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Skupina VAMED MEDITTERA, ke které patří také Nemocnice Sedlčany, 1. března 
otevřela nové Velkokapacitní očkovací místo v KDJS Sedlčany. Kapacita očkovacího 
centra je až 500–600 osob denně. 
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MĚSÍČNÍK RADNICE
Periodický tisk územního samospráv-
ného celku. Vydává Městský úřad 
Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, 
IČ 243272, místo vydávání Sedlčany, 
Doubravice, Hradišťko, Libíň, Oříkov, 
Sestrouň, Solopysky, Třebnice, Vítěž, 
Zberaz, evidenční číslo MK ČR E 11727,  
řídí redakční rada,  
sazba Lenka Bučinská,  
tiskne firma Van druck Sedlčany. 
Vychází 28. den předchozího měsíce 
v nákladu 3300 ks.  
Distribuci zdarma do každé schránky 
zajišťuje Město Sedlčany.
V případě nedodání zpravodaje se 
obraťte na Lenku Bučinskou, 
tel.: 734 259 387, 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.: 734 259 387, 318 821 158,  
bucinska@mesto-sedlcany.cz
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ÚPRAVA ROZPOČTU MĚSTA 
NA ROK 2021

8. března 2021 se konalo veřejné zasedání zastu-
pitelstva města. V této mimořádné době zastupitelé 
jednali na jevišti v divadelním sále Kulturního domu 
Josefa Suka. Důvod je jednoduchý a všeobecně známý. 
Společenský sál, který je obvyklým jednacím místem, je 
v současné době přestavěn na očkovací centrum. Pro-
voz očkovacího centra k všeobecné spokojenosti obyva-
tel regionu zajišťuje ve vysoké kvalitě Nemocnice Sedl-
čany, která patří do skupiny VAMED MEDITERRA.

Veřejného zasedání zastupitelstva se tentokrát zúčastnilo pouze pět hostů. Paní kro-
nikářka, tři úředníci Městského úřadu Sedlčany a jeden zvídavý občan města. Hlavním 
bodem programu bylo Rozpočtové opatření č. 1. Díky výraznému přebytku hospodaření 
v roce 2020 byla výdajová část rozpočtu povýšena o 15 mil. korun. 5,5 mil. Kč je směrová-
no do dokončení a oprav místních komunikací. Po letech odkládání se tak dočkají nových 
povrchů obyvatelé ulice Pod Lesíkem a Profesora Plavce. Zahájena bude také první etapa 
rekonstrukce povrchů v ulici Žižkova. Výrazně posílí kapitola oprav a investic, kde se počítá 
s dokončením stavebních úprav Sportovního areálu v Luční ulici, proběhne rekonstrukce 
suterénu v Rodinném centru Petrklíč, oprava střechy 2. základní školy, dokončení rekon-
strukce elektroinstalace v 1. základní škole a uskuteční se řada dalších menších stavebních 
projektů, které jsou dlouhodobě toužebně očekávány. Výrazně posilujeme v rozpočtu po-
ložku určenou na projektovou dokumentaci, abychom v budoucích letech mohli pokra-
čovat v dalším rozvoji města. Zastupitelé rovněž akceptovali návrh rady města ponechat 
v rezervě 3,7 mil. Kč na nepředvídatelné výdaje a případnou kompenzaci propadu příjmů. 
Nikdo dnes netuší, jak se bude ekonomika v letošní složité době vyvíjet a co nás ještě 
může v tomto roce potkat. Rozpočet je tedy schválen jako přebytkový. Příjmy jsou ve výši 
190,2 mil. Kč, výdaje 186,5 mil. Kč a rozpočtová rezerva je ve výši 3,7 mil. Kč.

Děkuji zastupitelům za věcný přístup, podporu návrhu rady města a schválení úpravy 
rozpočtu města na letošní rok.

Uzávěrka příštího čísla je v pátek 9.4.2021

Ing. Miroslav Hölzel 
starosta města

O velikonočních svátcích, patrně na konci 17. století, se občané města Sedlčany shroma-
žďovali každoročně o půlnoci na Cihelném vrchu a očekávali v modlitbách jitro. Poté se 
měšťané vydali průvodem za doprovodu polních trub a bubnů na náměstí k Mariánskému  
sloupu. Zde si připomněli vítězství nad husity a všichni se odebrali do kostela na mši. 

VELIKONOČNÍ POVĚST



SČÍTÁNÍ LIDU 2021

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

Již od roku 1869 probíhá na našem území 
každých deset let sčítání lidu. V roce 2021 
nastane další opakování této významné 
události.

Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho 
přípravu, provedení, zpracování a zveřejně-
ní výsledků zabezpečuje Český statistický 
úřad (dále jen „Úřad“).

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamži-
kem o půlnoci z 26. na 27. března 2021. Po-
vinná osoba poskytne údaje jejich zápisem 
do sčítacího formuláře buď v elektronické 
podobě při online sčítání od 27. března 
2021 do 9. dubna 2021 na www.scitani.cz, 
nebo následně při terénním došetření.

Terénní došetření provádějí v jednotli-
vých sčítacích obvodech sčítací komisaři 
jmenovaní podle zákona. Sčítací komisař se 
při výkonu své funkce prokazuje průkazem 
sčítacího komisaře, případně na požádání 
povinné osoby též svým občanským průka-
zem nebo cestovním dokladem.

Při terénním došetření sčítací komisař 
předá členu domácnosti, osobě žijící mimo 
domácnost, popřípadě vlastníku zařízení, 
které netvoří samostatný sčítací obvod, 
sčítací formulář v listinné podobě v pře-
dem oznámeném termínu nejpozději do 
26. dubna 2021. Úřad je podle zákona 
oprávněn lhůtu prodloužit.

Člen domácnosti, osoba žijící mimo do-
mácnost nebo vlastník zařízení, které ne-
tvoří samostatný sčítací obvod, odevzdá 
vyplněný sčítací formulář v odpovědní 
obálce na poště nebo jej vhozením do poš-
tovní schránky odešle zdarma na adresu 
P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí na 
kontaktní místo sčítání, nejpozději do 
11. května 2021. Distribuce formulářů do 
domácností bude probíhat podobně, jako 
nyní probíhá doručování doporučených 
poštovních zásilek, při dodržování přísných 
hygienických pravidel (ochranné pomůcky, 
dezinfekce, fyzický kontakt primárně ven-
ku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto 
důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat 
s vyplňováním formulářů. V případě po-

třeby se však můžete obrátit na infolinku 
840 304 050. Vyplněné formuláře bude 
možné odeslat v předtištěné obálce pro-
střednictvím schránek České pošty nebo 
odevzdat na cca 800 kontaktních mís-
tech České pošty (Sedlčany, Nádražní 106, 
telefon 954226401). Odeslání bude zdarma.

Sčítání podléhá:
a) Každá fyzická osoba, která má k rozhod-

nému okamžiku trvalý pobyt nebo přechod-
ný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst 
se musí každá taková 
osoba, bez ohledu 
na místo skutečného 
pobytu, věk, svépráv-
nost a zdravotní stav. 
Za osoby mladší 18 
let, osoby omezené ve 
svéprávnosti a podob-
ně provádí sečtení je-
jich zákonný zástupce, 
opatrovník nebo oso-
ba k tomu oprávněná. 
Sčítání se týká i cizin-
ců přítomných v ČR 
v rozhodný okamžik, 
s výjimkou diplomatů 
nebo cizinců s krátko-
dobým pobytem do 
90 dnů.

b) Každá další fyzic-
ká osoba, která je na 
území České republiky 
v rozhodný okamžik 
přítomna.

c) Každý dům (i ne-
obydlený) a každý byt 
 (i neobydlený).

Fyzická osoba pod-
léhající sčítání je po-
vinna poskytnout zá-
konem požadované 
údaje.

Kontaktní místa Sčí-
tání 2021 najdete na 
vybraných pobočkách 
České pošty a všech 
krajských správách 
Českého statistického 
úřadu. Poskytují širo-
ké veřejnosti informa-
ce o sčítání a jsou také 
místy, na kterých lze 
získat nebo odevzdat 
listinné formuláře.

Výsledky jsou široce 
využitelné například 
při přípravě programů 

bydlení, rozvoji infrastruktury nebo pláno-
vání lepší dostupnosti služeb. Informace 
zjištěné během sčítání ovlivňují činnost ve-
řejné správy, podnikatelské záměry i smě-
řování výzkumných či vědeckých pracovišť 
a v konečném důsledku ovlivňují život kaž-
dého z nás.

Český statistický úřad žádá všechny ob-
čany, aby odpovědným vyplněním sčítacích 
formulářů přispěli k úspěšnému provedení 
sčítání.                                       Hana Jindrová

Zápis do 1. tříd

1. ZŠ Sedlčany a  2. ZŠ Propojení    

Ministerstvo  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  vydává  v souvislosti  s mimořádnými

opatřeními  vlády  k  ochraně  obyvatelstva  v souvislosti  s koronavirem  a  onemocněním

COVID-19  opatření  k organizaci  zápisů  k  povinné  školní  docházce  pro  školní  rok

2021/2022. 

Zápisy budou probíhat od     1. dubna 2021 do 30. dubna 2021   bez osobní přítomnosti

dětí ve škole.

Podání žádosti: 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné

podání  (tj.  žádost  o  přijetí  k základnímu  vzdělávání)  učinit písemně  nebo  ústně do

protokolu anebo v elektronické podobě. 

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 

3. poštou, 

4. osobní podání: zákonný zástupce dítěte se dostaví do školy v úředních hodinách

 (v obou školách jsou úřední hodiny pro zápis : pondělí 9-12h, středa 13-16h )

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez

uznávaného elektronického podpisu,  telefaxem apod.),  je  nutné  jej  do 5  dnů ze  strany

zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 

Doložení rodných listů: osobně nebo prostou kopií dálkovým způsobem. 

Tiskopisy k zápisu naleznete na webových stránkách škol.

Není-li  dítě  tělesně  nebo  duševně  přiměřeně  vyspělé,  může  požádat  zákonný  zástupce

dítěte o odklad.  Během  zápisu rodič předloží  s žádostí o odklad i vyjádření Pedagogicko-

psychologické poradny a potvrzení od dětského lékaře.  

