, jako oprávněným 
a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž předmětem je zříze-
ní věcného břemene na pozemku v majetku města parc. č. 368, 
v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby 
a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. zemního kabelového vedení 
NN 0,4 kV (elektro přípojka pro RD v ulici Baxova). Věcné břemeno 
se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1 000,00 Kč, bez DPH (RM 
52-901/2018-2022);
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnos-
ti č. IV-12-6013068/01“, stavba: Sedlčany kNN pro p. č. 3020/3, 
mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmok-
ly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci 
ze dne 8. února 2019, evid. č. PM/II-283/2019, společností RE-
MONT Šerák, spol. s r. o., resp. firmou INSAT, spol. s r. o., se síd-
lem Praha, Hellichova 11a, 110 00 Praha 1, jako oprávněným 
a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž předmětem je zříze-
ní věcného břemene na pozemku v majetku města parc. č. 3030, 
v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby 

a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. zemního kabelového vedení 
NN 0,4 kV (elektro přípojka). Věcné břemeno se zřizuje za jednorázo-
vou náhradu ve výši 1 000,00 Kč bez DPH (RM 52-902/2018-2022);
▪ v návaznosti na své usnesení č. RM 44-797/2018-2022 ze dne 
19. srpna 2020 prodloužení Smlouvy o poskytnutí přístřeší v bytovém 
domě Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany 
(2 místnosti v přízemí), a to s uživatelem, trvale bytem tamtéž. Dosa-
vadní smluvní vztah uzavřený na dobu určitou končí ke dni 31. prosinci 
2020, a tudíž se doba užívání (přístřeší) prodlužuje opět na dobu určitou, 
a to od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 (RM 52-904/2018-2022);
▪ v souladu s Žádostí Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o., prodlou-
žení jednotlivých smluv o poskytnutí ubytování v Bytovém domě Sedl-
čany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, a to se všemi 
současnými uživateli ubytovacích jednotek dle předloženého sezna-
mu (vizte Příloha č. 1 Žádosti a tohoto Usnesení). 
U všech výše uvedených uživatelů ubytovacích jednotek se doba uží-
vání (nájmu) prodlužuje na dobu určitou 1 rok, a to od 1. ledna 2021 
do 31. prosince 2021 (RM 52-905/2018-2022);
▪ návrh mimořádných odměn vedoucím pracovníkům za pl-
nění úkolů nad rámec svých pracovních povinností za období 
druhého pololetí roku 2020, tj. jednatelům obchodních společ-
ností (Sedlčanské technické služby, s. r. o.; Městská teplárenská Sedl-
čany, s. r. o.) a ředitelům příspěvkových organizací města Sedlčany 
(1. základní škola Sedlčany; 2. základní škola - Škola Propojení Sedlča-
ny; Základní umělecká škola Sedlčany; Mateřská škola Sedlčany; Škol-
ní jídelna l. ZŠ Sedlčany; Školní jídelna 2. ZŠ Sedlčany; Kulturní dům 
Josefa Suka Sedlčany; Městské muzeum Sedlčany; Městská knihovna 
Sedlčany a Sportovní areály Sedlčany), přičemž pololetní odměny pro 
ředitele Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany; Městského muzea 
Sedlčany; Městské knihovny Sedlčany a Sportovních areálů Sedlčany 
jsou schváleny podle předloženého schématu, a to s ohledem na rea-
lizovaná opatření (RM 52-908/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 
majetku:
▪ aby s uchazečkou o užívání kancelářských prostor o výměře 25,70 
m2 ve II. patře budovy Sedlčany č. p. 482 v ulici Kapitána Jaroše byla 
uzavřena příslušná Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání na 
dobu neurčitou, a to s účinností od 1. ledna 2021 (v souboru výroků 
usnesení RM 52-896/2018-2022);
▪ aby se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kra-
je byl uzavřen Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu věci nemovité 
(garáže) a obdobně byla uzavřena i nová Dohoda o dodávce vody 
a odpadních vod s tím, že v obou případech se smluvní vztah uzavírá 
na dobu určitou, tj. od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2022, a to za 
stávajících podmínek (v souboru výroků usnesení RM 52-897/2018-
2022);
▪ aby zajistil vyhotovení potřebného geometrického plánu 
a následně záměr směny návrhu na majetkoprávní vypořádá-
ní vlastnictví k pozemkům mezi městem Sedlčany (parc. č. 660/1 
o výměře cca 14 m2 a část pozemku parc. č. 671 o výměře 2 m2, 
oba druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostat-
ní komunikace) a vlastníkem nemovitostí parc. č. st. 16 a parc. č. 
st. 17/2, oba druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, řádně zveřejnil na úřední desce Městské-
ho úřadu Sedlčany (RM 52-899/2018-2022);
▪ zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr zřízení 
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služebnosti přístupové cesty na pozemcích parc. č. 63/5, parc. č. 63/1 
a parc. č. 89/28 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, a to na pozemky parc. č. 
89/12 a parc. č. 89/13 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany (v souboru výroků 
usnesení RM 52-900/2018-2022);
▪ v souvislosti s komplexními pozemkovými úpravami (vizte Roz-
hodnutí Státního pozemkového úřadu ze dne 3. září 2020, č. j.: SPU 
189055/2020), aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany řád-
ně zveřejnil adresný záměr města Sedlčany (Zemědělská společnost 
Sedlčany, spol. s r. o., IČO 47052422) propachtovat pozemky v k. ú. 
Doubravice u Sedlčan, obec Sedlčany, o celkové výměře 2,9292 ha, 
tj. parc. č. 323, parc. č. 327, parc. č. 329, parc. č. 417, parc. č. 418, 
parc. č. 433, parc. č. 503, parc. č. 511 a parc. č. 534 (v souboru výroků 
usnesení RM 52-903/2018-2022);
▪ zveřejnit záměr pronájmu pozemku parc. č. 310/5 v k. ú. Solo-

pysky u Třebnic, obec Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 52-
903/2018-2022).
Rada města Sedlčany stanovila: 
▪ termín pro svolání 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města 
Sedlčany pro volební období 2018 – 2022 na pondělí dne 14. prosin-
ce 2020 v čase od 17:00 hod. Veřejné zasedání Zastupitelstva města 
Sedlčany se uskuteční ve Společenském sále KDJS Sedlčany (RM 52-
906/2018-2022).
Rada města Sedlčany vydala souhlas:
▪ příspěvkové organizaci k vyřazení 4 kusů dataprojektorů využí-
vaných k výuce žáků ve 2. základní škole – Škole Propojení Sedlčany 
a k jejich předání k ekologické likvidaci odborně způsobilé osobě, vše 
na základě Žádosti uvedené příspěvkové organizace (písemnost ozna-
čená č. j. příjemce MST/23411/2020); (RM 52-909/2018-2022).

Rada města Sedlčany na tomto zasedá-
ní přijala soubor celkem 15 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 25. listo-
padu 2020 (RM č. 52/2018-2022) a doplňu-
jící zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 
53-913/2018-2022);
▪ informace a základní údaje ohledně tvor-
by územně plánovací dokumentace, a to 
spolu s možnostmi uplatňování prvků regu-
lace, kterou přednesla a okomentovala Ing. 
Veronika Stiborová, referentka Odboru vý-
stavby a územního plánování na Městském 
úřadu Sedlčany (RM 53-914/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitel-
stvu města Sedlčany schválit:
▪ variantu č. 2 návrhu rozpočtu města Sedl-
čany na rok 2021, kterou upravila rozvrh vý-
dajů uvedený v příloze přijatého usnesení 
zn. RM 52-893/2018-2022, kterým navr-
huje za prioritně podporovanou investiční 
akci roku 2021 finanční podporu projektu 
revitalizace veřejného prostranství – „Spor-
tovního areálu Luční“. Navrhovaná výdajová 
ani příjmová strana rozpočtu města Sedlča-
ny na rok 2021, uvedená v usnesení zn. RM 
52-893/2018-2022, se tímto nemění (RM 
53-916/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ navrhované Rozpočtové opatření 
č. 5/2020, a to v plném rozsahu všech ak-
tuálních a navržených rozpočtových změn. 
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Předmětem tohoto opatření je zvýšení pří-
jmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 
o částku ve výši 1.128,00 tis. Kč a zvýšení vý-
dajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 
o částku 2.395,00 tis. Kč. Příjmy po pro-
vedené úpravě budou činit celkem 
253.291,00 tis. Kč; výdaje budou činit cel-
kem 249.955,00 tis. Kč. Rozpočet po zapo-
čítání tohoto opatření do dříve schváleného 
rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 bude 
přebytkový částkou 3.336,00 tis. Kč (RM 53-
915/2018-2022);
▪ aby v souladu s podanou žádostí byl 
smluvní vztah platnosti Smlouvy o nájmu 
prostoru sloužícího k podnikání uzavřený 
dne 9. července 2015, a to za účelem pro-
vozu ordinace s čekárnou a sociálním zaří-
zením v objektu Sedlčany č. p. 159 v ulici 
Tyršova, který je využíván pro poskytová-
ní zdravotnických služeb – kožní ordina-
ce, ukončen dohodou ke dni 31. prosince 
2020 (v souboru výroků usnesení RM 53-
917/2018-2022);
▪ uzavření Dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě 
ze dne 10. prosince 2009 mezi obcí Nalžovi-
ce, jako pronajímatelem a městem Sedlča-
ny, jako nájemcem, která se týká pronájmu 
pozemků parc. č. 1966, parc. č. 1965, parc. 
č. st. 185, parc. č. 186, parc. č. 290, parc. 
č. 292 a parc. č. 293, vše v k. ú. Nalžovic-
ké Podhájí, obec Nalžovice, a to za účelem 
provozování „Rekreačního zařízení Často-
boř“. Smluvní vztah se prodlužuje na dobu 
určitou, tj. od 1. ledna 2021 do 31. prosince 
2022, při zachování stávající výše nájemné-

ho, která činí 209 574,00 Kč/rok (RM 53-
918/2018-2022);
▪ úpravu přílohy k usnesení zn. RM 52-
908/2018-2022, kterým byly schváleny mi-
mořádné odměny vedoucím pracovníkům 
za plnění úkolů nad rámec svých pracov-
ních povinností za období druhého pololetí 
roku 2020, tj. jednatelům obchodních spo-
lečností a ředitelům příspěvkových orga-
nizací města Sedlčany. Pro případ ředitele 
1. základní školy Sedlčany a 2. základní školy 
- Školy Propojení Sedlčany se přiznaná mi-
mořádná odměna navyšuje na konečnou 
částku ve výši 100 % měsíční odměny (RM 
53-922/2018-2022);
▪ sestavený harmonogram jednacích dní, 
a to spolu s definovaným hlavním bodem 
Programu jednání Rady města Sedlčany na 
první pololetí roku 2021, a návrh na stano-
vení termínů pro svolání veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Sedlčany na uvedené 
časové období (RM 53-924/2018-2022);
▪ návrh Rámcové smlouvy o dodávce služeb 
povahy informačních technologií, systémů 
a bezpečnosti administrativních výkonů 
a stability provozu, která je uzavírána s panem 
Václavem Pištěkem, se sídlem Sedlčany, Za 
Nemocnicí č. p. 1069, 264 01 Sedlčany; IČO: 
12532738; na dobu určitou do dne 31. pro-
since 2021 za definovaných ostatních smluv-
ních podmínek (RM 53-925/2018-2022);
▪ ceník pro publikace vydávané městem 
Sedlčany, a to dle návrhu Bc. Markéty Křiv-
ské, vedoucí Turistického informačního 
centra Sedlčany. Prodejní cena publikace 
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Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor 
celkem 22 usnesení, resp. specifických 
souborů rozhodnutí, a to v následném 
členění:
Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na 
vědomí:
▪ doplňující zprávu o  kontrole plnění usne-
sení z 11. zasedání Zastupitelstva města 
Sedlčany, které se konalo dne 7. září 2020 
a zprávu o kontrole plnění usnesení z 12. za-
sedání Zastupitelstva města Sedlčany, které 
se konalo dne 5. října 2020, předloženou 
a okomentovanou Mgr. Zdeňkem Šimeč-
kem, místostarostou města Sedlčany, s ak-
tuálními údaji plnění, a to v plném rozsahu, 
bez připomínek (usnesení 187/2018-2022);
▪ Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostaros-
tou města Sedlčany, předloženou a doplně-
nou zprávu, o jednání a činnosti Rady města 
Sedlčany za uplynulé období v intervalu dní 
6. října 2020 až 14. prosince 2020, ve kte-
rém se v termínu, a to ve dnech 14. října, 
21. října, 11. listopadu, 25. listopadu 2020 
a 9. prosince 2020 konala řádná zasedání 
tohoto orgánu města Sedlčany (usnesení 
188/2018-2022);
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▪ zprávu o stavu realizace vítězného pro-
jektu Participativního rozpočtu města Sedl-
čany na rok 2020 – Nápady pro Sedlčany, 
kterým je „Úprava a vybavení tzv. pískovny 
u 2. ZŠ Propojení herními prvky“ a Zprávu 
o řešení vítězných projektů z participativ-
ního rozpočtu Středočeského kraje v rámci 
projektu MŮJ KRAJ – Participativní rozpo-
čet Středočeského kraje pod názvem „Po-
řízení prvků pro skatepark v Sedlčanech“ 
a „Obnova hřiště minigolfu v parku Háje-
ček, Sedlčany“ (usnesení 194/2018-2022);
▪ předložený Manuál pro umisťování 
a provedení restauračních předzahrádek 
na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech 
(v souboru výroků usnesení 206/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo:
▪ cenu vodného a stočného pro rok 2021, 
a to dle kalkulace předložené provozovate-
lem vodárenské soustavy 1. SčV, a. s. takto:

