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Dakarský gang se vrací. Pilot kamionu Martin Macík, navigátor František Tomášek, David Švanda 
a tým Big Shock! Po vítěztví v závěrečné etapě, která se jela v pátek 15. ledna, skončila posádka 
„Karla” na krásném 4. místě v saudskoarabských dunách.
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OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19
Strategie očkování proti COVID-19 Středočeského kra‐

je je zpracovaná dle metodiky Ministerstva zdravotnictví 
České republiky. Pro Středočeský kraj je na první čtvrt‐
letí 2021 vyčleněno 153 tis. očkovacích dávek. V první 
fázi proběhne očkování v 15. zdravotnických zařízeních 
ve Středočeském kraji a pozitivní pro nás je, že je mezi 
nimi i Nemocnice Sedlčany.

Očkování obyvatelstva je podle rizikových skupin roz‐
děleno do třech fází.

1. fáze – leden až únor 2021 
V očkovacích místech proběhne očkování nejrizikověj‐

ších skupin obyvatelstva.
a) zdravotníci poskytující péči pacientům s možností výskytu nemoci COVID-19 a pra‐

covníci orgánů veřejného zdraví (např. epidemiologové a pracovníci odběrových míst), 
senioři v pobytových zařízeních sociálních služeb včetně personálu a klienti v domovech 
pro osoby se zdravotním postižením. U této skupiny není potřeba registrace v Centrálním 
rezervačním systému.

b) Lidé starší 80 let žijící mimo uvedená zařízení. Tito se v případě zájmu o očkování musí 
zaregistrovat od 15. ledna v Centrálním rezervačním systému.

2. fáze – únor až červen 2021
a) osoby s věkem od 65 let,
b) dlouhodobě nemocní lidé bez ohledu na věk, 
c) pracovníci ve zdravotnictví, kteří nebyli očkováni v 1. fázi a pracovníci kritické infra‐

struktury (integrovaný záchranný systém, energetika, armáda, školství, potravinářství 
apod.)

Do očkování ve 2. fázi budou zapojeny ordinace praktických lékařů a je nezbytná regist‐
race v Centrálním rezervačním systému.

3. fáze – od července 2021
Proběhne očkování široké veřejnosti, tj. všech zájemců o očkování, kteří nespadali do 

1. nebo 2. fáze. Povinná je registrace v Centrálním rezervačním systému.
Pro registraci bude nutné vyplnit on-line registrační formulář. Zájemce musí souhlasit 

s vyplněním informací důležitých pro zařazení do příslušné rizikové skupiny. Následně 
bude zájemce vyzván k registraci termínů prostřednictvím zaslaného PIN kódu. Rezervují 
se dva termíny z důvodu dvou aplikovaných očkovacích dávek. Registraci mohou provádět 
i rodinní příslušníci, sociální pracovníci nebo praktičtí lékaři a pravděpodobně i lékárny. Pro 
registraci lze využít i telefonní linku podpory 1221.

Informace budou postupně zpřesňovány. Výše uvedené údaje vycházejí z krajské strate‐
gie zveřejněné 11. ledna 2021.

Vážení spoluobčané, 
přistupme k očkování proti onemocnění COVID-19 zodpovědně a přijměme ho jako 

nezbytnou nutnost pro návrat k normálnímu způsobu života.

Uzávěrka příštího čísla je ve čtvrtek 4.2.2021

Ing. Miroslav Hölzel 
starosta města
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KULTURNÍ PAMÁTKY VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ OBCE SEDLČANY

Kolik je ve správním území obce Sedlčany 
kulturních památek?

Za kulturní památky mohou být Minis‐
terstvem kultury ČR prohlášeny nemovité 
a movité věci, popřípadě jejich soubory. 
U nás se jedná o 138 nemovitých kulturních 
památek, a dále tu máme 1 městskou památ‐
kovou zónu v Sedlci-Prčici, 2 vesnické památ‐
kové zóny v  Kojetíně a Porešíně, a 3 ochran‐
ná pásma nemovitých kulturních památek 
– u zámku v Radíči, u hradu Vysoký Chlumec 
a poslední je u tvrze v Křepenicích.

Čím jsou nejvíce památky ohroženy?
Největší ohrožení lze asi spatřit v „nepečo‐

vání“. Co to znamená? Vlastník, správce nebo 
uživatel by se o památku měl starat. Nejde 
jen o stavební práce, jako je úprava omítek, 
případně opravy střech a jiné úpravy týkající 
se vzhledu. Jde např. i o „restaurování“, kte‐
rým se rozumí souhrn specifických výtvar‐
ných, uměleckořemeslných a technických 

prací respektujících technickou a výtvarnou 
strukturu originálu – díla výtvarných umění 
nebo uměleckořemeslné práce (například 
obnova obrazu nebo sochy).

Co řeší památková péče ve správním úze-
mí na Sedlčansku?

Každý vlastník kulturní památky nebo ne‐

movitosti, která se nachází v památkové zóně 
ať už městské nebo vesnické nebo ochran‐
ném pásmu nemovité kulturní památky, 
a chce provést údržbu, opravu, rekonstrukci, 
restaurování nebo jinou úpravu kulturní pa‐

mátky nebo zamýšlí 
provést stavbu, změnu 
stavby, terénní úpravy, 
umístění nebo odstra‐
nění zařízení, odstra‐
nění stavby, úpravu 
dřevin nebo udržovací 
práce na nemovitosti 
v památkové zóně 
nebo ochranném pás‐
mu nemovité kulturní 
památky, je povinen si 
předem vyžádat závaz‐
né stanovisko správní‐
ho orgánu státní pa‐

mátkové péče.
Je nějaký postih za nesplnění těchto po-

vinností?
Ano. V případě nesplnění této povinnosti 

se postupuje podle správního řádu, památko‐
vého a přestupkového zákona. Za přestupek 
lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

Jak zjistím, že je můj dům památkou nebo 
je na chráněném území?

Národní památkový ústav vede evidenci 
kulturních památek, tedy Ústřední seznam 
kulturních památek České republiky (ÚSKP), 
v němž jsou jednotlivé památky zapsány pod 
tzv. rejstříkovými čísly. Jedno rejstříkové číslo 
může obsahovat jak jednotlivou věc (dům, 
svícen), tak i celý soubor složený z více ob‐
jektů (například zámecký areál tvořený zám‐
kem, hospodářskou budovou, zahradním al‐
tánem a parkem se sochařskou výzdobou) či 
předmětů (např. mobiliář kostela obsahující 
2 svícny, kropenku, kalich a monstranci), jichž 
mohou být i tisíce (pro zajímavost: mobiliář 
Pražského hradu obsahuje na 13 tisíc před‐
mětů). Informaci lze také najít ve výpisu z ka‐
tastru nemovitostí.

Co, proč a jak chráníme?
Každá stavba má svůj příběh. A každý, kdo 

do něj zasáhne, se stává jeho součástí. Někte‐
ré hodnoty však objevíte jen s památkářem. 
Najděte je ještě předtím, než začnete pláno‐
vat změny, opravu, údržbu apod. Kvalitní péči 
o památku ocení vaše okolí i příští generace.    
Na otázky redakce odpovídala  Iva Svobodová.

V 5. stupni PES jsou vnitřní prostory pro 
veřejnost uzavřeny, venku lze sportovat 
v počtu maximálně 2 osob.

Ve 4. stupni PES jsou vnitřní prostory pro 
veřejnost uzavřeny, venku lze sportovat 
v počtu maximálně 6 osob.

Ve 3. stupni PES je v šatnách regulován 
provoz, toalety a sprchy jsou otevřeny 
a pravidelně sanitovány. Sportovat mo‐
hou venku maximálně dva týmy/skupiny, 

MOŽNOST SPORTOVÁNÍ V DOBĚ PANDEMIE

uvnitř maximálně 10 osob s rouškou. Stá‐
le ale bez diváků. Pro 10 osob je v provo‐
zu i sauna.

Teprve ve 2. stupni PES je užívání spor‐
tovišť, při dodržování osobní hygieny, té‐
měř bez omezení.

V Sedlčanech je pro veřejnost v rámci 
výše uvedených omezení v provozu vol‐
nočasový prostor v Luční ulici, Městský 
stadion Taverny se svojí novou tartanovou 

atletickou dráhou a multifunkčím hřištěm 
a hřiště s umělou trávou. Tělocvičny 
se mohou omezeně zpřístupnit až od 
3. stupně PES, ale teprve od „dvojky“ je 
možné sportovat tak, jak jsme byli zvyklí.

Ledovou plochu zamrazovat pro deset 
osob v rouškách je z ekonomického hle‐
diska nesmysl a proto zprovoznění zimní‐
ho stadionu tuto zimu je velmi nepravdě‐
podobné.                                  SAS Sedlčany



VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2020

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2020

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 118 518,0 122 531,47
1.1. Výnosy daní 107 175,0 111 268,53
a) daň z příjmu SVČ 180,0 408,72
b) daň z příjmu ze závislé činnosti 26 800,0 29 278,68
c) daň z nemovitosti 6 000,0 5 893,15
d) daň z příjmu právnických osob 16 170,0 18 656,15
e) daň z příjmu PO - město 5 825,0 5 825,78
f) daň z přidané hodnoty 52 200,0 51 206,05
1.2 Místní a správní poplatky 11 343,0 11 262,94
a) poplatky za psy 160,0 142,39
b) poplatky za užívání veř. prostr. 1 250,0 1 159,51
c) správní poplatky 5 700,0 5 728,31
d) daně a poplatky v obl. hazard.her 753,0 751,75
e) poplatky za komunální odpad 3 480,0 3 480,98

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 15 701,0 16 099,98
Příjmy z vlastní činnosti
a) Pečovatelská služba 180,0 162,23
b) Příjmy z prodeje zboží /TIC/ 130,0 141,30
c) Pronájem pozemků  317,0 279,90
d) Příjmy z úroků bank. vkladů 8,0 4,55
e) Pokuty  1 100,0 1 074,29
f) Prodej dřeva - obecní lesy 50,0 48,48
g) Přijaté příspěvky „ROSA 2020“ 0,0
g) Přijaté dary 32,0 40,00
h) Ostatní příjmy 620,0 722,57

náhrady pojistných událostí  133,09
dědictví, úhrady soc. pohřbů  153,60
svatby - nadstandardní služby  162,40
ost. příjmy- platby za el. en. ZS, prodej kolků… 224,48
příspěvek IS Háječek - dopl. sml. r. 2019  49,00

ch) Pronájem nebytových prostor 3 675,0 3 769,85
i) Nájemné z byt. fondu 1 200,0 1 331,19
j) Nájemné BD č.p. 791 3 000,0 2 984,37
k) Pronájem kotelen - MTS s.r.o. 2 613,0 2 616,02
l) Pronájem vodohosp. zařízení 1 143,0 1 143,61
m) Pronájem - Přivaděč pitné vody  423,0 423,50
n) Příjmy z dobývací činnosti 90,0 87,39
o) EKO-KOM - odm. za tř. odpad 1 120,0 1 270,73

3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 815,0 834,23
3.1. Příjmy z prodeje pozemků, věc.bř. 815,0 834,23

4. DOTACE,PUJČKY, REZERVY 118 492,0 118 864,80
4.1. Dotace ze SR, OP EU 41 738,0 42 110,88
a) výkon státní správy 21 958,0 21 958,20
b) výkon státní správy SO-SPOD 3 136,0 3 136,18
c) příspěvek na výkon pěst.péče 632,0 632,00
d) výkon státní správy - OLH, LHO 2 500,0 2 869,72
e) dotace Pečovatelská služba 1 231,0 1 231,60
f) dotace - výkon sociální práce 367,0 367,73