Mgr. L. Novotný                                       PaedDr. J. Nádvorník
          ředitel 1. ZŠ Sedlčany                                                                        ředitel ZŠ Propojení   



USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 57/2018-2022 ZE DNE 24. ÚNORA 2021

Rada města Sedlčany na tomto zasedá-
ní přijala soubor celkem 11 specifických 
usnesení, a to v následném členění jednot-
livých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jed-
nání Rady města Sedlčany ze dne 10. úno-
ra 2021 (RM č. 56/2018-2022) a doplňující 
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 57-
981/2018-2022);
▪ zprávu o činnosti a výkonech v oblasti 
poskytovaných zdravotnických služeb a je-
jich struktuře (lékařských a služeb souvise-
jících) společností MEDITERRA-Sedlčany, 
s. r. o. za rok 2020 a zprávu o předpokláda-
ném vývoji poskytovaných služeb a inves-
tičních záměrech společnosti na rok 2021, 
případně následných v prostředí objektu 
Nemocnice Sedlčany, který společnost uží-
vá na základě nájemního vztahu (RM 57-
982/2018-2022);
▪ informaci Městského úřadu Sedlčany, Od-
boru majetku, který po konzultaci s právním 
zástupcem města Sedlčany a rovněž v ná-

vaznosti na platný územní plán (schválená 
Změna č. 1) nedoporučil prodej zájmového 
pozemku parc. č. 758/9 v k. ú. Třebnice, 
obec Sedlčany, do vlastnictví žadatele, trvale 
bytem Příbram (v souboru výroků usnesení 
RM 57-983/2018-2022);
▪ zprávu o otevírání a posouzení nabídek 
uchazečů o veřejnou zakázku pod názvem 
„Analýza možností provozování a poraden-
ské služby k zajištění provozovatele vodo-
hospodářské infrastruktury města Sedlča-
ny“, která dokumentuje výsledky veřejné 
soutěže; (v souboru výroků usnesení RM 
57-990/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupi-
telstvu města Sedlčany:
▪ v souladu se zveřejněným záměrem měs-
ta Sedlčany (zveřejněno na úřední desce od 
18. února do 8. března t. r.) schválit na zákla-
dě žádosti zřízení služebnosti nezbytné cesty 
na pozemku parc. č. 758/9, druhem pozem-
ku ostatní plocha, způsobem využití jiná plo-
cha o výměře 78 m2 v k. ú. Třebnice, obec 
Sedlčany, a to za účelem přístupu k oprávně-

nému pozemku 1/12 
v k. ú Třebnice pro vlast-
níka tohoto pozemku 
a jeho právní nástupce. 
Je navrhováno věcné 
břemeno – služeb-
nost nezbytné cesty 
se zřídit bezúplatně 
na dobu neurčitou 
(v souboru výroků 
usnesení RM 57-
983/2018-2022);
▪ rozhodnout o vypo-
řádání majetkopráv-
ních vztahů mezi měs-
tem Sedlčany a Lesy 
ČR, s. p., které souvisí 
se stavbou „Přivadě-
če pitné vody Bene-
šov – Sedlčany“, resp. 
s vodojemem v lokalitě 
s místním názvem „Ši-
berna“ (Benešov) tak, 
že schválí výkup po-
zemku parc. č. 2405/7 
ve vlastnictví Lesů ČR, 
s. p., a to na základě 
znaleckého posudku 
č. 8452-003/2021 ze 
dne 1. února 2021, 
za celkovou kupní 
cenu 51 790,00 Kč 

(bez DPH), dle cenového předpisu a dále, 
že v návaznosti na uzavřenou Smlouvu 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc-
ného břemene ze dne 2. listopadu 2010, 
a v souladu se znaleckým posudkem 
č. 8380-056/2020 ze dne 16. května 2020, 
schválit zřízení služebnosti k pozemku parc. 
č. 2405/1 v k. ú. Benešov u Prahy v rozsahu 
záboru 80 m2 za jednorázovou náhradu ve 
výši 25 000,00 Kč (bez DPH); (v souboru vý-
roků usnesení RM 57-984/2018-2022);
▪ spolufinancování projektu „Zázemí pro 
sportovní areál na pozemku parc. č. 441“ 
v rozsahu dle podmínek poskytovatele do-
tace (v souboru výroků usnesení RM 57-
989/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ uzavření Dodatku k Nájemní smlouvě 
(resp. pachtovní smlouva) mezi městem 
Sedlčany, jako pronajímatelem (propachto-
vatelem) a Zemědělskou společností Kosova 
Hora, a. s., se sídlem Kosova Hora č. p. 338, 
262 91 Kosova Hora, jako nájemcem (pach-
týřem), který se týká pozemků v k. ú. Doubra-
vice u Sedlčan, tj. část parc. č. 304, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem využití 
ostatní komunikace, o výměře 0,0353 ha 
z celkové výměry 0,3725 ha (v registru půdy 
LPIS – půdní blok 9203/1), část parc. č. 344 
druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 
využití ostatní komunikace, o výměře 0,0136 
ha z celkové výměry 0,5294 (v registru půdy 
LPIS – půdní blok 0201/1, 9201/4), část parc. 
č. 357 druhem pozemku ostatní plocha, způ-
sobem využití ostatní komunikace o výměře 
0,0159 ha z celkové výměry 0,3427 ha (v re-
gistru půdy  LPIS – půdní blok 9201/2), část 
parc. č. 435 druhem pozemku ostatní plo-
cha, způsobem využití ostatní komunikace, 
o výměře 0,0090 ha z celkové výměry 0,6067 
ha (v registru půdy LPIS – půdní blok 9303/3, 
9303/7); (RM 57-986/2018-2022); 
▪ prodloužit podnájem bytu velikostní kate-
gorie 1+1 (č. bytu 7/I. patro) na adrese Sedl-
čany, ulice Petra Bezruče č. p. 112, 264 01 
Sedlčany, mezi nájemcem a podnájemcem 
bytu, trvale na ohlašovně Sedlčany, nám. 
T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany, 
a to na dobu určitou od 1. března 2021 do 31. 
prosince 2021 (RM 57-987/2018-2022);
▪ přidělit byt velikostní kategorie 0+1 
(č. bytu 5/II. patro) v Domově s pečovatelskou 
službou Sedlčany, na adrese Sedlčany, ulice 28. 
října č. p. 173, 264 01 Sedlčany, který byl uvol-
něn dřívějšími uživateli, žadatelce, dosud trva-
le bytem Sedlčany (RM 57-988/2018-2022);
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▪ podle podmínek dotačního titulu podat 
Žádost o dotaci z Programu č. 16252 Regi-
onální sportovní infrastruktura 2020-2024, 
výzva 12/2020, Sportovní infrastruktura 
– Investice do 10 mil. Kč s projektem „Zá-
zemí pro sportovní areál na pozemku parc. 
č. 441“ (v souboru výroků usnesení RM 57-
989/2018-2022);
▪ poskytnutí finančního daru v max. výši 
800,00 Kč/rok 2021/nemovitost, kde pří-
jemcem je osoba splňující kritéria potřeb-
nosti, definovaná ve smyslu zmírnění do-
padu poplatkové povinnosti za komunální 
odpad. Dary budou vyplaceny na základě 
uzavřené Darovací smlouvy, a to pro každý 
schválený dar (případ) samostatně (celkem 
pro 10 případů činí jejich výše 8.000,00 Kč); 
(RM 57-991/2018-2022).

Rada města Sedlčany pověřila: 
▪ Městský úřad Sedlčany, Odbor inves-
tic, přípravou a podáním Žádosti, a to 
v souladu s předloženým návrhem o dotaci  
z Programu č. 16252 Regionální sportovní 
infrastruktura 2020-2024, výzva 12/2020, 
Sportovní infrastruktura – Investice do 10 
mil. Kč, s projektem „Zázemí pro sportovní 
areál na pozemku parc. č. 441“ (v souboru 
výroků usnesení RM 57-989/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ma-
jetku, zveřejnit na úřední desce Městského 
úřadu Sedlčany záměr města Sedlčany (tzv. 
adresný záměr na základě žádosti společ-
nosti MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.), týkající 
se pronájmu nebytových prostor – prostory 
sloužící k podnikání, a to v budově Sedlčany 

č. p. 159 v ulici Tyršova (bývalá Poliklinika 
Sedlčany) o celkové výměře 38,20 m2, tj. 
ordinaci o výměře 13,10 m2, ordinaci o vý-
měře 12,50 m2, čekárnu o výměře 9,10 m2 

a poměrnou část soc. zařízení o výměře 
3,50 m2, a to za účelem poskytování zdra-
votnických služeb (RM 57-986/2018-2022);
▪ uzavřít s vybraným dodavatelem smluv-
ní ujednání na realizaci akce pod názvem 
„Analýza možností provozování a pora-
denské služby k zajištění provozovatele 
vodohospodářské infrastruktury města 
Sedlčany“; vybraným dodavatelem je Vodo-
hospodářský rozvoj a výstavba, a. s., se síd-
lem Praha, Nábřežní 4, 150 00 Praha 5; IČO 
47116901, DIČ: CZ47116901, ve výši nabíd-
kové ceny 390 tis. Kč bez DPH (v souboru 
výroků usnesení RM 57-990/2018-2022). 
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Rada města Sedlčany na tomto zasedání 
přijala soubor celkem 9 specifických usne-
sení, a to v následném členění jednotlivých 
výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jed-
nání Rady města Sedlčany ze dne 24. úno-
ra 2021 (RM č. 57/2018-2022) a doplňující 
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 58-
992/2018-2022);
▪ zprávu za rok 2020 o činnosti a plnění 
zadaných úkolů spojených se správou ma-
jetku města Sedlčany, který tvoří komplex 
sportovních areálů a zařízení, přednesenou 
spolu s vybranými hospodářskými a dalšími 
statistickými ukazateli, údaji a výkony panem 
Pavlem Bednářem, ředitelem příspěvkové 
organizace města Sedlčany, Sportovní areály 
Sedlčany (v souboru výroků hospodaření RM 
58-993/2018-2022);
▪ předběžnou zprávu o výsledcích hospoda-
ření příspěvkové organizace Sportovní areá-
ly Sedlčany za rok 2020, která je připravena 
k prověření hospodaření auditorem (v sou-
boru výroků hospodaření RM 58-993/2018-
2022);
▪ zprávu z jednání Komise státní památkové 
péče města Sedlčany (č. j.: ŠKPP/4806/2021), 
která posuzovala žádosti o zařazení do pro-
gramu „Podpora obnovy kulturních památek 

prostřednictvím obcí s rozšířenou působnos-
tí“ a sestavila návrh na přidělení příspěvků 
oprávněným žadatelům (RM 58-1000/2018-
2022).
Rada města Sedlčany uložila: 
▪ řediteli příspěvkové organizace Sportovní 
areály Sedlčany v termínu do zahájení jed-
nání Rady města Sedlčany (24. března 2021, 
16:00 hod.) upřesnit a vykázat rozdíly mezi 
plánem a plněním v žádaných položkách 
hospodaření, u kterých jsou tyto uvedeny 
≥ 10 % (v souboru výroků hospodaření RM 
58-993/2018-2022);
▪ starostovi města Sedlčany, uzavřít s vy-
branou uchazečkou (Ing. Jitka Licinberko-
vá, se sídlem Janov č. p. 155, 473 01 Nový 
Bor, auditor č. ev. 1620, IČO 40200281, 
DIČ CZ6055111898) Smlouvu o vykonání 
přezkoumání hospodaření (v souboru výroků 
usnesení RM 58-997/2018-2022).
Rada města Sedlčany zrušila:
▪ a to v návaznosti na usnesení Zastupitel-
stva města Sedlčany č. 218/2018-2022 ze 
dne 8. března 2021 své usnesení č. RM 42-
750/2018-2022 ze dne 24. července 2020, 
kterým bylo schváleno uzavření Smlouvy 
o zřízení věcného břemene – služebnosti“ 
mezi Lesy ČR, s. p. se sídlem Přemyslova 
1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hra-
dec Králové, jako povinným a městem Sedl-

