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Zasněžená Lidová hvězdárna na Cihelném vrchu, jejíž pozorovací program pro veřejnost
pravidelně uvádíme každý měsíc uvnitř čísla. Během covidového omezení probíhá pouze
odborné pozorování bez účasti veřejnosti. Toto období bylo využito k provedení rekonstrukce
elektrických rozvodů.
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HOSPODAŘENÍ MĚSTA
Výsledky hospodaření města za rok 2020 umožní výrazně vylepšit schválený rozpočet města na rok 2021.
Příjmová část rozpočtu za loňský rok dosáhla výše 258,3
mil. Kč. Výdaje skončily na částce 235,3 mil. Kč. Konečný
zůstatek na účtech města, a tedy finanční rezerva pro
rok 2021 je ve výši 23,0 mil. Kč. Mimořádně příznivý výsledek je dán jednak zvýšením skutečných příjmů o 4,8
mil. Kč oproti schválenému upravenému rozpočtu (místo 253,5 mil. Kč 258,3 mil. Kč) a zejména díky výrazným
úsporám ve výdajové části rozpočtu.
V průběhu uplynulého roku nikdo nedokázal odhadnout, jak se finanční situace bude vyvíjet a jaký bude skutečný dopad poklesu ekonomiky na veřejné rozpočty. Vedení města proto rozhodlo výrazně omezit výdaje prakticky
ve všech kapitolách schváleného rozpočtu. Díky razantním úsporám jsme se vyrovnali
s plánovaným rozpočtem velmi dobře a celkový přebytek hospodaření dosáhl již zmíněné
částky 23,0 mil. Kč.
O rozdělení přebytku hospodaření z roku 2020 a jeho zapojení do rozpočtu města na
rok 2021 bude rozhodovat zastupitelstvo města 8. března. Rada města navrhla a zastupitelstvu doporučuje schválit, aby přebytek z loňského roku byl prioritně využit na opravy
místních komunikací a na opravy, údržbu a rozvoj majetku města. Část zůstatku chceme
ponechat jako rezervu pro nenadálé události, které v průběhu roku mohou nastat.
Přes všechny problémy minulého roku jsme se s hospodařením města vyrovnali velmi
dobře a výsledky loňského roku přinášejí více rozpočtového optimismu pro rok letošní.
Ing. Miroslav Hölzel
starosta města

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Městský úřad
Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32,
IČ 243272, místo vydávání Sedlčany,
Doubravice, Hradišťko, Libíň, Oříkov,
Sestrouň, Solopysky, Třebnice, Vítěž,
Zberaz, evidenční číslo MK ČR E 11727,
řídí redakční rada,
sazba Lenka Bučinská,
tiskne firma Van druck Sedlčany.
Vychází 28. den předchozího měsíce
v nákladu 3300 ks.
Distribuci zdarma do každé schránky
zajišťuje Město Sedlčany.
V případě nedodání zpravodaje se
obraťte na Lenku Bučinskou,
tel.: 318 821 158.

CENÍK INZERCE:
1/4 str. – 1900 Kč
1/2 str. – 3200 Kč
celá strana – 4900 Kč
Jedno opakování sleva 5 %,
více opakování sleva 10 %.
Ceny včetně 21 % DPH. Vydavatel
neodpovídá za obsah inzerce.
Vyřizuje:
Městský úřad Sedlčany,
tel.: 318 821 158,
bucinska@mesto-sedlcany.cz
Uzávěrka příštího čísla je ve pátek 5.3.2021

V pondělí 8. února se sešli starosta města Ing. Miroslav Hölzel, ředitel KDJS
Ing. Martin Severa, zástupci Nemocnice Sedlčany Ing. Václav Nedvídek a MUDr.
Sergej Jurčenko s krajským radním pro zdravotnictví Ing. Pavlem Pavlíkem v Kulturním domě Josefa Suka, aby dohodli podmínky pro zřízení velkokapacitního
očkovacího místa v Sedlčanech.
Prostory byly po technické stránce shledány jako vyhovující a nic tedy nebrání zřízení očkovacího centra v našem městě. Nyní probíhá příprava prostor a jejich vybavení k tomu, aby mohly být plně využité a očkovací místo mohlo začít fungovat.
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Na nejčastější otázky veřejnosti ohledně
problematiky územního plánování odpověděla Ing. Veronika Stiborová, odborná referentka Odboru výstavby a územního plánování, Úseku územního plánování.
Co je to územní plán a k čemu slouží?
Územní plán je ze zákona jediný dokument, který koordinuje rozvoj území jako
celku i jednotlivé záměry na území. Stanovuje optimální míru zastavitelnosti, podmínky pro účelné využití nezastavěných
ploch v sídle i krajině, pravidla a regulativy
pro již zastavěná území a vytváří předpoklady pro novou výstavbu. Chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty v území,
včetně urbanistického, architektonického
a archeologického dědictví. S ohledem na
ochranu krajiny dbá na hospodárné využívání zastavěného území.
Územní plánování usiluje o dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů.
Bez existence platného územního plánu
nelze v obci vymezit nové zastavitelné plochy. Územní plán bývá často také podmínkou pro čerpání finančních dotací.
Proč je důležité se zajímat o územní
plán?
Pokud vlastníte nemovitost, chcete koupit nemovitost, chcete stavět či zažádat
o dotaci je pro Vás územní plán důležitý.
Územní plán ovlivňuje možnost využívání
pozemků, a to především tím, že stanovuje,
zda se smí, či nesmí na pozemcích stavět,
jaká stavba se může, případně je vyloučena
na pozemcích stavět, stanovuje způsob, kterým mohou být pozemky a stavby využívány
a určuje základní podmínky využití ploch.
Příkladem podmínek pro využití ploch je
výšková regulace zástavby, počet nadzemních podlaží, procento zastavění pozemku,
charakter zástavby, tvar střechy apod.
Na co se v územním plánu soustředit?
Je třeba se dívat zejména na hlavní výkres a na koordinační výkres. Hlavní výkres obsahuje hranice zastavěného území,
urbanistickou koncepci, vymezení ploch
s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní krajiny a dále koncepci uspořádání
krajiny (tj. územní systém ekologické stability, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, dobývání ložisek nerostných surovin atd.), koncepci veřejné infrastruktury
(vymezení ploch a koridorů pro dopravní
a technickou infrastrukturu), plochy a koridory pro územní rezervy. V koordinačním výkrese nalezneme limity využití území, které
vyplývají jednak z právních předpisů (např.

ochranné pásmo nadzemního elektrického
vedení vysokého napětí) nebo jsou stanoveny na základě právních předpisů (např.
výpočtem určené ochranné pásmo zemědělské živočišné výroby), anebo plynou
z vlastností území (např. území ohrožené
sesuvy půdy).
Jak se v územním plánu orientovat?
V každém územním plánu je barevné rozlišení jednotlivých ploch a případný kód.
Tyto údaje určují, pro jaký účel je plocha vymezena. Většinou jsou vymezovány plochy
bydlení, občanského vybavení (kultura, administrativa, školství apod.), výroba a skladování, dopravní infrastruktura, technická
infrastruktura (čistírna odpadních vod, regulační stanice, vodojem apod.), veřejná
prostranství a další. Nezbytnou součástí
výkresu je legenda. Podle legendy přiřadíme příslušný název plochy a tu pak nalezneme v textové části. V textové části bude
pro danou plochu stanoveno hlavní využití,
přípustné a nepřípustné využití dané plochy
a prostorové regulativy pro danou plochu
(tj. minimální velikost pozemku, max. koeficient zastavění, min. procentuální zastoupení zeleně apod.).
Kde najdu územní plán?
Územní plán je zveřejněn na webových
stránkách příslušné obce.
Kde a jak se dozvím o pořizování územního plánu?
Informace o pořizování a oznámení o konání veřejných projednání se doručují veřejnou vyhláškou a zveřejňují se na úředních
deskách příslušných úřadů, které danou dokumentaci pořizují nebo pro jejichž území
je pořizována (tj. na úřední desce příslušné
obce, města a obce s rozšířenou působností). Je tedy vhodné pravidelně sledovat
úřední desky. Příslušné informace jsou zveřejňovány i na internetu na stránkách příslušné obce i na elektronické úřední desce.
Na stránkách příslušné obce jsou také zveřejňovány informace ohledně příprav změny územního plánu či tvorbě zcela nového
územního plánu.
Jak postupovat, pokud chci zažádat
o změnu územního plánu?
Důvodem pro pořízení změny územního
plánu může být vlastní podnět zastupitelstva obce, návrh orgánu veřejné správy,
návrh fyzické či právnické osoby, která má
vlastnická nebo obdobná práva k pozemku
či stavbě na území obce, návrh oprávněného investora, tj. správce či provozovatele
dopravní nebo technické infrastruktury.
Návrhy na pořízení změny územního plá-

nu musí obsahovat údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho
vlastnických práv k předmětnému pozemku nebo stavbě na území obce (informace
o parcele), údaje o navrhované změně využití ploch na území obce, údaje o současném využití ploch dotčeným návrhem navrhovatele a důvody pro provedení změny
v území. Návrh je nutné podávat v písemné
podobně na příslušnou obec.
Existují nějaká omezení pro podání návrhu na pořízení změny územního plánu?
Navrhovaný záměr je vždy nutné řádně
promyslet. Záměr by se neměl nacházet
na zemědělském půdním fondu s vysokou
třídou ochrany ZPF (I. a II. třída ochrany
ZPF – dle § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu lze zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany odejmout pouze v případech, kdy
jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad
veřejným zájmem ochrany zemědělského
půdního fondu). Dle § 20 odst. 3 vyhlášky
č. 501/2006 Sb., vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, se mezi plochy
bydlení pozemek vždy vymezuje tak, aby
svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním
umožňoval využití pro navrhovaný účel
a byl dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Dalším důvodem
pro nezařazení podnětu do změny územního plánu může být, pokud daný pozemek
nenavazuje na zastavěné území, nevhodně
vybočuje do volné krajiny, nachází se na
lesním pozemku, či celý leží v ochranném
pásmu lesa, dochází ke kolizi s územním
systémem ekologické stability apod.
Kdo rozhoduje o pořízení územního plánu?
O pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce na základě podaných návrhů na pořízení změny územního plánu. Na
zařazení návrhu na pořízení územního plánu
neexistuje právní nárok. Změna územního
plánu je dlouhodobý a složitý proces, který je ovlivňován dalšími orgány státní správy. Mezi dotčené orgány státní správy patří
například hygiena, hasiči, památkáři, orgány
životního prostředí, ochrany zemědělského
půdníh o fondu a spousta dalších, kteří mají
za úkol dohlížet na dodržování zákonů zajišťujících veřejný zájem. Zcela běžnou praxí je,
že může v průběhu procesu pořizování dojít
k vyřazení záměru, které schválí zastupitelstvo obce, pro kterou je změna pořizována.
Ing. Veronika Stiborová,
Odbor výstavby a územního plánování

USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 55/2018-2022 ZE DNE 27. LEDNA 2021
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 12 specifických
usnesení, a to v následném členění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
zprávu o plnění úkolů vyplývajících
z jednání Rady města Sedlčany ze dne
13. ledna 2021 (RM č. 54/2018-2022)
a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 55-952/2018-2022);
přednesenou Zprávu pod názvem „Závěrečný účet – Výsledky hospodaření za
rok 2020 (ve skladbě „Příjmy“; „Výdaje“
včetně příloh a přehledu RO č. 1 – RO
č. 6/2020)“. Příjmy, včetně zapojení rezerv a přijatých úvěrů, dosáhly ve sledovaném rozpočtovém období roku 2020
celkové výše 258.330,48 tis. Kč (101,90
%) a výdaje, včetně splátek jistin úvěrů
a příslušenství úvěrů, dosáhly celkové
výše 235.249,31 tis. Kč (94,12 %). Rozpočet města Sedlčany za rok 2020 byl uzavřen jako přebytkový v částce 23.081,17
tis. Kč (RM 55-953/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
uzavřít „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6027406/
VB/01“, stavba: Sedlčany, Nademlýnská
– NN pro p. č. 1553/15, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
zastoupené na základě plné moci ev. č.
PM/II-036/2019 ze dne 8. února 2019,

▪
▪

▪

ev. číslo: PM/II-176/2019 společností
ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš, Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dobříš, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným,
jejímž předmětem je zřízení věcného
břemene na pozemku v majetku města
Sedlčany, parc. č. 1504/1 v k. ú. a obci
Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN
0,4 kV (elektro přípojka pro pozemek parc.
č. 1553/15). Věcné břemeno se zřizuje za
jednorázovou náhradu ve výši 25 200,00
Kč, včetně DPH (RM 55-954/2018-2022);
uzavřít „Smlouvu o budoucí kupní
smlouvě č. 4121680524“, a to mezi ČEZ
Distribuce, a. s., jako kupujícím a městem Sedlčany, jako prodávajícím, jejímž předmětem je budoucí výkup části
pozemku parc. č. 103/54 v k. ú. a obci
Sedlčany, tj. cca 44 m2 pod trafostanicí, která bude vybudována v souvislosti
s umístěním stavby č. IV-12-6027282/
VB/1“, stavba: Sedlčany, Tyršova, NN, TS
p. č. 133-137. Cena zastavěného pozemku bude aplikována ve výši 500,00 Kč/m2
(RM 55-958/2018-2022);
uzavřít „Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů, založenou
podle ustanovení § 8 odst. 3 zákona
č. 274/2001 Sb.“, a to mezi městem Sedlčany, jako dodavatelem a obcí Štětkovi-

▪

▪

POZVÁNKA

na 14. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany,
které se bude konat v pondělí 8. března 2021
od 17:00 hodin
v Kulturním domě Josefa Suka Sedlčany.
Výběr z návrhu Programu:
▪ Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání ZM;
(interval dní 15. prosince 2020 – 8. března 2021);
▪ Návrh Rozpočtového opatření č. 1/2021;
▪ Informace o připravované Změně ÚP města Sedlčany;
zvolení určeného zastupitele;
▪ Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany
(soubor konečných řešení jednotlivých žádostí občanů a potřeb města);
▪ a další.

ce, jako odběratelem, jejímž předmětem
je úprava vzájemných práv a povinností
obou smluvních stran v souvislosti se
zajištěním plynulého a bezpečného provozu jejich vodovodů, které jsou vzájemně propojeny a společně tvoří provozně
související soubor staveb a zařízení (tj.
připojení obce Štětkovice na Přivaděč
pitné vody Benešov – Sedlčany); (RM 55959/2018-2022);
na základě změny nařízení vlády ČR
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění nařízení vlády
č. 263/2018 Sb., nařízení vlády
č. 332/2018 Sb., nařízení vlády č.
158/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019
Sb. a nařízení vlády č. 603/2020 Sb.,
s účinností dne 1. ledna 2021, platy ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany (aktualizované
Platové výměry), na kterých má změna
uvedeného nařízení přímý dopad, a to
v částkách podle přílohy k tomuto usnesení (RM 55-960/2018-2022);
realizaci a financování akce s názvem
„Oprava střechy č. p. 67 ZŠ Propojení“ v dotačním programu Podpora obcí
s 3001 – 10000 obyvateli, 117D8220E
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, číslo výzvy 2/2021/117D8220 a zároveň podání žádosti o dotaci v tomto
Programu (v souboru výroků usnesení
RM 55-961/2018-2022);
na základě uplatněných Žádostí fyzických osob v počtu 33 případů (podrobně
uvedeno v příslušných spisech vedených
na Městském úřadu Sedlčany, 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 dopadu poplatkové povinnosti za komunální odpad. Dary budou vyplaceny na základě uzavřené Darovací smlouvy, a to pro každý schválený
dar (případ) samostatně (celkem pro 33
případů činí jejich výše 26.400,00 Kč);
(RM 55-963/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku:
aby jednotlivým nájemcům, s kterými
má město Sedlčany uzavřeny příslušné
nájemní smlouvy, kde je smluvně ujednána možnost navýšení nájemného o meziroční míru inflace (především Smlouvy

▪

▪

▪

▪
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o nájmu nebytových prostor – prostory
sloužící k podnikání), byla inflační doložka aktivována a s účinností od 1. dubna
t. r. bylo navýšeno nájemné o částku zveřejněnou Českým statistickým úřadem ve
výši 3,2 % (RM 55-955/2018-2022);
aby zamýšlená směna pozemků mezi
městem Sedlčany a žadatelem v osadě
Oříkov byla řádně zveřejněna na úřední
desce Městského úřadu Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 55-956/20182022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit:
směnu pozemků v osadě Oříkov tak,
že žadatel převede do vlastnictví města
Sedlčany pozemek parc. č. 716 o výměře 12 m2, nově oddělený od původního
pozemku parc. č. st. 16 a dále pozemek
parc. č. 717 o výměře 1 m2, nově oddělený z původního pozemku parc. č. st.
17/2, tj. celkem výměru obou pozemků ve výši 13 m2. Náhradou za tyto dva
pozemky převede město Sedlčany do

▪

▪

vlastnictví žadatele pozemek parc. č.
660/10 o výměře 14 m2, nově oddělený
z původního pozemku parc. č. 660/1, což
je ve skutečnosti zeleň přilehlá k pozemku parc. č. st. 16 a dále pozemek parc.
č. 671/2 o výměře 2 m2, nově oddělený
od původního pozemku parc. č. 671 (připlocená část původní komunikace), celkem tudíž výměru 16 m2 uvedených pozemků, vše v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany
(vizte geometrický plán č. 215-15/2021
ze dne 22. ledna 2021). Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků o výměře
3 m2, bude vyrovnán za jednotkovou
cenu 100,00 Kč/m2, tzn., že žadatel uhradí městu Sedlčany celkem částku 300,00
Kč (v souboru výroků usnesení RM 55956/2018-2022);
výkup pozemků parc. č. 747/35 o výměře 1476 m2 a parc. č. 747/37 o výměře 1145 m2, oba druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití skládka,
v k. ú. a obci Kosova Hora, a to z vlastnictví fyzické osoby, za jednotkovou cenu

▪

200,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu
524 200,00 Kč, neboť tato cena odpovídá současné ceně stanovené znaleckým
posudkem (RM 55-957/2018-2022).
Rada města Sedlčany vydala souhlas:
k zápočtu vzájemných pohledávek
a závazků ve výši 1.562.218,00 Kč jako
roční nájemné za rok 2020 snížené
o městem Sedlčany odpuštěnou částku
ve výši 526.462,00 Kč (zmírnění dopadu
pandemie). Konečný stav pohledávek nájemce areálu Nemocnice Sedlčany, obchodní společnosti MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o., a to ke dni 31. prosince 2020,
činí 7.905.935,56 Kč (v souboru výroků
usnesení RM 55-962/2018-2022).
Rada města Sedlčany revokovala:
na základě upravené žádosti společnosti MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o. a výsledků šetření právního zástupce města
Sedlčany, a to s náhradou, dříve přijaté
usnesení zn. RM 53-923/2018-2022 ze
dne 9. prosince 2020 (v souboru výroků
usnesení RM 55-962/2018-2022).