PŘÍJMY
Druhové třídění příjmů SR/RO Plnění
 2020 I-XII 2020
 tis. Kč tis. Kč

g) dotace - TIC 19,0 19,50
h) dotace - hospodaření v lesích 167,0 167,02
ch) dotace PS výk.povolání v době pandemie 164,0 164,20
i) dotace-kompenzační bonus 8 786,0 8 786,25
j) dotace MěK 27,0 27,00
k) dotace - volby zast.kraje,senát 520,0 519,90
l) dotace OP EU - ŠJ 1. a 2. ZŠ, MŠ  200,0 199,52
m) dotace Sčítání lidu 2021 24,0 24,44
o) dotace OP EU Šablony 1. a 2. ZŠ 1 772,0 1 772,15
p) dotace Mze zmírnění kůrovcové kalamity 235,0 235,47
4.2. Odvody PO 0,0 0,00
4.3. Investiční účelové dotace 41 630,0 41 629,85
Modernizace přestupního terminálu 33 750,0 33 749,52
Přístavba 2. Základní školy 7 880,0 7 880,33
4.4. Investiční úvěr 25 000,0 25 000,00
Refinancování úvěru „MPT“ 25 000,0 25 000,00
4.5 Zapojení rezerv 10 124,0 10 124,07
a) zapojení rezerv - zůstatky účtů 10 124,0 10 124,07

PŘÍJMY CELKEM 253 526,0 258 330,48

1. Zemědělství- lesní hosp. 3 167,0 3 393,11
Obecní lesy - pěstební činnost 667,0 523,39
LHO- z fin. prostř. KÚ Stř. kraje 2 500,0 2 869,72

2. Průmyslová a ostatní odv. 7 959,0 6 726,25
hospodářství

2.1. Doprava  6 088,0 4 870,72
Údržba a opravy MK prováděné STS 2 725,0 2 672,09
Rekonstrukce a opravy MK 3 333,0 2 175,56
Dopravní obslužnost 30,0 23,07
2.2. Vodní hospodářství 192,0 177,20
 Provoz RTN 80,0 65,69
Pronájem pozemků - ČOV 112,0 111,51
2.3 Vodohospodářské zařízení 1 604,0 1 609,07
Obnova a opravy VHM 1 604,0 1 609,07
2.4 Všeobecné služby 75,0 69,26
Provoz parkoviště 75,0 69,26

3. Služby obyvatelstvu 80 889,0 74 279,35
3.1. Školství ( strav.,škol., provoz) 12 181,0 12 180,67
1.ZŠ (příspěvek na činnost) 3 000,0 3 000,00
1. ZŠ předfinancování příspěvku OP EU 200,0 200,00
1. ZŠ příspěvek z OP EU Šablony 960,0 960,15
2. ZŠ (příspěvek na činnost) 2 650,0 2 650,00
2. ZŠ předfinancování příspěvku OP EU 117,0 117,00
2. ZŠ předfinancování příspěvku OP EU 812,0 812,00
ZUŠ (příspěvek na činnost) 395,0 395,00
Mateřská škola (příspěvek na činnost) 2 527,0 2 527,00
Mateřská škola (příspěvek z OP EU) 86,0 85,68
ŠJ 1. ZŠ (příspěvek na činnost) 660,0 660,00

VÝDAJE
Odvětví výdajů SR/RO Plnění
 2020 I-XII 2020
 tis. Kč tis. Kč
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VÝDAJE
Odvětví výdajů SR/RO Plnění
 2020 I-XII 2020
 tis. Kč tis. Kč

ŠJ 1. ZŠ (příspěvek z OP EU) 57,0 56,92
ŠJ 2. ZŠ (příspěvek na činnost) 660,0 660,00
ŠJ 2. ZŠ (příspěvek z OP EU) 57,0 56,92
3.2. Kultura  15 376,0 14 767,01
Příspěvek KDJS  5 865,0 5 865,00
Příspěvek Městskému muzeu 3 191,0 3 191,00
Příspěvek Městské knihovně 4 881,0 4 881,00
Komise pro občanské obřady 50,0 32,66
Tisk měst. zpravodaje Radnice 370,0 363,07
Výdaje na prezentaci města, TIC 819,0 330,80
Městské kulturní akce 2020 200,0 103,48
3.3. Tělovýchova a zájm. činnost 6 830,0 6 821,44
Příspěvek SAS 6 800,0 6 799,98
   příspěvek na činnost  5 990,0 5 990,00
   př.na opr. a údržbu sp.zařízení 810,0 809,98
Provoz minigolfu 30,0 21,46
3.4. Bydlení, komunální služby 46 502,0 40 510,23
       územní rozvoj, investiční výst.
3.4. a) Správa budov MÚ, NP, BF 11 080,0 10 200,32
Správa budov a zařízení města 6 380,0 5 654,07
Činnost MTS - správa bytového fondu 800,0 709,34
Provozní  náklady, opravy  BD  č.p.791 3 500,0 3 435,74
Opravy BF 400,0 401,17
3.4. b) Výkony STS, likvidace odpadu 15 160,0 14 916,72
Výkony technických služeb 8 010,0 7 869,16
z toho:  čištění města 2 300,0 2 234,39
              zimní údržba 286,0 284,87
              veřejná zeleň 3 244,0 3 228,43
              veřejné osvětlení 1 980,0 1 964,13
              provoz hřbitova 200,0 157,34
Skládka TKO 290,0 287,06
Provoz sběrného dvora 240,0 240,00
Svoz komunálního odpadu 4 270,0 4 260,12
Svoz tříděného odpadu 2 000,0 1 963,58
Nebezpečný odpad 350,0 296,80
3.4. c) PD, TDI, administrace projektů 2 017,0 1 196,99
Projektová dokumentace, TDI 1 500,0 941,82
Administrace projektů k OP EU 417,0 195,85
Administrace výběrových řízení 100,0 59,32
3.4. d) ZP, GP, nájmy, výkupy poz.,nem. 1 817,0 715,64
Ostatní - GP, ZP, popl. KÚ… 500,0 241,09
Maj. vypořádání poz. přivaděč pitné vody 200,0 135,87
Pronájem pozemků, nemovitostí 417,0 325,12
Výkup pozemků a nemovitostí 700,0 13,56
3.4. e) Veřejná prostranství, dětská hřiště 800,0 796,35
Úpravy veř. prostranství města a osad 460,0 462,36
Dětská hřiště - opravy a údržba 130,0 128,98
Opravy městského mobiliáře 210,0 205,01
Mezisoučet 3.4.a) - 3.4.e) 30 874,0 27 826,02

3.4.f) Investice, TZ, opravy, údržba,   15 628,0 12 684,21
stavební úpravy majetku města
LAS - umělé povrchy dráhy,sektory 8 570,0 6 195,85
Oprava a úpravy prostor MěN 628,0 364,48
Participativní rozpočet 2020 500,0 468,75
Úprava vstupů do BD 1172-4 (prodej bytů) 135,0 134,67
Oprava opěrné zdi u MK Na Skalách-havárie 501,0 501,06
Odvětrání archivu muzea v č.p.175-havárie 0,0 
Výměna vchodových dveří do márnice-havárie 35,0 34,84
Osvětlení přechodů (Sedl.ul.,Vyšehrad, Krčín) 144,0 95,81
Vodovodní přípojka Luční ulice 158,0 157,16
Oprava střechy 2. ZŠ - havárie 614,0 596,89
Revitalizace kašny nám. T.G.M. 0,0  
Příspěvky na domovní ČOV 300,0 100,00
Park Tyršova ul. 2 428,0 2 427,40
Areál „Luční ulice“ 0,0 
VO Havlíčkova ul. 645,0 644,91
Odhlučnění chodeb 2. ZŠ 80,0 80,00
Opravy a posílení rozvodu elektroinst. 2. ZŠ 150,0 150,58
2. ZŠ zednické práce po elektroinstalaci 40,0 39,68
ŠJ 2. ZŠ rekonstrukce prostor výdeje jídla 0,0  
1. ZŠ rekonstrukce elektroinstalace 600,0 599,09
ŠJ 1. ZŠ výměna dlažby ve varně 100,0 93,04

4. SOC. VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ 4 724,0 3 533,88
Provozní náklady RC Petrklíč 220,0 179,26
Pečovatelská služba 2 774,0 2 728,87
Výkon pěstounské péče 1 560,0 484,05
Klub důchodců 21,0 10,70
Příspěvky obč.sdr.,zájm.org.-sociální obl. 149,0 131,00

5. OCHRANA A BEZPEČNOST 9 630,0 8 559,25
Městská policie 7 510,0 6 592,85
Hasiči 1 300,0 1 198,55
Kamerový systém 700,0 680,97
Varovný systém (servis+opravy) 90,0 76,43
Systém měření rychlosti (semafory) 30,0 10,45

6. VŠEOBECNÁ VEŘ. SPRÁVA 143 586,0 138 757,47
Správa Městského úřadu 56 902,0 53 701,87
Potřeby ICT (výpoč.technika, SW) 2 763,0 1 732,47
GDPR - nařízení EU 660,0 406,98
Příspěvky obč. sdruž.,zájm.org. 1 145,0 1 146,05
Tělovýchova:  935,05
TJ Tatran  573,90
TJ Sokol  73,22
Sportovně střelecký klub  3,00
Škola Taekwon-doo  15,39
Šachový klub  21,25
Sportovní klub Zlobr  33,52

VÝDAJE
Odvětví výdajů SR/RO Plnění
 2020 I-XII 2020
 tis. Kč tis. Kč



VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2020 / USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 54/2018-2022 ZE DNE 13. LEDNA 2021

Rada města Sedlčany na tomto zase-
dání přijala soubor celkem 24 specific-
kých usnesení, a to v následném čle-
nění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících 
z jednání Rady města Sedlčany ze dne 
9. prosince 2020 (RM č. 53/2018-2022) 
a doplňující zprávu o plnění úkolů prů‐
běžných (RM 54-928/2018-2022);
▪ dílčí zprávy útvarů (odborů) Měst‐
ského úřadu Sedlčany ve věci výkonu 
státní správy za obec s rozšířenou pů‐
sobností Sedlčany v roce 2020 (RM 54-
929/2018-2022).
Rada města Sedlčany stanovila: 
▪ v rámci organizace činnosti a uspo‐
řádání pracovníků do pracovních po‐
zic, zařazených do struktury Měst‐
ského úřadu Sedlčany a Turistického 
informačního centra Sedlčany, a to 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 
2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o ob‐
cích (obecní zřízení), ve znění pozděj‐
ších předpisů, celkový počet zaměst‐
nanců města Sedlčany zařazených do 
Městského úřadu Sedlčany, včetně za‐
městnanců Turistického informačního 
centra Sedlčany a technické podpory 
(systemizovaných míst) pro rok 2021, 

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2020

Rugby Club  41,68
Alena Novotná z.s.  75,83
Sportovní klub Pegas  51,00
Mistrovství ČR v silovém trojboji  3,00
Florbal Sedlčany  8,50
Karate P-Klub  31,76
A. Kadleček  3,00
Ochrana fauny  68,00
Ostatní:  143,00
Veterán klub  5,00
Pěvecký sbor Záboj  5,00
Klub Velká Kobra  5,00
Junák - Český skaut  7,00
Český kynologický svaz  9,00

Českomoravská myslivecká jednota  8,00
ČRS ZO Sedlčany  17,00
ČSCH ZO Sedlčany  17,00
Kniha Na cvičišti SS  70,00
Úroky z úvěrů a půjček 1 200,0 907,56
Spl. úvěru - přivaděč pitné vody 6 000,0 6 000,00
Spl. úvěru - MPT 61 000,0 61 000,00
Spl. úvěru - refinancování úvěru MPT 4 286,0 4 285,72
DP placená obcí, daně z př.nem., DPH  6 725,0 6 691,97
Příspěvek SO Sedlčanska, Toulava o.p.s. 385,0 364,95
Účelová inv. dotace SO Sedlčanska-Krčínova cyklostezka  
 2 000,0 2 000,00
Volby  - zastupitelstvo kraje, senát 520,0 519,90