čany, jako oprávněným, jejímž předmětem 
je zřízení služebnosti inženýrské sítě na slu-
žebných pozemcích parc. č. 2405/6 a parc. 
č. 2405/1 v k. ú. Benešov u Prahy, obec Be-
nešov, a to pro Vodojem Šiberna (Vodojem 
Benešov) a vodovodní potrubí Přivaděče 
pitné vody Benešov – Sedlčany. Důvodem 
zrušení usnesení Rady města Sedlčany č. RM 
42-750/2018-2022 je skutečnost, že stát-
ní podnik nepřistoupil na uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě v daném 
rozsahu, přičemž zmíněným usnesením Za-
stupitelstva města Sedlčany bylo v souladu 
s požadavkem Lesů ČR, s. p., schváleno uza-
vření „Smlouvy o zřízení věcného břemene 
– služebnosti“, a to pouze na část pozemku 
parc. č. 2405/1 v rozsahu 80 m2, přičemž 
pozemek parc. č. 2405/6 o výměře 703 m2 
zůstává nadále předmětem nájmu (Smlouva 
o nájmu pozemku ze dne 19. září 2019); (RM 
58-994/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ na základě podnětu jednatele správce 
městského bytového fondu, tj. Městské 
teplárenské Sedlčany, s. r. o., aby v Domo-
vě s pečovatelskou službou Sedlčany (byt 
č. 5) na adrese objektu 28. října č. p. 175, 264 
01 Sedlčany, byla provedena výměna stáva-
jící vany za sprchový kout s tím, že náklady 
spojené s provedením stavebních úprav 
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(cca 30 000,00 Kč) budou hrazeny smluvním 
nájemcem (RM 58-995/2018-2022);
▪ v postavení zřizovatele příspěvkové organi-
zace přijetí daru ve výši 12 000,00 Kč od pana 
Josefa Kopky, Dublovice, 264 01 Sedlčany, 
který je určen na podporu výuky výtvarné-
ho oboru (starší skříňový elektrický stroj zn. 
VERITAS) ve prospěch příjemce, obdarované 
příspěvkové organizace, Základní umělecké 
školy Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Šafaříko-
va č. p. 428, 264 01 Sedlčany; IČO 61904287 
(RM 58-996/2018-2022);
▪ uzavřít Veřejnosprávní smlouvu o dotaci 
/příspěvku na poskytování sociální služby 
na rok 2021, ev. č. poskytovatele S-0692/
SOC/2021, jejímž předmětem je poskytnutí 
jednorázové účelové neinvestiční dotace ve 

výši 1 294 600,00 Kč ze zdrojů poskytovate-
le, Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 
11, 150 21 Praha 5; IČO 70891095, a to pro 
účely výkonu služby obecného hospodářské-
ho zájmu na poskytování sociálních služeb 
prostřednictvím Pečovatelské služby Sedlča-
ny (RM 58-998/2018-2022);
▪ na základě uplatněných Žádostí fyzických 
osob v počtu 5 případů (podrobně uvedeno 
v příslušných spisech vedených na Městském 
úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí; 
č. j.: SOC/3849/2021; č. j.: SOC/3956/2021; 
č. j.: SOC/4114/2021; č. j.: SOC/4667/2021; 
č. j.: SOC/4669/2021), poskytnutí finanční-
ho daru v max. výši 800,00 Kč/rok 2021/ne-
movitost, 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) samostat-
ně (celkem pro 5 případů činí jejich výše 
4.000,00 Kč); (RM 58-999/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyjádřila souhlas:
▪ s výsledky výběrového řízení vedeného 
za účelem zajištění nejvhodnějšího zhotovi-
tele přezkumu hospodaření města Sedlčany 
za rok 2020, kterým je Ing. Jitka Licinberko-
vá, se sídlem Janov č. p. 155, 473 01 Nový 
Bor, auditor č. ev. 1620, IČO 40200281, 
DIČ CZ6055111898, za nabídnutou cenu 
68 000,00 Kč bez DPH (s DPH 21 % cena činí 
82 280,00 Kč); (v souboru výroků usnesení 
RM 58-997/2018-2022).

VÝROČÍ OSOBNOSTÍ  - DUBEN 2021

FRANTIŠEK OKTAVIANUS ŠOFKA (* 5. dubna 1811 – † 29. listo-
padu 1879) 

Pedagog, astronom a vědec, patří k průkopníkům meteorologie. 
Narodil se 5. dubna 1811 v usedlosti č. 17 v Solopyskách. Rodi-

če pocházeli z chudých poměrů, a proto ho svěřili do výchovy do 
piaristického řádu v Benešově, kde přijal řádové jméno Octavius 
(Octavianus). Po absolvování gymnázia působil Fr. Šofka jako učitel 
fyziky, chemie a matematiky na školách v Čechách i na Moravě, 
nejdéle na piaristickém gymnáziu v Mikulově. Zajímal se o řadu 
vědních oborů, nejvíce se však věnoval astronomii a meteorologii. 
Jeho hlavní vědeckou prací je kniha, „Kosmické ochlazení – me-
teorologický základ“. Na sklonku svého života se vrátil František 
Šofka na Sedlčansko. Bydlel u příbuzných v Příčovech, kde také 29. 
listopadu 1879 zemřel. Pochován byl na sedlčanském hřbitově. 
Trvalou připomínkou této významné osobnosti Sedlčanska je pa-
mětní deska, která byla odhalena na jeho rodném domě v Solopy-
skách v roce 1999.

JAN BURIAN (* 29. dubna 1911 – † 12. července 1971) 
Koncem dubna letošního roku si připomínáme stodesáté výročí 

od narození stavitele Jana Buriana.
Pocházel ze Zhorného u Křečovic. Vyučil se tesařem a r. 1931 

zdárně ukončil studium Státní průmyslové školy stavební v Čes-
kých Budějovicích. Krátce působil jako stavbyvedoucí v Praze, pak 
se trvale usadil v Sedlčanech. Po válce založil vlastní stavební fir-
mu, která prosperovala až do znárodnění r. 1951. Krátce byl pak 
zaměstnán v tehdejších komunálních službách – stavěl obilní silo 
u Pejšova mlýna. Poté přešel do STS a později Sedlčanských strojí-
ren. Stál u celé řady důležitých staveb ve městě: budování areálu 
sedlčanské polikliniky, přístavba školní tělocvičny, stavba moder-
ního areálu Sedlčanských strojíren, přestavba budovy okresu na 
nemocnici, úpravna pitné vody v Kosově Hoře s přivaděčem do 
Sedlčan, první městské čističky odpadních vod a také výstavba re-
kreačních zařízení podniku STROS v Harrachově, v Chlumu u Tře-
boně a areálu na Častoboři. Jan Burian jako odborník a zkušený 
stavař významně přispěl nejen k vybudování Sedlčanských strojí-
ren, ale také k přeměně Sedlčan v moderní město. 

Jan Burian (první zprava) při provádění delegace na Sedlčanských 
strojírnách.Odhalení desky Františku Šofkovi na rodném domě v Solopyskách.
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INZERCE

Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor 
celkem 13 usnesení, resp. specifických 
souborů rozhodnutí, a to v následném 
členění:
Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na 
vědomí:
▪ předanou zprávu o  kontrole plnění usne-
sení z 13. zasedání Zastupitelstva města 
Sedlčany, které se konalo dne 14. prosince 
2020, předloženou a okomentovanou pa-
nem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místosta-
rostou města Sedlčany, s aktuálními údaji 
plnění, a to v plném rozsahu, bez připomí-
nek (usnesení 209/2018-2022); 
▪ zprávu předloženou a doplněnou panem 
Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou 
města Sedlčany, o jednání a činnosti Rady 
města Sedlčany za uplynulé období v in-
tervalu dní 15. prosince 2020 až 8. března 
2021, ve kterém se v termínu, a to 13. led-
na, 27. ledna, 10. února a 24. února 2021, 
konala řádná zasedání tohoto orgánu měs-
ta Sedlčany (usnesení 210/2018-2022);  
▪ přednesené informace o výsledcích 
hospodaření města Sedlčany za rok 2020 
(ve skladbě „Příjmy“; „Výdaje“). Příjmy 
dosáhly ve sledovaném rozpočtovém ob-
dobí roku 2020 celkové výše 258.330,48 
tis. Kč (101,90 %) a výdaje 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 
(usnesení 211/2018-2022);
▪ Zprávu o činnosti Finančního výboru 
Zastupitelstva města Sedlčany za rok 2020 
(usnesení 220/2018-2022);
▪ Zprávu o činnosti Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Sedlčany za rok 2020 
(usnesení 221/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo:
▪ Rozpočtové opatření č. 1/2021, a to v pl-
ném rozsahu všech aktuálních a navržených 
rozpočtových změn. Předmětem tohoto 
opatření je zvýšení příjmů rozpočtu města 
Sedlčany na rok 2021 o částku 18 853 tis. Kč 
a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany 
na rok 2021 o částku 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 již dříve schváleného 
rozpočtu na rok 2021 města Sedlčany bude 
přebytkový částkou + 3 762 tis. Kč (usnesení 
212/2018-2022);  
▪ směnu pozemků mezi žadatelem, trvale 
bytem Střížkov a městem Sedlčany s tím, že 
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žadatel převede do vlastnictví města Sedl-
čany pozemek parc. č. 716 o výměře 12 m2, 
nově oddělený z původního pozemku parc. 
č. st. 16, a pozemek parc. č. 717 o výměře 
1 m2, nově oddělený z původního pozemku 
parc. č. st. 17/2, tj. celkem 13 m2. Náhra-
dou za tyto pozemky převede město Sedl-
čany 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 parc. č. 
st. 16, a pozemek parc. č. 671/2 o výměře 
2 m2, nově oddělený z původního pozem-
ku parc. č. 671 (připlocená část původní 
komunikace), celkem 16 m2, vše v k. ú. Oří-
kov, obec Sedlčany (vizte geometrický plán 
č. 215-15/2021). Hodnota rozdílu ve výmě-
ře směňovaných pozemků, tj. 3 m2 bude vy-
rovnán za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2, 
tzn., že žadatel uhradí městu Sedlčany cel-
kem 300,00 Kč (v souboru výroků usnesení 
214/2018-2022); 
▪ směnu pozemků  mezi žadatelkou, trvale 
bytem Sedlčany a městem Sedlčany s tím, 
že žadatelka převede do vlastnictví města 
Sedlčany spoluvlastnický podíl id. ¼ pozem-
ku parc. č. 1862/4, druhem pozemku ostat-
ní plocha, způsobem využití neplodná půda, 
o výměře 325 m2, a město Sedlčany převe-
de do vlastnictví žadatelky pozemek parc. č. 
3145, druhem pozemku trvalý travní porost, 
o výměře 70 m2, vše v k. ú. a obci Sedlčany, 
a to vše bez finančního vyrovnání (v soubo-
ru výroků usnesení 215/2018-2022);
▪ výkup pozemků parc. č. 747/35 o vý-
měře 1476 m2 a parc. č. 747/37 o výměře 
1145 m2, vše druhem pozemku ostatní plo-
cha, způsobem využití skládka v k. ú. a obci 
Kosova Hora (pozemky v areálu skládky 
TKO), a to od vlastní-
ka, trvale bytem Pra-
ha – Liboc, za jednot-
kovou cenu 200,00 
Kč/m2, tj. výměru 
2621 m2 za celko-
vou kupní cenu 524 
200,00 Kč (v soubo-
ru výroků usnesení 
216/2018-2022);  
▪ výkup pozem-
ku parc. č. 2405/7, 
druhem pozemku 
ostatní plocha, způ-
sobem využití jiná 
plocha, o výměře 
50 m2 v k. ú. Bene-

