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Osádka amerického džípu příslušníků 4. tankové divize
před kamýckou farou proti Zemanovu statku dne 9. 5. 1945.

Křižovatka s dvojjazyčnými směrovými ukazateli u Obořiště.

Sovětští vojáci v květnu 1945 v Počepicích.

V měsíci květnu uplyne 76 let od konce 2. světové války a osvobození našeho města od německých okupantů. Na dobových fotografiích, které nám přibližují tuto významnou událost, jsou zachyceni vojáci americké armády v Kamýku nad Vltavou, vojáci Rudé armády
v Počepicích a mladá cyklistka míjející ještě nedávné typické dvojjazyčné směrové ukazatele na křižovatce nedaleko Obořiště u Dobříše.
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SLOVO STAROSTY

VYJÁDŘENÍ K PROVOZU ORDINACE
MUDR. OLGA BURIANOVÁ, s. r. o.

Uvědomuji si, že dlouhodobý velmi omezený nouzový provoz ordinace lékařky Olgy Burianové díky jejímu vážnému zdravotnímu stavu je
obrovský problém pro všechny její pacienty.
Bohužel možnosti města jak tuto nepříznivou situaci řešit jsou prakticky nulové. Především je třeba si uvědomit, že ze zákona jsou za zajištění
zdravotní péče odpovědné zdravotní pojišťovny (zákon č. 48/1997 Sb., zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění). První věta § 46
zákona zní: Zdravotní pojišťovna je povinna zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům včetně místní a časové dostupnosti. Uzavření smlouvy poskytovatele zdravotních služeb
je podmíněno výběrovým řízením, které vyhlašuje způsobem v místě obvyklým krajský úřad.
V případě ordinace MUDr. Olgy Burianové, kde přetrvávaly problémy zajišťování zdravotní péče, bylo krajským úřadem po dohodě se zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem zdravotní péče vyhlášeno 25. ledna 2021 výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Ve stanovené lhůtě do 8. března 2021
se nikdo nepřihlásil. Bylo iniciováno vyhlášení dalšího výběrového řízení v termínu
od 17. března 2021 do 30. dubna 2021.
O těchto krocích jsme informováni pracovníky Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Středočeského kraje a konzultujeme je s Ing. Pavlem Pavlíkem, radním Středočeského kraje pro
zdravotnictví, který je velmi vstřícný, ale bohužel i kompetence krajského úřadu jsou velmi
omezené. Rozhodující slovo mají zdravotní pojišťovny. Pokud se ani do druhého výběrového
řízení nepřihlásí žádný uchazeč, nastává velký problém. Od 1. května bude přerušena činnost
ordinace. Dosavadní klienti ordinace mají dvě možnosti. Buď se domluví s jiným praktickým
lékařem, který je převezme do evidence a vyžádá si vydání zdravotní dokumentace, nebo
se obrátí na svou zdravotní pojišťovnu a ta mu zajistí jiného lékaře, ale bohužel to nemusí
být v místě bydliště. Jedinou výhodou přerušení činnosti na rozdíl od ukončení činnosti je,
že zdravotní dokumentace pacientů zůstane dostupná pro nového praktického lékaře ve stávající ordinaci. V případě ukončení činnosti bude dokumentace převzata krajským úřadem
a o dalším osudu rozhodnou zdravotní pojišťovny.
Vzhledem k tomu, že pan Ing. Pavlík, ale i já, jsme neustále kontaktováni právem nespokojenými občany, dohodli jsme se s panem radním Středočeského kraje, že svoláme
na radnici schůzku se zástupci nespokojených pacientů MUDr. Burianové. Setkání se uskutečnilo ve středu 14. dubna a zúčastnil se ho i pan Ing. Jiří Burian, který přítomné podrobně
informoval o všech krocích, které v posledních měsících pro obnovení činnosti vykonal. Bohužel atestovaného lékaře zatím nesehnal a žádný se ani nepřihlásil do prvního výběrového
řízení. Možnosti, jak činnost ordinace zajistit je, že zdravotní péči bude poskytovat neatestovaný lékař, ale to lze pouze s odborným dohledem atestovaného lékaře. Všeobecná zdravotní
pojišťovna pro Středočeský kraj má ovšem nastavená vnitřním předpisem pravidla, která nejsou v praxi realizovatelná. Dohlížející lékař by v ordinaci musel trávit 50% pracovní doby! Pak
by ale nemohl plnohodnotně pracovat ve své ordinaci. Pan Ing. Pavlík toto bude rozporovat
na vyvolané schůzce s ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny Ing. Zdeňkem Kabátkem.
Pokud uspěje, bude výrazně větší naděje na obnovení činnosti ordinace MUDr. Burianové.
Ing. Miroslav Hölzel
starosta města