VÝDAJE CELKEM: 249 955,0 235 249,31

VÝDAJE
Odvětví výdajů SR/RO Plnění
 2020 I-XII 2020
 tis. Kč tis. Kč

na 77 zaměstnanců, při naplnění před‐
pokladu 75,6187 pracovního úvazku. 
Konkretizace členění pracovních míst 
je obsahem Systemizace pracovních 
míst zaměstnanců města Sedlčany za‐
řazených do Městského úřadu Sedlčany 
a organizační struktury města Sedlča‐
ny (v souboru výroků usnesení RM 54-
930/2018-2022);
▪ celkový počet zaměstnanců zařaze‐
ných do organizačních složek města 
Sedlčany (Správa budov a zařízení měs‐
ta Sedlčany a Pečovatelská služba Sedl‐
čany) a Městské policie Sedlčany na 
25 zaměstnanců při naplnění 22,6000 
pracovních úvazků (RM 54-931/2018-
2022).
Rada města Sedlčany schválila: 
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věc‐
ného břemene – služebnosti č. EP-
12-6002459/01 Sedlčany NN ul. Zbe‐
razská“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se 
sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Tep‐
lická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené 
na základě plné moci evid. č. PM/II-
283/2019 společností REMONT Šerák, 
spol. s r. o., se sídlem Roháčova 188/37, 
130 00 Praha 3 – Žižkov, resp. firmou 
INSAT spol. s r. o., Hellichova 11a, 110 
00 Praha 1, jako oprávněným a městem 

Sedlčany, jako povinným, jejímž před‐
mětem je zřízení věcného břemene na 
pozemcích v majetku města Sedlčany, 
parc. č. 1930/1 a parc. č. 1930/3, vše 
v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem 
zřízení, provozování, údržby a oprav za‐
řízení distribuční soustavy, tj. zemního 
kabelového vedení NN 0,4 kV (elektro 
přípojka u fotbalového hřiště s umělým 
povrchem v ul. Zberazské). Věcné bře‐
meno se zřizuje za jednorázovou ná‐
hradu ve výši 1 000,00 Kč, včetně DPH, 
a to v návaznosti na uzavřenou Smlou‐
vu o uzavření budoucí smlouvy o zří‐
zení věcného břemene – služebnosti 
a smlouvou o právu provést stav‐
bu ze dne 2. července 2014 (RM 54-
932/2018-2022);
▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlou‐
vě o zřízení věcného břemene a doho‐
du o umístění stavby č. IV-12-6027188/
VB/01“, stavba: Solopysky kNN pro 
p. č. 273/7, mezi ČEZ Distribuce, a. s., 
se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastou‐
pené na základě plné moci ze dne 15. 
dubna 2019, ev. číslo: PM/II-176/2019 
společností Elmoz Czech, s. r. o., se 
sídlem Černoleská č. p. 2326, 256 01 
Benešov, jako budoucím oprávněným 

VÝDAJE
Odvětví výdajů SR/RO Plnění
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a městem Sedlčany, jako budoucím 
povinným, jejímž předmětem je zří‐
zení věcného břemene na pozemcích 
v majetku města Sedlčany parc. č. 144/1 
a parc. č. 409/1, vše v k. ú. Solopysky 
u Třebnic, obec Sedlčany, a to za úče‐
lem zřízení, provozování, údržby 
a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. 
kabelového vedení NN 0,4 kV (elektro 
přípojka pro pozemek parc. č. 273/7 
k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlča‐
ny). Věcné břemeno se zřizuje za jed‐
norázovou náhradu ve výši 8 700,00 Kč, 
včetně DPH (RM 54-933/2018-2022);
▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlou‐
vě o zřízení věcného břemene a doho‐
du o umístění stavby č. IV-12-6027277/
VB/2“, stavba: Sestrouň, NN pro p. č. 
601/14, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se 
sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Tep‐
lická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené 
na základě plné moci ze dne 15. dubna 
2019, ev. číslo: PM/II-176/2019 spo‐
lečností Elmoz Czech, s. r. o., se sídlem 
Černoleská č. p. 2326, 256 01 Benešov, 
jako budoucím oprávněným a městem 
Sedlčany, jako budoucím povinným, 
jejímž předmětem je zřízení věcného 
břemene na pozemku v majetku města 
Sedlčany, parc. č. 740/1 v k. ú. Sestrouň, 
obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, 
provozování, údržby a oprav zaříze‐
ní distribuční soustavy, tj. kabelového 
vedení NN 0,4 kV (elektro přípojka pro 
pozemek parc. č. 601/14 k. ú. Sest‐
rouň, obec Sedlčany). Věcné břemeno 
se zřizuje za jednorázovou náhradu ve 
výši 7 800,00 Kč, včetně DPH (RM 54-
934/2018-2022);
▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlou‐
vě o zřízení věcného břemene a doho‐
du o umístění stavby č. IV-12-6027282/
VB/1“, stavba: Sedlčany, Tyršova, NN, TS 
p. č. 133-137, mezi ČEZ Distribuce, a. s., 
se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 
Teplická 874/8, Děčín 405 02, zastou‐
pené na základě plné moci ze dne 15. 
dubna 2019, ev. číslo: PM/II-176/2019 
společností Elmoz Czech, s. r. o., se 
sídlem Černoleská č. p. 2326, 256 01 
Benešov, jako budoucím oprávněným 
a městem Sedlčany, jako budoucím po‐
vinným, jejímž předmětem je zřízení 
věcného břemene na pozemcích v ma‐
jetku města Sedlčany parc. č. 103/54, 
parc. č. 146/1, parc. č. 1639/1, parc. č. 

1639/4, parc. č. 176/8, parc. č. 176/1, 
parc. č. 176/6, parc. č. 176/4, parc. č. 
176/2 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za 
účelem zřízení, provozování, údržby 
a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. 
kabelového vedení VN, NN 0,4 kV, včet‐
ně sítě pro elektronickou komunikaci, 
trafostanice VN/NN (elektro přípojka 
pro stavbu bytového domu v ul. Tyršo‐
va, Sedlčany). Věcné břemeno se zřizu‐
je za jednorázovou náhradu v celkové 
výši 91 000,00 Kč, včetně DPH (RM 54-
935/2018-2022); 
▪ uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě 
o nájmu nemovitosti ze dne 23. května 
2002 mezi ZO OS KOVO INTER STROS, 
s. r. o., jako pronajímatelem a městem 
Sedlčany, jako nájemcem, která se týká 
pronájmu nemovitosti – rekreační cha‐
ty ev. č. 50 postavené na pozemku parc. 
č. st. 186, vše v k. ú. Nalžovické Podhájí, 
obec Nalžovice, a to za účelem provo‐
zování „Rekreačního zařízení Častoboř“. 
Smluvní vztah se prodlužuje na dobu 
určitou, tj. do 31. prosince 2022, při 
zachování stávající výše nájemného, 
která činí 55 000,00 Kč/rok (RM 54-
936/2018-2022);
▪ návrh „Dohody o vypořádání nákladů 
vzniklých v souvislosti s Kupní smlou‐
vou“ uzavřenou mezi městem Sedlčany 
a žadatelem, která byla schválena usne‐
sením Zastupitelstva města Sedlčany 
č. 199/2018-2022 ze dne 14. prosince 
2020. Po vzájemné dohodě smluvních 
stran uhradí žadatel městu Sedlčany ná‐
klady v celkové výši 10 239,00 Kč, kte‐
ré vznikly městu Sedlčany v souvislosti 
s prodejem pozemků parc. č. 219/2 
a parc. č. 774/3 v k. ú. Třebnice, obec 
Sedlčany (lokalita Štileček); (RM 54-
939/2018-2022);
▪ uzavření Dodatku č. 10 ke Smlouvě 
o nájmu pozemků (resp. Pachtovní 
smlouvu) mezi městem Sedlčany, jako 
pronajímatelem (propachtovatelem) 
a Zemědělskou společností Sedlčany, 
spol. s r. o., se sídlem Sedlčany, K Ci‐
helně č. p. 383, 264 01 Sedlčany, jako 
nájemcem (pachtýřem). Předmětem 
Smlouvy jsou pozemky v k. ú. Doubra‐
vice u Sedlčan, obec Sedlčany, o celko‐
vé výměře 2,9292 ha (tj. parc. č. 323, 
druhem pozemku orná půda; parc. č. 
327, parc. č. 329, parc. č. 417 a parc. 
č. 534, všechny druhem pozemku trvalý 

travní porost; dále parc. č. 418, druhem 
pozemku vodní plocha, způsobem vyu‐
žití koryto vodního toku umělé; parc. č. 
433, parc. č. 503 a parc. č. 511, všech‐
ny druhem pozemku ostatní plocha, 
způsobem využití ostatní komunikace) 
a dále pozemek parc. č. 310/5, který se 
nachází v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec 
Sedlčany (RM 54-940/2018-2022);
▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlou‐
vě o zřízení věcného břemene a doho‐
du o umístění stavby č. IE-12-6009852/
VB/1 (P-2020-203)“, stavba: Sedlčany, 
VN – ul. Na Potůčku – Příkrá, mezi ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín 
IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 
Děčín, zastoupené na základě plné moci 
ze dne 8. února 2019 společností ENER‐
GON Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš, 
Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dobříš, 
jako budoucím oprávněným a městem 
Sedlčany, jako budoucím povinným, je‐
jímž předmětem je zřízení věcného bře‐
mene na pozemcích v majetku města 
Sedlčany, parc. č. 994/1, parc. č. 948/1, 
parc. č. 988/1, parc. č. 974/1, parc. č. 
975 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za úče‐
lem zřízení, provozování, údržby a oprav 
zařízení distribuční soustavy, tj. kabelo‐
vého vedení VN 22 kV, včetně přípolože 
trubky HDPE a kabelového vedení NN 
0,4kV + rozpojovací skříně. Věcné bře‐
meno se zřizuje za jednorázovou náhra‐
du v celkové výši 40 400,00 Kč, včetně 
DPH (RM 54-942/2018-2022);
▪ přidělení bytu velikostní kategorie 
0+1 (č. bytu 18/III. patro) v Domově 
s pečovatelskou službou Sedlčany, na 
adrese ulice 28. října č. p. 175 v Sedlča‐
nech (RM 54-944/2018-2022);
▪ přijetí daru ve výši 70.000,00 Kč od 
subjektu Pomáháme školám k úspěchu, 
o. p. s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 
Nusle, 140 00 Praha 4; IČO 29005469, 
který je určen pro program kolegiál‐
ní podpory a na nákup knih pro účely 
vzdělávání ve prospěch obdarované pří‐
spěvkové organizace, 2. základní školy 
– Školy Propojení Sedlčany, se sídlem 
Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedl‐
čany; IČO 48954004 (RM 54-945/2018-
2022);
▪ přijetí dotací od poskytovatele finanč‐
ních prostředků, kterým je Ministerstvo 
zemědělství ČR, ve výši 235 470,00 Kč, 
a to za účelem „Zmírnění dopadů 
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kůrovcové kalamity v nestátních lesích“ 
a za účelem „Obnova zajištění a výcho‐
va lesních porostů do 40 let věku“ (RM 
54-946/2018-2022); 
▪ Rozpočtové opatření č. 6/2020, 
a to v plném rozsahu aktuálně navržené 
rozpočtové změny. Předmětem toho‐
to opatření je zvýšení příjmů rozpočtu 
města Sedlčany na rok 2020 (ke dni 31. 
prosince 2020) o obdrženou částku ve 
výši 235,470 tis. Kč. Výdaje rozpočtu 
města Sedlčany na rok 2020 zůstávají 
beze změny. Příjmy po provedené úpra‐
vě budou činit celkem 253.526,47 tis. Kč; 
výdaje budou činit celkem 249.955,00 
tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto 
opatření do dříve schváleného rozpoč‐
tu města Sedlčany na rok 2020 bude 
přebytkový částkou 3.571,47 tis. Kč (RM 
54-947/2018-2022);
▪ za účelem udržení nastaveného sys‐
tému svozu textilního odpadu a jeho 
případné recyklace a likvidace poskyto‐
vání platby ve výši 1.000,00 Kč/měsíc, 
a to ve prospěch poskytovatele služeb, 
Diakonie Broumov, sociální družstvo, se 
sídlem Broumov, Husova č. p. 319, Vel‐
ká Ves, 550 01 Broumov; IČO 49289977 
(v souboru výroků usnesení RM 54-
948/2018-2022);
▪ sazebník úhrad za poskytované služ‐
by rozmnoženin dokumentů a jejich 
nosičů, které jsou poskytovány na re‐
cepci Městského úřadu Sedlčany a v Tu‐
ristickém informačním centru Sedlčany 
za úplatu. Sazebník pro obě pracoviště 
spolu s diferencovaným rozsahem po‐
skytovaných služeb uvedeného charak‐
teru je přílohou k tomuto usnesení (RM 
54-950/2018-2022);