šov u Prahy, který je ve vlastnictví Lesů 
ČR, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19 
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Krá-
lové, a to na základě znaleckého posudku 
č. 8452-003/2021, za celkovou kupní cenu 
51 790,00 Kč (bez DPH), dle cenového před-
pisu (v souboru výroků usnesení 217/2018-
2022);
▪ zřízení služebnosti inženýrské sítě (vo-
dovodní potrubí včetně jeho ochranného 
pásma) k pozemku parc. č. 2405/1, způso-
bem využití lesní pozemek, v k. ú. Benešov 
u Prahy, v rozsahu záboru 80 m2 za jedno-
rázovou náhradu ve výši 25 000,00 Kč (bez 
DPH), a to na základě znaleckého posudku 
č. 8380-056/2020 (v souboru výroků usne-
sení 218/2018-2022); 
▪ zřízení práva služebnosti nezbytné cesty 
na pozemku parc. č. 758/9, druhem pozem-
ku ostatní plocha, způsobem využití jiná 
plocha, o výměře 78 m2 v k. ú. Třebnice, 
obec Sedlčany, který je ve vlastnictví měs-
ta Sedlčany, za účelem umožnění přístupu 
k pozemku prac. č. 1/12 v k. ú Třebnice, 
ve vlastnictví fyzické osoby, trvale bytem 
Příbram, a to ve prospěch vlastníka a jeho 
právního zástupce. Věcné břemeno – právo 
služebnosti nezbytné cesty se zřizuje bez-
platně a na dobu neurčitou (v souboru vý-
roků usnesení 219/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany ustano-
vilo:
▪ 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 pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta 
města Sedlčany (usnesení 213/2018-2022).  



STS SEDLČANY

SVOZ BIOODPADŮ
Z NÁDOB V SEDLČANECH 

Od ledna do konce února probíhal svoz bioodpadů v liché týdny 
a celé město bylo navíc sváženo jen během úterý. Od začátku 
až do konce března probíhal 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.sedl-
cany.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 přede-
vším pro slupky z domácností, listí, trávu a zbytkový odpad ze 
zahrad. Na větve budou Sedlčanské technické služby, s.r.o. při-
stavovat kontejnery do vybraných lokalit města od 26. března 
do 9. dubna. 

SVOZY TUHÉHO KOMUNÁLNÍHO 
ODPADU O VELIKONOCÍCH

O Velikonocích popeláři nepojedou. Místo Velikonočního pon-
dělí 5.4. budou odpad svážet již v pátek 2. 4. To se týká obcí Je-
senice, Kňovice, Křepenice, Nalžovice, Osečany, Radíč, Vysoký 
Chlumec a Svatý Jan.  
Překládací stanice odpadů v areálu bývalé skládky v Kosově 
Hoře, Kompostárna Kosova Hora a Sběrný dvůr Sedlčany budou 
zcela uzavřené v tyto dny: 2.4., 3.4. a 5.4.2021.

Městský úřad Sedlčany ve spolupráci se Sedlčanskými technic-
kými službami bude do jednotlivých lokalit města rozmisťovat 
kontejnery na jarní úklid zahrad. Kontejnery jsou určeny výhradně 
na odpad ze zahrad – listí, trávu a především větve. Kontejnery 
budou přistaveny vždy během dne v den přistavení a odvezeny 
dopoledne v den odvozu. S likvidací dalších odpadů Vám ochotně 
poradí na tel. čísle 318 821 753.

Ukládání jiných odpadů (komunální, separované či nebezpečné) 
je zakázáno.

KONTEJNERY
NA JARNÍ ÚKLID ZAHRAD

29. 3.2021                                                                                                                               
– Vítěžská, Etropolská, Konečná, Průběžná, Karlova                                                                                           
30. 3. 2021  
– Na Vyhlídce, Zberazská, Lhotecká                                                                                                       
31. 3. 2021                                                                                                                              
– Pod Potoky, Jateční, Lidická, autobusový dopravní terminál, Žižkova, 
Nademlýnská                                         
1. 4. 2021
– Příční, Novoměstská, Novoměstské náměstí, Husova, Sukovo ná-
městí, Pod Hřbitovem, U Háječku    
6. 4. 2021
– U Kulturního domu, Zahradní, Švermova, parkoviště před KDJS, 
chodníky Havlíčkova ul.                
7. 4. 2021                                                                                                                               
– Náměstí T. G. M., Tyršova, Růžová, sídliště Za Nemocnicí                                                                  
8. 4. 2021                                                                                                                              
– Na Severním sídlišti, U Školky, Příčovská, Šafaříkova                                                                          
9. 4. 2021
– Pod Pilami, Na Potůčku, P. Bezruče, Příkrá                                                                                           
12. 4. 2021                                                                                                                              
– Jižní sídliště, Sokolovská, Víta Nejedlého, Dělnická                                                                             
13. 4. 2021
– Olbrachtova, Podélná, Západní sídliště                                                                                                   
14. 4. 2021
– Seifertova, Pod Cihelným vrchem, Jižní Svah, Ke Hvězdárně                                                                
15. 4. 2021 
– Na Potůčku (u pekárny), parkoviště u Vyšehradu, Luční, parkoviště 
pod mostem do Luční ul., Komenského náměstí, parkoviště za GOA, 
Kpt. Jaroše                                                                             
16. 4. 2021 
– Baxova, Prim. Kareše, Děkana Bučila, Potoční, pěší propojení z ulice 
Nádražní do ulice Na Vyhlídce kolem prodejny zahradní techniky, Na 
Stínadlech, Kňovická, Hasičská                                                    
19. 4. 2021                                                                                                                                      
– Nad Přehradou, Pod Strojírnami, Strojírenská, Ke Strosu, Ke Karto-
grafii                                               
20. 4. 2021 
– K. H. Máchy, K Cihelně, Sadová, Podsadová, komunikace k Lidlu, par-
koviště u Taveren, komunikace k loděnici                 
21. 4. 2021
– parkoviště I. Panelák, kolem Pizzerie, osady                                                                                               
22. 4. 2021
– parkoviště II. a III. Panelák, parkoviště před kinem, osady                                                                        
23. 4. 2021                                                                                                                                 
– parkoviště 28. října, Kodicillova ulice, osady
26. 4. 2021
– Červený Hrádek, Hermovo Pole, osady
27. – 30. 4. 2021
– Osady
Během měsíce března a dubna budou Sedlčanské technic-
ké služby, s.r.o. uklízet ulice a veřejná místa v Sedlčanech za-
metacím strojem. Prosíme, věnujte pozornost tomu, kdy se 
bude zametat Vaše ulice a včas přeparkujte Váš vůz. Úklid ulic 
od štěrku a smetků bude probíhat vždy od 6-ti do 15-ti hod. 
V ulici, kde bude probíhat zametání nesmí od 6 hod. stát žád-
né auto. Přeparkováním auta do již vyčištěné ulice nebo na 
jiná místa se vyhnete zbytečným komplikacím spojeným 
s odtahem Vašeho vozu.

ROZPIS ZAMETÁNÍ ULIC - 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

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA  - duben 2021

Od doby vydání březnového čísla zpravodaje se situace ni-
jak výrazně v době přípravy tohoto vydání nezměnila, a proto 
živá kultura – koncerty i divadelní představení se nesmějí konat 
a výhled na nejbližší období není pro kulturu nijak růžový. 

Proto i tentokrát nepřicházíme s pozváním na kulturní akce 
s diváckou účastí, ale budeme připravovat záznamy v minulosti 
realizovaných koncertů a představení, které nabízíme ke zhléd-
nutí na www.kdjs-sedlcany.cz a také na Facebooku.

V dlouhodobých plánech na duben 2021 bylo opět v KDJS při-
praveno několik kulturních a společenských akcí. Přehled uvádí-
me ačkoli 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.

Dubnová nabídka připravená již od podzimu roku 2020 zahr-
novala například tato představení:

Koncert - Andrea KALIVODOVÁ  a Moravské klavírní trio
Divadelní představení MARNOST NADE VŠE – vícenásobné 

představení Spolku sedlčanských ochotníků 
Pohádkové představení O KLUKOVI Z PLAKÁTU
Divadelní představení BOSÉ NOHY V PARKU
Koncert METROPOLITAN JAZZ BAND PRAHA
Pro majitele vstupenek máme informaci, že vstupenky zůstá-

vají v platnosti na nové termíny představení a naší prioritou je 
zajistit náhradní termíny a představení nerušit. 

Prostory KDJS jsou již od počátků pandemie využívány pro služ-
by spojené s problematikou COVID-19 pro instituce z regionu 
Sedlčanska a okolní obce.  Již od prosince sloužíme i pro širokou 
občanskou veřejnost, protože v prostorách našeho kina funguje 
ANTIGENNÍ ODBĚRNÉ MÍSTO, kde probíhá hojně využívané anti-
genní testování. O tuto službu je velký zájem a od března 2021 lze 
konstatovat, že poptávka přesahuje jeho kapacitní možnosti. Re-
zervace je možná na adrese e-health.nemocnicepribram.cz, kde 
je možné – pokud jsou – vyhledat volné termíny pro sedlčanské 
pracoviště.

S velice kladnou odezvou se ihned po otevření 1. března setkal 
provoz velkokapacitního OČKOVACÍHO CENTRA SEDLČANY, které 
funguje v KDJS /ve Společenském sále a vestibulu/. Zřízeno bylo 
díky aktivitě Města Sedlčany ve spolupráci se sedlčanskou nemoc-
nicí VAMED a KDJS Sedlčany. Existence tohoto centra v Sedlčanech 
ušetří občanům města a celého regionu čas a náklady spojené 
s dopravou do vzdálenějších podobných zařízení a výrazně zjedno-
dušuje dostupnost očkování. 

Na obě tyto služby je nutné být předem zaregistrován a dosta-
vit se na vyhrazený čas dle rezervace. Zájem je velký a pro hlad-
ký průběh bez čekání a komplikací je nutná odpovědnost všech 
zúčastněných.

Rádi a ochotně jsme se zapojili do této potřebné činnosti, ale doufáme, že v blízké době bude možno tuto náhradní činnost v KDJS ukon-
čit a budeme se moci opět věnovat našemu hlavnímu poslání. Tj. přípravě a zajištění KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA, který 
v současné době mnoha lidem již hodně chybí.

Foto: Petr Hochmaul Foto: Petr Hochmaul



 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program duben 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.