CENÍK INZERCE:
1/4 str. – 2 000 Kč
1/2 str. – 3 500 Kč
celá strana – 5 000 Kč
Jedno opakování sleva 5 %,
více opakování sleva 10 %.
Ceny bez 21 % DPH.
Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce.
Vyřizuje:
Městský úřad Sedlčany,
tel.: 734 259 387, 318 821 158,
bucinska@mesto-sedlcany.cz
Uzávěrka příštího čísla je v pátek 7.5.2021

19. dubna 2021 uplynulo 76 let od sestřelení amerických bombardérů německými stihačkami
nad Sedlčany. Věnec k památníku u Hradišťka položili starosta Ing. Miroslav Hölzel a místostarosta Mgr. Zdeněk Šimeček.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

JAK POSTUPOVAT, KDYŽ POTŘEBUJETE POVOLIT STUDNU
NEBO DOMOVNÍ ČOV
Tuto agendu řeší vodoprávní úřad, který
je součástí Odboru životního prostředí MěÚ
Sedlčany.
Pokud se dostanete do situace, že chcete
zhotovit novou studnu nebo domovní ČOV,
potřebujete v první řadě kontaktovat projektanta vodních staveb nebo hydrogeologa,
který s Vámi probere Vaše požadavky, obvykle přímo na místě, navrhne pro Vás řešení
a následně zhotoví projektovou dokumentaci včetně hydrogeologického posouzení (pro
vypouštění z ČOV do potoka se hydrogeolog
nevyjadřuje). S projektantem se obvykle můžete domluvit, že za Vás zařídí i ostatní podklady pro podání žádosti, pokud si je budete
zařizovat sami, musíte udělat následující:
1) Jednu projektovou dokumentaci zašlete
spolu s volně napsanou žádostí o stanovisko
na Povodí Vltavy, s. p., závod Dolní Vltava,
Grafická 36, 150 21 Praha 5. Lze to také učinit elektronicky na adresu podatelna@pvl.
cz (přiložíte jen situační výkres a slovní popis
o co se jedná a na jakém pozemku).
2) Přes internet si zjistíte informace o výskytu sítí technické infrastruktury v místě budoucí stavby – vždy ČEZ Distribuce, ČEZ ICT
Services, Telco Pro Services, CETIN, GasNet
(www.cezdistribuce.cz, www.cetin.cz, www.
gasnet.cz ) případně další např. obec
3) Vyplníte žádosti pro příslušnou stavbu,
které najdete mj. na internetových stránkách
města (v části Městský úřad – Odbor životního prostředí – vodní hospodářství – dole pod
textem):
- pro domovní studnu žádosti č. 2 a 26
- pro domovní ČOV záleží, zda chcete povolit na tzv. ohlášení – žádosti č. 19 a 27 nebo
na stavební povolení - vyberete dle konkrétního případu z žádostí č. 5 či 6 a žádost č. 26.
(níže je uvedený podrobný přehled)
- předvyplněné žádosti Vám může dát projektant (doporučujeme), případně pokud
si nebudete vědět rady s některými body
v žádostech, můžete se telefonicky či osobně
obrátit na vodoprávní úřad, při osobní návštěvě doporučujeme mít vyplněné ty údaje,
které víte
4) Na vodoprávní úřad v „modré“ budově
MěÚ Sedlčany na náměstí T. G. Masaryka
č. p. 34 nebo na podatelnu v historické hlavní
budově radnice, případně poštou podáte:
- Příslušné dvě vyplněné žádosti;
- 3 výtisky projektové dokumentace a 1 výtisk posouzení hydrogeologa (někdy součást
projektu);
- Stanovisko Povodí Vltavy, s. p.;