▪ na základě uplatněných Žádostí fy‐
zických osob v počtu 20 případů (po‐
drobně uvedeno v příslušných spisech 
vedených na Městském úřadu Sedlča‐
ny, Odboru sociálních věcí) poskytnutí 
finančního daru v max. výši 800,00 Kč/
rok 2021/nemovitost, kde příjemcem 
je osoba splňující kritéria potřebnosti, 
definovaná ve smyslu zmírnění dopa‐
du poplatkové povinnosti za komunální 
odpad. Dary budou vyplaceny na zákla‐
dě uzavřené Darovací smlouvy, a to pro 
každý schválený dar (případ) samostat‐
ně (celkem pro 20 případů činí jejich 
výše 16 000,00 Kč); (RM 54-951/2018-
2022).
Rada města Sedlčany doporučila Za-
stupitelstvu města Sedlčany schválit:
▪ směnu pozemků mezi žadatelkou, tr‐
vale bytem Sedlčany a městem Sedlča‐
ny s tím, že žadatelka převede do vlast‐
nictví města Sedlčany spoluvlastnický 
podíl id. ¼ pozemku parc. č. 1862/4, 
druhem pozemku ostatní plocha, způ‐
sobem využití neplodná půda, o výmě‐
ře 325 m2, a město Sedlčany převede 
do vlastnictví žadatelky, pozemek parc. 
č. 3145, druhem pozemku trvalý travní 
porost, způsobem ochrany ZPF, o vý‐
měře 70 m2, vše v k. ú. a obci Sedlčany, 
a to bez finančního vyrovnání (RM 54-
937/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila: 
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 
majetku, aby za účelem případné bu‐
doucí nabídky k prodeji pozemků (tj. 
část parc. č. 740/1 o výměře cca 17 
m2, část parc. č. 602/1 o výměře cca 
332 m2 a celý pozemek parc. č. 601/3 
o výměře 37 m2, vše v k. ú. Sestrouň, 

obec Sedlčany) byl vyhotoven potřebný 
geometrický plán a záměr prodeje byl 
poté řádně zveřejněn na úřední desce 
Městského úřadu Sedlčany (RM 54-
938/2018-2022);
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Od‐
boru majetku, zajistit, a to pro další 
proces rozhodování o prodeji zbylých 
městských bytů v dříve privatizova‐
ných bytových domech, cenu obvyklou 
s ohledem na jednotlivé velikosti bytů, 
případně cenu obvyklou diferencova‐
nou podle dalších aspektů kvality byto‐
vého fondu, který by měl být případně 
realizován (v souboru výroků usnesení 
RM 54-943/2018-2022);
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 
investic, provedení výběrového řízení 
se všemi úkony zadavatele ve výběro‐
vém řízení včetně otevírání a hodnoce‐
ní nabídek, a to s podmínkou oslovení 
nejméně tří dodavatelů (Karo, Lašman‐
ský & Partners, s. r. o., advokátní kance‐
lář, se sídlem Praha, Klimentská 2062/6, 
11000 Praha 1; Vodohospodářský roz‐
voj a výstavba, a. s., se sídlem Praha, 
Nábřežní č. p. 4, 150 56 Praha 5; Grant 
Thornton Advisory, s. r. o., se sídlem 
Praha, Jindřišská 937/16, 110 00 Pra‐
ha1); (v souboru výroků usnesení RM 
54-949/2018-2022).
Rada města Sedlčany upřesnila:
▪ usnesení č. RM 51-886/2018-2022 
ze dne 11. listopadu 2020 o jmenová‐
ní inventarizační komise “DIK I. č. p. 
32 + sklad TIC“ tak, že z důvodu pře‐
kážky na straně zaměstnance, je na 
místo paní Aleny Caltové nově jmeno‐
vána paní Markéta Dohnalová (RM 54-
941/2018-2022).

Zdravíme všechny rodinné pečující i zájemce o problematiku 
Alzheimerovy nemoci či různých druhů demence. Naše orga‐
nizace Dementia stále přichází s novými způsoby, jak podpořit 
domácí pečující, kteří se starají o své blízké, trpící poruchami 
paměti.

Vzhledem k pokračující karanténě klademe nyní důraz na 
elektronické poradenství; zastihnete nás na telefonu 608 845 
890, na mailu pribram@dementia.cz, nebo na chatu (https://
dementia.cz/chat/). K dispozici jsou vám odborníci v oblasti 
sociální práce, práva, neurologie, psychiatrie, výživy i duchovní 
péče.

V Příbrami funguje nově odborné sociální poradenství. Se so‐
ciálním pracovníkem se můžete setkat i osobně, jde totiž o kon‐
zultaci pouze ve dvou účastnících, za dodržení všech ochran‐
ných opatření.

Děkujeme za pomoc i zpravodaji Radnice Sedlčany, který 
naše informace zveřejňuje. Díky této spolupráci si k nám našli 
cestu již někteří zájemci, kterým naše podpora usnadnila život.

Pokud potřebujete pomoc, nebo vás tato problematika zají‐
má, nebojte se ozvat. Veškeré naše služby jsou zdarma.

Těší se na vás
Jitka Emlerová, tel.: 608 845 890

ORGANIZACE DEMENTIA STÁLE PŘICHÁZÍ S NOVÝMI ZPŮSOBY



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  - únor 2021

Bohužel se stává téměř tradicí, že v době redakční závěrky 
tohoto vydání Městského zpravodaje Radnice platil vlá‐
dou vyhlášený nouzový stav. Tentokrát platil minimálně do 
22. ledna 2021, ale z vývoje situace okolo Covid-19 a zve‐
řejněných záměrů vlády a příslušných ministerstev bylo 
zřejmé, že omezení budou pokračovat a tomu je přizpů‐
soben i obsah únorového vydání.
V dlouhodobých plánech bylo v KDJS připravováno mno‐
ho kulturních, sportovních, společenských a také komerč‐
ních akcí či plesů. Namísto seznamu nabízených akcí, 
které jste zvyklí na této stránce číst, zde naleznete pouze 
informaci o jejich přesunutí nebo zrušení. Pokud by se si‐
tuace zlepšila a bylo umožněno uspořádání nějaké akce 
a třeba i v omezeném rozsahu, bude o tom veřejnost in‐
formována na webových stránkách KDJS, Města Sedlčany, 
na plakátovacích plochách a také na facebookovém profi‐
lu KDJS a Města Sedlčany.
Ministr kultury v médiích mluvil o možnosti otevření kul‐
tury za přísných hygienických podmínek pro omezený po‐
čet, prokázání se negativním testem a navíc s povinnou 
evidencí osobních dat o návštěvnících. V praxi je tato va‐
rianta asi obtížně realizovatelná /např. testovací kapacita 
okresu by nestačila na vykrytí kapacitní potřeby Divadel‐
ního sálu/ a pro obě strany velice komplikovaná a náklad‐
ná. Lze doufat v zlepšení stavu a navrácení k běžnému 
režimu života, k němuž kultura a společenské akce patří.
Zimní období bývá v kulturním životě každoročně obdo‐
bím nejbohatší nabídky. Bohužel začátek roku 2021 je 
zcela výjimečný a díky rozsáhlým omezením nelze akce 
pořádat. Již jsme museli přesunout mnoho akcí a některé 
dokonce zrušit. 

Únorová nabídka zahrnovala tato představení:
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ HOUSLE
KONCERT VĚRY MARTINOVÉ 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SVATBA JAKO ŘEMEN
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SPLAŠENÉ NŮŽKY
POETICKÉ PŘEDSTAVENÍ ŽIVÁ SLOVA JOSEFA SUKA
KONCERT ZUŠ – RODINNÝ KONCERT
POHÁDKOVÉ PŘEDSTAVENÍ
V plánu byly také další společenské akce - plesy:
OCHOTNICKÝ PLES
PLES  2. ZŠ PROPOJENÍ
PLES SEDLČANSKÉHO GYMNÁZIA
ŠIBŘINKY TJ TATRAN
DĚTSKÝ KARNEVAL
Pro majitele vstupenek máme informaci, že vstupenky zů‐
stávají v platnosti na nové termíny představení a naší priori‐
tou je zajistit náhradní termíny a představení nerušit. 

V letošním roce si připomínáme 
i jedno pro KDJS 

významné výročí. 
7. ledna uplynulo 30 let

od znovuotevření Divadelního sálu KDJS 
po jeho rozsáhlé rekonstrukci 

z počátku 90. let. 
Připravovali jsme vzpomínkovou akci na tuto velkou 
a v porevoluční době poměrně vzácnou investiční akci, 
kdy došlo k vybudování důstojného a moderního divadel‐
ního prostoru. Bohužel současná situace takovéto akce 
neumožnila, a proto jsme vytvořili video vzpomínku na 
tento slavný den, která je k dispozici na www.kdjs-sedl‐
cany.cz. Na tomto webu budeme pro naše fanoušky při‐
pravovat podobná videa. Jednak vzpomínková, na pro‐
běhlá představení a také nově natáčená vystoupení naší 
místní kulturní produkce. Doposud jsme se dohodli např. 
s místním Big Bandem BLUE ORCHESTRA, se ZUŠ Sedlča‐
ny, s místními sbory ZÁBOJ a ZÁBOJÁČEK a na prvním vi‐
deu naleznete také ukázku z představení Spolku sedlčan‐
ských ochotníků, kterým se zahajoval obnovený provoz 
divadla. V roce 1991 se hrálo představení Naši furianti.
Doufejme, že se epidemiologická situace brzy uklidní 
a budeme se opět moci scházet v prostorách KDJS na kul‐
turních představeních a společenských akcích. 
Uvažovali jsme i o realizaci tzv. streamovaných kultur‐
ních představení, ale z ekonomických důvodů jsme od 
této myšlenky ustoupili. Náklady na takovéto přenosové 
akce jsou vyšší nežli na živá představení a chybí na nich to 
nejdůležitější – živá atmosféra představení, kontakt mezi 
účinkujícími a diváky a v neposlední řadě i závěrečný pot‐
lesk, kterým diváci ocení účinkující.
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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.

Pátek 19. února od 16 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.
Únor věnujeme nedávno přečtenému. 
Setkání nese název: 

ČETBA V NOUZOVÉM STAVU. 
Oslovila vás v poslední době některá kniha? A proč? Kte-
ré knihy jste četli v nouzovém stavu? A pomohly vám lépe 
zvládnout situaci? 
Přijďte si popovídat nebo jen tak posedět. Možná ještě jenom 
virtuálně…
Diskusi moderuje Blanka Tauberová.