POHÁDKOVÁ BABIČKA
A DALŠÍ PROGRAMY V ONLINE PROSTŘEDÍ

Pohádková babička v rámci Pátečních odpolední je tradiční 
a zavedenou akcí již řadu let. Za běžných podmínek se odehrá-
vá v knihovně a pohádkovou babičkou je buď knihovnice nebo 
babička, kterou poprosíme o čtení dětem. V posledních letech 
byla naší milou pohádkovou babičkou bývalá paní učitelka 
z mateřské školky, Naďa Kafková. V současných podmínkách 
probíhá Pohádková babička online, ve „vytvořené“ virtuál-
ní místnosti v Jitsi Meet, kam se děti mohou pomocí předem 
zaslaného odkazu připojit. Dětem čteme z předem avizované 
knihy a čtení prokládáme otázkami, které souvisí s tématem 
pohádky a povídáním si s dětmi.  Není to stejné jako když se se-
jdeme v knihovně, ale jsme rádi, že se vidíme a slyšíme alespoň 
tímto způsobem.

Po pohádkové babičce v knihovně vždy následovala výtvarná 
dílna, motivovaná předchozím programem. Výtvarné dílny 
jsme zachovali tak, že návod na jejich provedení natáčíme 
a zveřejňujeme na kanálu Městské knihovny Sedlčany na You-
Tube. Jsou více či méně inspirovány knížkou, ze které čteme 
při Pohádkové babičce, ale lze to pojmout i tak, že výtvarná 
dílna doporučí četbu, která výtvarnou dílnu hezky doplní. Zku-
sili jsme natočit i krátký program pro malé děti s pohybovými 

říkadly a program pro starší děti podle životního příběhu Fran-
tiška Běhounka, účastníka polární výpravy, která ztroskotala 
a on se svými druhy musel přežít na ledové kře. Tento pořad je 
doplněný úkoly korespondujícími s přežitím na kře v Severním 
ledovém oceánu, které děti mohou, ale samozřejmě nemusí 
plnit.

Jitsi Meet je platforma, na které je možné vytvořit virtuální 
online místnost, do které se připojí pozvaní účastníci. Ti se 
do místnosti dostanou pomocí odkazu, který předem obdrží 
do svých emailových schránek. Dalo by se říci, že onen odkaz 
je klíč, který otevírá dveře do místnosti, ve které má každý 
své okénko na obrazovce. Čím více účastníků, tím více oké-
nek. Je to jako když se pohodlně posadíme každý na své křeslo 
v jedné místnosti. Rozdíl proti běžné místnosti je ten, že kdo 
nechce být viděn, ale chce být účasten setkání, vypne si ka-
meru a stane se pro tu chvíli jen barevným puntíkem. Stejné 
je to se zvukem, a pokud zrovna nechci mluvit nebo odpovídat 
na otázky, můžu si vypnout mikrofon a nikdo pak neslyší cinká-
ní lžičky v čaji, křik mladších sourozenců a podobné zvuky, kte-
ré by mohly ostatní účastníky rušit. Já sám však slyším vše po-
třebné, co se v online místnosti odehrává. Virtuální setkávání 
s sebou nese určité nástrahy, ale zase je můžeme brát jako 
dobrodružství s nevyzpytatelnou a občas zákeřnou technikou. 
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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…
Kluby fungují pouze pokud jsou povoleny Ministerstvem 
zdravotnictví. 
Kontaktní e-mail: tauberova@knihovna-se.cz

Fotografování – FotoFlegmatici Sedlčany: 25. 4. 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.
Kreslení – Kurz Lukáš: 3. 4., 17. 4. 2021 od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro 
děti od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod.

PROGRAMY NA DĚTSKÉM 
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

Pohádková babička s výtvarnou dílnou
Pátek 9. 4. 2021 od 15 hod.
Čtení z knihy Jak maminka vylezla na strom od Míši Všetečko-
vé. Nejen při čtení, ale i při výtvarné dílně se ocitneme Mezi 
stromy. Půjdeme ven a vyzdobíme stromy, aby jim bylo ve-
selo.

Pátek 16. 4. 2021 od 15 hod.
Čtení z knihy O kocourkovi Špindírkovi od Věnceslavy Tylové.
Špindírek je výtvarně nadaný kocourek a co my? O našem 
výtvarném nadání nás přesvědčí Kočičí výtvarná dílna, při 
které si vyrobíme měchačkové kočičí loutky.

Pátek 23. 4. 2021 od 15 hod.
Čtení z knihy Hrnečku vař! od Ivony Březinové. Ve všech po-
hádkách se objevuje nějaké jídlo. Ze čtení o jídle vyhládne, 
proto nás Zeleninová výtvarná dílna zavede do maminčiny 
kuchyně. Staneme se kuchtíky a připravíme si zdravou svačin-
ku v podobě kytiček, vozíčků a panáčků.

Pátek 30. 4. 2021 od 15 hod.
Čtení z knihy Cesta na planetu Zet od Ivony Březinové. Dob-
rodružné putování malé Emy s mimozemšťanem Zetíkem nás 
zavede na planetu Zet. A jestli chcete vědět, jak to vypadá 
v kosmu, zkuste naší Vesmírnou výtvarnou dílnu.

Píšu, píšeš, píšeme
Píšu, píšeš, píšeme
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Chceš se 
podělit o své zkušenosti a přečíst své texty ostatním? Nevá-
hej 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 19. 4. 2021 od 10 hod.
Sluníčková výtvarná dílna – výtvarná dílna pro rodiny s men-
šími dětmi.

Pondělí 26. 4. 2021 od 10 hod.
Loutkové divadlo pro nejmenší, společně si připomeneme 
lidové pohádky, například O Červené karkulce, O kůzlátkách 
a O perníkové chaloupce.  

Vzhledem k současné epidemiologické situaci je třeba se 
na všechny programy dětského oddělení předem přihlásit 
u knihovnic Jany Roškotové nebo Aleny Budkové. Pokud 
budou programy povoleny, může být v knihovně pouze 
určený počet lidí. Pokud se stále ještě nebudeme moci se-
tkávat, probíhají programy online na platformě JITSI MEET. 
I v tomto případě je potřeba kontaktovat knihovnice, aby 
vám poslaly odkaz.
Kontaktní e-mail:
roskotova@knihovna-se.cz, budkova@knihovna-se.cz

VÝDEJNÍ OKÉNKO
Výdej předem objednaných výpůjček a jejich vracení je i při 
velmi tvrdých epidemiologických opatření knihovnám umož-
něn přes tzv. výdejní okénka. I sedlčanská knihovna své služ-
by tímto způsobem poskytuje. Nicméně se nejvíce těšíme na 
chvíli, kdy nám epidemiologové dovolí okénko odsunout…



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

 
MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY - program duben 2021

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

od čtvrtka 8. dubna                                                                                                                                      VÝSTAVA
Ve výstavní síni v přízemí pro vás připravujeme výstavní projekt, který budete moci navštívit, 

pokud to situace umožní, od čtvrtka 8. dubna.

SKANZEN VYSOKÝ CHLUMEC
Vznik a dvě století budování Muzea vesnických staveb

čtvrtek 8. dubna – neděle 13. června 2021
Městské muzeum Sedlčany, vstupné dobrovolné

Výstava ukazuje vznik a zejména proces budování Muzea 
vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci 
u Sedlčan v letech 2000–2020. Ve výběru jsou představeny 
nejzajímavější obytné, technické a hospodářské stavby trans-
ferované do skanzenu především ze Sedlčanska a Voticka. 
Lidová architektura regionu je zastoupena i národopisnými 
kresbami z fondů Městského muzea Sedlčany a Muzea Pod-
blanicka.
Významnou součástí výstavy je rovněž instalace interiéru ves-
nického obydlí na Sedlčansku z poloviny 19. století ze sbírek 
Městského muzea Sedlčany a Hornického muzea Příbram. 

Sbírkotvorná činnost vysokochlumeckého skanzenu je před-
stavena četnými etnografickými předměty, které zastoupí ve 
výběru interiérovou náplň stálých expozic jednotlivých staveb 
ve skanzenu. 
Cílem výstavy je v jistém komplexu představit více než 20 let 
budování Muzea vesnických staveb středního Povltaví ve Vy-
sokém Chlumci a zároveň nastínit doprovodné programy, pre-
zentaci jednotlivých skupin sbírek a zaměření stálých expozic 
tohoto skanzenu do budoucna.
Na výstavě spolupracovala Hornické muzeum Příbram, Měst-
ské muzeum Sedlčany a Muzeum Podblanicka.

PŘIPRAVUJEME:
Ve spolupráci s Veterán klubem Sedlčany výstavu k výročí založení. Zahájení výstavy v sobotu 19. června 2021.



Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové

HISTORIE

MÁSELNICE

1947–1948   
Podle zákona o jednotné škole byla 1. srp-

na 1948 oddělena dosavadní obecná škola 
od měšťanské jako škola národní. Prozatímní 
ředitelkou byla ustanovena Milada Pichová.

K budově gymnasia byly přistavěny další 
dvě třídy a ředitelna. Do všech místností 
a na chodby bylo zavedeno ústřední topení. 
Do učeben byl zakoupen nový nábytek. Dvě 
učebny používá v odpoledních hodinách 
hudební škola.

26. října 1947 byl slavnostně otevřen 
ústav za oficiální účasti ministerstva škol-
ství, Zemské školní rady a dalších úřadů. 
Předseda MNV Gustav Bohatý předal ústav 
zástupcům ministerstva školství a ti jej pak 
předali zatímnímu správci Jaromíru Klenko-
vi. V předvečer byla uspořádána slavnostní 

akademie v sokolovně. V budově ústavu 
byla otevřena výstavka české knihy a vý-
stavka o historii Sedlčan.

Na žádost MNV a na návrh profesorského 
sboru propůjčil ministr 
školství a osvěty ústavu 
čestný název Státní reálné 
gymnasium Dr. Františka 
Drtiny. Dr. Fr. Drtina byl 
význačný pedagog, který 
měl blízké vztahy k Sedl-
čanům, navštěvoval sedl-
čanskou školu a organizo-
val kulturní život studentů 
v Sedlčanech. Slavnosti se 
zúčastnil dr. Prokop Drti-
na, syn Dr. Fr. Drtiny.

Dramatický kroužek 

Máslo se v minulosti stloukalo ve vět-
šině venkovských i městských domác-
ností, kde měli k dispozici vlastní mléko. 
Proto byly máselnice běžným vybavením 
a během času vzniklo několik typů.

Původně měly podobu keramického 
soudkovitého hrnce s kvedlačkou, ty se 
vzácně užívaly až do 19. století. 

Nejrozšířenější byly stojaté máselnice 
zhotovené bednáři – vyšší, válcovité nebo 
kónicky se zužující nádoby stažené loub-
ky nebo obručemi. V nich se máslo stlou-
kalo pomocí pístu ve tvaru silné kruhové 
destičky s otvory, upevněné na dlouhém 
držadle, kterým se pohybovalo nahoru 
a dolů. Stojatá máselnice mohla mít ještě 
nasazenou horní část, tzv. vrchlík – nižší 
kónickou nádobu umístěnou tak, že širší 
strana vrchlíku byla nahoře a širší strana 
máselnice dole (viz muzejní exemplář).

Dalším typem byla soudková másel-
nice, která se k nám rozšířila na počát-
ku 17. století z Flander. Na podstavci byl 
upevněný soudek (mohla mít i jiný tvar 
– viz další muzejní exempláře) a klikou 
se poháněly lopatky na hřídeli uvnitř. 
Někdy se těmto máselnicím říká otáčivé 
– a někdy se oba tyto termíny používají 
k označení následující – mladší – varianty, 
která měla tvar soudku, držel ji podstavec 
a také se pomocí kliky otáčela, ale celá. Při 
otáčení se smetana uvnitř stloukala pře-
léváním, uvnitř nádoby mohlo být i pár 
zarážek z prkének, čímž se proces urychlil.