▪

▪
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Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 17 specifických
usnesení, a to v následném členění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady města Sedlčany ze dne 27. ledna
2021 (RM č. 55/2018-2022) a doplňující
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 56964/2018-2022);
souhrnné Zprávy o činnosti komisí Rady
města Sedlčany a zvláštních orgánů města Sedlčany za uplynulý rok 2020, které
byly vypracovány a předány k projednání předsedy jednotlivých komisí (RM 56967/2018-2022);
a to s ohledem na dopad a účinnost legislativních změn způsobených zákonem
č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. února
2021, do prostředí kalkulace ceny stočného na rok 2021 v lokalitě Sedlčany, změnu
v kalkulaci provedenou provozovatelem
Vodovodní a kanalizační infrastruktury

▪
▪

▪

města Sedlčany, tj. subjektem 1. SčV, a. s.,
se sídlem Praha, Ke Kablu č. p. 971, 100 00
Praha 10 (písemnost č. j.: ST 2898/2021);
(v souboru výroků usnesení RM 56977/2018-2022).
Rada města Sedlčany stanovila:
termín pro svolání 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022 na pondělí dne
8. března 2021 v čase od 17:00 hod. Veřejné
zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se
uskuteční v objektu Kulturního domu Josefa
Suka Sedlčany (RM 56-965/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit:
navržený program jednání 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany
pro toto volební období (2018 – 2022), které se bude konat v pondělí dne 8. března
2021 v čase od 17:00 hod. v objektu Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany (RM
56-966/2018-2022);
navrhované Rozpočtové opatření
č. 1/2021, a to v plném rozsahu aktuálně

▪

▪

▪

navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je zvýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 o částku
ve výši 18.853 tis. Kč a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 o částku
ve výši 15 091 tis. Kč. Příjmy po provedené
úpravě budou činit celkem 190 211 tis. Kč;
výdaje budou činit celkem 186 449 tis. Kč.
Rozpočet po započítání tohoto opatření do
dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 bude přebytkový částkou
3 762 tis. Kč (RM 56-972/2018-2022);
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů, určeného
zastupitele pro proces a pořízení Změny
č. 2 Územního plánu města Sedlčany, kterým je navrhován pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany (RM 56975/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila Městskému
úřadu Sedlčany, Odboru majetku:
zajistit vyhotovení geometrického plánu, kterým bude oddělena požadovaná

▪

▪

USNESENÍ
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část nepotřebného pozemku parc. č. 908/1
v k. ú. a obci Sedlčany. Záměr prodeje pozemku je nutno řádně zveřejnit na úřední
desce Městského úřadu Sedlčany a následně předložit Radě města Sedlčany, a to za
účelem vydání doporučení ke schválení
prodeje předmětné části původního pozemku (RM 56-968/2018-2022);
aby za účelem naplnění záměru prodeje pozemku parc. č. 946/29, druhem pozemku orná půda, o výměře 497 m2 a části
pozemku parc. č. 948/1, druhem pozemku
ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře cca 31 m2, vše
v k. ú. a obci Sedlčany, byl vyhotoven potřebný geometrický plán. Záměr prodeje pozemků je nutno řádně zveřejnit na
úřední desce Městského úřadu Sedlčany
a následně předložit Radě města Sedlčany,
a to za účelem vydání doporučení k prodeji
pozemků (RM 56-969/2018-2022);
aby pro potřeby konečného majetkového vypořádání vlastnictví nepotřebného

▪

▪

INZERCE

pozemku ve stávajícím vlastnictví města
Sedlčany, parc. č. 2940/8, druhem pozemku orná půda, v k. ú. a obci Sedlčany byl vyhotoven potřebný geometrický plán, kterým bude pozemek rozdělen na dvě části
podle vyřizovaných žádostí. Následně bude
záměr prodeje nově vzniklých pozemků
řádně zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany a předložen Radě města Sedlčany za účelem vydání doporučení
k přímému prodeji pozemků ke konečnému rozhodnutí (RM 56-970/2018-2022);
zajistit vyhotovení geometrického plánu,
kterým bude oddělena požadovaná část
nepotřebného pozemku parc. č. 814/7,
druhem pozemku trvalý travní porost, výměra 103 m2, k. ú. a obec Sedlčany (lokalita
Pod Cihelným vrchem), který je ve vlastnictví města Sedlčany. Záměr prodeje oddělené části pozemku je nutno řádně zveřejnit
na úřední desce Městského úřadu Sedlčany a následně předložit Radě města Sedlčany, aby tato doporučila prodej pozemku
Zastupitelstvu města
Sedlčany ke schválení
(RM 56-971/20182022).
Rada města Sedlčany
uložila:
Městskému úřadu
Sedlčany, a to v rozPotřebujete poradit,
vrhu daných kompeodevzdat nebo
tencí, zahájit přípravvyzvednout
né kroky pro pořízení
Změny č. 2 Územního
formulář?
plánu města SedlčaUž nemusíte do jiného města.
ny, postupem dle proNavštivte naše kontaktní místo
jednaného harmonona Poště Partner
gramu s konečným
Štětkovice
termínem pro uzávěrku příjmu žádostí do
uvedené změny dne
Pošta
Partne
30. června 2021 (RM
r
Štětko
vice
č.p. 71
56-974/2018-2022).
Rada města Sedlčany
schválila:
návrh Smlouvy
» přihlášky k ZP MV ČR
o poskytování slu» přehledy OSVČ
žeb, která je uzaví» bonusové programy
rána mezi městem
» informace
Sedlčany v postavení
objednatele a Diakonií Broumov, sociální
družstvo, se sídlem
Husova č. p. 319, Vel-

▪

▪

▪

ká Ves, 550 01 Broumov; IČO 49289977,
jejímž předmětem je zejména umístění
a obsluha kontejnerů pro sběr použitého
textilu a obuvi od obyvatel města Sedlčany
a dále zajištění dostatečné frekvence vývozu a manipulace s odloženým materiálem
v hodnotě služeb za 3 000,00 Kč za čtvrtletí
bez DPH, a to za dále sjednaných smluvních podmínek (RM 56-973/2018-2022);
podání Žádosti o nadační příspěvek do
grantového řízení Nadace ČEZ „Oranžové hřiště“ s projektem dokončení obnovy
hřiště na minigolf v lokalitě Sedlčany, ulice
U Háječku, a to v předpokládané hodnotě
projektu ve výši 1,5 mil. Kč (v souboru výroků usnesení RM 56-976/2018-2022);
zvýšení ročního nájemného vodohospodářského majetku města Sedlčany na rok
2021 na konečnou částku ve výši 987,000
tis. Kč. Zvýšení nájemného je bez dopadu
na Zastupitelstvem města Sedlčany dříve
schválenou cenu vodného a stočného na
rok 2021 (v souboru výroků usnesení RM
56-977/2018-2022);
přijetí daru ve výši 12 000,00 Kč od subjektu Nadační fond Patronát Sedlčansko,
se sídlem Vysoký Chlumec č. p. 31, 262
52 Vysoký Chlumec; IČO 26428326, který
je určen na realizaci projektu „My za Tebou přijedeme“ ve prospěch obdarované
příspěvkové organizace, Základní umělecké školy Sedlčany, se sídlem Sedlčany,
Šafaříkova č. p. 428, 264 01 Sedlčany; IČO
61904287 (RM 56-978/2018-2022);
vypracování a podání žádosti o finanční podporu na zpracování podkladů pro
stanovení parametrů zvláštní povodně
nad vodním dílem III. kategorie, kterým
je Sedlčanská retenční nádrž, a to podle
obsahu nabídky zpracovatele, Vodohospodářský rozvoj, a. s., se sídlem ústředí Nábřežní 4, Praha 5 - Smíchov, 150 00 Praha;
IČO 47116901, za nabídnutou cenu ve výši
30 000,00 Kč bez DPH, tj. 36 300,00 Kč
včetně DPH (RM 56-979/2018-2022);
poskytnutí finančního daru v max. výši
800,00 Kč/rok 2021/nemovitost, kde příjemcem je osoba splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální
odpad. Dary budou vyplaceny na základě
uzavřené Darovací smlouvy, a to pro každý
schválený dar (případ) samostatně (celkem
pro 12 případů činí jejich výše 9.600,00 Kč);
(RM 56-980/2018-2022).

▪

▪

▪

▪

▪

SEDLČANSKO / SPORT

SEDLČANSKO V ZIMĚ

Pohled na Sedlčany ze Šiberného vrchu.

Kostel sv. Martina v Sedlčanech.

Největší rybník na Sedlčansku - Musík.

Větrný mlýn u Příčov.

MOŽNOST SPORTOVÁNÍ
V SEDLČANECH V DOBĚ
POKRAČUJÍCÍCH OMEZENÍ

V Sedlčanech je v rámci aktuálně platných omezení pro
veřejnost volně přístupný volnočasový prostor v Luční ulici
a v provozu je Městský stadion Taverny s novou tartanovou atletickou dráhou a multifunkčním hřištěm. Hřiště s umělou trávou ve Zberazské ulici, je také veřejně přístupné sportoviště,
které je ale určeno pouze k hraní fotbalu. Volný čas je potřeba
si vybrat v obsazenosti na webu provozovatele a rezervovat.
Možnost sportování ve vnitřních prostorech závisí na době
rozvolnění omezujících opatření. To a další informace ohledně
sedlčanských sportovišť se dozvíte na webu www.arealysedlcany.cz, nebo na telefonu 734 232 782.
Neomezeně, svobodně a bezpečně lze sportovat v naší krásné okolní přírodě. Ti, kteří mají raději kolektivní sporty, si tímto
způsobem mohou udržovat kondici a ti, kteří dříve nesportovali, si mohou lepší kondici a tím i vyšší imunitu takto vytvářet.