- Vyjádření správců sítí technické infrastruktury o jejich výskytu
- Případně další dokumenty dle konkrétního případu (souhlas spolumajitele, plná
moc…)
Přesný postup najdete také na internetových stránkách města v části „potřebuji vyřídit“.
ČOV na ohlášení nebo na stavební povolení?
Jsou dva možné postupy, jak mít povolenou domovní ČOV.
Vždy záleží na konkrétním zvoleném typu
ČOV, s čímž by Vám měl pomoci projektant.
Když vybraný typ bude splňovat dle certifikace výrobku příslušné nařízení vlády, což by
měl projektant znát, může být stavba ČOV
povolena tzv. na ohlášení. Pokud certifikaci
výrobek nemá, potom je potřeba společné
povolení stavby. Základní rozdíl je zejména
v tom, že u ohlášení potřebujete předem
mít souhlasy všech sousedů a obce a každé
2 roky necháte udělat celkovou revizi ČOV,
kdežto u stavebního povolení necháte dvakrát ročně vyhodnotit vzorek vody a po 10 letech musíte požádat o prodloužení povolení.
Přesný postup, co ke které žádosti potřebujete je zde:
ČOV na OHLÁŠENÍ
1) Žádost „Ohlášení vodních děl určených
pro čištění odpadních vod…“ se podává na
vzorové žádosti – na webu města formulář
č. 19
2) Žádost „Společné oznámení záměru“ –
na webu města formulář č. 27
Přílohy:
- projektová dokumentace stavby ve 3 vyhotoveních;
- hydrogeologický posudek – pokud se jedná o zasakování nebo rozstřik na pozemku;
- vyjádření příslušného správce vodního
toku – pokud se vypouští do toku;
- stanovisko správce povodí k projekto-

vé dokumentaci – podrobný popis v článku
výše;
- provozní řád ČOV (obvykle součást projektové dokumentace);
- souhlasy vlastníků sousedních pozemků
a obce na situaci (výkresu z projekt. dokumentace);
- vyjádření správců sítí technické infrastruktury – podrobný popis v článku výše;
- prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech výrobku.
3) Správní poplatek 400,- Kč (platíte až po
obdržení výzvy s bankovními údaji)
4) Povinnosti vlastníka: jednou za 2 roky
nechat provést revizi ČOV oprávněnou osobou
5) Doba platnosti - není omezena
ČOV na STAVEBNÍ POVOLENÍ (společné
povolení)
1) „Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod...“
- do vod povrchových (= potok) - na webu
města formulář č. 5
- do vod podzemních (= vsakování) - na
webu města formulář č. 6
2) „Žádost o společné povolení stavby“
formulář č. 26 (územní a stavební řízení probíhá současně)
Přílohy:
- projektová dokumentace stavby ve 3 vyhotoveních;
- hydrogeologický posudek – pokud se jedná o zasakování nebo rozstřik na pozemku;
- vyjádření příslušného správce vodního
toku – jedná-li se o vypouštění do toku;
- stanovisko správce povodí (Povodí Vltavy,
s. p., Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21
Praha 5, tel. 257 099 111) – podrobný popis
v článku výše;
- vyjádření správců sítí technické infrastruktury – podrobný popis v článku výše.
3) Správní poplatek 300,- Kč (platíte až po
obdržení výzvy s bankovními údaji)

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / USNESENÍ

JAK POSTUPOVAT, KDYŽ POTŘEBUJETE POVOLIT STUDNU
NEBO DOMOVNÍ ČOV
4) Povinnosti vlastníka: dvakrát ročně
(jaro, podzim) odebrat vzorek a výsledky rozboru zaslat na příslušný vodoprávní úřad
5) Doba platnosti – nakládání s vodami (vypouštění) na 10 let
Vzorové žádosti je možné vyzvednout
na jakémkoliv vodoprávním úřadu nebo najít
na internetových stránkách Městského úřadu Sedlčany v sekci Odbor životního prostředí – vodní hospodářství – dole pod textem.
STUDNA (vrt) – co potřebujete předložit
na vodoprávní úřad
Při vyřizování povolení studny si můžete
vybrat mezi dvěma postupy, doporučujeme
projednat s projektantem či hydrogeologem,
protože podle toho se liší jejich projekt:
- Průzkumný vrt – požádáte nejdříve
o povolení průzkumného vrtu, a pokud bude
úspěšný (dostatek vody, kvalita...), požádáte
poté o povolení zhotovení studny z tohoto
vrtu;
- Studna – žádáte hned o povolení na zhotovení studny.