Vážení čtenáři a všichni, kteří k nám rádi chodíte,
doufali jsme, že v lednu bude knihovna otevřená. Bohužel 
nestalo se tak. Dokonce se naše země ocitla v nejvážněj-
ším pátém stupni ohrožení. Pokud se týká knihoven, tak to 
znamená, že poskytujeme pouze bezkontaktní služby. Za 
určitých podmínek je tedy půjčování a vracení možné. Více 
informací vám sdělíme telefonicky. To je samozřejmě lepší 
situace než na jaře 2020, kdy jsme nesměli půjčovat vůbec. 
Věříme, že během února bychom se mohli ocitnout ve čtvr-
tém, postupně i ve třetím stupni. Čtvrtý stupeň znamená, 
že se budeme potkávat u okénka mezi otevřenými dveřmi. 
Nicméně v pátém i ve čtvrtém stupni platí, že knihy musíte 
mít objednány dopředu. K tomu nejlépe slouží tzv. „odložení 
z poličky“ nebo rezervace. O tom jsme podrobně psali v led-
nové Radnici. Akce se nebudou moci konat, ale pokusíme se 
o virtuální spojení. Z tohoto důvodu sledujte naše stránky 
(www.knihovna-se.cz) a také facebook.
Až se ocitneme ve stupni třetím, konečně otevřeme! Větší se-
tkání se nebudou moci stále 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@knihov-
na-se.cz) nebo Aleny Budkové (budkova@knihovna-se.cz). 
Na vzdělávací kluby v komunitním 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.

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: 28. 2 . 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): 3. 2., 17. 2. 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: 6. 2., 20. 2. 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 5. 2. 2021 od 15 hod.
Čtení z knihy Vodník Čepeček od Václava Čtvrtka.
Vodník Čepeček má rád večerní žabí koncerty. My si žabku 
vyrobíme v Žabí výtvarné dílně. 

Pátek 12. 2. 2021 od 15 hod.
Čtení z knihy Táta to motá od Ivony Březinové. Popletené po‐
hádky zakončí Rozsypaná výtvarná dílna.

Pátek 19. 2. 2021 od 15 hod.
Čtení pohádky Sova a liška z knihy Zuzany Pospíšilové Baoba‐
ba a jiné příběhy. Na motivy knihy připravíme Soví výtvarnou 
dílnu. 

Pátek 26. 2. 2021 od 15 hod.
Čtení z knihy Neuvěřitelně šílené příběhy od Lukáše Pavláska. 
Kapitola „Pes, který se stal ředitelem školy“ vypráví o jezevčí‐
kovi. Ve Školní výtvarné dílně vyrobíme tužkovník ve tvaru 
školního jezevčíka.

Píšu, píšeš, píšeme
Středa 17. 2. 2021 od 16 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! 

KLÍČÍME (0-3 roky) – Dopolední programy pro rodiny s dětmi
Pondělí 22. 2. 2021 od 10 hod.
Pod sněhem – výtvarná dílna pro rodiny s menšími dětmi.
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OD DĚTSTVÍ AŽ K DOSPĚLOSTI, KNÍŽEK NENÍ NIKDY DOSTI
Vzhledem k tomu, že fond neustále doplňujeme novinkami, rády vám některé z nich představíme.
Nejen novinky si můžete ihned „rezervovat“ nebo „odložit z poličky“ v online katalogu knihovny. 

Nabídka knih:

NEJMENŠÍ ČTENÁŘI
Surikaty na poušti.
Ahoj, já jsem surikata, pobavím vás natotata. Veselé leporelo o 
šelmičkách surikatách od Ivony Březinové.
Když dá husa huse pusu.
Básničky o zvířátkách jsou podobenstvím o rodinném životě. 
Text Robina Krále je vtipný i mile ironický.
Jeje jeje jeje, něco se mi děje od Robina Krále.
Veselý veršovaný průvodce nejranějším dětství. Verše předsta‐
vují svět našich nejmenších jejich vlastníma očima.

ZAČÍNAJÍCÍ ČTENÁŘI
Bubáček a klobouková víla od Daniely Krolupperové.
To byste neuhodli, koho ukrývá Lukáš v kapse – strašidýlko jmé‐
nem Bubáček! Jednou potká Bubáček smutnou kloboukovou 
vílu. Víle se ztratil klobouk, ve kterém bydlí. Vyřeší Lukáš s Bu‐
báčkem záhadu? 
Jak si velká malá holčička upekla kouzelný den.
Ještě nikdy jste nepekli kouzelný den? Je čas to vyzkoušet. A 
nezapomeňte, s kamarády to bude ta pravá legrace. Kniha od 
Marije Beršadské je psaná genetickou metodou.

ČTENÁŘI OD 6 DO 9 LET
Šelmy se plíží tmou, nikoho nečapnou!
Další z knih Pavla Brycze ze série Emil a upíři. Víte, co se stane, 
když mladí česnektariáni tráví prázdniny na hřbitově? No jasně, 
zažijí neuvěřitelné dobrodružství! 
Zvířata & detektivové.
Vtipně a svižně vyprávěné příběhy detektivní kanceláře „My“. 
Podaří se vyřešit záhadu ztracených zvířat? Napsala Anna Vov‐
sová, Ilustrovala Galina Miklínová.

Sesterstvo a kouzelná kočka Fabiola.
Kniha od Lucie Hlavinkové je plná kouzelných dobrodružství.
Ela se zrovna přistěhovala do města a má strach, že už si nikdy 
nenajde kamarádky, pak se ale objeví kočka Fabiola…

ČTENÁŘI OD 9 DO 11 LET
Prašina od Vojtěcha Matochy.
Pokud máte rádi knihy od Jaroslava Foglara, přečtěte si Praši‐
nu.
Tajemná zahrada od Frances Hodgson Burnett.
Příběh malé Mary a jejího bratrance Colina nás zavede do zá‐
hadného tmavého domu v Anglii…
Knižní naučná série „O co jde?“ vás vyzbrojí vědomostmi. Na‐
bízí se tu spousta otázek, tak pojďme hledat odpovědi. 
Fake news – Co jsou fake news? A čím nám mohou škodit?
Hackeři – Kdo jsou hackeři? Jsou hodní nebo zlí?
Klimatické změny – Co jsou a co je způsobuje? A můžeme je 
napravit?
Lidé budoucnosti – Co vlastně znamená být člověkem?

DOSPĚLÍ
Před povodní je poslední knihou z trilogie Anny Bolavé.
Přečtěte si, jak úžasně se dá popsat voda...
Sběratelé přání od Mii Sheridan.
Příběh vypráví o lásce, zklamání a vítězství nad osamělostí. 
Jeho děj je doslova romantickým pohlazením pro duši.
Motýlí pokoj je strhující a barvitá rodinná sága propojená s 
tajemstvím starého venkovského sídla. Živě a mistrovsky vyprá‐
věný příběh napsala Lucinda Riley.
Labyrint z ledu od Buddy Levyho je neuvěřitelný, přesto prav‐
divý příběh americké polární výpravy, který se stal jedním z nej‐
drsnějších v historii polárního bádání. 
Žena v polární noci – Rok na Špicberkách od Christiane Ritter.
Christiane po počátečním šoku, kdy spatří dřevěnou chýši po‐
třenou dehtem, začíná objevovat ohromující sílu a krásu sever‐
ské přírody. Příběh je vyprávěn s humorem a tematicky připo‐
míná slavnou knihu Vejce a Já.
Dívka na měsíci.
Angela vede tajný život sama v horské chatě a nikdo nezná její 
tajemství...má totiž schopnost rozpoznávat vrahy... Knihu na‐
psala Terry Goodkind



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

do neděle 4. dubna
VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany pro vás připravilo 
tři výstavní projekty, které budete moci navštívit, 

pokud to situace umožní. 
Výstavy bude možné navštívit do neděle 4. dubna. 

Vstup zdarma.

VÝSTAVA

Prodlužujeme 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.

Představujeme tvorbu řezbáře

VÁCLAVA KŘÍŽKA Z KŘEPENIC
Václav se dřevořezbou zabývá více než 15 let, většinou používá 
dřevo lipové, ale i dubové do exteriéru. Jeho výrobky si také 
našly cestu do několika zemí světa jako Mexiko, USA, Německo 
či Francie. V poslední době se zajímá o řezby marionet…..

70 LET KDS SEDLČANY

Otevřeno
leden – březen
Út, Čt, Pá: 9-12
St: 9-12 a 13-16
www.muzeum-sedlcany.cz

Dřevořezby
Václava Křížka

A JEHODOBA

POLNÍ MARŠÁL

VÝSTAVA
Připomínáme 255. výročí narození 
Josefa Václava Radeckého z Radče.

„POLNÍ MARŠÁL RADECKÝ 
A JEHO DOBA“ 

Vystaveny budou panely, kte‐
ré byly použity v rámci velké‐
ho výroční Radeckého výsta‐
vy v roce 2016 – připomenou 
nám nejen vojenskou kariéru 
jednoho z významných voje‐
vůdců, ale také každodenní 
život obyvatel v habsburské 
monarchii na přelomu 18. 
a 19. století.

VÝSTAVA



Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové

HISTORIE

STÁVEK NA TKANICE

Školy:     
Zahájení vyučování   
Vyučování bylo zahájeno 17. září 1945 
v bývalé škole. Před tím bylo nutno přestě‐
hovat nábytek a sbírky z budovy děkanství, 
kde byla škola provizorně umístěna v době 
vystěhování Sedlčan. Obě školy, obecnou 
i měšťanskou spravoval ředitel Antonín 
Kratochvíl. Na školu byl ustanoven jako 
učitel Stanislav Macák, který prožil 5 roků 
a 4 měsíce v koncentračních táborech Da‐
chau, Oranienburg aj. 

Do místní školní rady byli zvoleni učitelé 
Milada Pichová a Fr. Kocourek. Dalšími čle‐
ny rady byli Karel Bambas, mistr kominický, 
Fr. Bučil, děkan, Václav Moravec, hodinář 
a František Mrázek z Příčov.

21. prosince 1945 podal Okresní národní 
výbor v Sedlčanech žádost o zřízení střední 
školy v Sedlčanech. Žádost i se zdůvodně‐
ním je přiložena.

1945 – 1946:
Školní rok 1945 – 1946:
V dubnu 1946 vysadili žáci školy v akci 

Mládež sobě a republice 3000 jasanů 
v Deštnu.

9. května 1946 se celá škola zúčastnila 
slavnosti, při které byly odhaleny pomníky 
ruským hrdinům a americkým letcům, se‐
střeleným u Sestrouně.

Pro mládež, která vyšla ze školy za války, 
uspořádali učitelé lido‐
vou školu, ve které se 
vyučoval zeměpis, dě‐
jiny literatury, dějepis 
a politická výchova. Vy‐
učovalo se dvakrát týd‐
ně zdarma pro 16 žáků.

6. července 1946 
uspořádala škola na 
sokolském cvičišti Den 
dětské radosti. Při něm 
bylo podáváno občerst‐
vení z akce UNRRA.

Ve škole byly vybu‐
dovány splachovací zá‐
chody, bylo obnoveno 
oplocení zahrady. Od 

V letošním roce budeme pokračovat 
v naší malé exkurzi po zákoutích muzejní‐
ho depozitáře a seznamovat vás s tím, co 
ve stálé expozici běžně nespatříte. Bohužel 
ne každý sbírkový předmět má tak bohatou 
historii jako třeba ten v minulém ledno‐
vém čísle (článek Plynová maska komisaře 

Kroufka). Přesto se v depozitáři sedlčanské‐
ho muzea nachází ještě značné množství 
předmětů, o nichž se stojí za to dozvědět 
víc.