ŠKOLSTVÍ

1.ZŠ V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY
Školní rok začal ukrajovat ze své druhé
poloviny, ale nám se zatím na lepší časy
neblýská. Zdá se, že distanční výuka vyhrává na celé čáře. Vždyť kromě nejmladších
ročníků jsme online více než celé čtvrtletí.
Pár jedinců si možná libuje, dalším několika
žákům distanční výuka vyloženě pomohla
v nalezení sebejistoty a pozvednutí sebevědomí. Drtivé většině školáků, učitelů i rodičů
však denně připravuje různá studijní úskalí
a hlavně zamezuje sociálním kontaktům.
Občas si my, učitelé, připadáme více jako
na spirituální seanci než na vyučovací hodině. Zíráme do obrazovky svého počítače,
kde v černých obdélnících svítí pouze barevná písmena, která nás ubezpečují, že na
online výuce nejsme sami. Jen výjimečně
– a to spíše u mladších ročníků – problikne
kamera a ukáže se usměvavá či unuděná
tvář některého z žáků. Ze tříd se běžně ozývají věty mířící na opačnou stranu spojení –
Jsi tam? Slyšíš mě? Zapni si mikrofon. Tento
žák se neozývá, vyvoláme jiného a do jeho
odpovědi doputuje vzdálený hlas – paní učitelko, vy jste se mi sekla, nevím, kde jsme.
A začínáme nanovo!
Když skončí vyučování a učitelé prochází
prázdnými chodbami, je to pro ně balzám
na uši. V současnosti však ticho a klid spíše
vyvolává stísněné pocity. Všichni voláme po
návratu k normálu. Přesto se nevzdáváme!
Ani během distanční výuky není nouze
o překvapení. Paní učitelka a asistentka 1.B
motivovaly na dálku nejmladší žáčky pomocí her či loutkových pohádek. Pro 3.A zase
třídní učitelka chystá různé únikové hry, při
kterých si žáci procvičí učivo, aniž by to postřehli. Při jedné online hodině se mezi žáky

4.B přihlásila paní spisovatelka A. Kastnerová, jejíž knihu o líné babičce třída zrovna
dočítala. 4.A si namluvila svou audioknihu.
Hodiny angličtiny si děti zpestřily popisem
domácích zvířat i s názornou ukázkou svého
mazlíčka přímo do kamery.
Starší žáci vítají třídnické chvilky, kdy si
můžou popovídat se svými učiteli o všem,
co je zajímá, těší či trápí. Psychická podpora
ze strany vyučujících i spolužáků je určitě na
místě.
Rodiče byli již od října několikrát informováni o formách vzdělávání distančním způsobem. V případě jakýchkoli dotazů mohli
samozřejmě kontaktovat třídního učitele.
I třídní schůzky probíhaly online. Učitelé se
snažili s rodiči, kteří měli zájem, najít vyhovující řešení všech problémových situací,
jež během distanční výuky nastaly a nastá-

vají. Komunikace na této úrovni probíhá
téměř denně.
Škola se zapojila do další nabídky MŠMT
- Operačního programu Výzkum, věda
a vzdělávání. Výzva Šablony III. se zatím
rozběhla v omezeném režimu. Byla zahájena tandemová výuka v 1. a 2. ročníku, s níž
pomáhají svým kolegyním učitelky, které
mají své třídy prozatím bez žáků. Doučování
a pedagogická intervence probíhají online,
v této výuce jsou kromě vyučujících činné
též asistentky pedagogů. Učitelé českého
jazyka a matematiky připravují nejstarší
ročníky k přijímacím zkouškám. Ostatní aktivity čekají na návrat žáků do lavic.
V běžném režimu funguje pro 1. a 2. ročníky školní družina. V každém oddělení jsou
žáci jedné třídy. Děti vyrobily krmítka pro
ptáky, vyrazily sáňkovat nebo na procházku
zimní přírodou s odborným výkladem p.uč.
Hellera.
Do provozu byly uvedeny nové webové
stránky, které kromě tradičních informací
aktuálně nabízí virtuální prohlídku školy.
Spolu s učitelkami budoucích prvňáčků
Š. Kovaříkovou a H. Paroubkovou můžete
nahlédnout do prostředí, ve kterém se budou děti v příštím školním roce učit, cvičit,
odpočívat a hrát si. Aby předškoláci měli
virtuální vstup do školy zajímavější, připravila pro ně p.uč. Englová únikovou hru.
I když se všichni vyučující snaží poskytnout žákům v jejich vzdělávání maximum,
uvědomují si, jak velká tíha leží na rodičích.
Děkujeme. Přejeme všem pevné zdraví
i nervy.
Naším společným přáním je návrat k prezenční výuce. Věřme, že se nám to brzy podaří.
Za 1.ZŠ Sedlčany Lenka Holanová

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - březen 2021
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

V době přípravy březnového čísla Radnice s Kulturním kalendářem na březen 2021 platila rozsáhlá omezení a vláda
avizovala spíše zpřísnění opatření nežli jejich rozvolnění. Proto
i tentokrát nepřicházíme s pozváním na kulturní akce s diváckou účastí, ale budeme připravovat záznamy proběhlých
koncertů a představení, které nabízíme ke zhlédnutí na www.
kdjs-sedlcany.cz
V dlouhodobých plánech na březen 2021 bylo opět v KDJS
připraveno několik kulturních a společenských akcí. Přehled
uvádíme, ale realizace patrně nebude možná. Pokud by se situace zlepšila a bylo umožněno akce realizovat, bude o tom
veřejnost informována na webových stránkách KDJS, Města
Sedlčany, na plakátovacích plochách a také na facebookovém
profilu KDJS a Města Sedlčany.

Březnová nabídka zahrnovala tato představení:
- Zábavný večer s J.A. NÁHLOVSKÝM a J. ŠTROSSEM
- VEČER HUDBY A POEZIE s Petrou Špalkovou
a souborem Atlantis
- Travesti show NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY
- Operní divadelní představení RIGOLETTO
- Koncert učitelů ZUŠ Sedlčany
- Pohádkové představení VESELÉ VELIKONOCE
V plánu byly také další společenské akce:
- PLES SEDLČANSKÉHO GYMNÁZIA
- PLES TK SLIMKA
Pro majitele vstupenek máme informaci, že vstupenky zůstávají v platnosti na nové termíny představení a naší prioritou je
zajistit náhradní termíny a představení nerušit.

Místo bohatého kulturního života a tanečního veselí se v KDJS
odehrávají, díky covidovým omezením a vzniklé vynucené odstávce provozu, poměrně rozsáhlé práce údržby a rekonstrukce. Čas
běží a některé technologie z oblasti elektro či instalatérské jsou
původní a tudíž starší více než 50 let. Proto postupně realizujeme
opravy tohoto vybavení a prostor v době, kdy je nelze používat
pro potřeby KDJS a komerčních nájemců prostor. Velkou část prací
provádíme svépomocně a některé odborné instalace dodavatelskou formou.

nocena občany, protože lze v Sedlčanech provést odběr a po 20
minutách zjistit jeho výsledek včetně obdržení certifikátu o provedeném testu. Není tedy nutné dojíždět do vzdálených měst,
pokud nedostačují kapacity místních obvodních lékařů.
V současné době již začaly přípravné práce na budování
velkokapacitního OČKOVACÍHO CENTRA, které bude v KDJS
(ve Společenském sále a vestibulu) zřízeno díky aktivitě Města
Sedlčany ve spolupráci se sedlčanskou nemocnicí Vamed a KDJS.
Proběhlo již několik jednání a místních šetření v prostorách KDJS
a podle jejich závěrů byly již počátkem února zahájeny vyklízecí a přípravné práce dotčených prostor, které je nutné upravit
tak, aby vyhovovaly hygienickým, bezpečnostním a provozním
požadavkům stanoveným pro provoz očkovacích center. Existence tohoto centra v Sedlčanech opět ušetří občanům města
a regionu čas a náklady spojené s dopravou do vzdálenějších
podobných zařízení.

Prostory KDJS jsou již od
počátků pandemie využívány pro distribuci prostředků
ochrany proti Covidu-19 pro
instituce z regionu Sedlčanska a okolní obce.
Od prosince v prostorách
KDJS,
respektive
v prostorách kina funguje
ANTIGENNÍ ODBĚRNÉ MÍSTO, kde probíhá hojně využívané antigenní testování.
Tato služba je kladně hod-

Doufejme, že v blízké době bude možno tuto náhradní činnost v KDJS ukončit a budeme se moci opět věnovat našemu
hlavnímu poslání, kterým je příprava a zajištění v současné
době hodně chybějícího KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program březen 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.

Vážení čtenáři a všichni, kteří k nám rádi chodíte,
v okamžiku, kdy píšu tyto řádky, jsme stále v pátém stupni ohrožení a nouzový stav trvá. 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 nesměly půjčovat vůbec.
Věříme, že se situace brzy změní a my se s vámi opět setkáme u nás v knihovně. To se stane, až se ocitneme ve stupni
třetím. Větší setkávání se však stále 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

VÝPŮJČNÍ SLUŽBY

Poskytujeme čtenářům knihovny, kteří mají zaplacený roční administrativní poplatek (dospělí 80,- Kč; děti, studenti, ZTP a důchodci
40,- Kč).
Co půjčujeme?
- knihy;
- audioknihy (pozor, nezaměňovat v katalogu za zvukové knihy ZK);
- tištěné hudebniny;
- časopisy, noviny;
- společenské hry (půjčujeme pouze v protiepidemickém stupni 3);
- zvukové knihy (pouze pro zrakově postižené čtenáře);
- elektronické knihy;
- čtečky (půjčujeme pouze v protiepidemickém stupni 3).
Meziknihovní výpůjční služba
Služba umožňuje zapůjčit knihy prostřednictvím jiné knihovny pokud:
- jste registrovaným čtenářem naší knihovny;
- vámi požadovaná kniha není v našem knižním fondu;
- se jedná o naučnou literaturu.
Čtenář platí příspěvek na poštovné a balné, které činí 60,- Kč.
Knihovna, která knihu půjčuje, určuje datum vrácení.

KATALOG A JEHO MOŽNOSTI

- v katalogu knihovny je možné najít vše, co knihovna vlastní (knihy,
audioknihy, časopisy, noviny…);
- pro využití všech služeb je nutné mít zaplacený administrativní
poplatek;
- po přihlášení je v katalogu možné spravovat své čtenářské konto
(podívat se co a jak dlouho mám půjčené, rezervované, „odložené
z poličky“ apod.);
- „odložit knihu z poličky“ (knihy, které jsou aktuálně v knihovně
volně dostupné);
- rezervovat knihy nebo audioknihy (knihy, které jsou momentálně
půjčené jiným čtenářem);
- půjčit si e-knihy.
Přihlášení do čtenářského konta v katalogu
- v pravém horním rohu kliknout na políčko „Přihlášení“;
- číslo čtenáře = evidenční číslo čtenáře ze čtenářské průkazky;
- heslo = datum narození ve formě RRMMDD (např. den narození
19. 7. 1967 = 670719).