Průzkumný vrt
1) „Žádost o udělení souhlasu § 17“ formulář č. 11
Přílohy:
- projekt geologických prací;
- vyjádření správců sítí technické infrastruktury, které získáte přes internet;
- plná moc (pokud je žadatel zastoupen);
- pokud bude vrt hlubší než 30 m- vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje;
- k jinému účelu než je individuální zásobování domácnosti také stanovisko Povodí
Vltavy, s. p.
Studna (i vrtaná)
2) „Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob – domácností...“ č. 2
3) „Žádost o společné povolení stavby“ č. 26
(územní a stavební řízení probíhá současně)
4) (případně žádost č. 28 o povolení výjimky z vyhlášky č. 503/2006 Sb. pokud umístění
nesplňuje podmínky vyhlášky – sdělí projektant či hydrogeolog)

Přílohy:
- projektová dokumentace stavby ve 3 vyhotoveních;
- hydrogeologický posudek 1 vyhotovení;
- stanovisko správce povodí (Povodí Vltavy, s. p., Závod Dolní Vltava, Grafická 36,
150 21 Praha 5, tel. 257 099 111) – podrobný popis v článku výše;
- vyjádření správců sítí technické infrastruktury, které získáte přes internet;
- plná moc (pokud je žadatel zastoupen)
– podrobný popis v článku výše;
- pro studny hlubší než 30 m a kopané
studny musí být stanovisko Obvodního
báňského úřadu.
5) Správní poplatek 300,- Kč, při udělení
výjimky z požadavků na umístění je správní
poplatek 5 300,- Kč (platíte až po obdržení
výzvy s bankovními údaji)
Ing. Eva Andertová,
Odbor životního prostředí

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 59/2018-2022 ZE DNE 24. BŘEZNA 2021
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 25 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
10. března 2021 (RM č. 58/2018-2022)
a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 59-1001/2018-2022);
Výroční zprávu o činnosti za rok 2020
Městské knihovny Sedlčany, příspěvkové
organizace, kterou sestavila a k projednání
předala paní Blanka Tauberová, ředitelka
tohoto subjektu (RM 59-1002/2018-2022);
Výroční zprávu o činnosti za rok 2020
Městského muzea Sedlčany, příspěvkové organizace, sestavenou a předanou
k projednání panem Mgr. Davidem Hrochem, ředitelem tohoto subjektu (RM 591003/2018-2022);
Výroční zprávu o činnosti a působnosti Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany,
příspěvkové organizace, za uplynulé období roku 2020, sestavenou a předanou

▪
▪
▪

▪

k projednání panem Ing. Martinem
Severou, ředitelem subjektu (RM 591004/2018-2022);
v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, předloženou cenovou nabídku
na autorský dozor projektanta od fyzické
osoby pan Lukáš Průcha, IČO 86566890,
za cenu 19.000,00 Kč, a to při realizaci
stavby s názvem „Podpora infrastruktury
pro neformální vzdělávání v Centru Petrklíč, z. s.“ (v souboru výroků usnesení RM
59-1018/2018-2022);
v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, předloženou cenovou nabídku
na pořízení vybavení učeben v rámci akce
s názvem „Podpora infrastruktury pro neformální vzdělávání v Centru Petrklíč,
z. s.“ od subjektu Pavel Litoš, IČO 65592182,
za cenu 263.136,00 Kč bez DPH, tj. za
318.395,00 Kč vč. DPH (v souboru výroků
usnesení RM 59-1019/2018-2022);