• konečná cena vodného pro domácnosti 
i ostatní odběratele je ve výši 48,17 Kč/m3 
včetně DPH;
• konečná cena stočného pro domácnosti 
i ostatní odběratele je ve výši 36,28 Kč/m3 
včetně DPH; 

souhrnná cena vodného a stočného pro 
rok 2021 je ve výši 84,45 Kč/m3 včetně DPH 
(usnesení 189/2018-2022);
▪ předložený návrh rozpočtu města Sedl-
čany na rok 2021 (skladba ve variantě 2). 
Rozpočet je koncipován na straně příjmů 
a výdajů v částce rovné 171 358 tis. Kč. Ná-
vrh rozpočtu předpokládá zapojení finanč-
ních rezerv ve výši 5 000 tis. Kč (usnesení 
191/2018-2022);
▪ Rozpočtový výhled na rozpočtové období 
let 2022-2023. Rozpočtový výhled je konci-
pován v částkách rovných v příjmové i výda-
jové části a svým obsahem zajišťuje běžné 
provozní výdaje a činnost města Sedlčany 
a organizací jim zřízených a finanční pro-
středky na opravy, údržbu a rekonstrukce 
majetku města, splátky jistiny úvěrů včetně 
příslušenství (usnesení 192/2018-2022);
▪ Odpisový plán města Sedlčany na rok 
2021. Určená výše odpisů dlouhodobé-
ho majetku je ve smyslu ČÚS č. 708 Odpi-
sování dlouhodobého majetku a Přílohy 
č. 1 Kategorizace dlouhodobého majetku 
a zařazení do účetních odpisových skupin 
vycházejících z Klasifikace produkce „CZ-

„Historie cestovního ruchu na Sedlčansku“ 
je 110,00 Kč; publikace „Město Sedlčany 
a jeho občané“ je 60,00 Kč a publikace „Pří-
ručky pro městskou policii“ je 110,00 Kč 
(RM 53-926/2018-2022);
▪ Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování 
služeb pověřence pro ochranu osobních 
údajů, která je uzavírána se společností 
GDPR Systems, s. r. o.; IČO 24848638; se 
sídlem Praha, Olivova 2096/4, Nové Měs-
to, 110 00 Praha 1, a to na dobu trvání 
jednoho roku do 31. prosince 2021 (RM 53-
927/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila Městskému 
úřadu Sedlčany, Odboru majetku:
▪ aby s žadatelkou, MUDr. Kateřinou Starko-
vou, s. r. o., byla uzavřena příslušná Dohoda 
o ukončení platnosti Smlouvy o nájmu pro-
storu sloužícího k podnikání (v souboru vý-
roků usnesení RM 53-917/2018-2022);
▪ zveřejnit na úřední desce Městského úřa-
du Sedlčany záměr směny nově vzniklého 
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pozemku parc. č. 3145, druhem pozemku 
trvalý travní porost, o výměře 70 m2, v k. ú. 
a obci Sedlčany, ve vlastnictví města Sedl-
čany, který dosud užívala jako přislouče-
nou část pozemku parc. č. 1902/1, druhem 
pozemku trvalý travní porost, o výměře 
3094 m2, v k. ú. a obci Sedlčany, žadatelka, 
za žadatelčin spoluvlastnický podíl, tj. id. ¼ 
pozemku parc. č. 1862/4, druhem pozemku 
ostatní plocha, způsobem využití neplod-
ná půda, o celkové výměře 325 m2, v k. ú. 
a obci Sedlčany (v souboru výroků usnesení 
RM 53-919/2018-2022);
▪ aby požádal město Benešov o odprodej 
pozemku parc. č. 2406/5, druhem pozem-
ku zastavěná plocha, o výměře 32 m2, kte-
rý byl oddělen z původního pozemku parc. 
č. 2406/2, druhem pozemku ostatní plocha, 
způsobem využití jiná plocha, vše v k. ú. Be-
nešov u Prahy, obec Benešov, neboť se jed-
ná o pozemek, který je zastavěn objektem 
občanské vybavenosti (bez č. p. / č. e.) ve 

vlastnictví města Sedlčany (Vodojem Šiber-
na); (RM 53-920/2018-2022).
Rada města Sedlčany vydala souhlas:
▪ k přijetí darů do vlastnictví Městské 
knihovny Sedlčany, příspěvkové organizace 
města Sedlčany, které obdarovaný subjekt 
použije pro výkon hlavní činnosti dle Zřizova-
cí listiny. Celková hodnota darů je 39.411,68 
Kč (200 svazků, z toho 198 knih, 1 AV Media 
a 1 hudebnina); (RM 53-921/2018-2022);
▪ v souladu se Smlouvou o nájmu areálu 
Nemocnice Sedlčany ze dne 18. prosince 
2017, s tím, aby provedené stavební práce 
za období roku 2020 byly započítány proti 
nájemnému v celkové částce 0,00 Kč a dále 
k zápočtu vzájemných pohledávek a závazků 
ve výši 1.566.510,00 Kč jako roční nájemné 
za rok 2020 snížené o odpuštěnou částku 
522.170,00 Kč. Konečný stav pohledávek 
nájemce MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o. ke 
dni 31. prosince 2020 činí 7.901.643,56 Kč 
(RM 53-923/2018-2022).
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-CPA“ a Klasifikace stavebních děl „CZ-CC“. 
Způsob odepisování – rovnoměrný (usne-
sení 193/2018-2022);
▪ Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace pro účel realizace knihy “Na cviči-
šti SS“ pro subjekt IČO 87131889, ve výši 
70.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení 
196/2018-2022);
▪ prodej pozemku ve vlastnictví města 
Sedlčany parc. č. 2215/2, druhem pozemku 
ostatní plocha, způsobem využití jiná plo-
cha, o výměře 44 m2 v k. ú. a obci Sedlča-
ny, a to žadateli, trvale bytem Sedlčany, za 
jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. za cel-
kovou kupní cenu 6 600,00 Kč (v souboru 
výroků usnesení 197/2018-2022);
▪ prodej pozemku ve vlastnictví města 
Sedlčany parc. č. 209, druhem pozemku za-
hrada, o výměře 88 m2 v k. ú. a obci Sedl-
čany, a to žadatelům, manželům (do SJM 
podíl id. ½ pozemku) a další FO (podíl id. ½ 
pozemku), za jednotkovou cenu 150,00 Kč/
m2, tj. za celkovou kupní cenu 13 200,00 Kč 
(v souboru výroků usnesení 198/2018-2022);
▪ prodej pozemků ve vlastnictví města 
Sedlčany parc. č. 774/3, druhem pozemku 
ostatní plocha, způsobem využití ostatní 
komunikace, o výměře 230 m2 a parc. č. 
219/2, druhem pozemku ostatní plocha, 
způsobem využití neplodná půda, o výměře 
374 m2, vše v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, 
a to žadateli, trvale bytem Praha, za jednot-
kovou cenu 100,00 Kč/m2, tj. celkem 604 
m2 za celkovou kupní cenu 60 400,00 Kč 
(v souboru výroků usnesení 199/2018-2022);
▪ směnu pozemků mezi žadatelkou, trvale 
bytem Sedlčany a městem Sedlčany s tím, 
že žadatelka převede do vlastnictví města 
Sedlčany nově vytvořený pozemek parc. č. 
1269/3 o výměře 13 m2 (část chodníku), 
který byl oddělen z původního pozemku 
parc. č. 1269/1, druhem pozemku zahrada 
a město Sedlčany převede do vlastnictví 
žadatelky nově vytvořený pozemek parc. 
č. 1345/6 o výměře 8 m2 (přístup na zahra-
du), oddělený z původního pozemku parc. 
č. 1345/1, vše druhem pozemku ostatní 
plocha, způsobem využití ostatní komuni-
kace v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita Novo-
městské náměstí – vizte geometrický plán 
č. 2783-91/2020 ze dne 29. září 2020). Výše 
uvedená směna bude provedena s finanč-
ním vyrovnáním, tzn., že město Sedlčany 
uhradí žadatelce částku 750,00 Kč, tj. rozdíl 
směňovaných pozemků činící 5 m2 za jed-
notkovou cenu 150,00 Kč/m2 (v souboru 
výroků usnesení 200/2018-2022);

▪ směnu pozemků mezi manželi, oba trvale 
bytem Sedlčany a městem Sedlčany s tím, 
že manželé převedou do vlastnictví města 
Sedlčany pozemek parc. č. 528/3, druhem 
pozemku lesní pozemek, způsobem ochra-
ny LPF, o výměře 121 m2, a město Sedlčany 
převede do vlastnictví manželů (žadatelů) 
pozemek parc. č. 516/2, druhem pozem-
ku lesní pozemek, způsobem ochrany LPF, 
o výměře 207 m2. Výše uvedená směna 
bude provedena s finančním vyrovnáním, 
tzn., že žadatelé uhradí městu Sedlčany roz-
díl v ceně pozemků stanovených znaleckým 
posudkem č. 6938/20, tj. částku 229,00 Kč 
a rovněž tak správní poplatek ve výši 2 000,00 
Kč za provedení vkladu Směnné smlouvy do 
evidence katastru nemovitostí (v souboru 
výroků usnesení 201/2018-2022);
▪ směnu pozemků mezi žadatelem, trvale 
bytem Sedlčany a městem Sedlčany, s tím, 
že žadatel převede městu Sedlčany poze-
mek parc. č. 103/5, druhem pozemku orná 
půda, výměra 114 m2 a město Sedlčany 
převede do vlastnictví žadatele nově vytvo-
řený pozemek parc. č. 404/2, výměra 163 
m2, oddělený z původního pozemku parc. 
č. 404, druhem pozemku ostatní plocha, 
způsobem využití ostatní komunikace, vše 
v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany 
(vizte geometrický plán č. 240-95/2020). 
Výše uvedená směna bude provedena 
s finančním vyrovnáním, tzn., že žadatel 
uhradí městu Sedlčany částku 4.900,00 Kč, 
tj. rozdíl hodnoty směňovaných pozemků 
činící výměru 49 m2 za jednotkovou cenu 
100,00 Kč/m2 (v souboru výroků usnesení 
202/2018-2022);
▪ uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 
o realizaci přeložky vodovodu mezi Ředitel-
stvím silnic a dálnic ČR a městem Sedlčany, 
dle které se schvaluje vybudování přeložky 
vodovodu k vodojemu na pozemku parc. č. 
250/4 v k. ú. Bezmíř, obec Vojkov, ve vlast-
nictví města Sedlčany, tj. stavba označená 
investorem jako „SO 304.343 Přeložka vo-
dovodu DN 250 v km 45,100“, dle projekto-
vé dokumentace stavby „D3 0304 Václavi-
ce – Voračice“ (v souboru výroků usnesení 
203/2018-2022);
▪ uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti 
cesty mezi městem Sedlčany, jako povin-
ným a žadatelem, trvale bytem Sedlčany, 
jako oprávněným, která se týká zřízení slu-
žebnosti cesty na pozemcích ve vlastnictví 
města Sedlčany parc. č. 63/5, parc. č. 63/1 
a parc. č. 89/28, vše druhem pozemku 
ostatní plocha, způsobem využití manipu-