(roskotova@knihovna-se.cz) nebo Aleny Budkové (budkova@
knihovna-se.cz). Na vzdělávací kluby v komunitním centru
u Olgy Jelenové (jelenova@knihovna-se.cz). Maximální počet
osob na programu včetně knihovnice je 10. Pokud bude epidemiologický systém na stupni 4 nebo 5, probíhají programy
online na platformě JITSI MEET. I v tomto případě je potřeba
kontaktovat knihovnice, aby vám poslaly odkaz.
Měsíc březen je tradičně Měsícem čtenářů. Rády bychom
vám tedy, právě v tomto měsíci, připomněly služby, které
u nás můžete využívat. Březen je také příslibem jara, sluníčka
a dobré nálady. Věřím, že i v této nelehké době jej budeme
vnímat stejně.
Blanka Tauberová
Rezervace a odložení z poličky
- v katalogu najít knihu, kterou chcete půjčit (modré políčko s datem vedle políčka o dostupnosti knihy znamená, že už jste knihu
měli půjčenou a kdy jste si ji naposledy vypůjčili);
- kliknout na políčko „získat“;
- kliknout na možnost „odložit z poličky“, pokud je kniha volně dostupná;
- kliknout na možnost „rezervovat“ pokud je kniha momentálně
vypůjčená.
E-knihy (Palmknihy a MLP)
- pouze pro mobilní telefony, tablety a čtečky eReading (čtečky
je možné půjčit v knihovně);
- nutná registrace na portálu Palmknihy – zadat stejný email
v Palmknihách i v MěK Sedlčany;
- stáhnout aplikaci eReading do svého zařízení;
- přihlásit se do svého čtenářského konta přes katalog MěK Sedlčany;
- vybrat knihu;
- kliknout na políčko půjčit e-knihu;
- kliknout na políčko vyžádat si e-knihu;
- e-knihy MLP = volné e-knihy z Městské knihovny v Praze;
- v případě e-knihy MLP kliknout na modré políčko Zdroj: MLP
a stáhnout knihu jako PDF nebo v jiném nabízeném formátu.

STUDOVNA A ČÍTÁRNA

Služby oddělení
- prezenční půjčování (tzn. k prohlédnutí a čtení pouze v knihovně);
- široký výběr regionální a populárně naučné literatury;
- prezenční půjčování aktuálních čísel novin a časopisů (tzn. k prohlédnutí a čtení pouze v knihovně).
Počítače pro veřejnost
- přístup na internet;
- bezdrátové připojení WiFi;
- programy Microsoft Office;
- přístup do licencovaných databází ASPI, Anopress a PressReader;
- černobílé a barevné kopírování až do formátu A3;
- černobílý tisk z počítačů ve formátu A4;
- využití skeneru;
- rešeršní služba (tzn. vyhledávání informací v databázích a jiných
zdrojích podle zadaných požadavků).

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program březen 2021

DATABÁZE

- v databázích je možné hledat plné texty článků z českých
i zahraničních novin a časopisů, zákony a vyhlášky;
- ideální pro studentské práce – odborné, seminární, bakalářské, diplomové apod.;
- vyhledávání je možné pouze z PC v knihovně;
- v době zavřené knihovny (protiepidemický systém 4, 5) nabízíme možnost vyhledání a zaslání potřebných článků a dalších
informací knihovnicemi podle zadaných požadavků.
Anopress
- články z českých novin a časopisů, přepisy některých rozhlasových a televizních pořadů;
- zpětně lze vyhledávat až 10 let;
- snadná orientace, příjemná práce.
PressReader
- články ze zahraničních novin a časopisů ze všech zemí světa
ve všech jazycích;
- zpětné vyhledávání max. 3 měsíce, u některých časopisů
a novin i méně;
- aktuální informace ze světa, porovnání informací o jedné
události např. z německých, anglických, francouzských, ruských novin;
- možnost hotspotu aplikace PressReader v mobilním telefonu
– de facto forma vzdáleného přístupu.
ASPI
- zákony a vyhlášky ČR;
- vybrané komentáře a články k právním předpisům.

ZVUKOVÁ KNIHOVNA

- zvukové knihy jsou určeny výhradně a zcela zdarma lidem nevidomým, slabozrakým a všem, kterým jejich zdravotní znevýhodnění znemožňuje číst knihy v tištěné podobě;
- podmínkou pro bezplatné půjčování nahrávek je vyplnění přihlášky a předložení potvrzení od lékaře;
- v nabídce je více než 1000 titulů (např. romány pro ženy,
cestopisy, životopisy, detektivky, historické romány a mnoho
dalších);
- uživatelé zvukové knihovny neplatí administrativní poplatek
a mohou si půjčovat i audioknihy, které jsou k dispozici všem
čtenářům;
- v katalogu knihovny jsou zvukové knihy uvedeny pod signaturou ZK a audioknihy pod signaturou CD.

MŮŽETE NÁS SLEDOVAT
www.knihovna-se.cz
https://www.facebook.com/Městská-knihovna-Sedlčany-131810696846233/
https://www.instagram.com/knihovna_sedlcany/
- časté příspěvky;
- nabídka knih;
- soutěže;
- zajímavosti;
- inspirace;
- výročí;
- významné dny.

PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

Pohádková babička s výtvarnou dílnou
Pátek 5. 3. 2021 od 15 hod.
Čtení z knihy Pohádkový výprodej od Aloise Mikulky.
Veselé a vtipné pohádky Aloise Mikulky nás navnadí na
Obtiskovou výtvarnou dílnu.
Pátek 12. 3. 2021 od 15 hod.
Čtení z knihy Kouzelná baterka od Olgy Černé.
Malý František si v příběhu udělá zvíře z PET lahve. My se
o to pokusíme při naší Plastové výtvarné dílně. Uvidíme, zda
nám ožije stejně jako Františkovi.
Pátek 19. 3. 2021 od 15 hod.
Čtení z knihy Veverka Bára a její přátelé od Martiny Drijverové. Zvířátka v lese jsou stále na čerstvém vzduchu. I my zůstaneme při naší Přírodní výtvarné dílně venku a k tvoření
využijeme přírodniny kolem nás.
Pátek 26. 3. 2021 od 15 hod.
Čtení z knihy Kronika města Kocourkova od Ondřeje Sekory.
Město Kocourkov i jeho obyvatelé jsou dosti popletení. Jak to
v takovém městě vypadá? To si přečteme a poté vyzkoušíme
ve výtvarné dílně U nás v Kocourkově, při které si takové veselé město vyrobíme a nakreslíme v 3D podobě.
Píšu, píšeš, píšeme
Píšu, píšeš, píšeme
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Chceš se
podělit o své zkušenosti
a přečíst své texty ostatním? Neváhej a napiš na
budkova@knihovna-se.cz. Termíny virtuálního setkání „psavců“ domlouváme podle aktuální situace všech zúčastněných.
KLÍČÍME (0-3 roky) – Dopolední programy pro rodiny s dětmi
Pondělí 22. 3. 2021 od 10 hod.
Puntíkatá výtvarná dílna

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…
Fungují ve 3. stupni PES.
Fotografování – FotoFlegmatici Sedlčany: 28. 3 . 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. 3., 17. 3. 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. 3., 20. 3. 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.

MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY - program březen 2021
Tyršova 136
264 01 Sedlčany
tel./fax: 318 821 240
www.muzeum-sedlcany.cz

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.

do neděle 4. dubna

VÝSTAVA

VÝSTAVA

Představujeme tvorbu řezbáře

Sedlčanské muzeum respektuje nařízení vlády ČR a je tedy
stále pro veřejnost uzavřeno. Pracovníci muzea využívají současného stavu k činnostem, na které nezbývalo za běžného
provozu tolik času – např. stěhování sbírkového fondu do nového depozitáře a jeho inventarizaci.
Dále pokračují práce na rekonstrukci gotických sklepních prostor v budově muzea pro účely multifunkční expozice. Současný stav rekonstrukce předkládáme na zadní straně časopisu
Radnice veřejnosti.
Ve výstavní síni v příPOLNÍ MARŠÁL
zemí jsme pro vás
připravili tři výstavní
A JEHO DOBA
projekty, které budete
moci navštívit, pokud
to situace umožní, do
neděle 4. dubna.
LET
EDLČANY
Vzhledem k současnému stavu jsme se rozhodli výstavu „Kamil
Lhoták – malíř snů“
a navazující akce, poDřevořezby
Václava Křížka
řádané v spolupráci
s kulturním domem
Otevřeno
a sedlčanskou knihovleden – březen
Út, Čt, Pá: 9-12
nou, přeložit na jaro
St: 9-12 a 13-16
www.muzeum-sedlcany.cz
2022.
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VÝSTAVA
Připomínáme 255. výročí narození
Josefa Václava Radeckého z Radče.

„POLNÍ MARŠÁL RADECKÝ
A JEHO DOBA“

Vystaveny budou panely, které byly použity v rámci velké výroční Radeckého výstavy v roce 2016 – připomenou nám
nejen vojenskou kariéru jednoho
z významných vojevůdců, ale
také každodenní život obyvatel
v habsburské monarchii na přelomu
18. a 19. století.

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.

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 života v KDS. K vidění je
také průřez nožířskými
výrobky od 50. let minulého století do současnosti.

Ve spolupráci s pobočkou Hornického muzea Příbram
– Muzeem vesnických staveb středního Povltaví připravujeme výstavní projekt „Skanzen Vysoký Chlumec – Vznik a dvě
dekády budování muzea vesnických staveb“ – zahájení ve
čtvrtek 8. dubna.