▪

▪

▪

v souladu s ustanovením vnitřního
předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném
a účinném znění, předloženou cenovou
nabídku na projekční práce dokumentace
k územnímu rozhodnutí lokality označené
v Územním plánu města Sedlčany č. 9 projektantem společnosti meeTTime, s. r. o.,
IČO 05378834, za cenu 162.500,00 Kč bez
DPH, tj. 196.625,00 Kč vč. DPH (v souboru
výroků usnesení RM 59-1020/2018-2022);
v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, předloženou cenovou nabídku
na projektovou dokumentaci stavby místní
obslužné komunikace propojující Červený
Hrádek a osadu Vítěž, předloženou Ing.
Janem Kubelkou, IČO 05434823 za cenu
125.000,00 Kč bez DPH, tj. 151.250,00 Kč
vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM
59-1021/2018-2022);
v souladu s ustanovením vnitřního
předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném

▪

▪

USNESENÍ
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a účinném znění, předloženou cenovou
nabídku na pořízení nádrží pro automatický zavlažovací systém travnaté plochy hřiště LAS Taverny, předloženou subjektem
AQUAČOV, s. r. o., IČO 07028695, za cenu
310.718,00 Kč bez DPH, tj. 375.969,00 Kč
vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM
59-1022/2018-2022);
v souladu s ustanovením vnitřního
předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném
a účinném znění, předloženou cenovou
nabídku na výměnu podlahové krytiny
v objektu administrativní budovy Sedlčany, Kapitána Jaroše č. p. 482 (uživatelem
spolek NašloSe) subjektem Havel-Podlahové Centrum, s. r. o., IČO 26689014
s cenou 77.037,00 Kč bez DPH, tj.
93.215,00 Kč vč. DPH (v souboru výroků
usnesení RM 59-1024/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemku
mezi městem Sedlčany, jako půjčitelem
a Českým svazem chovatelů, základní organizací Sedlčany, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka pozemku
parc. č. 1645/1, druhem pozemku ostatní
plocha, způsobem využití zeleň, o výměře
2284 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem realizace zájmové činnosti vypůjčitele.
Výše uvedená Smlouva se uzavírá bezplatně na dobu určitou, tj. od 1. ledna 2021 do
31. prosince 2031 (RM 59-1005/20182022);
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 21. prosince 2011 mezi městem Sedlčany, jako
pronajímatelem a MEDITERROU-Sedlčany, s. r. o., se sídlem Tyršova č. p. 161,
264 01 Sedlčany, jako nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem nebytových prostor – prostory sloužící k podnikání, nacházející se v objektu Sedlčany č. p. 159 v ulici
Tyršova, a to za účelem poskytování zdravotnických služeb. Výše uvedený Dodatek
č. 2 se týká pronájmu prostor o celkové
výměře 38,20 m2, tj. čekárna o výměře
9,10 m2, ordinace o výměře 13,10 m2, ordinace o výměře 12,50 m2 a poměrná část
soc. zařízení o výměře 3,50 m2. Ostatní
ujednání citované Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 21. prosince 2011,
zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nezměněna
(RM 59-1006/2018-2022);
uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě
o komplexním provozování Přivaděče pit-
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né vody Benešov – Sedlčany, mezi městem
Sedlčany, jako vlastníkem a Městskou teplárenskou Sedlčany, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Církvičská č. p. 581, 264 01 Sedlčany,
jako provozovatelem, jehož předmětem je
sjednání výše nájemného. Smluvní strany
se dohodly, že nájemné pro rok 2021 bude
činit 350.000,00 Kč (RM 59-1007/20182022);
aby smluvním uživatelům nebytových
prostor, na které usnesení Vlády ČR o zákazu podnikání k utlumení šířící se pandemie koronaviru SARS-Co-V-2 v ČR v plném