lační plocha, v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, 
a to v rozsahu grafického vymezení za úče-
lem umožnění přístupu na sousední po-
zemky parc. č. 89/12 a parc. č. 89/13, rov-
něž v k. ú. Oříkov, které jsou ve vlastnictví 
žadatele, tj. oprávněného (v souboru výro-
ků usnesení 204/2018-2022);
▪ dlouhodobý strategický plán preven-
ce kriminality města Sedlčany na léta 
2020 – 2022 (v souboru výroků usnesení 
205/2018-2022);
▪ postupem podle ustanovení § 76 zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí 
mimořádné odměny ve výši 1,0 násobku 
měsíční odměny, která za výkon funkce na 
základě ustanovení § 73 uvedeného záko-
na uvolněnému členu zastupitelstva náleží, 
a to Ing. Miroslavu Hölzelovi, starostovi 
města Sedlčany, za jeho aktivity ve prospěch 
obce vykonané nad rámec povinností vyplý-
vajících z výkonu funkce starosty, tj.: podpo-
ra, koordinace a řízení pracovních kolektivů 
v oblasti publikační činnosti města Sedlčany, 
nad rámec běžné činnosti a povinností vy-
plývajících z plnění funkce starosty;
řízení a řešení činnosti pracovních kolek-
tivů a skupin, organizace práce a činnosti 
orgánů města Sedlčany při vyhlášených 
nouzových stavech v jejich mimopracovní 
době koordinace činnosti dobrovolníků, 
podpůrné programy na podporu a posíle-
ní imunity ohrožených skupin, organizace 
činnosti na zmírnění dopadu nařízení vlády; 
udržitelnost sociální komunikace a úrovně 
společenství občanů, zejména v osadách 
(usnesení 207/2018-2022);
▪ postupem podle ustanovení § 76 zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí 
mimořádné odměny ve výši jedné měsíční 
odměny, která za výkon funkce na základě 
ustanovení § 73 uvedeného zákona uvolně-
nému členu zastupitelstva náleží, a to Mgr. 
Zdeňkovi Šimečkovi, místostarostovi města 
Sedlčany, za jeho aktivity ve prospěch obce 
vykonané nad rámec povinností vyplýva-
jících z výkonu funkce místostarosty, tj.: 
významný podíl na podpoře, koordinaci 
a řízení pracovních kolektivů v oblasti pub-
likační činnosti města Sedlčany, nad rámec 
běžné činnosti a povinností vyplývajících 
z plnění funkce místostarosty; aktivity na 
kontrolních dnech a prohlídkách staveniš-
tě na investiční akci „LAS Taverny – umělé 
dráhy, povrchy, sektory“; odborný podíl na 
rozvojových projektech a záměrech města 

INFORMACE O VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH
Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČANY ZE DNE 14. PROSINCE 2020             



USNESENÍ

Sedlčany v oblasti sportu a volnočaso-
vých aktivit, prevence negativních jevů 
(kriminality); vybavenost vhodnými prv-
ky; podíl na organizaci práce a činnosti 
orgánů města Sedlčany při vyhlášených 
nouzových stavech (elektronizace a dal-
ší); (usnesení 208/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany vyhlási-
lo: 
▪ a to postupem podle příslušných 
ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
Program města Sedlčany na podporu kva-
lity životního prostředí v rozpočtovém 
období 2021 „Podpora výstavby domov-
ních čistíren odpadních vod“ (usnesení 
190a)/2018-2022);
▪ Výzvu pro předkládání Žádostí o po-
skytnutí podpory (Výzva ŽP č. 1/2021) na 
„Výstavbu domovních čistíren odpadních 
vod“ (usnesení 190c)/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany vydalo: 
▪ podle návrhu starosty města Sedlča-
ny a doporučení Rady města Sedlčany, 
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a to s využitím ustanovení § 35 a dále 
§ 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, Pravidla pro poskytování 
podpory na „Výstavbu domovních čistíren 
odpadních vod“, která upravují základní 
přístupy k Žádostem o poskytnutí podpo-
ry z rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 
(usnesení 190b)/2018-2022);
▪ Dlouhodobý strategický plán preven-
ce kriminality města Sedlčany na léta 
2020 – 2022 (v souboru výroků usnesení 
205/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo: 
▪ příslušným orgánům města Sedlča-
ny zajistit provádění Programu města 
Sedlčany na podporu kvality životního 
prostředí v rozpočtovém období 2021 
„Podpora výstavby domovních čistíren 
odpadních vod“; (v souboru výroků usne-
sení 190d)/2018-2022);
▪ Radě města Sedlčany v součinnosti 
s právním zástupcem města Sedlčany do-
pracovat Smlouvu o poskytnutí podpory, 
na základě které bude dotace na pod-

poru domovních čistíren odpadních vod 
poskytována (v souboru výroků usnesení 
190d)/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany pověřilo 
Radu města Sedlčany:
▪ k závěrečným změnám rozpočtu města 
Sedlčany na rok 2020 a uskutečnění roz-
počtového opatření, a to ve smyslu § 16 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, bez omezení část-
ky, pokud v závěru roku nastanou změny 
ve finančních vztazích k jinému rozpočtu 
v příjmové i výdajové části. Tímto se ro-
zumí úprava v oblasti daňových příjmů 
a dotací ze státního rozpočtu, státních 
fondů, z rozpočtu kraje a OP IROP (usne-
sení 195/2018-2022);
▪ a příslušné orgány samosprávy 
(Městského úřadu Sedlčany) k výkonu 
kompetencí založených dokumenta-
cí k předmětnému Programu, o kterém 
bylo rozhodnuto Zastupitelstvem měs-
ta Sedlčany (v souboru výroků usnesení 
190d)/2018-2022).



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

27. ledna od 19.30 hod. proběhne v KDJS 
hudebně-zábavný pořad Šmoldasův drzý 
jazzyk. Vystoupí Ivo Šmoldas společně s vo-
kálním souborem Antikvartet.

LEDEN 2021

KDJS SEDLČANY MĚSTSKÁ KNIHOVNA MĚSTSKÉ MUZEUM

VÝSTAVY

DALŠÍ AKCE

MUZEUM
MUZEUM
MUZEUM
KNIHOVNA
KDJS
KDJS

do 3.1. VÝSTAVA „MEZNÍKY”
do 3.1. VÝSTAVA „70 LET KDS SEDLČANY”
od 7.1. do 26.2. VÝSTAVA „ŠÁRKA KRÁMSKÁ - OD ŠPERKU K MOZAICE”
od 8.1. - 2.2. VÝSTAVA „FOTOFLEGMATICI SEDLČANY POTŘINÁCTÉ”
do 15.1. VÝSTAVA „VÝSTAVA KRESEB LIDMILY SUNEGOVÉ”
od 20.1. VÝSTAVA „ŽIVOTNÍ KONÍČEK - PETR KOTRŠAL”

PO 25.1. od 10 hod. ESKYMÁCKÁ VÝTVARNÁ DÍLNA
ST 27.1. od 19.30 hod.  ŠMOLDASŮV DRZÝ JAZZYK
PÁ 29.1. od 15 hod. POHÁDKOVÁ BABIČKA S VÝTVARNOU DÍLNOU
PÁ 29.1. od 18 hod. SPISOVATELKA A JEJÍ KNIHA
PÁ 29.1. od 20 hod. EMMA
SO 30.1. od 20 hod. EXORCISMUS

................................... PRO DĚTI A RODIČE

.... ZÁBAVNÝ POŘAD - DÁRKOVÝ BALÍČEK

................................................... PRO DĚTI

.................................... ČTENÁŘSKÝ KLUB

.......................................................... KINO

.......................................................... KINO

ÚT 19.1. od 19.30 hod. RADŮZA
ČT 21.1. od 19.30 hod. S PYDLOU V ZÁDECH
PÁ 22.1. od 13 hod.  PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME 
PÁ 22.1. od 15 hod.  POHÁDKOVÁ BABIČKA S VÝTVARNOU DÍLNOU
PÁ 22.1. od 18 hod. ŠIJEME LÁTKOVÉ PLENY
PÁ 22.1. od 20 hod. ŽENSKÁ POMSTA
SO 23.1. od 20 hod. CASTING NA LÁSKU
NE 24.1. od 15 hod. PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

................................................... KONCERT

....... DIVADLO - DÁRKOVÝ BALÍČEK KDJS

................................................... PRO DĚTI

................................................... PRO DĚTI

................................... PRO DĚTI A RODIČE

.......................................................... KINO

.......................................................... KINO

.......................................................... KINO 

ST 13.1. od 19.30 hod. BLÍZKÉ SETKÁNÍ... TENTOKRÁT S HANOU MACIUCHOVOU
ČT 14.1. od 20 hod. POSTIŽENI MUZIKOU
PÁ 15.1. od 15 hod. POHÁDKOVÁ BABIČKA S VÝTVARNOU DÍLNOU
PÁ 15.1. od 18 hod.  PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
PÁ 15.1. od 20 hod.  AFRIKOU NA PIONÝRU
SO 16.1. od 20 hod. LOLA
NE 17.1. od 15 hod. PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE

.... PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE

.......................................................... KINO 

................................................... PRO DĚTI

................................................... PRO DĚTI

.......................................................... KINO 

.......................................................... KINO 

................................... PRO DĚTI A RODIČE

ST 6.1. od 19.30 hod. KDO NEPLÁČE NENÍ ČECH - LUKÁŠ PAVLÁSEK
ČT 7.1. od 18 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY - ŠÁRKA KRÁMSKÁ
PÁ 8.1. od 15 hod. POHÁDKOVÁ BABIČKA S VÝTVARNOU DÍLNOU
PÁ 8.1. od 20 hod. PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
SO 9.1. od 20 hod. AVA: BEZ SOUCITU

......................... ZÁBAVNÝ POŘAD - SHOW 

.................................. VERNISÁŽ VÝSTAVY

................................................... PRO DĚTI

.......................................................... KINO 

.......................................................... KINO

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



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  - program leden 2021

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY KDJS
V době uzávěrky tohoto Kulturního kalendáře platilo ome-
zení kulturních akcí za účelem zamezení šíření onemocnění 
COVID-19. Protože aktuální situace se neustále mění, tak žá-
dáme naše návštěvníky o sledování našich informačních ka-
nálů. Aktuální informace budeme uvádět na www.kdjs-sedl-
cany.cz, na vývěskách KDJS, na FB stránce KDJS a budeme je 
také mailem zasílat odběratelům našich mailových kulturních 
informací. Děkujeme za Vaši pozornost, za Vaše pochopení 
a těšíme se na setkání s Vámi na představeních v KDJS.

ZÁBAVNÝ POŘAD - SHOW

KDO NEPLÁČE NENÍ ČECH 
– LUKÁŠ PAVLÁSEK
90 minutová one man show s pod-
titulem Češi, alkohol a Rock and roll 
je klasickou standup comedy a Lu-
káš Pavlásek patří mezi její průkop-
níky. 

Vstupné: 200,- Kč.  
Délka představení cca 90 minut 

bez přestávky.

Středa 6. ledna od 19.30 hod.

PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE

BLÍZKÉ SETKÁNÍ … 
TENTOKRÁT S HANOU MACIUCHOVOU

Pozvání moderátora a hudební-
ka Jiřího Holoubka do Sedlčan 
přijala herečka a pedagožka 
Hana Maciuchová. Srdečně Vás 
zveme na večer s povídáním 
o divadle, filmu i poezii s vyni-
kající herečkou, které Jiří Holou-
bek doplní setkání písničkami 

z repertoáru svého domovského Spirituál kvintetu i vlastními. 
Vstupné: 250,- Kč. Délka představení cca 75 minut + přestávka.

Středa 13. ledna od 19.30 hod.

PRO DĚTI A RODIČE

PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU
NA ČELE

Klasická pohádka s písničkami nás zavede do země krále Dobro-
slava, jehož jediná dcera Lada slaví své osmnácté narozeniny  …

Vstupné: 90,- Kč. 
Délka představení cca 65 minut bez přestávky.

Neděle 17. ledna od 15 hod.

KONCERT

RADŮZA
Na jeviště sedlčanského diva-
delního sálu se vrací oblíbená 
zpěvačka, skladatelka a muzi-
kantka spolu se svojí kapelou. 
Zazní nejen písně z poslední-
ho alba Muž s bílým psem, 
ale i písničky z prvních desek. 

Vstupné: 290 Kč. 
Délka představení 

cca 90 minut bez přestávky.

Úterý 19. ledna od 19.30 hod.

 Foto Jana Pechlátová.

DIVADLO - DÁRKOVÝ BALÍČEK KDJS

S PYDLOU V ZÁDECH
Legendární inscenace s Josefem 
Dvořákem o postavičce prostého 
lidového chytráka, který se zaplétá 
v šachové partii mocných, posky-
tuje prostor pro řadu brilantních 
klaunských čísel.
Hrají: Josef Dvořák, Markéta Hru-
bešová, Rostislav Trtík, Karel Gult, 
Dagmar Schlehrová

Vstupné: 320,- Kč.  
Délka představení cca 120 minut + přestávka.

Čvrtek 21. ledna od 19.30 hod.

ZÁBAVNÝ POŘAD - DÁRKOVÝ BALÍČEK KDJS

ŠMOLDASŮV DRZÝ JAZZYK
Hudebně-zábavný pořad věnovaný inteligentnímu humoru, 
hudbě a také vzpomínkám na Dušana Vančuru, dlouholetého 
člena Spirituál kvintetu a zakladatele souboru Antikvartet.
Účinkují: Ivo ŠMOLDAS a vokální soubor ANTIKVARTET

Vstupné: 320,- Kč. Délka představení cca 90 minut bez přestávky.

Středa 27. ledna od 19.30 hod.



 
KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program leden 2021

PLÁNOVANÉ AKCE NA ÚNOR 2021
ÚT 2.2. HOUSLE Divadlo Ungelt
ČT 18.2. VĚRA MARTINOVÁ – JUBILEUM TOUR 2020 Koncert
ST 24.2. SPLAŠENÉ NŮŽKY Divadlo - předplatné

VÝSTAVY
Do 15. ledna 2021 je pro naše návštěvníky připravena

VÝSTAVA KRESEB 
sedlčanské výtvarnice a ochotnické režisérky paní

LIDMILY SUNEGOVÉ.

Od 20. ledna 2021 bude pro návštěvníky připravena výstava 
s názvem

ŽIVOTNÍ KONÍČEK.
Autor PETR KOTRŠAL bude vystavovat své obrazy a sošky. Jeho 
tvůrčí heslo zní: Dát beztvaré hmotě tvar, který povznese člo-
věka nad starosti všedního dne.

Výstavy jsou přístupné v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech – v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hodin
a při každé večerní kulturní akci.

… dále budou na měsíc únor přesunuta někte-
rá představení, která nebyla odehrána v době 
nouzového stavu.

Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741 
Vedoucí kina: Marcel Čekal (kino@sedlcany.cz) 
Kancelář kina je otevřena v pracovní dny od 8 - 14 hodin 
Pokladna kina je otevřena v den promítání hodinu před začátkem představení.

KINO
SEDLČANY

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 24. ledna  v 15 hod.

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
film Česko – dobrodružný, rodinný, pohádka (2020), rež. 
P. Kubík, 112 min.                                                            Vstupné 100 Kč. 

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 14. ledna ve 20 hod.

POSTIŽENI MUZIKOU 
film ČR – (2019), režie Radovan Sibrt, 80 min.

pátek 8. ledna ve 20 hod.

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
film Česko – romantický (2020), rež M. Ferencová, 107 min. 
Vstupné 90 Kč. Do 15 let nepřístupné.

sobota 9. ledna ve 20 hod.

AVA: BEZ SOUCITU
film USA – akční thriller (2020), rež. T. Taylor, 96 min. Vstupné 90 
Kč. Do 15 let nevhodné.

pátek 15. ledna ve 20 hod.

AFRIKOU NA PIONÝRU
film Slovensko – dokument (2020), rež. M. Slobodník, 104 min. 
Vstupné 90 Kč.  Přístupné. 

sobota 16. ledna ve 20 hod.      

LOLA
film Belgie, Francie – drama (2020), rež L. Micheli, 87 min. Vstup-
né 90 Kč. Nevhodné do 12 let.

pátek 22. ledna ve 20 hod.

ŽENSKÁ POMSTA
film Česko – komedie (2020), rež. D. Rapoš, 88 min. Vstupné 100 
Kč. Do 12 let nevhodné.

sobota 23. ledna ve 20 hod.

CASTING NA LÁSKU
film Česko – romantická komedie (2020), rež. E. Toulová, 83 min. 
Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 29. ledna ve 20 hod.

EMMA
film GB – romantická komedie (2020), rež. A. de Wilde, 125 min. 
Vstupné 90 Kč. Přístupné.

sobota 30. ledna ve 20 hod.

EXORCISMUS
film Chorvatsko – horror, drama (2020), rež. D. Matanič, 85 min. 
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné. 



 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program leden 2021

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.

VÝSTAVA

od 8.1. - 3.2.2021

KVÍZOVÁNÍ
KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY 

PRO DOSPĚLÉ
Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit vě-
domostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc máme naplánova-
né jedno téma z oblasti literární nebo jazykové. Na konci mě-
síce vždy losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří 
získávají malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce 
rády zodpovíme v knihovně. 
Téma měsíce ledna: Co víte / nevíte o Karlu Čapkovi.

FOTOFLEGMATICI SEDLČANY 
POTŘINÁCTÉ  

– výstava fotografií členek a členů klubu, 
který působí při Městské knihovně Sedlčany.

Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny 
od 8. 1. 2021 do 3. 2. 2021.

Pátek 29. ledna od 18 hod.
ČTENÁŘSKÝ KLUB

DVeře K… (Diskusní Veřejný Klub) 
otevřený diskusní klub, který se zabývá četbou, místem kde žije-
me, regionálními osobnostmi, ale také problémy, které nás trápí.
Leden věnujeme ženám – spisovatelkám. 
Setkání nese název: 

SPISOVATELKA A JEJÍ KNIHA 
Oslovila vás v poslední době kniha některé spisovatelky? 
A proč? Čtete raději ty současné nebo vás oslovují knihy spi-
sovatelek z dávných dob? 
Přijďte si popovídat nebo jen tak posedět.
Diskusi moderuje Blanka Tauberová.

Sedlčanský fotoklub aneb Fotoflegmatici 
Dneska fotí „každej“ Matěj... A abych nediskriminoval – i Matě-
jová... Na světě vzniká tolik fotek, že je nikdo nespočítá – stejně 
jako nikdo nespočítá počet fotoklubů. Ale ať je jich kolik chce, 
ten náš je výjimečný... Tedy po pravdě – znám jen jeden další, 
ale jsem si jistý, že o výjimečnosti nemůže být pochyb. Letos 
počítáme 13. rok klubové existence a dlužno podotknout, že 
to byl rok výjimečný – stejně jako pro celý svět. Pes je totiž 
zakopán v tom, že kouzlo fotoklubu paradoxně netkví v části 
slova „foto“, ale „klub“. Správně. Je to „klub“, co je pro nás živ-
nou půdou a to – dovolím si opět tvrdit bez grafů a statistik – 
tvoří náš klub výjimečným. A zrovna klubovým taškařicím letos 
přáno nebylo. Nezbývalo tedy než se sejít na Skypu, zkusit si, 
že to fakt není ono a potom pěkně o samotě fotit a vystačit si 
s reakcemi po emailech. Ono to, že fotíme je vlastně jakýsi bo-
nus, který nás k sobě přitáhl. Fotograficky si mudrujeme, hod-
notíme, pomáháme. A vše je to v pohodovém balení s mašlič-
kou. Nevěříte? Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. Sedlčanská 
knihovna, která náš klub zaštiťuje, pravidelně pořádá výstavu 
fotografií členů Fotoflegmatiků. Vernisáž se zřejmě, vzhledem 
k epidemiologické situaci, neuskuteční, ale fotky vystavené bu-
dou… Jenom doufáme, že knihovna zůstane otevřená… 

Za FotoFlegmagmatiky Martin Zemánek

Vážení čtenáři a všichni, kteří k nám rádi chodíte,
spolu s vámi věříme, že v lednu bude knihovna otevřená. Po-
kud budeme ve stupni třetím, větší setkání se nebudou moci 
konat, a tak je ani neplánujeme. Menší akce vzdělávacího 
charakteru se uskuteční, ale bude třeba se na ně přihlásit. 
Na všechny programy dětského oddělení u knihovnic Jany 
Roškotové (roskotova@knihovna-se.cz) nebo Aleny Budko-
vé (budkova@knihovna-se.cz). Na vzdělávací kluby v ko-
munitním centru u Olgy Jelenové (jelenova@knihovna-se.
cz) a na čtenářský klub u Blanky Tauberové (tauberova@
knihovna-se.cz). Maximální počet osob na programu včetně 
knihovnice je 10.
Věříme, že se v roce 2021 už zase budeme více setkávat a uži-
jeme si mnoho společných chvil. Přejeme vám všem hodně 
a hodně zdraví.



VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU

Zápis do letního semestru bude probíhat v knihovně od 4. 1. 
2021 do 9. 1. 2021. Přihlásit se může každý senior bez ohledu 
na to, zda už některý semestr navštěvoval. Stačí, že jej zaujme 
téma. První přednáška se uskuteční v pondělí 1. 2. 2021 v 10 
hod.
Téma semestru:
Mistři evropského barokního malířství 17. století.
V tomto tematickém kurzu se postupně seznámíte s šesti nej-
výraznějšími osobnostmi evropské malířské scény 17. století, 
jejich životem a dílem, které se nesmazatelně vrylo do světo-
vých dějin umění.
Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program leden 2021

KLUBY 
V KOMUNITNÍM CENTRU

Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které 
v tomto centru působí, může navštěvovat úplně každý. 
Můžete se přijít třeba i nezávazně poradit…

Fotografování – FotoFlegmatici Sedlčany: 31. 1. 2021 od 18 
hod.

Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: schází se každé 
pondělí, v rámci klubu probíhá cvičení Qigong - od 17.30 do 
18.30 hod. pouze pro ženy, od 18.30 do 19.30 hod. pro ženy 
i pro muže.

Klub pro seniory (Mnémé): 6. 1., 20. 1. 2021 od 9 hod.

Klub pletení a háčkování: schází se každý pátek od 15 do 17 hod. 

Krajkový klub (paličkování): schází se každé úterý od 15 do 
18 hod.

Kreslení – Kurz Lukáš: 9. 1., 23. 1. 2021 od 9 hod.

Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro 
děti od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod.

Patchworkový klub: schází se každý čtvrtek od 15 do 17 hod.