Posledním typem máselnice byla koléb-

ková (též kolíbavá). V hranatém truhlíku 
upevněném na dvou kolíbadlech se sme-
tana opět přelévala přes přepážky s otvo-
ry nebo malými mezerami.

Ve 20. století se začaly některé tyto tra-
diční máselnice pohánět malými motory 
namísto kliky. Stloukání másla trvalo pod-
le množství a kvality smetany v průměru 
pár desítek minut. Vyrobené máslo se buď 
přepouštělo, dalo se uskladnit a používalo 
se na vaření, nebo se ponechalo čerstvé, 
tvarovalo se ve formách a rovnou se jedlo.

Ke stloukání se pojila řada pověr, za-
říkání a speciálních modliteb. Před prv-
ním použitím nové máselnice se musela 
uklidit světnice a umýt stůl. Máselnice 
nesměla stát pod trámem a pod její dno 
se pokládalo něco železného nebo přímo 
růženec. Pokud první stloukání dopad-
lo dobře, hospodyně věřila, že tomu tak 
bude i nadále.

Zdroje: 
Vondruška V., Kopřivová V., Grulich T. Et-

nografický slovník 1. Praha : Národní mu-
zeum, 1987.

Vondrušková Alena. Jařmo, parkán, trdli-
ce. Praha : Grada, 2011.                                         -pž-

 Pozvánka na otevření gymnázia s rozepsaným programem.

Máselnice stojatá neboli tlučka, s vrch-
líkem.

Máselnice otáčivé, ve tvaru soudku 
a putny.

sehrál 13. a 14. prosince Drdovu hru Hrátky 
s čertem. Hra byla opakována 18. prosince 
v Krásné Hoře a 6. ledna v Kosově Hoře. 

Do všech tříd byl zaveden školní rozhlas.



Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
v aprílovém čísle Radnice bych se s vámi chtěla podělit za Sdružení o „trochu“ statistiky a za Toulavu 
o nové partnerství s turistickou oblastí Kraj Blanických rytířů.

„Statistika nuda je, má však cenné údaje, neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí …“ 
Věřím, že skoro každý z vás si při těchto slovech vybaví oblíbenou českou pohádku 

Princové jsou na draka, ze které tato písnička je. 
V minulém čísle Radnice jsem vás informovala o tvorbě strategických dokumentů pro 

8 obcí Sdružení, na kterých momentálně pracujeme. Při jejich tvorbě získáváme zajíma-
vá statistická data, o která bychom se s vámi chtěli podělit. Zpracovala Lenka Štěpánová 
Zítková.

STATISTICKÁ DATA
Z OBCÍ SEDLČANSKA

NAVÁZÁNÍ
SPOLUPRÁCE

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

Turistická oblast Toulava a sousední Kraj 
Blanických rytířů, který se rozkládá od 
Blaníku až k Vojkovu, uzavřely partnerství. 
Společná je pro nás nejen touha ukazovat 
lidem krásná zákoutí našeho kraje a pod-
porovat cestovní ruch a tak i podnikání 
v regionu, ale i zájem posouvat dál oblast 
na společných hranicích, známou pod ná-
zvem Česká Sibiř - Voticko, Miličín, nebo 
Střezimíř s úžasnými výhledy. Právě pro-
dukt Česká Sibiř by mělo být jedno ze spo-
lečných témat, značka, která by neměla 
zapadnout. Rádi bychom nabídli tematic-
ké cyklovýlety i pěší okruhy, časem i Mu-
zeum železnice ve Střezimíři a především 
cyklostezku po bývalém drážním tělese. 
Dalším klíčovým projektem budou dálkové 
trasy do Prčice, které povedou z Tábora, 
Mladé Vožice, Sedlčan, případně z Vlašimi 
a vytvoří hustou síť stezek. Spolupráce je 
na úplném začátku, proto se budeme těšit 
na společné projekty a spolupráci.

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

Počet obyvatel v obcích dle sčítání lidu od roku 1869 do 2011

Počet domů v obcích dle sčítání lidu od roku 1869 do 2011



HVĚZDÁRNA / UPOZORNĚNÍ 

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH

V průběhu dubna nabídne Velká medvě-
dice, jejíž jasné hvězdy tvoří seskupení Vel-
kého vozu, několik zajímavých galaxií. Nej-
známější z nich M82 má vřetenovitý tvar, 
na který se díváme z boku. Jádro galaxie je 
aktivní pravděpodobně za přičinění masivní 
černé díry v jejím středu. Hned v soused-
ství a v zorném poli dalekohledu hvězdárny 
uvidíme spirální galaxii M81, jak je na vlo-
ženém snímku převzatém z NASA HTS te-
leskope. Dostupné k přímému pozorování 
jsou rovněž galaxie M103 poblíž levé dolní 
hvězdy korby vozu a galaxie M108 poblíž 
pravé dolní hvězdy korby. V blízkosti M108 
lze za dobrých pozorovacích podmínek spa-
třit planetární mlhovinu M97 známou jako 
Soví mlhovina, která k nám posílá světlo ze 
vzdálenosti 1,3 tisíce sv.r. 

V sousedství Velkého vozu pod jeho ojí 
se nachází nenápadné souhvězdí Honicích 
psů. Zde z pěti galaxií je jistě nejnápadnější 
M51 v podobě víru. V jižní části souhvězdí 
je k vidění i malým dalekohledem kulová 
hvězdokupa M3. I když svítí ze vzdálenosti 
34 tisíc sv.r. rozeznáme větším dalekohle-
dem i jednotlivé hvězdy jinak v mlhavém 
obláčku při malém zvětšení.

Pokud dubnový pozorovací program za-
světíme galaxiím, tak nemůžeme vynechat 
souhvězdí Panny, které se večer nachází 
nad jihozápadním obzorem. Zde je velká 
skupina pozorovatelných galaxií tvořící ga-
laktickou kupu, ke které patří i naše Mléčná 
dráha. Asi nejznámější z nich M87 je galaxií, 
u které centrální velmi hmotná černá díra, 

hmotností se vyrovná deseti miliardám 
sluncí, byla poprvé zmapována pomocí 
spojených sil několika radioteleskopů.

Nad východním obzorem nabídne sou-
hvězdí Herkula asi nejsledovanější kulovou 
hvězdokupu M13 a méně nápadnou hvěz-
dokupu M92.

Z uvedeného výčtu vzdálených galaxií je 
vidět, že duben budeme věnovat vzdále-
ným galaktickým světům.

POZOROVACÍ PROGRAM 
PRO VEŘEJNOST

Hvězdárna otevřena každý pátek a so-
botu od 20 hod. do 23 hod. pokud je as-
poň polojasno, kdy v mezerách mezi mraky 

Kamenictví      M-KÁMEN
M. Mašek, Sedlčany 329

tel.: 777 55 11 74
www.mkamen.cz              masek.kamen@seznam.cz

nové hroby, pomníky,
doplňky

čištění a renovace
hrobů

sekání a obnova
písma

konzultace zdarma

INZERCE

můžeme spatřit vybrané objekty. Při větší 
oblačnosti nebo zcela zatažené obloze je 
hvězdárna uzavřena. V případě nejasných 
podmínek, volat 777 285 444.

Měsíc – Na večerní obloze v pátek nebo 
sobotu 23., 24. a 30. dubna. 

Planety – Na konci měsíce nad severo-
západním obzorem Merkur a Venuše. Na 
večerní obloze Mars. Uran. Ráno nad jiho-
východním obzorem Jupiter a Saturn.

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

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

UPOZORNĚNÍ
Vzhledem ke stále trvajícím hygienickým 

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

 František Lomoz

OPĚTOVNÉ
UPOZORNĚNÍ

na výzvu Města Sedlčany k podání žá-
dostí o poskytnutí podpory na výstav-
bu domovních čistíren odpadních vod, 

zveřejněnou v únorové Radnici.
Žádosti o poskytnutí podpory je mož-
né podat v období do 30. června 2021, 
případně do vyčerpání alokace finanční 
částky (200 000 Kč). Podpořené projek-
ty musí být realizovány nejpozději do 
31. prosince 2021 (uvedeny do trvalého 
provozu).



ŠKOLSTVÍ

PROPOJKA V ZIMĚ NEZAMRZLA
Skončila zima a učitelé 2. ZŠ Propojení za-

tím marně čekají na návrat svých žáků do tříd. 
Zanedlouho se uskuteční zápis budoucích 
prvňáčků, ti se v září snad už se svými učitel-
kami, třídami a odbornými učebnami seznámí 
opravdu fyzicky, nejen prostřednictvím vir-
tuální prohlídky „Budu prvňáčkem“ umístě-
né na webu školy, což je nyní bohužel jediná 
možnost... 

Život ve škole se během zimy však nezasta-
vil. Vypečený projekt aneb Cesta chleba na náš 
stůl je název dlouhodobé celoškolní aktivity, 
která začala na podzim orbou a setím obilí. 
Projekt nyní pokračuje dál i bez naší přítom-
nosti, obilí roste a těší se spolu s námi na bu-
doucí sklizeň. 

Uskutečnit se pochopitelně nemohl na-
plánovaný lyžařský kurz, ale zhruba 20 párů 
školních běžek i s holemi a botami  během 
několika dní alespoň našlo svůj dočasný nový 
domov u zájemců z řad žáků; těm pak vybave-
ní posloužilo i během jarních prázdnin. 

Pandemie nepřerušila tradiční besedy pro 
rodiče a veřejnost, i když formou online: prv-
ní byla výuka matematiky podle profesora 
Hejného, další se školní psycholožkou a také 
s učitelkami budoucích 1. tříd na téma „meto-
dy čtení“. Nazmar nepřišla ani výtvarná štafe-
ta, celoškolní projekt zahájený na podzim, kdy 
ještě bylo možné přidat ruku k dílu. Všem žá-
kům byla k dispozici plátna během úředních 
hodin a v rámci střídavé výuky, výsledkem ma-
lování za použití různých technik bylo 11 děl. 
Ta je možno zhlédnout prostřednictvím vir-
tuální výstavy na stránkách školy.   Výtvarnou 
dílnu využívali v době dočasného pobytu ve 
škole hlavně prvňáčci a druháčci pod vedením 
školní asistentky Simony Šeleverové, jejíž akti-
vity při práci se dřevem byly zaštítěny organi-
zací MAS. Děti tvořily různé dřevěné výrobky, 
jako inspirace jim sloužila témata vyučovacích 
hodin (ježek, loď, sova, kočky, berušky, krychle 
a kvádry, procvičení abecedy a zlomků). Rozví-

jely tak svou zručnost, ale zároveň rozšiřovaly 
své znalosti, když pojmenovávaly jednotlivé 
předměty či využívaly teorii geometrie. Díky 
nové přístavbě lze v dílně vést hodinu s celou 
třídou. 