HISTORIE

Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové
Školní rok 1946–1947
1. října byla otevřena mateřská škola. Zatím je umístěna ve školní budově. Učitelka
byla ustanovena Anna Tvrdá.
Ve dvouletém plánu se počítá s přístavbou školní budovy směrem k jihu.
V přístavbě bude tělocvična, 4 třídy
a 2 kabinety.
19. prosince se konala vánoční nadílka, při níž okresní péče o mládež a Červený kříž podělily na 100 dětí šatstvem
a obuví.
Sociální komise s Okresní péčí o mládež vyslala 3 děti jako hosty do Anglie.
Z prostředků UNRRY se vyvařovaly polévky pro děti v hostinci u Součků, u Suchanů, u Matoušků a u Kolínů.

Dekretem z 20. listopadu 1946 vydaným Zemskou školní radou v Praze bylo
v Sedlčanech zřízeno státní reálné gymnasium. Začátek školního roku byl stanoven na 1. prosinec 1946. Místní národní
výbor urychleně zařídil právě dostavěný pavilon, aby termín začátku školního roku mohl být dodržen. Byly zřízeny
4 třídy z celkového počtu 134 žáků.
Zatímním správcem ústavu byl ustanoven Jaromír Klenka.
21. prosince 1946 se konala ustavující schůze rodičovského sdružení. Jeho
předsedou byl zvolen Stanislav Sýkora.
22. a 23. února 1947 sehrál dramatický
a recitační kroužek divadelní jednoaktovky Rohovín Čtverrohý a Zvíkovský rarášek.

Jaromír Klenka

(také peroutka), u níž jako odkládací konstrukce sloužil ohnutý prut s napnutou látkou nebo vypletený proutím. Bachlice fungovala na stejném principu, ale byla lehčí.
Přestože se obilí pěstuje odnepaměti,
obilní kosy se používají jen posledních pár
staletí. Po celé generace totiž převládal názor, že se při sekání příliš zrna ztratí už na
poli, že prý se kosou obilí vymlátí stejně jako
cepem. Proto se ke sklizni dlouho používaly
jen srpy. Teprve v 16. a v 17. století se začaly s hrabicemi provádět první pokusy, především na vrchnostenských statcích, které
měly pole tak rozlehlá, že je poddaní obvykle v rámci roboty nestíhali sklidit včas – co
za den sklidilo deset ženců se srpy, dokázal

jeden sekáč s kosou. Sedláci však byli i tváří
v tvář objektivním důkazům velice konzervativní. Panské obilí sklízeli kosami, ale své
stále opatrně sekali pomocí srpů. Změna
nastala až koncem 18. století se zrušením
nevolnictví. Nastal odliv nádeníků z venkova do měst a teprve nedostatek pracovních
sil donutil venkovské hospodáře používat
hrabice. Ty se staly běžným náčiním, ale jen
krátce. Už v polovině 19. století je začaly vytlačovat rychle se šířící žací stroje.
Zdroje:
Nádvorník, Jaroslav. Tenkrát v Sedlčanech.
Sedlčany : Městské muzeum Sedlčany, 2016.
Vondrušková Alena. Jařmo, parkán, trdlice. Praha : Grada, 2011.
-pž-

HRABICE
Na sedlčanském Novém Městě bývali dva
strojníci. Jedním z nich byl F. Blažek, dílnu
měl ve dvoře svého domu čp. 225 na jižním
konci Husovy ulice (dnes pizzerie). Podle pamětníků se jednalo o zavedenou firmu. Prodávali jízdní kola, ale především své výrobky: odstředivky, secí stroje, pluhy – a kosy.
A jedna taková se zachovala do dnešních
dnů.
Hrabice je kosa na obilí, podobná té na
trávu, ale s dřevěnou konstrukcí, které se
také říkalo hrabice (a podle ní i celé kose).
Ta obilí šetrně shrnula ke straně, takže po
dokončení záběru kosou zůstala v řádce
hromádka, která se pak svázala do snopu.
Mladší variantou obilní kosy byla bachlice

Sedlčanskému muzejnímu exempláři bohužel zbyla jen dvě žebra.

U rukojeti nejdeme značku výrobce, tato hrabice je zaručeně
místní.

SDRUŽENÍ OBCÍ SEDLČANSKA / TOULAVA, o.p.s.
Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
máme za sebou měsíc únor, který nám ukázal, jak má vypadat pořádná zima. Sněhové peřiny mě vrátili vzpomínkami do dětství, kdy jsem si bílé nadílky dokázala užívat plnými doušky, tak jako většina dětí. Při psaní těchto článků mě
těší alespoň pohled z okna na tuto „Ladovskou zimu“. Za Sdružení vám popíši tvorbu rozvojových dokumentů pro
obce, na kterých intenzivně pracujeme, za Toulavu Vám představím připravovaný projekt – pivní stezka.

☺

PROGRAM ROZVOJE PRO 8 OBCÍ SDRUŽENÍ

Sdružení obcí zpracovává pro 8 obcí svazku
(Křepenice, Solenice, Štětkovice, Klučenice,
Nedrahovice, Nalžovice, Příčovy, Dublovice)
strategii rozvoje obce. Tento dokument je
hlavním nástrojem pro řízení rozvoje obce, formuluje představy o budoucnosti obce a navrhuje způsoby, jak těchto představ
dosáhnout.
Jeho existence je podmínkou pro možnost žádání o dotační
finance. Konkrétně obsahuje tyto informace: úvod, analytickou
část, která se zaměřuje na charakteristiku obce, popis území,
obyvatelstvo (demografickou situaci, sociální situaci v obci, spolkovou, osvětovou a informační činnost), hospodářství (ekonomická situace, trh práce), infrastrukturu (technickou, dopravní),
vybavenost (bydlení, školství a vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, kultura, sport a volnočasové aktivity), životní prostředí

(jeho stav a ochranu), správu obce (obecní úřad a kompetence
obce, hospodaření a majetek, bezpečnost, vnější vztahy a vazby
obce). Z těchto údajů se zpracují silné a slabé stránky obce. Druhou částí dokumentu je návrhová část, která zahrnuje strategické
vize, opatření a aktivity, které přispějí k tomu, jak se obec bude
měnit a zlepšovat, kam bude investovat, jaké bude mít priority
atd. Na dokumentech spolupracujeme se starosty obcí, kteří budou také sbírat data od občanů pomocí dotazníkových šetření.
Bohužel tato doba nám nedovoluje osobní setkávání s pracovními skupinami obce. Dále vycházíme z údajů ČSÚ a webových
stránek obcí.
V rámci tvorby těchto dokumentů získáváme zajímavé informace, o které bychom se s vámi v dalších číslech Radnice rádi podělili. Např. průměrný věk obyvatel v jednotlivých obcích, počet
narozených dětí, vzdělanostní strukturu atd.

TOULAVA PŘIPRAVUJE PIVNÍ STEZKU

Přestože koronavirový lockdown stále
svírá cestovní ruch v ČR, turistická oblast
Toulava pracuje na nových projektech,
které by po otevření turistických možností měly regionu pomoci. Jedním z takových projektů je i pivní stezka. V naší turistické
oblasti se totiž nachází hned 7 minipivovarů, které vaří výborné
a především místní pivo. Stezka pro turisty a návštěvníky vznikne
právě jejich propojením. Bude začínat v Bechyni (Pivovar Keras)
a po malých silničkách povede přes Hlavatce (Transformátor)
s možnou odbočkou do Brandlína (Brandlínská Kuna), přes Oboru (Obora), do Tábora (Pod Besedou), Chotovin (Mayzus - v Ho-

telu Gold) až do Sedlce-Prčice (Vítek z Prčice). V pivovaru nebo
blízké restauraci získají turisté razítko, pokud si objednají (a vypijí) místní pivo. Za šest různých razítek čeká pivaře odměna ve
formě originálního půllitru Toulavy se znaky všech zapojených
minipivovarů.
Projekt bude spuštěn na jaře - pokud to koronavirová situace
dovolí. Pivní turistika je stále oblíbenější a regionu může přilákat
další turisty, kteří by si ho jinak možná nevšimli. Podpoří také
lokální podnikatele. Stezka bude součástí nového Gastroprůvodce, jehož vydání podpořil Středočeský kraj (k dostání na IC
a u partnerů Toulavy od března).

Těším se na vás v dalším čísle Radnice. Štěpánka Barešová

☺

HVĚZDÁRNA

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH
Poslední neděli v březnu se opět musím
podřídit skoku do letního času. Lze jen
doufat, že v tomto roce dojde k rozumné
shodě na zavedení přirozeného střídání
dne a noci, jak je člověk zvyklý od nepaměti. Letnímu času se podřídí otvírací doba
hvězdárny od 20 hod. do 23 hod.
Březnová večerní obloha bude chudá
na planety. Večer na západě vyhledáme
Uran a v první polovině noci bude viditelný Mars.
V tomto období má večerní obloha nápadné rozložení objektů. Díváme-li se přímo jižním směrem, bude západní polovina
oblohy vyplněna pruhem Mléčné dráhy.
Zatímco východní polovina oblohy otevírá
pohled s méně hvězdami, avšak pro větší
dalekohledy jsou k dosažení vzdálenější
světy galaxií.
Nízko nad jihozápadním obzorem spatříme nápadný Sirius, první hvězdu v souhvězdí Velký pes, zatímco sousední Malý
pes se pyšní podobně jasným Procyonem. Mezi těmito dvěma souhvězdími je
nenápadné seskupení hvězd Jednorožce.
Zde se nachází proměnná hvězda V838
u které jsme, také na sedlčanské hvězdárně, sledovali její vzplanutí v únoru 2002.
Vyhodnocení fotometrických měření bylo
příspěvkem ke společné odborné publikované práci řady astronomů amatérů z ČR.
Od druhé poloviny devadesátých let minulého století jsou u dalekohledů hvězdárny používány profesionální CCD kamery,
které slouží k fotometrickému sledování

proměnných hvězd, zákrytových nebo
pulsujících, a rovněž ke sledování tranzitujících exoplanet. Tato užitečná činnost
amatérů nachází využití v publikování odborných prací nebo jsou součástí odborných prací profesionálů.
Za éru používání CCD kamer na hvězdárně byla nashromážděna pozorovací data
přibližně 480 tranzitů exoplanet a stovek
proměnných hvězd. Vedlejším produktem se stávají objevy nových proměnných
hvězd, které jsou zařazeny do katalogu
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proměnných hvězd při Sekci proměnných
hvězd a exoplanet České astronomické
společnosti. Jak vypadá fotometrické vyhodnocení např. přechodu exoplanety
přes kotouč hvězdy, kterou obíhá, je patrné z vloženého obrázku. Pokles bodů v grafu odpovídá úbytku světla hvězdy vlivem
nepatrného zaclonění planetou po dobu
zlomku hodiny nebo i několika hodin.