PROGRAMY NA DĚTSKÉM 
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

POHÁDKOVÁ BABIČKA S VÝTVARNOU DÍLNOU
Pátek 8. 1. 2021 od 15 hod.
Čtení z knihy o Šípkové Růžence. Pohádku přebásnil Josef 
Jelen a ilustroval ji Ota Janeček.
Na oslavu šťastného konce pohádky vytvoříme barevné víry 
při Ohňostrojové výtvarné dílně.
Pátek 15. 1. 2021 od 15 hod.
Čtení z knihy Hup a Hop na moři od Jiřího Kafky. Příběh 
dvou opičáků nás zavede k mořským břehům, kde prožijeme 
Mořskou výtvarnou dílnu.
Pátek 22. 1. 2021 od 15 hod.
Čtení z knihy Staré pověsti české od Jany Eislerové. 
V pověstech se často vypráví o mostech. Kouzlo starých mos-
tů si připomeneme výtvarnou dílnou s názvem Knihovna 
plná mostů.
Pátek 29. 1. 2021 od 15 hod.
Čtení z knihy Vrabčí příběhy od Jaroslavy Pospíšilové. Veselé, 
štěbetavé a cvrlikající příběhy Bertíka a Jonáše nás naladí na 
Vrabčí výtvarnou dílnu.

PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
Pátek 15. 1. 2021 od 18 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žá-
kem 2. stupně základní školy? Chceš se podělit o své zkuše-
nosti a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď! 
Pátek 22. 1. 2021 od 13 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žá-
kem 1. stupně základní školy? Chceš se podělit o své zkuše-
nosti a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď! 

KLÍČÍME (0-3 roky) – Dopolední programy pro rodiny s dět-
mi
Pondělí 25. 1. 2021 od 10 hod.
Eskymácká výtvarná dílna pro rodiny s menšími dětmi. 

ŠIKOVNÉ RUCE (9+)
Pátek 22. 1. 2021 od 18 hod.
Šijeme, látkové panenky. Předem připravené části těla pa-
nenek vycpeme, sešijeme, vyšijeme oči, nos a ústa. Z vlny 
uděláme vlasy a poté už jen vymyslíme jméno.

REZERVOVÁNÍ KNIH 
A ODLOŽENÍ Z POLIČKY

V letošním roce plném omezení se osvědčil objednávkový sys-
tém knih přes katalog knihovny, tzv. odložení z poličky. Tato 
možnost je v katalogu nabízena již delší dobu, ale zatím nebyla 
tolik využívána. Nyní je na pořadu dne, zvláště když v protie-
pidemickém systému PES stoupneme do 4. stupně, což v pří-
padě knihoven umožňuje půjčovat pouze předem objednané 
knihy přes výdejní okénko. Pro tento případ je možnost odlo-
žení z poličky ideální, ale k využití je samozřejmě i v běžném 
chodu knihovny.
Jak postupovat? Nejdříve je nutné přihlásit se do online katalo-
gu, který najdete na www.knihovna-se.cz. V on-line katalogu je 
vpravo nahoře ikonka uživatele, na které se po kliknutí zobrazí 
požadavek na číslo čtenáře a PIN. Číslo čtenáře je evidenční 
číslo vaší průkazky do knihovny a heslo je složeno z dvojčíslí ve 
formě RRMMDD (rok, měsíc, den narození čtenáře). Po přihlá-
šení se můžete podívat na své výpůjčky, změnit si heslo apod. 
Pro odložení z poličky si vyberte požadovanou knihu v katalogu 
a pod záznamem o knize je vlevo informace o dostupnosti kni-
hy a vpravo je možnost „ZÍSKAT“. Potvrdíte „získat“ a pak znovu 
vpravo dole potvrdíte červeným tlačítkem „ODLOŽENÍ Z POLIČ-
KY“. Objeví se nápis v zeleném poli, že Váš požadavek byl přijat. 
Knihovnice pak tuto objednávku zaznamenají v knihovnickém 
programu a knihu připraví k vyzvednutí. Na stejném principu 
fungují i rezervace knih. Rozdíl mezi odložením z poličky a re-
zervací je ten, že kniha pro odložení je v knihovně momentálně 
dostupná. Pokud se nabízí pouze rezervace, znamená to, že 
kniha je půjčená jiným čtenářem a požadavek bude zařazen do 
„fronty“ rezervací na danou knihu. 
Systém je velmi intuitivní, nebojte se jej používat a využívat, 
je tu pro vás.



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 - program leden 2021

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

PŘIPRAVUJEME:
Výstavu obrazů malíře, grafika a ilustrátora

Kamila Lhotáka 
– zahájení výstavy ve středu 3. března 2021

do neděle 3. ledna
VÝSTAVA

Srdečně Vás zveme na vánoční prodejní výstavu

 „MEZNÍKY“
Veronika Hejhalová – keramika  

Věra Dlouhá – aranžmá, keramika
Výstavu si můžete prohlédnout do neděle 3. ledna 2021.

Vstup zdarma.

OTEVÍRACÍ DOBA O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH:
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.

čtvrtek 7. ledna od 18 hod.
VÝSTAVA

ŠÁRKA KRÁMSKÁ:
OD ŠPERKU K MOZAICE

Prodejní výstava autorky, která vyrábí originální šperky netra-
diční technikou.

Vernisáž výstavy

se koná ve čtvrtek

7. ledna

od 18 hodin. 

Výstavu můžete 

navštívit do pátku 

26. února.

Městské muzeum Sedlčany
vás srdečně zve na prodejní výstavu

Šárky Krámské

Vernisáž výstavy se koná
ve čtvrtek 7. ledna v 18 hodin.

7. ledna – 26. února 2021
OODD  ŠŠPPEERRKKUU  KK  MMOOZZAAIICCEE

Otevřeno:
leden a únor

Út, Čt, Pá: 9-12
St: 9-12 a 13-16

www.muzeum-sedlcany.cz

www.facebook.com/sarka.kramska

do neděle 3. ledna
VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany a KDS Sedlčany prodlužuje výstavu

„70 LET KDS SEDLČANY“
Na konci roku 2020 uběhlo 70 let od založení KDS Sedlčany. 
Na výstavce v městském muzeu si můžete toto výročí s námi 
připomenout. Vystaveny zde jsou zakládací listiny družstva, 
portréty zakladatelů i fotografie z výroby a každodenního živo-
ta v KDS. K vidění je také průřez nožířskými výrobky od 50. let 
minulého století do současnosti.
Vystavené materiály si můžete prohlédnout do neděle 
3. ledna 2021.

Vstup zdarma.



Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové

HISTORIE

PLYNOVÁ MASKA KOMISAŘE KROUFKA

V roce 1948 byla nacvičena hra o zlém 
rytíři Krčínovi z Křepenic, kterou napsal pro 
divadlo Dr. Kareš. V tomto roce bylo uspo-
řádáno 16 představení. Divadlo navštívilo 
1700 dětí a 368 dospělých. 

Režie: F. Kroufek
Hlasy: Dvořák, Dr. Kareš, Hrůša, Plač-

ek, Hrubý, Kroufek, J. Kuthan, Zouzalová, 
Souček, Ing Kaprálek, Slaba, Dr Kracík, Ko-
houtková, Kaprálková, Žlutický

Loutky vedli: Zouzal, Kocourek, Rebcová, 
Rebec

Pokladna: Krejčová, Hrubý, R. Pejša
Rudé právo v květnu 1948: V posledních 

dnech byl známý loutkářský pracovník rada 
F. Kroufek pověřen dozorem nad loutkář-
skou kulturou v pěti okresech kraje. Tímto 
pověřením byla uznána záslužná práce neú-
navného pracovníka, který vývoji loutkářství 
věnoval neobyčejné úsilí. 

Zemědělské noviny přinesly tuto zprávu:
Desetileté jubileum sedlčanského loutko-

vého divadla bude oslaveno představením 
Kvapilovy „Princezny Pampelišky“.

Principál divadla, známý a vyhledávaný 
pracovník F. Kroufek zachránil inventář diva-
dla v době okupace a vytvořil v sedlčanské 
sokolovně loutkovou scénu moderní úrov-
ně. Letošní zimní sezona bude přehlídkou 
loutkářské práce, jejíž ovoce vděčně uzná-
vají všichni přátelé sedlčanské drobotiny.

A sezona byla skutečně bohatá. Bylo uspořá-
dáno celkem 13 představení. Divadlo navštívi-
lo 1474 dětí a 148 dospělých. Režie: F. Kroufek

Hlavy: Souček, Plaček, Kroufek, Žlutický, 
Zouzalová, Hrůša, Dvořák, Ing. Kaprálek, 
Pokorná

Loutky vedli: Kocourek, Rebec, Zouzal, 
Stibor

Pokladna: Krejčová, Pejša

Předměty mají tu zvláštní schopnost při-
pomínat osobnosti a události dob minulých. 
A často v nečekaných souvislostech. Posuď-
te sami:

V létě minulého roku si do muzea našla 
cestu plynová maska vyrobená roku 1938. 
To by nebylo zas tak neobvyklé, mezi sbírko-
vými předměty už dva exempláře stejného 
typu máme. Kromě jejího perfektního stavu 
nás ale zaujal její příběh. Pochází totiž ze 
Sedlčan, z domu čp. 417 v Havlíčkově ulici, 
kterému se dodnes říká „úředňák“. Našla se 
tam na půdě a prokazatelně patřila finanční-
mu komisaři Františku Kroufkovi (8. 4. 1904 
– 7. 10. 1968). Už tento fakt vypovídá leda-
cos o dobové atmosféře. Pan komisař si ji 
samozřejmě nepořídil jen tak pro potěšení 

– byl jí vybaven podle zákona 82/1935 Sb., 
o ochraně a obraně proti leteckým útokům. 
A zatímco uvedená protichemická maska 
v páně Kroufkově vlastnictví předpisově če-
kala na své využití, schylovalo se k celosvěto-
vému konfliktu…

Předválečné Sedlčany. Přednosta berní 
správy František Kroufek byl navzdory tomu, 
jak vážně a suše nám tato funkce zní, vysoce 
společenský a kulturně angažovaný člověk. 
Působil jako místopředseda místní osvěto-
vé komise a v městské kronice se dočteme 
i to, že U Českého lva se každý čtvrtek schá-
zela společnost místní honorace, v níž Krou-
fek usedal po boku lékárníka, ředitele školy 
nebo majora ve výslužbě. Komisař Kroufek 
také hrál na housle a violu. Když vezmeme 
v úvahu, že na počátku 40. let vyučoval hou-
sle v rámci pomalu vznikající hudební školy 
a že byl součástí koncertního pásma o dvou 

provedeních (v Sedlčanech a v Jesenici), jehož 
hlavní hvězdou byla členka opery Národního 
divadla v Praze Ada Nordenová, zřejmě tyto 
nástroje ovládal na poměrně vysoké úrovni.

V roce 1939 bylo zásluhou Františka 
Kroufka, mj. také zábavního jednatele Soko-
lu, přistavěno v sokolovně loutkové divadlo 
s více než stovkou sedadel. František Kroufek 
byl jeho zakladatelem, principálem, loutko-
hercem a, slovy kronikářovými, „duší podni-
ku“. Všech 24 představení z let 1939 a 1940 
sklidilo velký úspěch, v hledišti bylo pokaždé 
plno. Roku 1941 bylo Kroufkovo divadlo za-
bráno divadelní společností a v následujícím 
roce 1942 mělo být předáno Němcům, ale 
Kroufek vyjednal zvláštní podmínky a ještě 
jeden rok fungovalo. Válečná atmosféra nic-
méně houstla a blížící se vystěhování měs-
ta znamenalo zastavení činnosti. Loutkové 
divadlo se nakonec podařilo obnovit, byť až 
v prosinci 1947. A o posledních letech, kdy 
František Kroufek působil v sedlčanském 
loutkovém divadle, se příhodně dočtete 
v horní polovině této stránky, díky zápiskům 
paní Miluše Pávové.

Soudě podle bezvadného stavu masky 
a jejího příslušenství ji komisař Kroufek nikdy 
nepoužil. Možná ji dokonce sám uklidil na 
půdu, kde ji o desítky let později našli noví 
obyvatelé domu. Jim ještě jednou děkujeme 
za nový sbírkový předmět i za ojedinělý pří-
běh, který díky nim dostal novou příležitost 
být vyprávěn.                                              -pž-

13. listopadu 1949 se hrálo poslední 
představení- pohádka Ing. Čecha: Pilulky 
čaroděje Dobroděje.