Naši nejmenší však nezaháleli ani v jiných 
oblastech. Žáci prvních tříd mohli po celý le-
den a únor chodit do školy a učit se prezenčně 
ve třídě pod vedením svých učitelek. Udělali 
spoustu práce, výuka byla intenzivní, pestrá 
a radostná. Vedle činností a her ve třídě se 
s velkým úspěchem setkaly také delší vycház-
ky do okolí města a díky sněhové nadílce do-
šlo i na bobování a stavby ze sněhu. Radost 
z pořádné zimy byla veliká a děti si ji oprav-
du užily.  S nadšením si také vyzkoušely herní 
prvky na nově vybudovaném dětském hřišti na 
pískovně, kam děti chodily nejen s družinou, 
ale i během vyučování. Zde pod dohledem 
paní učitelky předváděly svou sílu, obratnost, 
ale také odvahu. I druháci se během ledna 
a února dopoledne naplno učili. Při dodržo-
vání všech bezpečnostních pravidel probírali 
tvrdé i měkké souhlásky, sčítání i odčítání do 
100, orientaci na 
mapě ČR. Společně 
přečetli nádhernou 
knihu Nezbedníci. 
Celý měsíc  si bo-
bováním a stavě-
ním sněhuláků na 
Šiberném vrchu 
užívali zimu plnou 
sněhu. V rámci pá-
rové výuky s paní 
vychovatelkou Ha-
nou Suchou pro-
cvičovali pomocí 
výukových pro-
gramů na iPadech 
párové souhlásky 
i bublavou mate-

matiku. Posledních 14 dnů prezenční výuky  se 
dokonce testovali třemi různými druhy testů 
a stali se na chvíli mediálními hvězdami několi-
ka televizních stanic. Zajímavými aktivitami se 
může chlubit i družina, děti s vychovatelkami 
vyráběly ledové ozdoby, sáňkovaly, prováděly 
„pokusy“...

Vylepšování distanční výuky
Ve spolupráci pedagogů vznikl manuál pro 

distanční výuku na Propojce. Jeho hlavním cí-
lem je nastínit postupy práce ze strany učitelů, 
dětí a rodičů tak, aby byli všichni zúčastnění 
co nejspokojenější. Dochází v něm k vymezení 
povinností, rad i postupů. Manuál je možné 
spatřit na stránkách školy. Zavedeny byly i tzv. 
dobrovolné online hodiny, do kterých se mo-
hou přihlásit  zájemci buď o rozšiřující učivo, 
nebo o dovysvětlení látky. Tyto hodiny jsou 
výborným nástrojem pro individualizaci výuky. 
Kromě rozhraní Google využívají učitelé a děti 
i další aplikace. Jde například o ScioDat, Umí-
me to, AlfBook, Wordwall (aplikace pro výuku 
angličtiny) či SpeechTech (žáci jejím prostřed-
nictvím mohou převést text na mluvené slo-
vo), v dějepisu pracují badatelskými metoda-
mi v prostředí HistoryLab. Učitelé komunikují 
i mezi sebou, pro jejich vzájemné videohovory  
se vžil název „Schůzky po drátku“. Online pro-
středí zasáhlo i tělesnou výchovu - žáci dostá-
vají prostřednictvím týdenních plánů nejrůz-
nější sportovní výzvy, jejichž plnění zapisují do 
přiložených formulářů. Mohou se tak ucházet 
třeba o zisk odznaku všestrannosti či olympij-
ského diplomu stejně jako při prezenční výuce.

Nyní jsou všichni opět na distanční výuce, ze 
všech sil se snaží co nejlépe pracovat z domo-
va, rodiče  pomáhají a zaslouží poděkování. Už 
se moc těšíme, že se brzy dočkáme znovuo-
tevření škol a návratu do školního kolektivu.                                         
                                                       2. ZŠ Propojení



SČÍTÁNÍ LIDU

SČÍTÁNÍ LIDU TROCHU JINAK
Na jiném místě periodika Radnice uvádíme 

některá praktika pro účastníky sčítání.
Pojďme však společně nahlédnout do his-

torie sčítání lidu a majetku, které je staré 
téměř jako lidstvo samo a následně si připo-
meňme podstatné z pohledu dopadu sčítání 
na udržitelnost úrovně městem poskytova-
ných služeb a rozvoje společně užívaných 
statků ve městě Sedlčany. 

Již každý náčelník kmene dobře věděl, 
s kolika lovci skolí zvěř, taktéž zda je schopen 
porazit svého protivníka s určitým počtem vo-
jáků a zbraní které má, i to, když se věc podaří, 
zda bude dost kořisti pro všechny, jako výplaty 
za prokázané služby. Panovníci chtěli mít pře-
hled o tom, komu vládnou, kolik lidí mohou 
poslat do války nebo kolik zlata a stříbra vy-
berou z daní. Sčítání lidu mělo také za násle-
dek řadu revolučních změn v dějinách lidstva 
i naší země. Vzpomeňme narození Ježíše Kris-
ta, zavedení příjmení, označování obytných 
domů čísly, nebo dokonce sčítání podnítilo 
vznik myšlenky na objevování „nových zemí“, 
případně v české kotlině dalo vzniknout budě-
jovickému Budvaru. Podle Evangelia se Ježíš 
narodil v Betlémě právě kvůli sčítání lidu, kte-
ré nařídil římský císař Augustus.

Při sčítání lidu v roce 1890 nastala podle 
dobových zpráv v tehdejším Měšťanském 
pivovaru v Českých Budějovicích situace, při 
které představitelé pivovaru naléhali na za-
městnance, aby se přihlásili k německé ná-
rodnosti a k německému jazyku. Je známo, 
že čeští zaměstnanci začali klást velmi silný 
odpor, který způsobil to, že je vedení pivo-
varu vyzvalo, ať si tedy založí pivovar vlastní, 
když se nechtějí podvolit. Čeští zaměstnanci 
uposlechli a v roce 1896 zahájil budějovický 
Budvar produkci oblíbeného piva.

Když zůstaneme u historie, je známo, 
že další zlomové sčítání lidu, tažného dobytka 
a domů, které se konalo v roce 1770, bylo re-
alizováno na základě vyhlášeného císařského 
ediktu Marie Terezie. Pro potřeby zdárného 
výsledku sčítání bylo poprvé v našich zemích 
uloženo očíslovat všechny domy a po tomto 
sčítání již bylo zakázáno měnit si svá příjmení. 

Oficiálně se totiž do této doby používala 
pouze křestní jména, která lidé doplňovali 
zpravidla podle vlastností, povolání, vzezření, 
transportu, či postojů daného člověka dovět-
kem (mladý, kolář, rybný, malý, nový,…). Do 
této doby „přízviska“ nebyla oficiálně nikde 
zakotvena a mohla se měnit. Teprve v roce 
1770 bylo jasně stanoveno, že příjmení se už 
dále nesmějí měnit, z čehož vlastně vyplynula 
jejich dědičnost. 

Pokud se tenkráte snažil někdo vyhnout sčí-

tání, mohl být potrestán až dvěma roky prací 
na stavbách (většinou se jednalo o pevnosti, 
ochranné zdi), a pokud někdo zatajil majetek, 
který byl předmětem sčítání, mohl mu být 
zkonfiskován.

Sčítání uskutečněné v roce 1869 je pova-
žováno za první moderní sčítání na našem 
území. Zákonem byla stanovena desetiletá 
perioda všech dalších sčítání s tím, že se mu-
sela konat vždy ze Silvestra na Nový rok. Toto 
sčítání vycházelo z doporučení a zásad, které 
stanovil mezinárodní kongres uskutečněný 
v Bruselu v roce 1853. Porušení tohoto záko-
na bylo sankcionováno pro ty, co žádané úda-
je odmítli poskytnout, případně uvedli údaje 
nepravdivé. Pokuta byla stanovena v rozmezí 
1 - 20 zlatých. Povinný poskytovatel mohl být 
odsouzen až ke čtyřem dnům šatlavy.

V České republice se od té doby desetiletá 
perioda sčítání stále dodržuje. Výjimkou byl 
pouze rok 1940, a to s ohledem na světovou 
válku. 

Dne 6. srpna 2020 byl ve Sbírce zákonů pu-
blikován pod č. 332/2020 Sb. zákon o sčítání 
lidu, domů a bytů v roce 2021, který v návaz-
nosti na přímo použitelná evropská nařízení 
upravuje působnost správních orgánů v oblasti 
sčítání, práva a povinnosti osob v souvislosti 
se sčítáním, přípravu sčítání, způsob získávání 
údajů a jejich zpracování, a nakonec také zpří-
stupnění výsledků sčítání. Evropskými nařízení-
mi, na něž uvedený zákon navazuje, se zavádí 
pojem „referenční rok“ a program statistických 
údajů a metadat pro sčítání lidu, domů a bytů.

Česká republika má totiž, v souladu s evrop-
skou legislativou, povinnost poskytovat Evrop-
ské komisi, potažmo Statistickému úřadu Evrop-
ské unie Eurostatu, v desetiletých intervalech 
souhrnné údaje o obyvatelstvu, domech a by-
tech získané prostřednictvím sčítání lidu, domů 
a bytů. Referenční rok přitom připadá vždy 
na začátek každého desetiletí. Cílem zákona je 
poskytnout právní úpravu umožňující provést 
sčítání lidu, domů a bytů v tomto roce. V pod-
statě se jedná o vytvoření právního, organizač-
ního, technického a logistického rámce nezbyt-
ného pro úspěšný průběh přípravy a provedení 
sčítání, tedy pro sběr údajů, jejich zpracování 
a pro distribuci výsledků uživatelům.

Při sčítání má jít o zjištění údajů o obyvatel-
stvu, o jeho demografických, sociálních a eko-
nomických charakteristikách, o domácnostech, 
o úrovni bydlení a o struktuře domovního a by-
tového fondu k určitému rozhodnému okamži-
ku na území daného státu. Údaje se získávají 
a zpracovávají k jednomu datu, ve vzájemných 
vazbách a ve stanoveném územním členění.

Oproti jiným zemím, například Rakousku, 

se připravované sčítání bude realizovat za ak-
tivní účasti veřejnosti. Ovšem k určitému po-
kroku přece jen dochází. Kupříkladu při před-
chozím sčítání v roce 2011 lidé vypisovali tři 
listy s 47 údaji, v tomto roce budou uvádět 
o dvě desítky údajů méně do dvou listů. Údaje 
musejí být platné k půlnoci 26. března, takže 
třeba člověk, který má narozeniny 27. března 
a bude ve dnech následných formulář vyplňo-
vat, napíše do kolonky „věk“ o rok méně, než 
kolik mu v tu chvíli skutečně bude. Údaji, které 
nejsou vyžadovány, zpracovatel již disponuje, 
neboť jsou uvedeny v databázi různých regis-
trů a právě odtud budou přeneseny, resp. spá-
rovány na rodné číslo.

Jedním z důležitých údajů, které přinese toto 
sčítání, a které se stanou údaji referenčními 
o dané obci, je počet obyvatel. Město Sedlčany 
se dlouhodoběji potýká se statisticky význam-
ným úbytkem obyvatel zde hlášených k trva-
lému pobytu. Přírůstek počtu obyvatel za sle-
dované období narozením a přistěhováním je 
menší než úbytek počtu obyvatel úmrtím nebo 
odstěhováním. V demografickém slova smyslu 
jsou za součást tzv. pohybu obyvatelstva pova-
žovány také potraty a další informace.  