Předmět, který vám tentokrát chceme 
představit, je vlastně miniaturní tkalcovský 
stav určený k domácímu použití (textilní 

tkanice, tkalouny a šňůry si 
totiž ženy v minulosti zhoto‐
vovaly většinou samy). Jeho 
základem je tkací destička 
s otvory – střídavě jedním 
úzkým a dlouhým a druhým 
malým kulatým. Všemi otvo‐
ry se navlékly nitě osnovy, 
která se na jednom konci 
napevno uvázala, třeba ke 
stolu, a na druhém si ji tka‐
dlena připevnila k pasu. Když 
se destička nadzvedla, nitě 
v malých otvorech se zved‐
ly s ní, kdežto nitě v úzkých 
otvorech zůstaly na místě. 
Tak se vytvořil tzv. prošlup, 
kterým bylo možné prohodit 
člunek s navinutým útkem. 
Tkanice vyrobené tímto způ‐
sobem byly velmi pevné, 
používaly se nejen k uva‐

zování sukní nebo jako ozdobné pásky, 
ale uplatnily se i jako popruhy při práci 
v hospodářství. S destičkou bylo možné tkát 
samostatně. Zasadila-li se do stávku, tkaní 
se zrychlilo a ulehčilo.

Výrobou tkanic se ve středověku živili 
i specializovaní tkaničníci nebo šnoraři, poz‐
ději obyvatelé chudších oblastí (na Šumavě 
a Českomoravské vrchovině). Tento postup 
však není doménou Evropanů, je doložen 
také u amerických indiánů.

Zdroj: Vondrušková Alena. Jařmo, parkán, 
trdlice. Praha : Grada, 2011.                    -pž-

Zemského národního výboru v Praze získala 
školní rada 520 000 Kčs na opravy.

Počty žactva: obecná škola 232
měšťanská škola chlapecká 110
měšťanská škola dívčí 131
Do mateřské školy, která má být otevřena 

v září se přihlásilo 29 dětí.

Stanislav Macák se sestrou v roce 1945, po příjezdu z koncent-
račního tábora.

Stávek, který je uložen v sedlčanském muzeu, pochází 
z Břekovy Lhoty. Detail tkací destičky.



Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
lednové číslo Radnice jsem vynechala, od února Vás již budu opět pravidelně informovat o činnosti Sdružení obcí 

Sedlčanska a TOULAVA, o.p.s. 
Na úvod mi dovolte Vám popřát především pevné zdraví, štěstí a spokojenost v roce 2021 a nám všem bych chtěla 

popřát, abychom se co nejdříve mohli vrátit do „starých kolejí/časů“, aby doba covidová se pro nás stala minulostí, 
i když si hodně dlouho poneseme její následky. ☹

Za Sdružení Vás budu informovat o proběhlé valné hromadě, za Toulavu o unikátním nálezu v Klášteře v Milevsku.

Poslední Valná hromada svazku proběhla 
18. prosince 2020 v KDJS v Sedlčanech - za 
přísných bezpečnostních opatření. 

Hlavními body jednání byla:
 kontrola usnesení č.2/2020
 čerpání rozpočtu k 30. 11. 2020
 projednání a schválení rozpočtu na rok 2021 (v příjmové čás‐
ti ve výši 3.293 mil. Kč, ve výdajové části ve výši 3.753 mil. Kč 
s předpokládaným schodkem ve výši -460 tis. Kč, který bude hrazen 
z přebytku roku 2020)
 projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na rok 
2022 až 2024
 plán inventur pro rok 2020 a odpisový plán na rok 2021
 Krčínova cyklostezka
 projekt Centra společných služeb
 projekt Strategické dokumenty

VALNÁ HROMADA V KDJS

POUTNÍ STEZKY TOULAVY
ZÍSKAJÍ MEZINÁRODNÍ ROZMĚR

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

 dotace od Středočeského kraje ve výši 250 tis. Kč
 dopravní obslužnost – schválení dodatku č. 13 pro rok 2021
 různé:  - Toulava (recertifikace, e-shop) 
                  - odpadové hospodářství

Na závěr Valné hromady se otevřela velká diskuse k palčivému 
tématu – odpadové hospodářství, k neustálému navyšování ná‐
kladů spojených s nakládáním s odpady, k systému vážení odpadu 
atd. Z této diskuse vyplynulo několik úkolů, kterými se začneme 
zabývat hned počátkem roku, tj. zmapování a aktualizace svozu 
TKO za všechny města a obce svazku, svolání pracovní schůzky 
s TS Sedlčany, sjednání schůzky z hejtmankou a radním pro život‐
ní prostředí Středočeského kraje (zjištění koncepce Kraje v oblasti 
odpadového hospodářství). 

Na základě výsledků jednání se pokusíme připravit strategii, 
jakým způsobem budeme do budoucna řešit odpadové hospo‐
dářství. 

Pro ty, kdo hledají zklidnění od hektic‐
kého života, nebo hledají odpovědi na své 
otázky na duchovní cestě sakrální kraji‐
nou, vytvořila turistická oblast Toulava ve 
spolupráci s Klášterem v Milevsku, Kloko‐
tech a Bechyni Poutní stezky Toulavy. Jde 
o tři trasy v celkové délce více než 100 
kilometrů, které propojují právě tyto tři 
významné sakrální cíle. Trasu můžete ab‐
solvovat pěšky nebo na kole, a nemusíte 
ji urazit najednou, ale i na etapy, jako se 
chodí „pouť“ do španělského Santiago de 
Compostella.

Vypravit se můžete i přímo ze Sedlčan. 
Kdo totiž ujde do jednoho ze tří cílů ale‐
spoň 15 km (nebo na kole ujede 20 km) 
získá certifikát poutníka a za jeho poutní 
záměr bude sloužena mše, pokud se zapí‐
še do poutní knihy.

V letošním roce poutní stezky získají 
doslova mezinárodní věhlas. V Milevském 
klášteře byl nalezen mimořádný poklad. 

Těším se na vás v dalším čísle Radnice. Štěpánka Barešová ☺

Vědci tu v tajné chodbě objevili zbytky 
relikviáře se zlatou cedulkou s nápisem IR 
a železným hřebem. Veškeré indicie zatím 
naznačují, že hřeb s vtepaným zlatým kříž‐
kem je relikvií, již v době husitských válek 
považovali řeholníci za část hřebu, kterým 
byl přibit Ježíš Kristus na kříž. Je to nález 
významný pro celý křesťanský svět. Šest 
století byl schován v neprobádané dutině 
ve zdech klášterního kostela. Díky nálezu 
se z Milevska stane významné poutní mís‐
to. 

Začátkem roku jsme se sešli s představi‐
teli kláštera, naplánovali jsme další spolu‐

práci, hovořili jsme o nově vznikající expo‐
zici, která by mohla být otevřena v příštím 
roce.

Již v letošním roce se mohou poutníci 
vydat do místa nálezu vzácné relikvie. Na 
jaře vyjde nová brožura s mapami a vše‐
mi drobnými sakrálními památkami na 
trasách i s tipy na ubytování a stravování. 
Celý region navíc bude těžit ze zájmu za‐
hraničních turistů, protože díky klášteru 
získá památka mezinárodního významu.

Vše o poutních stezkách a jak se stát 
poutníkem najdete na www.toulava.cz/
poutnik



HVĚZDÁRNA / ŠKOLSTVÍ

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH

Na závěr minulého roku jsme mohli být 
svědky vzácné konjunkce Jupiteru se Satur‐
nem. 21. prosince v 19 h se planety k sobě 
přiblížily na 0,1o, tj. přibližně jedna pětina 
měsíčního úplňku. Nepříznivé povětrnost‐
ní podmínky (souvislá oblačnost) nedávaly 
naději na spatření velmi vzácného úkazu, 
který v podobných parametrech nastal 
roku 1623. Přesto před šestou hodinou se 
vytvořila nad jihozápadním obzorem na 
čtvrt hodiny úzká mezera mezi mraky. Při‐
pravená technika, dalekohled hvězdárny, 
fotoaparát v ohnisku dalekohledu a poho‐
tovost fotografa zachytily vzácný okamžik 
krátce před 18 hodinou. Na snímku s přee‐
xponovaným Jupiterem je Saturn s prsten‐
cem a čtyři měsíce Jupitera. Na další těsné 
přiblížení těchto planet si musíme počkat 
do roku 2080.

V roce 2021 nás nečeká podobný mi‐
mořádný úkaz, pouze 10. června nastane 
částečné zatmění Slunce, které v severních 
částech Země bude pozorovatelné jako 
prstencové.

Noční únorová obloha nabídne krásu 
zimních souhvězdí, kterým dominuje Orion 
nad jižním obzorem. V sousedství západ‐
ním směrem a více nad obzorem souhvězdí 
Býka nabídne Krabí mlhovinu a dvě otevře‐
né hvězdokupy. Nejvíce sledovanou mlho‐
vinou bude opět M42 v Orionu, ve které 
v dalekohledu vizuálně rozeznáme Trapéz 
čtveřici hvězd tvořící s dalšími rodinu mla‐
dých hvězd. Jihovýchodním směrem upou‐
tá pozornost nejjasnější hvězda severní ob‐
lohy Sírius z Velkého psa a podobně jasný 
Procyon z Malého psa. 

Nad západním obzorem můžeme v prů‐
běhu února stále sledovat galaxii M31 
v Andromedě.

POZOROVACÍ PROGRAM PRO VEŘEJNOST
Hvězdárna otevřena každý pátek a sobotu od 18 hod. do 21 hod. pokud je aspoň po‐

lojasno, kdy v mezerách mezi mraky můžeme spatřit vybrané objekty. Při větší oblačnos‐
ti nebo zcela zatažené obloze je hvězdárna uzavřena. V přípaně nejasných podmínek, 
volat 777 285 444.

Měsíc – Na večerní obloze v pátek nebo sobotu 19., 20., 26. a 27. února. 
Planety – Na večerní obloze Mars a Uran. Ostatní planety nepozorovatelné.
Ostatní objekty – Galaxie, kulové hvězdokupy, 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 omezení 

návštěvnosti hvězdárny na https://hvezdarna.kdjs-sedlcany.cz/.
 František Lomoz

Nový rok, stále stejná forma výuky. 
Přestože mnozí z nás se poprvé do školy 
skutečně těšili, anebo jim jednoduše „dis‐
tanc“ začal lézt krkem, šťastného návratu 
do lavic jsme se nedočkali. Namísto toho 
opět usedáme před monitory našich po‐
čítačů a leckdy pouze tupě zíráme vpřed. 
Má to ale i své světlé stránky. Za dobu dis‐
tanční výuky jsme stihli obohatit naše slov‐
níčky o výrazy, jejichž významy nám byly až 
donedávna cizí. Naučili jsme se také šetřit 
časem, a proto se naše denní rutina mo‐
mentálně skládá z pár základních kroků, 
všechny provedené v naší školní uniformě, 
tedy pyžamu.