rozsahu dopadla, bylo sníženo nájemné
o jeho alikvótní výši za měsíce leden až
březen 2021 (v souboru výkroků usnesení
RM 59-1009/2018-2022);
prodloužení podnájmu bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 35/IV. patro)
na adrese Sedlčany, U Školky č. p. 739,
264 01 Sedlčany, mezi nájemcem bytu
a podnájemcem bytu, trvale bytem Sedlčany,
a to na dobu určitou od 1. ledna 2021 do 31.
prosince 2021 (RM 59-1010/2018-2022);
aby byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu
8/II. patro) v Domově s pečovatelskou
službou Sedlčany, na adrese Sedlčany,
ulice 28. října č. p. 172, 264 01 Sedlčany,
který byl uvolněn po zemřelé uživatelce,
byl nově přidělen žadatelce, doposud trvale bytem Sedlčany (RM 59-1011/20182022);
v souladu s příslušným ustanovením
§ 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
využití finančních prostředků z Rezervního fondu Školní jídelny 1. Základní školy
Sedlčany, příspěvkové organizace, Komenského náměstí č. p. 69, 264 01 Sedl-
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čany; IČO 70999104, ve výši 49.638,00 Kč,
a to za účelem vyrovnání ztráty hospodaření (provozní náklady) roku 2020 u tohoto subjektu (RM 59-1015/2018-2022);
podání Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (8. výzvy – projekty v rámci operace 19.2.1.) místní akční skupiny
Sedlčansko s projektem „Oprava hasičské
zbrojnice Sestrouň“ (v souboru výroků
usnesení RM 59-1016/2018-2022);
úpravu v položkách ve schváleném rozpočtu města Sedlčany pro rok 2021, Příloha č. 2 „Obnova a oprava vodohospodářského majetku“, a to tak, že akce „Obnova
kanalizačních šachet“ v hodnotě 80 tis. Kč
bez DPH bude nahrazena za akci „Obměna
2 ks vanových kontejnerů na shrabky a písek na ČOV Sedlčany“ v hodnotě 75 tis. Kč
bez DPH a 5 tis. Kč bude převedeno na akci
„ČOV opravy čerpadel“ (v souboru výroků
usnesení RM 59-1017/2018-2022);
v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném
znění, výběr zhotovitele na akci „Obměna
2 ks vanových kontejnerů na shrabky a písek na ČOV Sedlčany“ (v souboru výroků
usnesení RM 59-1017/2018-2022);
podání Žádosti o dotaci z Programu 2021
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
sportu a volného času se záměrem realizovat akumulační nádrže pro závlahu hřiště
ve Sportovním areálu Taverny (v souboru
výroků usnesení RM 59-1023/2018-2022);
na základě uplatněných Žádostí fyzických osob v počtu 2 případů (podrobně
uvedeno v příslušných spisech vedených
na Městském úřadu Sedlčany, Odboru
sociálních věcí; č. j.: SOC/4926/2021;
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č. j.: SOC/5784/2021, 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 2 případy činí jejich výše 1.600,00 Kč); (RM 591025/2018-2022).
Rada města Sedlčany vydala:
zamítavé stanovisko k Žádosti FO, trvale
bytem Sedlčany, o odprodej části pozemku
parc. č. 613/2, druhem pozemku ostatní
plocha, způsobem využití ostatní komunikace, v k. ú. a obci Sedlčany (ve skutečnosti část veřejné zeleně), o výměře cca 47 m2
(RM 59-1008/2018-2022);
souhlasné stanovisko pořadateli (žadateli) k tomu, aby se dne 24. července
2021 mohla konat v k. ú. Sestrouň, obec
Sedlčany, rychlostní zkouška v rámci závodu „Rally sprint série a MČR historických
automobilů – Rally Příbram“, a to na trase na území osady Sestrouň, Zberaz, Hradišťko a Vítěž, vše za podmínek dodržení
všech bezpečnostních, hygienicko-epidemických, informačních a dalších předpisů
kladeným na pořadatele závodů a dále
za podmínky uvedení užívaného majetku
do původního stavu (RM 59-1012/20182022);
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▪ souhlas s uzavřením Nájemní smlouvy