Potom se principál F. Kroufek vzdal pro 
nemoc vedení divadla a od té doby se ne-
našel nikdo, kdo by loutkové divadlo v Sedl-
čanech vedl.

Kašpárek a koník Ferdásek – nejoblíbe-
nější loutky sedlčanských dětí.



OCENĚNÍ REPREZENTANTŮ / ŠKOLSTVÍ

OCENĚNÍ REPREZENTANTŮ MĚSTA ZA ROK 2020
Luboš HANUS, Aerobik studio Dvojka Sedlčany, sportovní aerobik, 
2x 1. místo s týmem v celorepublikové soutěži organizace Mistry 
s mistry v kategorii sportovní týmy

Michaela ZELENKOVÁ, Aerobik studio Dvojka Sedlčany, sportovní 
aerobik, 2x 1. místo s týmem v celorepublikové soutěži organizace 
Mistry s mistry v kategorii sportovní týmy

Marie BEZKOČKOVÁ, Aerobic studio Dvojka Sedlčany, sportovní 
aerobik, 2x 1. místo ve sportovním týmu v celorepublikových sou-
těžích organizace Mistry s mistry. 3. místo v kategorii sólo v celo-
republikové soutěži organizace FISAF

Lucie DANDOVÁ, Aerobic studio Dvojka Sedlčany, sportovní aero-
bik, 2x 1. místo v celorepublikových soutěžích organizace Mistry 
s mistry v kategorii sportovní týmy, finalista celorepublikové sou-
těže organizace FISAF v kategorii sólo

Lucie KŘIVSKÁ, Aerobic studio Dvojka Sedlčany, sportovní aero-
bik, 1. místo v celorepublikových soutěžích organizace Mistry s mi-
stry v kategorii dvojice, maxi týmy a sólo. Nejúspěšnější závodnice 
na těchto soutěžích

Laura KOLKOVÁ, Aerobic studio Dvojka Sedlčany, sportovní aero-
bik, 2x 1. místo v celorepublikových soutěžích organizace Mistry 
s mistry v kategoriích dvojice a maxi týmy. 2 a 3 místo v kategorii 
sólo

Denisa MACHOVCOVÁ , Aerobic studio Dvojka Sedlčany, sportov-
ní aerobik, 2x 1. místo v celorepublikových soutěžích organizace 
Mistry s mistry v kategorii sportovní týmy, 4 místo v kategorii dvo-
jic v celorepublikové soutěži organizace FISAF

Josef KLÍMA, Sportovní klub ZLOBR, Sedlčany silový trojboj, Ab-
solutní  mistr ČR v silovém trojboji v kategorii juniorů. Národní 
rekordman ve dřepu v kategorii juniorů do 74 kg – výkon 270 kg

Tereza MATOUŠKOVÁ, Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, silový troj-
boj, Mistryně ČR v benčpresu v kategorii dorostenek do 57 kg

Kateřina ŠUPÍKOVÁ, Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, silový troj-
boj, Mistryně ČR v benčpresu v kategorii juniorek do 57 kg

Hynek HOUDA, TJ TATRAN Sedlčany, kanoistika, vše v kategorii 
benjamínků „C“. 2. místo MČR K1 500m, 3. místo v Českém po-
háru na 200 m

Adam ŘEZÁČ, TJ TATRAN Sedlčany, kanoistika, 3. místo MČR K1 
1000m, 3. místo MČR K1 500 m, 1. místo MČR K2 1000 m, 1. místo 
MČR K2 500 m, 1. místo MČR dlouhé tratě K2
Julie HAVLOVÁ, TJ TATRAN Sedlčany, kanoistika, vše v kategorii 
benjamínek „B“ . 3. místo MČR K2 1000 m, 1. místo MČR K2 500 
m, 3. místo MČR K1 500 m 
Anežka HESOVÁ , TJ TATRAN Sedlčany, kanoistika, vše v kategorii 
benjamínek „B“, 3. místo MČR K2 1000 m, 1. místo MČR K2 500 m, 
3. místo MČR K1 500 m
Tomáš MALINA, TJ TATRAN Sedlčany, kanoistika, kategorie doros-
tenci. 3. místo MČRC4 500 m, nominace do sportovního centra 
mládeže
Barbora BARTÁKOVÁ, TJ TATRAN Sedlčany, lední hokej, Reprezen-
tace ČR: MS WU 18 v Bratislavě – 6.místo,  Olympijské hry mlá-
deže v Lausanne – turnaj trojic- 4. místo, Olympijské hry mládeže 
v Lausanne – turnaj národních týmů - 5. místo, WU16 Turnaj 
4 zemí v Benešově – 1. místo, Extraliga žen 2019-2020 – 1. místo
Denisa HABARTOVÁ, TJ TATRAN Sedlčany, lední hokej,  Sezona 
2019-2020, MS žen ČR-U18 v Bratislavě – 1. místo
Extraliga žen 2019-2020 – 1. místo, Euro Hockey Tour ČR-U18 
v Jihlavě – 2. místo, Kuortane Cup ČR – U18 ve Finsku – 3. místo, 
Euro Hockey Tour ČR-U18 ve Finsku – 3. místo, Legacy Cup ČR-že-
ny“B“- Jižní Korea – 2. místo
Robert TREFNÝ, Rugby Club Sedlčany, ragby, Reprezentant ČR 
v 15`s ragby
Václav CALTA, Rugby Club Sedlčany, ragby, Reprezentant ČR v 15`s 
ragby 
Ivan ANDRUŠÍK, Sportovně střelecký klub Sedlčany, sportov-
ní střelba, Mistrovství Středočeského kraje: 1. místo SP 30+30, 
2. místo  LP 60, MČR střelba na kovové siluety: 1. místo VzPu 
a 1. místo VzPi
Radek ANDRUŠÍK, Sportovně střelecký klub Sedlčany - host, spor-
tovní střelba, MČR junioři, střelba na kovové siluety:  1. místo VzPu 
a 1. místo VzPi
Jarmila ZAMRAZILOVÁ, Sportovně střelecký klub Sedlčany, spor-
tovní střelba, 3.místo - Mistrovství Středočeského kraje, sportovní 
pistole 30+30

Tak jako každý rok mají i letos prvňáčci příležitost seznámit 
se s 2. ZŠ Propojení ještě před zápisem - tentokrát však netra-
dičním způsobem. Vyučující z Propojky si totiž připravili několik 
videí, která představují školu všem návštěvníkům jejích webo-
vých stránek.

Chcete se dozvědět, co mají rády budoucí třídní učitelky prv-
ních tříd (Jitka Mošničková a Jana Šachová)? Chcete zjistit, jak 
vypadá sauna, keramická dílna či družina? Zajímá vás příroda 
a vaření? Nebo snad raději krajinu a jídlo malujete? Fascinuje 
vás umělá inteligence, roboti či programování? Pak si ve videích 
přijdete na své. 

Nechybí ovšem ani hádanky pro nejmenší, které poslouží jako 
předzápisový trénink. Komu však nestačí trénování mozkových 
buněk, ten zapracuje na své kondici s paní učitelkou A. Novot-
nou. A aby nepřišli zkrátka ani začínající badatelé, předvede vám 
paní učitelka Brotánková pokus, který s vámi skutečně zamává.

NEVŠEDNÍ PROCHÁZKA PROPOJKOU 

To vše najdete na www.
propojeni.cz, kde vás také 
budeme průběžně informo-
vat o plánovaných akcích. 
Pokud nám to vládní opat-
ření umožní, zorganizujeme 
tradiční sérii besed nazva-
nou „Budu prvňáčkem“. Prv-
ní setkání by se mělo usku-
tečnit dne 20. 1. 2021 od 
16:00 v aule školy. Besedou s 
tématem „Prvňáček a změny 
v rodině“ vás provede paní 
Mgr. Veselá. Rádi vás uvidí-
me!

ZŠ Propojení



HVĚZDÁRNA / RŮZNÉ

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH
Lednová večerní obloha jako vždy nabízí 

výměnu souhvězdí podzimní oblohy za sou-
hvězdí oblohy zimní. K těm prvním řadíme 
Pegas, Andromedu, Ryby, které v západní 
polokouli oblohy předchází zapadající Vod-
nář, Labuť a Lyra s jasnou Vegou. Druhou 
skupinu tvoří Býk s Vozkou následovaný 
Orionem, Blíženci a Velkým a Malým psem. 
Těmto souhvězdím vévodí jejich nejjasnější 
hvězdy ve stejném pořadí a to Aldebaran, 
Capella, Betelgeuze, Pollux, Sirius a Procyon. 
V orionu nesmíme zapomenout na Riegel 
a v Blížencích na Castor.

Téměř v zenitu najdeme dvojitou otevře-
nou hvězdokupu „chí“ a „h“ v souhvězdí Per-
sea na hranici se souhvězdím Kasiopeji. Od 
tohoto souhvězdí jihozápadním směrem do-
putujeme do Andromedy se známou galaxií 
M31. V sousedním Trojúhelníku nalezneme 
méně nápadnou menší galaxii M33.

V souhvězdí Býka je nápadné seskupení 
sedmi, pro oko, stejně jasných hvězd. Ve sku-
tečnosti tato otevřená hvězdokupa Plejády 
obsahuje přibližně 150 hvězd, které se zrodi-
ly společně z mezihvězdného mračna prachu 
a plynů. V blízkém okolí jasného načervena-

lého Aldebarana je další otevřená hvězdo-
kupa Hyády. Hvězdy hvězdokup se pohybují 
společně prostorem, avšak za miliony let se 
nakonec rozptýlí a zařadí se do seskupení 
hvězd sousedních souhvězdí. Za tuto dobu 
i jednotlivé hvězdy všech souhvězdí změní 
své polohy a budeme vymýšlet nové názvy.

Na závěr minulého roku se vyskytlo něko-
lik seskupení tmavých skvrn ve sluneční fo-
tosféře. Na snímku je jedna z největších, jejíž 
vnitřní tmavá umbra má přibližně velikost 
Země. Pokud bude četnost skvrn narůstat na 
tomto počátku jedenáctiletého cyklu, bude 
v průběhu ledna hvězdárna aktuálně otevře-
na. Podrobnosti a datum uvedeme na webu.

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 případě nejasných 
podmínek, volat 777 285 444.

Měsíc – Na večerní obloze v pátek nebo 
sobotu 22., 23., 29. a 30;. ledna. 

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

Ostatní objekty – Galaxie, kulové hvěz-
dokupy, mlhoviny otevřené hvězdokupy 
a další.

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

UPOZORNĚNÍ
Vzhledem ke stále trvajícím hygienickým 

opatřením je nutné si ověřit aktuální ome-
zení návštěvnosti hvězdárny na https://
hvezdarna.kdjs-sedlcany.cz/.

 František Lomoz

VÝZNAMNÉ
UDÁLOSTI

1611 - zemřel poslední z Rožmberků Petr 
Vok (410 let)

1921 - založena místní organizace Českého 
rybářského svazu (100 let)

1921 - založení Sportovního klubu Sedlčany 
- předchůdce dnešního fotbalového oddílu 
TJ Tatran Sedlčany (100 let)

1966  - odhalen pomník Josefa Suka na 
Sukově náměstí a reliéf Suka od sochaře 
Břetislava Bendy (55 let)

1981 - OD Rozvoj zahájil provoz jako součást 
Jednoty SD Příbram (40 let)

1991 - zahájilo provoz Regionální informač-
ní středisko - RIS (30 let)

1996 - slavnostně otevřena nová část školy 
Propojení (25 let)

1841 - vznikl spolek divadelních ochotníků 
(31. 10. 1841 ochotníci sehráli první české   
představení v hostinci Na Kocandě) (180 
let)

2001 - založení Nadačního fondu Patronát 
Sedlčansko (20 let)

VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V ROCE 2020 – I. Q

VLASTIMIL KUNDRLÍK
(* 15. srpna 1926 - † 13. března 1996) 

V březnu tohoto roku uplyne 25 let od 
úmrtí významného regionálního badatele 
a občana našeho města Ing. Vlastimila Kun-
drlíka. Původně vystudoval obchodní ško-
lu a později při zaměstnání Vysokou školu 
ekonomickou v Praze. Zajímal se o historii 
našeho regionu a při svých cestách kraji-
nou Sedlčanska poznával stavební památ-
ky, přírodní zajímavosti, historické události 
v jednotlivých místech i život lidí na vesnici. 
Bohaté vlastivědné vědomosti začal publi-
kovat v místním tisku, nejdříve (po nástupu 
do zaměstnání do KDS) v závodních časo-
pisech Kádésáček a Strojař, později v regi-
onálním týdeníku Sedlčanský kraj. Svými 
články o dějinách sedlčanských podniků, 
odboji a vystěhování za 2. sv. války, histo-
rických památkách a dalších, se výrazně za-
sloužil o šíření historických poznatků mezi 
obyvateli regionu středního Povltaví.