POZOROVACÍ PROGRAM
PRO VEŘEJNOST
Hvězdárna otevřena každý pátek a sobotu od 20 hod. do 23 hod. pokud je aspoň
polojasno, kdy v mezerách mezi mraky
můžeme spatřit vybrané objekty. Při větší oblačnosti nebo zcela zatažené obloze
je hvězdárna uzavřena. V případně nejasných podmínek, volat 777 285 444.
Měsíc – Na večerní obloze v pátek nebo
sobotu 19., 20., 26. a 27. března.
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

ŠKOLSTVÍ

ŠKOLSTVÍ V SEDLČANECH
Školství je důležitou a neopomenutelnou
oblastí v životě každého člověka. Všichni se
cítíme být na problematiku školství odborníky, neboť všichni jsme si ve svém životě touto
oblastí prošli. Byli jsme dětmi mateřské školy, žáky základní školy, později střední školy,
a v neposlední řadě mnoho z nás absolvovalo
i umělecké vzdělávání v základní umělecké
škole. Denní vzdělávání nekončilo se zvoněním po poslední hodině v rozvrhu daného
dne, ale v případě zájmu pokračovalo odpoledním programem ve školních družinách, pro
mladší žáky 1. stupně, a školních klubech, pro
starší žáky 2. stupně. Nedílnou a oblíbenou
součástí školního života bylo i stravování ve
školních jídelnách. A tak je tomu dodnes.
Občané České republiky, a také občané některých cizích států, mají právo na bezplatné
poskytování vzdělávání v České republice.
Zajistit kvalitní a efektivní vzdělávání dětí
a žáků ve školách je posláním pedagogických
pracovníků (učitelů, vychovatelů, asistentů
pedagoga a dalších), zajistit financování vzdělávání a fungující výkon státní správy a samosprávy je úkolem a povinností státu.
Výkon státní správy a samosprávy ve školství se řídí mnoha zákony a ostatními obecně
závaznými předpisy. Hlavním, ale zdaleka ne
jediným, je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „Školský
zákon“). V souladu s tímto zákonem jednají
a postupují všichni, kteří mají co do činění se
vzděláváním – školy, zřizovatelé škol, orgány
státní správy, rodiče žáků, i samotní žáci.

Zastřešujícím orgánem státu pro oblast
školství je Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky (dále jen
„MŠMT“).
Některé pravomoci a činnosti jsou zvláštními zákony svěřeny do působnosti územních
samosprávných celků – krajů a obcí.
Školský zákon dává obcím pravomoc zřizovat pro své občany školy a školská zařízení,
kterými jsou školy základní, školy mateřské,
školy základní umělecké, školní jídelny, školní
družiny, školní kluby.
Město Sedlčany je zřizovatelem čtyř škol,
tj. Mateřské školy Sedlčany, 1. základní školy
Sedlčany, 2. základní školy – Školy Propojení
Sedlčany a Základní umělecké školy Sedlčany
a dvou školských zařízení, kterými jsou Školní
jídelna 1. Základní školy Sedlčany a Školní jídelna 2. Základní školy Sedlčany.
Orgánem města Sedlčany je Městský úřad
Sedlčany. Odbor školství a památkové péče,
Úsek školství, je jedním z odborů Městského
úřadu Sedlčany a z titulu zřizovatele má kompetence na úseku samosprávy ve školství, zejména:
• vypracovává ve spolupráci s řediteli
a ostatními odbory zřizovací listiny školských
příspěvkových organizací zřízených městem;
• ve spolupráci s řediteli škol zpracovává
podklady pro zařazení školských příspěvkových organizací do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení, návrhy na zápisy
nebo změny zápisu do rejstříku škol a školských zařízení a opravy v rejstříku škol a školských zařízení;
• vyhotovuje žádosti včetně příloh pro

správní řízení Krajského úřadu Středočeského
kraje a MŠMT;
• provádí kontrolní činnost ve školských příspěvkových organizacích;
• projednává s řediteli škol zřízených městem koncepci rozvoje, návrh rozpočtu, personální a sociální podmínky pracovníků;
• spolupracuje s Odborem majetku při administraci smluv o výpůjčce majetku města;
• spolupracuje s řediteli školských příspěvkových organizací při přípravě tvorby rozpočtu
• účastní se projednávání rozpočtů školských příspěvkových organizací;
• předkládá návrhy na projednání v Radě
města Sedlčany;
• sleduje hospodaření školských příspěvkových organizací, poskytuje metodické rady
v oblasti provozních výdajů;
• administruje agendu zápisů k povinné
školní docházce v ZŠ a k předškolnímu vzdělávání v MŠ
• připravuje platové výměry a návrhy odměn pro ředitele školských příspěvkových
organizací;
• připravuje podklady a provádění hodnocení ředitelů škol a školských zařízení;
• administruje udělování výjimek z počtu
dětí a žáků podle Školského zákona;
• administruje konkurzní řízení na obsazení
funkce ředitele školy nebo školského zařízení;
• účastní se jednání ve školských radách,
které zřizuje u svých základních škol.
Pro výše uvedené sedlčanské školské
příspěvkové organizace a také pro dalších
15 školských příspěvkových organizací, zřizovaných jinými obcemi v sedlčanském regionu
– v působnosti ORP Sedlčany, vykonává na
úseku státní správy (přenesené působnosti)
následující činnosti:
• zpracovává návrhy rozpisu rozpočtu v rozsahu stanoveným školským zákonem pro školy a školská zařízení v obvodu své působnosti,
předává je krajskému úřadu (dále jen „KÚ“);
• připravuje podklady pro zúčtování prostředků ze státního rozpočtu a výsledky zúčtování předává KÚ;
• shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidence za školy a školská zařízení
(statistické výkonové výkazy, výkazy o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství, a jiné), zřizované v obvodu své
působnosti ve stanovených termínech a předává je KÚ a MŠMT;
• kontroluje a metodicky pomáhá při vyplňování a ověřování správnosti výkazů o zaměstnancích a mzdových prostředcích, elektronicky odesílá výkazy na MŠMT;

ŠKOLSTVÍ

ŠKOLSTVÍ V SEDLČANECH
• prověřuje správnost a metodicky pomáhá
při zpracování výkonových statistických výkazů a výkazů ze školní matriky, elektronicky je
odesílá na MŠMT. Tyto výkazy jsou podkladem pro sestavování rozpočtu přímých dotací
ze státního rozpočtu;
• sumarizuje a zpracovává aktuálně vyžádané tabulky a hlášení pro krajský úřad, předává
informace z krajského úřadu a MŠMT na školy
a školská zařízení ve své působnosti;
• kontroluje stav vykazujících míst pro zpracování výkazů předávaných na MŠMT;
• účastní se dohodovacího řízení a následně kontroluje čerpání rozpočtu přiděleného
školám od krajského úřadu na mzdy, dohody
a ostatní neinvestiční výdaje;
• v průběhu roku zpracovává a odesílá žádosti škol o úpravu rozpočtu přímých dotací na KÚ.
Úsek školství také spolupracuje se skupinou
„Tým pro děti a mládež regionu Sedlčanska“,
dále spolupracuje s realizačním týmem pro-

jektu MAP regionu Sedlčansko. MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je prioritně
zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního
vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního
vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že
bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol
a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená
společné informování, vzdělávání a plánování
partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Úsek školství také
poskytuje informace na žádost podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, řeší přestupky na
„úseku školství“, kterých se dopustí fyzická
osoba tím, že jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce,
nebo nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, anebo zanedbává péči o po-

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE V PROPOJCE
Ačkoliv se poslední rok nese převážně
v duchu dálkové výuky, neznamená to, že
školy musí upustit od všech svých tradic.
I letos na jaře si tak deváťáci ze 2. ZŠ Propojení vyzkouší psaní „odborného“ textu.
Jak už bývá zvykem, žáci si již před Vánoci vybrali jedno z témat nabízených školou,
případně přišli s vlastním nápadem. Ať už
se rozhodli pro jakoukoliv variantu, všechna
témata mají jednu společnou věc – jejich
názvy začínají na písmeno „N“. Letos tak
učitelé z 2. stupně vedou práce zaměřené
například na Nový Zéland, turnaj v Naganu,

Nobelovu cenu, organizaci NASA, Netflix,
netopýry či nepravdivé zprávy. Jak je zřejmé, v některých případech půjde o texty
šité na míru dnešní době.
Vzhledem k tomu, že tvorba absolventské práce zahrnuje zejména samostatnou
činnost žáků kontrolovanou učiteli, mnoho
se nemění – snad až na konzultace, které
probíhají v online prostředí. Věříme, že zachovány budou i červnové ústní obhajoby
prací, které v podstatě uzavírají školní docházku našich deváťáků a poskytují inspiraci mladším spolužákům.
2.ZŠ Propojení

vinnou školní docházku žáka nebo o povinné
předškolní vzdělávání dítěte.
Loňský rok přinesl do škol nové výzvy hlavně
v souvislosti s pandemií covidu-19. Pozitivní
na této situaci je zejména to, že se pedagogové dokázali vypořádat s novými podmínkami
práce při výuce na dálku, ačkoli se na nic takového nikdy předtím nepřipravovali. Naučili
se ovládat nové počítačové aplikace, změnili
formy výuky, naučili se pracovat jinak. Většina
se s tím vypořádala se ctí.
Dobře se osvědčila také reforma financování škol, která funguje od ledna loňského roku,
a díky které školy již nedostávají peníze jen na
počet žáků, ale i na počet odučených hodin.
Nenaplnily se obavy, že financování nebude
dobře fungovat. Vše je transparentní a předpoklad předvídatelnosti rozpočtu škol se postupně naplňuje.
Dana Čížková, vedoucí Odboru školství
a památkové péče