Po letech tvrdé dřiny také konečně za‐

12. 11. 2020
13:00 - 17:00

Kontaktní údaje:
E-mail: goa@goasedlcany.cz
Tel.: +420 318 822 895

Podívejte se na naše stránky, 
navštivte naši školu.

www.facebook.com/goasedlcany
www.instagram.com/goasedl

www.goasedlcany.cz

Obory studia: 63-41-M/02 Obchodní akademie
79-41-K/41 Gymnázium - čtyřletý studijní obor
79-41-K/81 Gymnázium - osmiletý studijní obor

DISTANČNÍ VÝUKA ANEB ŠKOLA V POČÍTAČI

čínáme vidět naše výsledky na dobrých 
známkách, které nám rychlostí blesků při‐
stávají v žákovských knížkách, pochopitel‐
ně také virtuálních. Zcela nás opustily jinak 
každodenní pocity stresu a psychického 
vyčerpání, neznáme špatných odpovědí, 
zkrátka vše jde jako po másle. Naskytne-li 
se ovšem chvilka nejistoty, jako na zavola‐
nou se naneštěstí dostaví závažné technic‐
ké problémy, a proto zrovna my odpovědět 
na danou otázku nemůžeme, byť bychom 
chtěli sebevíc. No a že o distanční výuce 
nemůže být žádná zábava? O tom se přijď‐
te přesvědčit na naše školní sociální sítě 
a webové stránky.  
                   (L.P. studentka GaSOŠE Sedlčany)



ROZHOVOR

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

Mají nějaký vliv vyhlášená vládní opat-
ření k zabránění šíření viru SARS-CoV do 
prostředí lesního hospodářství?

Epidemie covidu – 19 a opatření vydaná 
k zamezení jeho šíření se ve větší či menší 
míře dotýkají všech odvětví lidské činnosti, 
lesní hospodářství a výkon práva myslivosti 
nevyjímaje. Negativní vliv epidemie je v les‐
ním hospodářství ještě umocňován probíha‐
jící kůrovcovou kalamitou. V době kůrovcové 
kalamity, kdy je v lese potřeba doslova ka‐
ždá ruka, jsou zvlášť nežádoucími důsledky 
chybějící lesnický personál, ať už pozitivně 
testovaný, v karanténě nebo na ošetřování 
dětí a také chybějící zahraniční dělníci, kteří 
lokálně zabezpečují pěstební činnosti (úklid 
klestu, zalesňování holin, ochranu kultur, 
výchovné zásahy). Negativně poznamenán 
je obchod s dřevní hmotou i odvětví zabýva‐
jící se jejím zpracováním. Nelze opomenout, 
že uzavřením kulturních zařízení a zrušením 
kulturních i sportovních akcí, došlo k nárůs‐
tu návštěvnosti lesů. Lidé užívají blízké lesy 
k procházkám, k venčení psích mazlíčků, 
v sezoně zde sbírají houby, maliny, borůvky, 
ostružiny, brusinky, sportují (jezdí na kole 
nebo na koni, běhají, provozují nordic wal‐
king) nebo se věnují geocachingu, atd. Zvy‐
šuje se tak význam jedné z tzv. mimopro‐
dukčních funkcí lesa – rekreační. 

VLIV OPATŘENÍ NOUZOVÉHO STAVU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Nicméně, ani v této nelehké době nelze 
opomenout, že na pozadí edipemie korona‐
viru hrozí sice mediálně opomíjené, ale také 
závažné problémy. Vlivem šíření afrického 
moru prasat (AMP) v sousedních zemích se 
stává čím dál aktuálnější hrozba opětovného 
zavlečení AMP i na území České republiky 
a v souvislosti s jarní migrací ptáků také ptačí 
chřipky.

 Můžete čtenářům přiblížit pojem mimo-
produkční funkce lesa?

Pevně věříme, že dnešní společnost už 
nevnímá les pouze jako továrnu na dřevo 
(produkční funkce), ale že se do jejího po‐
vědomí dostávají i mimoprodukční funkce 
lesa a jeho ekosystémové služby. Tím samo‐
zřejmě nechceme ubírat významu funkce 
produkční, pouze níže uvedeným popisem 
seznámíme čtenáře s neméně významnými 
mimoprodukčními funkcemi lesa.

Mezi mimoprodukční funkce lesa řadíme 
např.:

Klimatickou funkci – lesní porosty působí 
na bilanci slunečního záření, ovlivňují prou‐
dění vzduchu i jeho teplotu a také teplotu 
lesní půdy. 

Půdoochrannou funkci – lesní porosty 
chrání půdu před poškozeními vodní, větr‐
nou a sněhovou erozí i před sesuvy půdy 
(v horských polohách).

Hydrickou (vodní) funkci – lesy působí jak 
na kvalitu vody, tak na její kvantitu. Jakost 
vody je ovlivňována už při spadu srážek ko‐
runami stromů, dále při průsaku vrstvami 
lesní půdy a také při povrchovém odtoku. 
V lesních porostech dochází k rovnoměr‐
nějšímu rozložení srážek tím, že část jich je 
zachycena v korunách stromů (intercepce 
asimilačními orgány stromů s následnou 
transpirací), část srážek se vsákne do půdy 
a případně pouze zbylá část pomalu odtéká. 

Funkci hygienickou – lesní porosty tlumí 
klimatické extrémy (vysoké teploty, přívalové 
deště), dále přispívají k izolaci zdrojů znečištění 
a zabraňují jeho šíření (např. emise oxidů dusí‐
ku, popílků, prachu), prostřednictvím fotosyn‐
teticky aktivní vegetace se podílejí na produkci 
kyslíku do ovzduší. Protože každá mince má 
dvě strany, zmiňujeme také negativní aspekt 
zejména pro alergiky a to, že lesy se do jisté 
míry podílejí na množství pylu v ovzduší. 

Krajinotvornou funkci – lesy jsou jedním 
z estetických krajinotvorných prvků. 

Funkci zachování biologické rozmanitosti 
– lesní ekosystémy jsou životním prostředím 
mnoha planě rostoucích rostlin a volně žijí‐
cích živočichů.

Dále sem řadíme funkci rekreační a zdra‐

votní, protože lesní porosty spolu se svým 
prostředím příznivě působí na osvěžení lid‐
ského organismu, podporují zotavení paci‐
entů v rámci lázeňské léčby. 

Neopomenutelná je také sociální funkce 
lesa, neboť poskytuje mnoha lidem zdroj 
obživy, ať už prací přímo v lese nebo v nava‐
zujících zpracovatelských provozech. 

Doufáme, že se mimoprodukční funkce 
lesa vlivem veřejného zájmu, vlivem změn 
v krajině i změn životního stylu lidí, dosta‐
nou do rovnocenné pozice s produkčními 
funkcemi lesů. Dá se totiž předpokládat, že 
jakmile si společnost uvědomí nezastupitel‐
ný význam mimoprodukčních, ale také pro‐
dukčních funkcí lesa, ve výsledku to přispěje 
k jeho ochraně.

Vraťme se ještě k rekreační funkci lesů. 
Co s sebou přináší vyšší návštěvnost lesů?

Les je pro spoustu z nás významným re‐
kreačním zázemím. Jsme si vědomi, že pobyt 
v lese v této nelehké době přináší návštěvní‐
kům vítanou relaxaci ať ve formě procházky 
nebo aktivního odpočinku, či v sezóně sběru 
lesních plodů. Je ale potřeba, aby si lidé uvě‐
domili, že jsou v lese na návštěvě a nezapo‐
mínali na své dobré vychování. Na návštěvě 
u přátel přece nikdo z nás neodhodíme obal 
od svačiny mimo odpadkový koš, netrháme 
ze záhonu květiny, s přáteli na sebe nekřičí‐
me, apod. Bohužel, odhozené obaly od sva‐
činy nejsou nejzávažnější provinění. Závažné 
jsou také prohřešky páníčků s neovladatel‐
nými pejsky venčenými na volno. Společně 
s křikem páníčka, případně ostatních ná‐
vštěvníků, je pronásledování takovým psis‐
kem pro zvěř značně stresové. Stejný ná‐
sledek mají neukáznění cyklisté, motorkáři 
i jezdci na čtyřkolkách, kteří jezdí mimo lesní 
cesty přímo v lesních porostech. V nadchá‐
zející době nouze příjmu potravy může mít 
časté rušení spojené se stresem pro zdra‐
vou natož oslabenou zvěř i fatální následky. 
Navíc vyježděnými kolejemi přímo v lesních 
porostech odsud rychleji odtéká srážková 
voda. Je s podivem, že do dnešních dnů se 
mezi námi najdou lidé, kteří si pletou les se 
smetištěm a vyhazují tam cokoli nepotřeb‐
né, běžným komunálním odpadem počínaje, 
přes stavební a zahradní odpad, kuchyňský‐
mi spotřebiči konče. Podivuhodnou kapito‐
lou je rozdělávání ohňů v lese, které zvlášť 
v letním suchém období představuje hrozbu 
s dalekosáhlými následky. Takový je tedy po‐
pis těch nejčastějších nebo nejzávažnějších 
prohřešků některých návštěvníků lesů.

Jakým způsobem zachovat v lese pořá-
dek?Foto Petr Vondráček.



Je jistě vhodné začít už výchovou mláde‐
že. Jasně si pamatuji na rodičovské poučky: 
„Co jsi do lesa přinesl, to si také odnes.“ a že: 
„V lese se oheň nerozdělává.“. Možná si na 
ně čtenáři také vzpomínají.    

Na pořádek v lese samozřejmě pamatuje 
zákon o lesích, konkrétně v § 20 stanoví za‐
kázané činnosti v lese takto:

Odst. 1) V lesích je zakázáno:
a) rušit klid a ticho,
b) provádět terénní úpravy, narušovat 

půdní kryt, budovat chodníky, stavět oploce‐
ní a jiné objekty,

c) vyzvedávat semenáčky a sazenice stro‐
mů a keřů lesních dřevin,

d) těžit stromy a keře nebo je poškozovat,
e) sbírat semena lesních dřevin, jmelí 

a ochmet,
f) sbírat lesní plody způsobem, který po‐

škozuje les,
g) jezdit a stát s motorovými vozidly,
h) vstupovat do míst oplocených nebo 

označených zákazem vstupu,
i) vstupovat do porostů, kde se provádí 

těžba, manipulace nebo doprava dříví,
j) mimo lesní cesty a vyznačené trasy jez‐

dit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních,
k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat ote‐

vřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,

Město Sedlčany na základě rozhodnutí Za‐
stupitelstva města Sedlčany zn.: 190c/2018-
2022 ze dne 14. prosince 2020 vyhlašuje 
prostřednictvím činnosti výkonného orgá‐
nu, Rady města Sedlčany a s podporou asi‐
stenční služby koordinátora, projektového 
manažera v samostatné působnosti na Od‐
boru životního prostředí, Výzvu pro předklá‐
dání Žádostí o poskytnutí podpory.

Cílem výzvy je prevence či omezení zne‐
čištění povrchových a podzemních vod 
z komunálních zdrojů, respektive z objektů 
rodinných domů, a to prostřednictvím reali‐
zace soustav domovních čistíren odpadních 
vod (dále též „DČOV“) pro kapacity běž‐
ného rodinného domu o maximálně třech 
bytových jednotkách, a to v oblastech, kde 
není z technického či ekonomického hle‐
diska výhledová možnost připojení nemo‐
vitostí ke stokové síti zakončené společnou 
centrální čistírnou odpadních vod.

Oprávněnými příjemci podpory jsou 

VÝZVA MĚSTA SEDLČANY K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ 
PODPORY NA VÝSTAVBU DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

fyzické osoby starší 18 let, v postavení 
vlastníků rodinných domů, ve kterých jsou 
hlášeni k trvalému pobytu a kteří ke dni 
podání Žádosti, a nejméně dva kalendářní 
roky předtím (2019 a 2020) nemají vůči 
městu Sedlčany žádný nedoplatek po době 
splatnosti. Rodinné domy musí být po celou 
dobu udržitelnosti užívány pro trvalé rodin‐
né bydlení.

Podpora je poskytována formou dotace 
z prostředků města Sedlčany, na základě 
předložení Žádosti o poskytnutí podpo‐
ry. Maximální výše podpory pro jeden RD 
na realizaci jedné DČOV činí 20 000 Kč.