Sedlčansko neúnavně propagoval, ná-
vštěvníkům města byl ochotným informá-
torem i průvodcem. Nový smysl jeho životu 
přineslo založení Sdružení rodáků a přátel 
Sedlčanska v roce 1991. Spolku, jehož byl 

Starosta města Ing. Jiří Burian předává 
předsedovi Sdružení rodáků a přátel Sedl-
čanska 4. díl Sedlčansko, Sedlecko a Votic-
ko od Č. Habarta, jako výraz ocenění jeho 
záslužné práce pro město Sedlčany, květen 
1995.

předsedou, věnoval všechen svůj volný čas. 
Pro členy Sdružení připravoval oblíbené vy-
cházky na památná místa v okolí Sedlčan, 
podílel se na zajištění oslav 700. výročí zalo-
žení města a zejména se zasloužil o svolání 
sjezdu rodáků v roce 1994.
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PŘÍJMY
 Schválený rozpočet 2021
Druhové třídění příjmů v tis. Kč
 ZM 14. 12. 2020

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2021

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 119 500,0
1.1. Výnosy daní 107 740,0
a) daň z příjmu SVČ 60,0
b) daň z příjmu ze závislé činnosti 30 670,0
c) daň z nemovitosti 6 000,0
d) daň z příjmu právnických osob 15 790,0
e) daň z příjmu PO- město 3 000,0
f) daň z přidané hodnoty 52 220,0
1.2 Místní a správní poplatky 11 760,0
a) poplatky za psy 160,0
b) poplatky za užívání veř. prostr. 1 300,0
c) správní poplatky 6 300,0
d) daně a poplatky v obl. hazard.her 500,0
e) poplatky za komunální odpad 3 500,0
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 16 741,0
    Příjmy z vlastní činnosti 
a) Pečovatelská služba 180,0
b) Příjmy z prodeje zboží /TIC/ 120,0
c) Pronájem pozemků  308,0
d) Příjmy z úroků bank.vkladů 8,0
e) Pokuty  1 100,0
f) Prodej dřeva - obecní lesy 30,0
g) Přijaté příspěvky „ROSA 2021“ 110,0
h) Ostatní příjmy 500,0
ch) Pronájem nebytových prostor 3 900,0
i) Nájemné z byt. fondu 1 150,0
j) Nájemné BD č.p. 791 3 000,0
k) Pronájem kotelen - MTS s.r.o. 2 613,0
l) Pronájem vodohosp. zařízení 2 162,0
m) Pronájem - Přivaděč pitné vody  350,0
n) Příjmy z dobývací činnosti 90,0
o) EKO-KOM - odm. za tř. odpad 1 120,0
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 200,0
3.1. Příjmy z prodeje pozemků 200,0
4. DOTACE,PŮJČKY, REZERVY 34 917,0
4.1. Dotace ze SR, OP EU 29 600,0
a) výkon státní správy 21 960,0
b) výkon státní správy SO-SPOD 2 995,0
c) příspěvek na výkon pěst.péče 600,0
d) výkon státní správy - OLH, LHO 2 500,0
e) dotace Pečovatelská služba 1 200,0
f) dotace - výkon sociální práce 345,0
4.2. Odvody PO 317,0
1. ZŠ, 2. ZŠ - odvod předfin. OP EU 317,0
4.3. Investiční účelové dotace 0,0
4.4. Investiční úvěr 0,0
4.5 Zapojení rezerv 5 000,0
a) zapojení rezerv - zůstatky účtů 5 000,0

Příjmy celkem 171 358,0

VÝDAJE
 Schválený rozpočet 2021
Odvětví výdajů v tis. Kč
 ZM 14. 12. 2020

1. Zemědělství- lesní hospodářstí 3 050,0
Obecní lesy - pěstební činnost 550,0
LHO- z fin. prostř. KÚ Stř. kraje 2 500,0

2. Průmyslová a ostatní odvětví 4 487,0
    hospodářství 

2.1. Doprava  2 030,0
Údržba a opravy MK prováděné STS 2 000,0
Dopravní obslužnost 30,0

2.2. Vodní hospodářství 197,0
Provoz RTN 85,0
Pronájem pozemků - ČOV 112,0

2.3 Vodohospodářské zařízení 2 200,0
Obnova a opravy VHM 2 200,0

2.4 Všeobecné služby 60,0
Provoz parkoviště 60,0

3. Služby obyvatelstvu 67 430,0

3.1. Školství ( strav.,škol., provoz) 10 043,0
1.ZŠ (příspěvek na činnost) 3 100,0
2. ZŠ (příspěvek na činnost) 2 650,0
ZUŠ (příspěvek na činnost) 395,0
Mateřská škola (příspěvek na činnost) 2 538,0
ŠJ 1. ZŠ (příspěvek na činnost) 670,0
ŠJ 2. ZŠ (příspěvek na činnost) 690,0

3.2. Kultura  16 390,0
Příspěvek KDJS  6 121,0
Příspěvek Městskému muzeu 3 284,0
Příspěvek Městské knihovně 5 072,0
Komise pro občanské obřady 50,0
Tisk měst. zpravodaje Radnice 370,0
Výdaje na prezentaci města, TIC 793,0
Městské kulturní akce 2021 700,0

3.3. Tělovýchova a zájm. činnost 6 751,0
Příspěvek SAS 6 721,0
   příspěvek na činnost  5 921,0
   př. na opr. a údržbu sp. zařízení 800,0
Provoz minigolfu 30,0

3.4. Bydlení, komunální služby 34 246,0
       územní rozvoj, investiční výst. 

3.4. a) Správa budov MÚ, NP, BF 10 990,0
Správa budov a zařízení města 6 840,0
Činnost MTS - správa bytového fondu 600,0
Provozní  náklady, opravy  BD  č.p.791 3 000,0
Opravy BF 550,0

3.4. b) Výkony STS, likvidace odpadu 16 393,0
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Výkony technických služeb 9 295,0
z toho:  čištění města 2 835,0
              zimní údržba 800,0
              veřejná zeleň 3 350,0
              veřejné osvětlení 2 100,0
              provoz hřbitova 210,0
Skládka TKO 300,0
Provoz sběrného dvora 252,0
Svoz komunálního odpadu 4 346,0
Svoz tříděného odpadu 1 900,0
Nebezpečný odpad 300,0

3.4. c) PD, TDI, administrace projektů 700,0
Projektová dokumentace, TDI 600,0
Administrace projektů k OP EU 100,0

3.4. d) ZP, GP, nájmy, výkupy poz.,nem. 1 520,0
Ostatní - GP, ZP, popl. KÚ… 500,0
Maj. vypořádání poz. přivaděč pitné vody 200,0
Pronájem pozemků, nemovitostí 420,0

Výkup pozemků a nemovitostí 400,0

3.4. e) Veřejná prostranství, dětská hřiště 500,0
Úpravy veř. prostranství města a osad 200,0
Dětská hřiště - opravy a údržba 100,0
Opravy městského mobiliáře 200,0
 
Mezisoučet 3.4.a) - 3.4.e) 30 103,0
 
3.4.f) Investice, TZ, opravy, údržba,   4 143,0
stavební úpravy majetku města 
Výměna oken BD 791 150,0
Výměna řídící jednotky výtahu DPS č.p. 172  240,0
RC Petrklíč - spoluúčast města k OP 470,0
Nová komunikace - Roudný sjezd z II/105  210,0
Nemocnice Sedlčany PD rekonstrukce elektro 530,0
Rekonstrukce skateparku - spoluúčast 200,0
Příspěvky na domácí ČOV 200,0
Sportovní areál Luční - vl. zdroje 2 143,0
 
4. SOC.VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ 4 720,0
Provozní náklady RC Petrklíč 220,0
Pečovatelská služba 2 770,0
Výkon pěstounské péče 1 560,0
Klub důchodců 20,0
Příspěvky obč. sdr., zájm. org. - sociální obl. 150,0
 
5. OCHRANA A BEZPEČNOST 9 345,0
Městská policie 7 595,0
Hasiči 1 100,0
Kamerový systém 500,0
Varovný systém (servis+opravy) 120,0
Systém měření rychlosti (semafory) 30,0
 
6. VŠEOBECNÁ VEŘ. SPRÁVA 82 326,0
Správa Městského úřadu 57 355,0
Potřeby ICT (výpoč.technika, SW) 2 590,0
GDPR-nařízení EU 324,0
Příspěvky obč. sdružení, zájm. org. 1 100,0
Tělovýchova: 
Ochrana fauny 
Ostatní: 
Úroky z úvěrů a půjček 1 500,0
Spl. úvěru - přivaděč pitné vody 6 000,0
Spl. úvěru - MPT 8 572,0
DP placená obcí, daně z př.nem., DPH  4 500,0
Příspěvek SO Sedlčanska, Toulava o.p.s. 385,0

Výdaje celkem : 171 358,0
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ŠKOLSTVÍ

Kdyby pandemie udeřila hned s přícho-
dem roku 2000, nebo i nějaký rok po něm, 
nouzový stav, jaký zažíváme dnes, by zce-
la nepochybně vypadal úplně jinak. To by 
platilo o mnoha sférách veřejného života. 
Doba předinternetová  byla jistě poklid-
nější, ale nenabízela řešení pro situaci, kdy 
téměř veškerý lidský kontakt je zakázán. 
S rozšířením internetu jsme všichni do své-
ho života, a i do své slovní zásoby, postup-
ně vpustili home office, e-shopy, e-recepty, 
videokonference, webináře, e-learningy…, 
ať už je máme rádi, nebo ne.  Všechny 
tyto výdobytky moderní doby nám ale vel-
mi usnadňují fungování v nynější obtížné 
době koronakrize.  A o školství toto platí 
zejména.

Ještě před rokem si jistě nikdo z peda-
gogických pracovníků nedovedl představit 
způsob školní výuky, který provozujeme 
dnes. Nedovedl, nesnilo se mu o něm, ne-
četl o něm patrně ani žádné scifi, a nejspí-
še by si nikdo nic takového ani představo-
vat nechtěl. Ale co bylo nemyslitelné, stalo 
se téměř ze dne na den realitou. Školy vy-
soké, střední i základní se náhle vyprázd-
nily a přešly na tzv. distanční výuku neboli 
výuku na dálku. Žáci i učitelé vyměnili škol-
ní docházku za práci z domova. Jejich třídu 
a spolužáky, kabinet a kolegy, a také pře-
stávky, zvonění, tabule, křídy…  nahradily 
notebooky a tablety, připojení k síti, za-
pnutý mikrofon nebo dokonce i kamera, 
a hlavně aplikace pro online setkávání 
a odevzdávání domácích úkolů, jako je např. 
MS Teams. Rok 2020 nabídl učitelům sku-
tečně mnoho distančních nástrojů, které 
kompenzují ten prostý, ale zásadní nedosta-
tek výuky, že učitelé a žáci se už nepotkávají 
ve třídě, nevidí se a neslyší se tváří v tvář.