ROZHOVOR / STS SEDLČANY

PŮSOBENÍ MANAŽERA PREVENCE KRIMINALITY A PROTIDROGOVÉ
PREVENCE VE MĚSTĚ SEDLČANY V MINULÉM ROCE
Na jaře roku 2020 jsme vás informovali
o obsazení pozice manažera prevence kriminality a protidrogové prevence městem
Sedlčany. Tuto funkci vykonává sl. Ludmila
Farová od března minulého roku. Za dobu
svého působení zrealizovala tvorbu preventivních, strategických dokumentů a zajistila
potřebné analýzy, které byly úspěšně postoupeny do schvalovacích procesů orgánům města, a dále provedla další preventivní aktivity.
Její práce začala adaptační přípravou
a tvorbou prvního strategického dokumentu – Program prevence města Sedlčany
pro rok 2020. Program prevence definuje
plánované aktivity na daný rok. Mezi tyto
aktivity patří, mimo jiné, zřízení záložky
„Prevence kriminality a protidrogové prevence“ na webových stránkách města Sedlčany. Pod touto záložkou naleznete mapy
kriminality aktualizované 1x měsíčně, které obsahují místa výskytu trestné činnosti. Aktuality z našeho města připravené
ve spolupráci s Městskou policií Sedlčany
a informace o preventivních akcích, které se
v této době konají v online prostředí. Naleznete zde různé rady, informace nebo návody,
jak se chovat v rizikových situacích, ale hlavně,
jak jim předcházet. Pod touto záložkou jsou
také uvedeny kontakty na organizace, které se zabývají právě prevencí patologických
jevů, anebo pomocí lidem, kteří se již do tíživé
životní situace dostali. Je zde uveden kontakt
na sl. Farovou, na kterou se také lze obrátit
přímo, a to například v případě zájmu o účast
v preventivním programu nebo s žádostí
o konzultaci.
Další důležitou aktivitou je spolupráce se
školami. Provoz škol byl minulý kalendářní rok z větší části omezen z důvodu pandemie COVID-19, a proto nebylo možné
uskutečnit prezenční formou preventivní

aktivity přímo na půdě školy mezi žáky.
I přesto jsme se školami sdíleli online preventivní webináře. Mezi ně můžeme zařadit
pořádanou Cybershow, kde jsme se dozvěděli, jak poznat a postupovat v případě
napadení hackerem. Byla vyhlášena soutěž
nazvaná „Kraje pro bezpečný internet“, které se mohou ještě do konce března zúčastnit žáci a studenti škol a zdokonalit si svou
znalost v oblasti bezpečného fungování na
internetu a ti úspěšní, získat hodnotné ceny.
Mnozí z vás jistě zaregistrovali probíhající dotazníkové šetření v říjnu a listopadu
2020. Šetření proběhlo elektronickou formou
s ohledem na vládní epidemická opatření. Cílem průzkumu bylo zjistit, zda se občané cítí
bezpečně v našem městě. Dotazník je ve fázi
vyhodnocování a v nejbližší době budou výsledky výzkumu zveřejněny ve zmiňované záložce na webových stránkách města Sedlčany.
Zpracováním dokumentu Bezpečnostní
analýza za období 2015–2019 jsme zajistili
srovnávací data ze třech stěžejních oblastí
zájmu, tj. protiprávní činy (trestné činy, přestupky), sociální analýzy (nezaměstnanost,
vyplácené dávky z nepojistného sociálního
systému, osoby bez přístřeší apod.) a analýzy institucionální (informace o organizacích
a institucích spolupracujících na prevenci kriminality a protidrogové kriminality).
Uvedená data bezpečnostní analýzy jsme
zajistili ve spolupráci s Policií ČR – obvodním oddělením Sedlčany, Městskou policií
Sedlčany, Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou Příbram, Městským úřadem Sedlčany, Odborem sociálních věcí a Komisí pro
projednávání přestupků. Také pravidelně
provádíme mapování patologického chování dětí a mládeže ve spolupráci se školami
a odděleními policie, které spadají do oblasti naší působnosti.
Veškerou dlouhodobou strategickou čin-

SVOZ BIOODPADŮ Z NÁDOB V SEDLČANECH

Od ledna do konce února probíhal svoz bioodpadů v Sedlčanech v liché týdny
a celé město bylo navíc sváženo jen během úterý. Od začátku až do konce března
bude probíhat svoz bioodpadů každé liché úterý a středu. V úterý 6.4. začne opět
letní svoz bioodpadů, který potrvá až do konce listopadu. Tedy svoz každé úterý
a středu. Kdy se v konkrétní ulici sváží bioodpad lze najít na www.ts.sedlcany.cz.
Mimo jiné zde naleznete například i aktuální změny svozů v případě, že svozový den
vychází na státní svátek a další informace. Obecně lze říct, že svoz zeleného odpadu
probíhá o den dříve než svoz TKO. Hnědé nádoby jsou určené především pro slupky
z domácností, listí, trávu a zbytkový odpad ze zahrad. Na větve budou Sedlčanské
technické služby, s.r.o. přistavovat kontejnery do vybraných lokalit města od konce
března do poloviny dubna.

nost v prevenci kriminality a v protidrogové
prevenci řídí Dlouhodobý strategický plán
prevence města Sedlčany na léta 20202022. Strategie je zpracována v souladu
s krajskou a celostátní strategií. Specifikuje
hlavní rizika města a cílové skupiny, na které se bude plánovaná prevence zaměřovat
a podle ní se tvoří Programy prevence na
další roky.
Úkolem manažera je také sebevzdělávání z důvodu rozšiřování svých profesionálních kompetencí k výkonu této profese.
Manažer prevence absolvoval dvoudenní
stáž v adiktologickém centru Magdaléna,
o. p. s., Příbram. Subjekt je adiktologickým
centrem služeb, které poskytuje ucelený systém zdravotních a sociálních služeb
v oblasti prevence a léčby různých typů
závislostí. V našem městě pracovníci této
organizace vykonávají terénní program.
Účelem terénního programu je snižování
zdravotních a sociálních rizik souvisejících
s užíváním návykových látek a k ochraně
společnosti a veřejného zdraví před možnými negativními důsledky, které vyplývají
z jejich zneužívání. Obsahem stáže manažera byl právě zmiňovaný terénní program
a seznámení se s fungováním kontaktního
centra a dalšími službami, které poskytují. Důležité je zdůraznit, že tyto služby jsou
odborné a plně anonymní. Další vzdělávací programy probíhaly online, formou
webinářů a konferencí. Témata byla zaměřená na prevenci v oblasti kyberprostoru,
projevů agrese – zejména dětí a mládeže
a dalších. Součástí vzdělávání je také samostudium odborné literatury, časopisů
a odborných článků.
Na rok 2021 plánujeme preventivní aktivity, kterými chceme dosáhnout nejen
většího pocitu bezpečí v našem městě, ale
pokud možno i prostoru bez skutečných
konfliktů, mimořádných situací tohoto charakteru a jejich následků.
Ludmila Farová, Odbor krizového řízení

POZVÁNKA

Zápis do 1.tříd

Vážení rodiče
předškolních dětí,

1. ZŠ Sedlčany
a
2. ZŠ Propojení

ve středu 7.4. 2021 na 1.ZŠ Sedlčany
a ve čtvrtek 8.4. 2021 na 2.ZŠ Propojení
vždy od 15:30 hodin

Ředitelství obou základních škol v Sedlčanech
oznamují, že zápis žáků do 1. tříd pro školní rok
2021-2022

se koná beseda s vyučujícími, které budou
od září 2021 učit v prvních třídách

v pátek 9. dubna 2021

Dozvíte se:





se koná

1400 - 1700 hod.
v budovách obou základních škol v Sedlčanech.

informace o zápisu
o školní zralosti
vše o škole
zodpovíme dotazy

Zápis je určen pro děti narozené do 31. 8. 2015

Jste srdečně zváni i na Den otevřených dveří,
který se koná
na 1. ZŠ 7.4.2021 od 8 do 12 hodin,
na 2. ZŠ 8.4.2021 od 8 do 12 hodin.
O tom, zda se akce uskuteční, rozhodnou aktuální vládní
nařízení. Sledujte prosím webové stránky obou škol.

K zápisu s sebou jeden z rodičů nebo zákonný zástupce
přinese rodný list dítěte, občanský průkaz a vyplněný
dotazník pro rodiče. Tento dotazník obdrží rodiče v příslušné
MŠ nebo si jej vyzvednou v administrativě základních škol.
O formě zápisu (zda dítě bude přítomno zápisu či nikoli)
bude rozhodnuto podle aktuálních vládních nařízení,
informace prosím sledujte na webových stránkách škol.
Mgr. L. Novotný

PaedDr. J. Nádvorník

ředitel 1.ZŠ Sedlčany

ředitel 2. ZŠ Propojení

Slevy lze sčítat!

na všechna brýlová
skla

na brýlové obruby

28. října 9, Sedlčany, tel.: 777 912 415

Akce platí od 4. 1. 2021 do odvolání. Slevy na skla a obruby lze sčítat.

INZERCE

Rekonstrukce gotických sklepních prostor v budově muzea pro nové výstavní účely.