Právě podle údaje o trvalém pobytu je na-
staven poměrně složitý systém rozpočtového 
přerozdělování daní. Mimo jiné jsou obce roz-
děleny do čtyř skupin podle počtu obyvatel, 
přičemž těmto skupinám jsou zákonem přiřa-
zeny určité koeficienty (méně obyvatel zname-
ná nižší koeficient), podle kterých jsou vybrané 
daně centrálně přerozdělovány. Navíc v tomto 
systému za každého občana nad spodní hranici 
limitu jednotlivých kategorií obec obdrží další 
prostředky. Jinými slovy, pokud má město více 
obyvatel s trvalým pobytem, potom obdrží více 
prostředků, přičemž na občany, kteří zde bydlí 
a užívají společná zařízení a služby, avšak zde 
nejsou k trvalému pobytu přihlášeni, obec do 
svého rozpočtu v tomto systému finanční pro-
středky neobdrží. Jak známo udržet např. pro-
voz společného vodovodu, kanalizace, společ-
né čistírny odpadních vod, ale i třeba úroveň 
prostředí základního školství, nabídky kultury, 
sportovního vyžití a zařízení, jako i kvalitu povr-
chu chodníků, komunikací, zajištění ploch pro 
parkování, výsadbu a údržbu zeleně, veřejné 
osvětlení a v neposlední řadě zajistit pořádek 
a bezpečnost ve městě a další důvodné poža-
davky občanů stojí nemalé finanční prostředky. 
Stačí nahlédnout do zveřejněného rozpočtu.

Z tohoto pohledu je dobré, pokud zde již 
bydlíte a uvažujete se přihlásit k trvalému po-
bytu v našem městě, tak neodkladně učinit, 
neboť je ten nejvhodnější čas. 

Ing. Vojtěch Hlaváček



ODBOR INVESTIC

ČINNOST ODBORU INVESTIC MĚSTSKÉHO ÚŘADU SEDLČANY

Hlavní činností Odboru investic Měst-
ského úřadu Sedlčany je uskutečnění vizí 
vedení města spočívající v realizaci záměrů 
v oblasti investiční výstavby. Pod pojem in-
vestiční výstavba lze v tomto ohledu zařadit 
široký rozsah staveb od významných budov, 
sportovišť, inženýrských sítí, komunikací až 
po opravy a rekonstrukce menšího rozsahu. 

Odbor investic k tomuto účelu návr-
hy nejen sám vytváří, ale také zpracovává 
a shromažďuje podněty občanů a měst-
ských organizací. Návrhy jsou poté předlo-
ženy vedení města, které rozhodne o jejich 
prioritním zařazení do rozpočtu, úpravě 
a přepracování či uschování do dalších let.

Každý, kdo má zkušenosti s výstavbou 
třeba i jednoduché stavby uzná, že od zá-
měru k realizaci stavby vede dlouhá cesta, 
která je často i několikanásobně delší, než 
je doba samotné výstavby, nehledě na to, 
že i po dokončení následuje další řada po-
vinností, které musí stavebník splnit pro 
užívání stavby. Pokud je navíc stavba spo-
lufinancována z dotací, je od poskytovatele 
dotace kladen důraz na doložení účelnosti 
vynaložených dotačních prostředků a zajiš-
tění udržitelnosti projektu. A právě v tom 
tkví hlavní náplň činnosti Odboru inves-
tic. Jedná se o rozmanitou práci uvádění 
jednotlivých projektů takzvaně do života. 
Od zpracování vizí, které jsou schváleny 
volenými zástupci města, skrz přípravu pro-
jektových dokumentací a dokladů pro získá-
ní nezbytných povolení pro hladký průběh 
správního řízení vedoucího k povolení stav-
by. Pokud je některý z připravovaných pro-
jektů v souladu s výzvou řídícího orgánu pro 
poskytování dotací, Odbor investic zajistí 
vypracování žádosti o dotaci a její násled-

nou administraci k zajištění spolufinanco-
vání projektu z jiného než vlastního zdroje. 

Ve chvíli, kdy je zajištěno jak financová-
ní projektu tak i jeho povolení správními 
orgány přistupuje Odbor investic k usku-
tečnění výběrového řízení na dodavatele. 
V souvislosti se změnami v zákoně o za-
dávání veřejných zakázek přešlo město 
v předchozích letech na zelektronizování 
veškerých činností vykonávaných v tomto 
směru. V této chvíli končí přípravná část 
životního cyklu projektu a začíná jeho rea-
lizace. Odbor investic je v kontaktu se sta-
vebníky a zajistí dohled nad realizací sta-
veb pravidelnými kontrolami na místě. Po 
převzetí dokončené stavby následuje opět 
komunikace se správními orgány, kolauda-
ce a uvedení staveb do provozu. V případě 
projektu spolufinancovaného z dotací je 
pro poskytovatele nutné dokladování mo-
nitoringu po dobu udržitelnosti projektu. 
Tyto procesy jsou zpravidla oproti soukro-
mým investicím svázány přísnými předpisy 
pro nakládání s veřejnými prostředky a tím 
i administrativně složitější a nákladné.

O zařazení investičních akcí k realizaci 
rozhodují volení zastupitelé města a díky 
politické stabilitě v Sedlčanech mohly být 
realizovány i nutné akce, které se připravo-
valy napříč několika volebními obdobími, 
jako je například nejdůležitější akce po-
sledních let Přivaděč pitné vody Benešov 
– Sedlčany, připravovaná od prvních let 
21. století a dokončená v době rekordního 
sucha roku 2015. Díky této stavbě a zásluhám 
tehdejšího starosty v Sedlčanech se obča-
né v předchozích letech nemuseli potýkat 
s následky sucha. Voda, bohužel, v některých 
lokalitách ČR není zdaleka samozřejmostí.

Někdy oprávněné a jindy úsměvné dis-
kuse mezi občany, které investice jsou pro 
město potřebné a které zbytečné, proč se 
staví to a ne něco jiného, mohou mít často 
prosté vysvětlení, které je Odbor investic 
schopen občanům města podat. Postačí 
prostá žádost o vysvětlení e-mailem nebo 
podaná jinou formou. Jsou plány a projek-
ty, které komplikují nedořešené majetkové 
záležitosti a zájmy, legislativní požadav-
ky, některé projekty se jeví jako příliš ná-
kladné a nedaří se získat spolufinancování 
nebo se naopak podaří získat spolufinan-
cování, a tudíž je potřebné podporovanou 
akci právě z tohoto důvodu upřednostnit, 
případně jsou akce, které musí ustoupit na 
úkor větší naléhavosti a potřebnosti jiným 
projektům. 

Vedení města prostřednictvím Odboru 
investic uspokojuje své strategické cíle, zá-
jmy občanů, požadavky legislativy a potře-
by údržby vlastněného majetku. V tomto 
ohledu nachází rovnováhu mezi rozmani-
tými požadavky a snaží se zajistit atraktiv-
ní prostředí pro život, vzdělání, volný čas 
apod. Významným rokem v tomto ohledu 
byl rekordní rok 2019, kdy město zrealizo-
valo stavbu autobusového nádraží, parko-
višť a komunikací, parku Pod Nemocnicí, 
přístavbu učeben základní školy, zateplilo 
4 bytové domy, dokončilo zasíťování a ko-
munikace v zóně U Háječku, zahájilo stavbu 
atletického stadionu a zrealizovalo řadu dal-
ších menších staveb. Tento rozsah investic 
sice kvůli následujícím celospolečenským 
problémům nemohl být v roce 2020 zopa-
kován, ale je ukázkovým příkladem vyváže-
nosti naplňovaných potřeb občanů města 
na vzdělání, společenský život, sportování, 
bydlení, cestování nejen za prací apod.

I přes významné zkrácení finančních pro-
středků pro investice od roku 2020 nedošlo 
k utlumení činnosti Odboru investic a jsou 
připravovány další projekty a pro ně zajišťo-
vána finanční spoluúčast z dotací. V letoš-
ním roce 2021 jsou k realizaci připraveny 
stavební úpravy prostor užívaných Centrem 
Petrklíč v budově mateřské školy Sokolov-
ská č. p. 580 za přispění IROP, stavba par-
kourového a workoutového hřiště v Luční 
ulici z programu MMR ČR, komunikace 
k připojení stavebních parcel na Roudném 
a další řada menších staveb a oprav majet-
ku města. Odbor investic nadále připravuje 
k realizaci projekty a plány, na které může 
přijít čas v následujících rozpočtových ob-
dobích. 

Ing. Aneta Šnellerová, Ing. Tomáš LangerPřístavba 2. ZŠ Propojení.
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28. října 9, Sedlčany, tel.: 777 912 415

INZERCE

Sedlčany, 4. března 2021 – Od 1. března funguje v Kulturním 
domě Josefa Suka v Sedlčanech na adrese Havlíčkova 514 nové 
Velkokapacitní očkovací místo, kde probíhá očkování proti one-
mocnění COVID-19. V současné době jsou očkováni  pedagogičtí 
pracovníci a osoby ve věkové skupině 70+. 

Provozní doba očkovacího centra je nyní od 7 do 15 hodin 
od pondělí do pátku, bude se ale postupně přizpůsobovat poptáv-
ce po očkování a počtu dodaných vakcín. Zdravotníci Velkokapa-
citního očkovacího místa v Sedlčanech jsou schopni naočkovat až 
500–600 osob denně. Odhadují však, že v průběhu prvních 14ti 
dnů v březnu  bude počet očkovaných lidí kolem 200 za den.

„Při návštěvě centra zájemce o očkování naviguje administra-
tivní personál Nemocnice Sedlčany. Snažíme se, aby průchod 
očkovacím centrem byl co nejhladší a rychlý. Očkovaní dostanou 
před a v průběhu očkování všechny potřebné informace. Zájemci 
o očkování nemusejí mít obavy z nákazy, protože očkovací místo je 
speciálně navrženo tak, aby zajistilo maximální bezpečnost,“ do-
dává koordinátor očkování a prim. MUDr. Sergej Jurčenko, lékař-
ský ředitel Nemocnice Sedlčany, kterou provozuje skupina VAMED 
MEDITERRA.

Registrace probíhá přes rezervační systém Ministerstva zdra-
votnictví (https://registrace.mzcr.cz/). Pro detailní informace 
k očkování volejte informační linku ke koronaviru 1221 nebo infor-
mační linku Středočeského kraje 800 710 710. 

NEMOCNICE SEDLČANY 1. BŘEZNA OTEVŘELA 
NOVÉ VELKOKAPACITNÍ OČKOVACÍ MÍSTO (VOČM)

„Věříme, že očkování u nás bude probíhat hladce a bez problé-
mů, z naší strany jsme pro to udělali maximum,” uvedl Ing. Václav 
Nedvídek, ACCA, provozní ředitel Nemocnice Sedlčany.

Kontakt pro další informace
PhDr. Petra Plutnarová , Marketing & Communication Manager 
Email: komunikace@mediterra.cz



OHLÉDNUTÍ ZA TRADIČNÍM SPLOUVÁNÍM MASTNÍKA V MINULÝCH LETECH