Výuka tedy běží dál, i když dveře do bu-
dovy jsou zamčené a vstup zakázán. Uči-
telé „vysílají“ většinou z domova, zapisují 
do elektronické třídnice, stahují prezenční 
listinu, evidují absence, kontrolují úkoly, 

GaSOŠE JE OTEVŘENO I SE ZAVŘENÝMI DVEŘMI!

zadávají online testy a komunikují s kolegy 
a rodiči skrze online schůzky. A žáci chodí 
nebo nechodí na online hodiny, mají nebo 
nemají funkční mikrofon, vypracovávají 
nebo kopírují zadané úkoly, odevzdávají je 
včas nebo po termínu. Téměř vše při sta-
rém. Ale doba internetová umožňuje více 
než pouhou školní výuku. 

Významným počinem je bezesporu 
i online den otevřených dveří. Tato tra-
diční událost má za cíl přilákat do školy co 
nejvíce zájemců o studium a zajímavě jim 
představit studijní program a další akce 
školy. Ale jak zorganizovat den otevřených 
dveří ve školní budově, která je z nařízení 
vlády uzavřena?  Jak pozvat veřejnost na 
prohlídku školy, a nepustit ji dál? I toto má 
své řešení. Klíčem ke vstupu na tuto online 
akci je malý domeček na webových strán-
kách školy.  

GaSOŠE Sedlčany uspořádalo online 
den otevřených dveří v podzimní vlně ko-
ronakrize už dokonce dvakrát. Poprvé se 
akce pro veřejnost rozběhla v odpoled-
ních hodinách 12. listopadu 2020, podru-
hé jsme ji zopakovali 3. prosince 2020. Na 
začátku si každý příchozí mohl na webu 
školy samostatně prohlédnout novou foto 
prezentaci školy či se vydat na virtuální 
prohlídku školní bu-
dovy. Ale skutečným 
vstupem na online 
den otevřených dveří 
s učiteli či žáky jako 
průvodci bylo kliknutí 
na jednu z místností 
malovaného domeč-
ku a následné připo-
jení se skrze aplikaci 
MS Teams. A pak už 
se návštěvníkům na 
monitoru zobrazil 
konkrétní vyučující či 
student a čas na otáz-
ky a odpovědi mohl 
začít.

Různí vyučující pojali své online prová-
dění předmětem různě. Angličtináři vsa-
dili na tradiční prostředí jazykové učebny 
s mapami a suvenýry anglicky mluvících zemí 
v pozadí. Biologové se rozhodli zaujmout 
humorem, a tak zvolili jako průvodce biolo-
gickou laboratoří u žáků dlouhodobě nejob-
líbenější tamní inventář – kostlivce. Fyzikáři 
naopak vytvořili interaktivní prezentaci, při 
které si online účastníci mohli vyzkoušet fy-
zikální zákonitosti. Průvodci z řad studentů 
zůstali ve svých domovech a odtud se dě-
lili s návštěvníky o své postřehy ze studia. 
Tradičně nejnavštěvovanějším stanovištěm 
bylo ředitelství školy, kde zájemci vyslechli 
informace o přijímacím řízení.

Online den otevřených dveří sice nepři-
lákal tolik zájemců jako tradiční událost 
v budově školy, ale GaSOŠE Sedlčany 
o sobě dalo vědět v době, kdy většina plá-
novacích kalendářů zůstává nepopsaná.

Gao



 

Jak se postupuje při vyhlašování památ-
ných stromů? 

Orgánem ochrany přírody je nejprve 
požadován souhlas vlastníka pozemku, na 
kterém památný strom roste. V případě 
souhlasu vlastníka pozemku se dále sesta-
ví návrh na vyhlášení památného stromu 
na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR 
(dále jen „AOPK“), která napíše své vyjád-
ření a posudek, zdali je daný návrh akcep-
tovatelný či nikoliv. Po vydaném souhlasu 
AOPK následuje vlastní správní řízení obce 
s rozšířenou působností, poté tato obec 
vydá rozhodnutí o prohlášení za památný 
strom. Všechny kopie podkladů pro vyhlá-
šení zašle správní úřad (obec) AOPK, která 
zaregistruje památný strom či skupinu stro-
mů do ústředního seznamu, který je veřej-
ně přístupný.

Jaký památný strom jste za obec s roz-
šířenou působností Sedlčany vyhlásili na-
posledy? 

Naposledy byl vyhlášen „Bolechovický 
dub“ v bývalé bažantnici u Bolechovic.

Kolik máme památných stromů na 
správním území obce s rozšířenou působ-
ností Sedlčany? 

Na území ORP Sedlčany jich je vyhlášeno 
celkem 36.

Budete nějaké památné stromy v nej-
bližší době vyhlašovat, případně kolik jich 
máte v návrhu? 

Ano, budou se v nejbližší možné době vy-
hlašovat, konkrétně jich je v návrhu 10.

Jaký je největší památný strom na 
správním území? 

OCHRANA PŘÍRODY

Nejspíš král dubů nacházející se mezi ob-
cemi Kňovice a Radíč, ale nedá se to takto 
říci obecně, každý památný strom je něčím 
výjimečný, charakteristický a má svoji histo-
rii. Výjimečnost nespočívá vždy v jeho mo-
hutnosti, ale i v jiných hodnotách (tvar, udá-
losti, druh, umístění, zdravotní stav a další).

Co se nejvíce projednává na úseku 
ochrany zvířat? 

Nejvíce se projednávají přestupky fyzic-
kých a právnických osob, přičemž se nejčas-
těji projednávají přestupky úniku hospodář-
ských či domácích zvířat, kdy je ze zákona 
každý chovatel/majitel povinen zajistit své 
zvíře proti úniku z chovaných prostorů. Dal-
ším nejčastějším přestupkem je přestupek 
chování zvířat v nevhodných podmínkách, 
případně nevhodně zajištěné životně dů-
ležité podmínky, pokud se týká napájení 
či vhodnosti krmiva pro daný druh zvířat.

Jak poznáte nevhodné podmínky, pří-
padně jak dále postupujete? 

Tyto druhy přestupků jsou projednávány 
ve spolupráci s Krajskou veterinární sprá-
vou, která vydává odborné vyjádření pro 
daný případ, na jehož základě se postu-
puje dále. Po vydání odborného vyjádření 
zašle Krajská veterinární správa závaz né 
stanovisko, ve kterém je chovatel vyzván ke 
sjednání nápravy, přičemž se zpravidla po 
jednom měsíci provádí následná kontrola 
dodržování opatření, v nejhorším případě 
může obec s rozšířenou působností zvíře 
odebrat. Ve většině případů však je chova-
telem náprava provedena.

Odebíral už jste nějaké zvíře za vaší pů- Bolechovický dub

Na obchodní akademii 
v Sedlčanech se snažíme 
vést studenty k podnika-
vosti.

V učebním plánu 3. 
ročníku je předmět stu-
dentská firma. Studenti 
si v něm mohou vybrat 
ze dvou možností a za-
ložit buď fiktivní firmu, 

nebo reálnou JA Czech firmu.
Letos si třeťáci vybrali firmu reálnou. 

Vzhledem k tomu, že malý virus napadl celý 
svět a nevyhnul se ani podnikání, zvolili stu-
denti předmět činnosti, který se dá provo-
zovat i v této nelehké době. Založili si tedy 
e-shop s použitým oblečením. Název jejich 

STUDENTI OBCHODNÍ AKADEMIE ZKOUŠÍ PODNIKAT KORONAKRIZI 
NAVZDORY

podnikání. Pár kousků ještě nakoupili 
v tak zvané hrabárně a vše nafotili. 

Pod vedením mentora Ladislava Jelena 
založili internetový obchod a už mají i první 
objednávku na své zboží. Na Youtube umís-
tili reklamní video.Také vytvořili pěkné logo 
firmy a přihlásili se s ním do soutěže JA Top 
Logo , kterou pro studentské firmy pořádá 
organizace JA Czech. 

Při všech těchto aktivitách se studen-
ti učí pracovat v týmu, řešit organizační 
problémy a získávají tak cenné zkušenosti, 
které budou moci určitě v budoucnu využít.

Ve svém promo videu říkají: „Prohrabte 
se naším webem.“  Zkusíme to tedy pa-
rafrázovat: „Prohrábněte se jejich webem.“             
                                                                         Goa

firmy odpovídá této činnosti. Zvolili si jmé-
no Hraboš STORE.

Prohlédli doma skříně a zjistili, že mají 
oblečení, které by mohlo ještě někomu 
posloužit, a dokonce našli i kousky, kte-
ré nikdy nenosili. To byl jejich vklad do 

sobnosti na ORP Sedlčany, případně jaké a 
jakého konkrétního případu se to týkalo? 

Ano, odebíral jsem psa chovaného v ne-
vhodných podmínkách, který měl v době 
odebrání boudu s děravou střechou, večer 
mrzlo, výběh byl plný vody s blátem a byl 
hodně hubený. Podrobněji se k tomu přípa-
du vyjadřovat bohužel nemohu.

Jak jste zjistil, že je pes chovaný v ne-
vhodných podmínkách a jak dlouho trvalo 
odebrání psa? 

Tenkrát to nahlásil tuším dělník, který 
dělal střechu na sousedním domku, ten pří-
pad nahlásil místně příslušné obci a s paní 
starostkou ve spolupráci s Krajskou veteri-
nární správou jsme psa odebrali ještě téhož 
dne ve večerních hodinách. Pes byl převe-
zen pracovníkem do záchranné stanice.      

    Na otázky redakce odpovídal
Ing. Vlastimil Kryštof, DiS.



STŘÍPKY Z MUZEJNÍHO ROKU 2020

Vážení čtenáři Radnice, 
   na této stránce lednového čísla zpravodaje Radnice připomínám některé aktivity, které 
se minulý rok uskutečnily v Městském muzeu Sedlčany. Jak všichni víme, celá společnost, 
a tedy i naše kulturní organizace, byla vnějšími okolnostmi donucena pracovat po velkou 
část roku v omezeném provozním režimu. Přesto jsme měli možnost uspořádat některé 
akce a výstavy, z nichž asi nejvýznamnější byla letní výstava připomínající život v 70. a 80. 
letech 20. století v naší zemi. 
Rád bych poděkoval svým spolupracovníkům za dobře vykonanou práci během celého 
roku, ale také dárcům, podnikatelům a všem občanům, kteří naše muzeum navštěvují 
a podporují je v jeho činnosti. Děkuji také zastupitelům města Sedlčan za všestrannou pod-
poru, kterou věnují kulturnímu životu v našem městě.      Mgr. David Hroch, ředitel muzea

Únorová přednáška historika Tomáše 
Zouzala Jak sestavit rodokmen pomohla 
mnoha lidem zorientovat se v historických 
pramenech a otevřela jim dveře k dějinám 
vlastního rodu.

Jediný večer při svíčkách minulého roku se 
podařilo zrealizovat také ještě v únoru. Saša 
Niklíčková v něm představila vlastní hudeb-
ní tvorbu v pásmu nazvaném Šanson mit 
Kopf und corazón.

Vernisáž výstavy Střední Čechy za sta-
vovského povstání jsme pojali velkolepě. 
Tu správnou atmosféru jí dodali členové 
spolků Císařský regiment a Jankovští žoldáci.

Letní retro výstavou jsme se navrátili do 70. 
a 80. let minulého století, do dětství dnešní 
střední generace. Většinu exponátů zapůjči-
li učitelé a studenti GaSOŠE Sedlčany.

Zaměstnanci Zeměměřického úřadu připra-
vili velmi poutavou výstavu s interaktivními 
prvky Triangulační věže Sedlčanska a okolí. 
Bohužel ji veřejnost mohla vidět jen krátce.

Menší výstavka připomíná 70 let existence 
KDS, pokračovatele sedlčanské nožířské tra-
dice. Pro velký zájem jsme ji prodloužili do 
neděle 3. ledna.

Souběžně je k vidění i vánoční prodejní vý-
stava Mezníky autorek Veroniky Hejhalové 
a Věry Dlouhé. Díky ní muzeum po druhém 
nuceném zavření opět ožilo – a rovnou ad-
ventně.