Žádosti o poskytnutí podpory je možné 
podat v období od 1. února do 30. červ‐
na 2021, případně do vyčerpání alokace 
finanční částky (200 000 Kč). Podpořené 
projekty musí být realizovány nejpozději 
do 31. prosince 2021 (uvedeny do trvalého 
provozu).

Se svými dotazy mohou žadatelé kontak‐

tovat pracovníka Městského úřadu Sedlča‐
ny, Odboru životního prostředí (projekto‐
vého manažera), a to na telefonním čísle 
314 002 952, případně prostřednictvím 
e‐mailové adresy: dvorak@mesto-sedlcany.
cz. Kontaktními osobami pro tuto výzvu jsou

• ve věcech poskytnutí dotace: Ing. Stani‐
slav Dvořák, tel.: 314 002 952, e-mail: dvo‐
rak@mesto-sedlcany.cz

• věcech povolení stavby DČOV: Ing. Mi‐
chaela Janošková, tel.: 314 002 948, e-mail: 
janoskova@mesto-sedlcany.cz  

Úplné znění Programu města Sedlča‐
ny na podporu kvality životního prostředí 
v rozpočtovém období 2021 – „Výstavba 
domovních čistíren odpadních vod“, včetně 
pravidel pro poskytnutí dotace, naleznete 
na internetových stránkách města Sedlčany 
na adrese: https://www.mesto-sedlcany.
cz/cs/aktuality/program-mesta-sedlcany‐
-na-podporu-kvality-zivotniho-prostredi-v‐
-rozpoctovem-obdobi-2021.html.

l) odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
m) narušovat vodní režim a hrabat stelivo,
n) pást dobytek, umožňovat výběh hospo‐

dářským zvířatům a průhon dobytka lesními 
porosty,

o) znečišťovat les odpady a odpadky.
Odst. 2) Rozdělávat nebo udržovat ote‐

vřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 
50 m od okraje lesa.

V § 53 a § 54 jsou pak stanoveny sankce za 
porušení. Nicméně věříme, že k zachování 
pořádku v lesích těm osvícenějším návštěv‐
níkům postačí používat tzv. zdravý selský ro‐

VLIV OPATŘENÍ NOUZOVÉHO STAVU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

ROZHOVOR / VÝZVA MĚSTA

o kus dál plechovku či pet lahev?“ „Jak se 
bude tvářit běžec při tréninku, když se před 
ním z lesního porostu s burácením vyřídí 
jezdec na terénní motorce nebo čtyřkolce?“ 
„A co si s tím vším má počít les a lesní zvěř?“ 

Nejzásadnější doporučení zní: „Chovejme 
se ohleduplně k sobě navzájem i k lesní zvě‐
ři, a současně tak, abychom nepoškozovali 
životní prostředí, jehož jsou lesy součástí, 
používejme především zdravý rozum. To je 
jedna z možností, jak uchovat čisté lesy, kte‐
ré budeme všichni rádi navštěvovat a čerpat 
zde energii pro další náročná období.“

zum.  
Co byste vzkázali ná-

vštěvníkům lesů?
Odpovíme několika 

jednoduchými otáz‐
kami: „Myslíte si, že 
člověku na procházce 
užívajícího klidu lesní‐
ho prostředí nebude 
při relaxaci vadit hlasitý 
křik?“ „Jak si myslíte, že 
se bude tvářit návštěv‐
ník hledající houby, když 
po pár krocích najde 
tu papírek od sušenek, 
tam papírkový kapesník, Foto: Petr Vondráček



ŠKOLSTVÍ

1.ZŠ NEZAHÁLÍ

INZERCE

Do nového školního roku 2020/2021 na‐
skočili žáci i učitelé 1. ZŠ Sedlčany naplno. 
Na pomalý rozjezd nebyl čas, jelikož nám byla 
v patách druhá vlna pandemie. Učitelé totiž 
nejsou zvyklí ustupovat ze svých plánů. A že 
jich na začátku každého školního roku máme! 

Září bylo věnováno opakování a docvi‐
čení učiva, které většina dětí ve II. pololetí 
loňského školního roku probírala distanč‐
ně. Je nutno pochválit žáky i jejich rodiče, 
neboť nic nehodili za hlavu a procvičování 
nám šlo celkem bez problémů. 

Snažili jsme se také dohnat promeškané 
akce. Druháčci byli pasováni pracovnicemi 
městské knihovny na čtenáře. Za čtvrťá‐
ky a deváťáky přijelo Divadélko pro školy 
z Hradce Králové, které vždy svým předsta‐
vením diváky spolehlivě pobaví i poučí. Pro 
stejné ročníky byla připravena i přednáška 
o společenském chování. Odloženou exkur‐
zi uskutečnili žáci 4. ročníku. Zemědělské 
muzeum v Praze je nadchlo svými expozi‐
cemi i programem o vodě, který byl pro ně 
přichystán. Druhý stupeň zamířil na příro‐
dovědnou exkurzi do rezervace velkých ko‐
pytníků v Milovicích. Školní družina navští‐
vila svíčkárnu v Šestajovicích. Že je možné 
plnit si své sny se spolu s línou babičkou 

ze stejnojmenné knížky přesvědčila 4.B, 
když měla možnost prohlédnout si zblízka 
a náležitě obdivovat jedno z nejdražších aut 
v naší republice - Bugatti Chiron. Dětem 
auto představil se souhlasem majitele jeho 
zaměstnanec. 

První školní den se rozjel adaptační 
kurz pro 6. ročníky, konaný každoročně 
na Častoboři. Proběhla pravidelná beseda 
s psycholožkou, která je určena pro rodi‐
če prvňáčků. Druhákům pomalu nestačily 
oschnout plavky z venkovních bazénů a už 
zahájili kurz plavání v krytém bazénu v Pří‐
brami. V rámci projektu získala 2.B spoustu 
důležitých informací o životě včel. 

Počátkem září byli žáci 4. a 5. ročníků sedl‐
čanských škol pozváni na slavnostní otevře‐
ní atletického stadionu Taverny, kde si jako 
první mohli vyzkoušet běh po nové dráze.  
16. 9. na ,,nových“ Tavernách škola uspo‐
řádala pod záštitou Českého olympijského 
výboru T- Mobile - olympijský běh. Na trať 
500 m vyběhli chlapci a děvčata 2.A a 2.B. 

15. září se výběr našich deváťáků zúčast‐
nil Dne jazyků a sportu na Oboze, který po‐
řádalo GaSOŠE. 

Páťáci využili do‐
pravní hřiště v Pří‐

brami, aby si osvojili pravidla bezpečného 
pohybu po komunikacích. 

Vychovatelky ze školní družiny připravily 
pro 1. stupeň návštěvu Mikuláše, anděla 
i čertic. Děti setkání s nimi přimělo alespoň 
na chvíli umírnit svůj temperament.

V polovině října nás zabrzdilo druhé kolo 
distanční výuky. Učitelé i technika byli při‐
praveni. Žákům, kteří neměli možnost při‐
pojení nebo práce na ICT, škola zapůjčila 
tablety, sluchátka a další příslušenství.

Žáci se učili pracovat ve webovém pro‐
gramu Classroom už během prezenční 
docházky, takže když zůstali doma, byli 
schopni sami nebo s pomocí rodičů fungo‐
vat online, vyhledávat, plnit zadané úkoly 
a odesílat je učitelům. Obrovský podíl – 
zvláště u mladších žáků – na úspěšném fun‐
gování mají rodiče a za to jim všichni učitelé 
i vedení školy velmi děkují.

Webové stránky zůstávají stále hlavním 
komunikačním kanálem školy s veřejnos‐
tí. Najdete na nich spoustu důležitých 
i zajímavých informací nejen pro předško‐
láky.
      Vyučující 1.ZŠ Sedlčany



Vážení občané,
dovolte nám Vás informovat o připravované výstavbě optické sítě 
elektronických komunikací společnosti Telco Infrastructure, s.r.o., 
člena skupiny ČEZ ve vašem městě. Veškeré náklady spojené s vý‐
stavbou optické sítě hradí v plném rozsahu společnost Telco Infra‐
structure a po dokončení samotné výstavby optické sítě budete 
mít možnost využívat optický vysokorychlostní internet a interak‐
tivní televizi s pestrou nabídkou TV programů.
V nejbližších dnech Vás bude osobně kontaktovat zástupce reali‐
zační společnosti Vegacom, a.s. se žádostí o souhlas s umístěním 

V Sedlčanech probíhají tréninky každoročně v tělocvičně SOU 
Sedlčany. Tento rok byl plný nečekaných událostí, které nás zastihly. 

Na jaře nás přepadla coronavirová opatření, kterým jsme se mu‐
seli přizpůsobit. Tréninky, které byly venku, nikomu nevadily, ale‐
spoň jsme byli na čerstvém vzduchu. Horší bylo opatření, co ná‐
sledovně přišla - zákaz stýkání osob, to pro nás znamenalo i konec 
tréninků. My jsme se ale nevzdali a začali jsme s video lekcemi a 
on-line tréninky. Náš mistr Martin Zámečník udělal přes 100 výuko‐
vých videí a nespočet on-line tréninků. Probíhaly také soukromé 
lekce pro naše členy. 

Naši nejlepší členové se připravovali na Mistrovství Evropy, které 
mělo proběhnout v květnu 2020 v Praze. Našich 16 nominovaných 

NEJVĚTŠÍ ŠKOLU BOJOVÝCH UMĚNÍ COVID NEZASTAVÍ

studentů mělo speciální cvičební plán, který museli dodržovat. Ne‐
bylo to jenom o trénincích, ale také o pilné domácí přípravě. Všichni 
byli perfektně připraveni, ale bohužel kvůli špatné situaci se Mist‐
rovství Evropy přesunulo na léto, kdy bylo poté taky zrušeno. Naši 
nominovaní členové dlouho nesmutnili a začali na sobě pracovat 
mnohem více, aby na dalších závodech prokázali svoji výkonnost. 

Tento rok jsme se také chystali obhájit titul nejúspěšnějšího stře‐
diska talentové mládeže a též obhájit titul nejúspěšnější školy na 
Mistrovství České republiky. Ač byly obě soutěže zrušeny/odloženy, 
my nepřestáváme  cvičit. V novém školním roce jsme měli velmi sla‐
bé nábory díky neumožnění tradičních exhibičních ukázek na ško‐
lách díky epidemiologické situaci. Na podzim kvůli opatřením naši 
učitelé začali vysílat opět tréninky on-line a účast na trénincích byla 
opravdu obrovská. 

Také je třeba zmínit, že pokračuje stavba našeho tréninkového 
centra v Beztahově u Votic. Nyní je na řadě zbrusu nová prostorná 
hala, která bude na jaře dokončena.Všichni se již těší, až si v nové 
hale naplno zacvičí.

Velký dík patří hlavně našim členům, kteří nás celou dobu podpo‐
rovali a byli s námi. 

Staňte se členy největší školy bojových umění v ČR, posilujte cvi‐
čením obranyschopnost svoji i Vašeho organismu a naplňte třeba 
svůj dávný sen nebo novoroční předsevzetí!!! Stačí na www. Tkd.
cz nalézt Vám nejvíce vyhovující trénink a přijít si cvičení v únoru 
zkusit zdarma. Nebo se účastnit našich on-line lekcí.

Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool
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optické přípojky v jednotlivých bytových a rodinných domech, kte‐
rý se prokáže platným průkazem a bude také připraven zodpově‐
dět vaše případné dotazy. Výstavba optické přípojky v žádném pří‐
padě není provázaná s odběrem služeb Telco Infrastructure a po 
dokončení samotné výstavby bude rozhodnutí o využití některé ze 
služeb poskytovaných společností Telco Infrastructure výhradně 
na obyvatelích jednotlivých bytů a rodinných domů.
Děkujeme za spolupráci.

Antonín Daněk
Telco Infrastructure, s.r.o., www.ceznet.cz
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