za účelem užívání jedné místnosti v objektu Sokolovna Sedlčany jako hudební zkušebny, a to za podmínek v návrhu Nájemní
smlouvy uvedených a na základě výsledků
předchozího výběrového řízení vypsaného Sportovními areály Sedlčany, příspěvkovou organizací za účelem využití volné
kapacity prostor (ST 5933/2021), (RM 591013/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
Městskému úřadu Sedlčany, Odboru
majetku, aby postupem podle příslušných
ustanovení zákona o obcích, blíže upřesněným metodickým pokynem Ministerstva
vnitra ČR, provedl administrativní proces
k naplnění snížení nájemného o jeho alikvótní výši za měsíce leden až březen 2021,
a to smluvním uživatelům nebytových prostor, na která usnesení Vlády ČR ve věci
utlumení šířící se pandemie koronaviru
SARS-Co-V-2 v plném rozsahu dopadla (případy uživatelských vztahů jsou uvedeny
v Příloze tohotovýroku usnesení); (v souboru výroků usnesení RM 59-1009/20182022);
Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, zajistit přípravu, vyhotovení
a podání Žádosti o dotaci na projekt pod
názvem „Oprava hasičské zbrojnice Sestrouň“ (v souboru výroků usnesení RM 591016/2018-2022);
Městskému úřadu Sedlčany, Odboru
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investic, provést přípravu a zajistit podání Žádosti o dotaci z Programu 2021
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času se záměrem
realizovat akumulační nádrže pro závlahu hřiště ve Sportovním areálu Taverny (v souboru výroků usnesení RM 591023/2018-2022).
Rada města Sedlčany stanovila:
a to s účinností ode dne 1. května 2021,
změnu a rozšíření doby poskytování terénních služeb Pečovatelské služby Sedlčany, organizační složky města Sedlčany,
podle schváleného rozvrhu činnosti, ve
kterém lze poskytované služby sjednávat a vykonávat a který je Přílohou tohoto usnesení (RM 59-1014/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla:
o provedení prací na akci s názvem
„Obměna 2 ks vanových kontejnerů
na shrabky a písek na ČOV Sedlčany“
společností 1. SčV, a. s., se sídlem Ke
Kablu č. p. 971, 100 00 Praha 10, za cenu
75.000,00 Kč bez DPH (v souboru výroků
usnesení RM 59-1017/2018-2022).
Rada města Sedlčany pověřila:
výkonem autorského dozoru projektanta dle § 152 odst. 4. zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon) při realizaci
stavby pod názvem „Podpora infrastruktury pro neformální vzdělávání v Centru
Petrklíč, z. s.“, pana Lukáše Průchu, členské číslo ČKAIT 0012722 (v souboru výroků usnesení RM 59-1018/2018-2022);
výkonem technického dozoru stavebníka dle §152 odst. 4. zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon) při realizaci
stavby s názvem „Podpora infrastruktury pro neformální vzdělávání v Centru Petrklíč, z. s.“, Ing. Tomáše Langera,
členské číslo ČKAIT 0012688 (v souboru výroků usnesení RM 59-1018/20182022).
Rada města Sedlčany zrušila:
své usnesení č. RM 43-773/2018-2022
z důvodu neschopnosti plnění díla dodavatelem („Pořízení a instalace nádrží pro
automatický zavlažovací systém travnaté
plochy hřiště LAS Taverny); (v souboru
výroků usnesení RM 59-1022/20182022).
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INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 60/2018-2022 ZE DNE 7. DUBNA 2021
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 13. 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 24. března 2021 (RM č. 59/2018-2022) a doplňující
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 601026/2018-2022);
zprávu o činnosti a hospodaření Sedlčanských technických služeb, s. r. o. za
rok 2020, hospodářské a organizační činnosti, zprávu k plnění zadaných úkolů
a rozpočtového plánu subjektu na následující období roku 2021, a to s ohledem
na omezení výkonu širšího spektra služeb
a investic žádaných městem Sedlčany vzhledem k důsledkům pandemie a vládních
opatření s negativním dopadem do rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 a 2021 (RM
60-1028/2018-2022);
v působnosti valné hromady subjektu
Sedlčanské technické služby, s. r. o. hospodářské výsledky této obchodní společnosti
za období roku 2020 s tím, že účetní závěrka
za rok 2020 svědčí o dosaženém a vyčísleném zisku ve výši 254.902,93 Kč (v souboru
výroků usnesení RM 60-1029/2018-2022);
Oznámení o zápisu dětí do Mateřské školy Sedlčany na školní rok 2021 / 2022. Zápis dětí bude probíhat v rámci všech třech
pracovišť školy (Odloučené pracoviště Sokolovská, Odloučené pracoviště Na Severním sídlišti, Centrální pracoviště Šafaříkova) distanční formou v době od 2. května
do 16. května 2021 (RM 60-1033/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
na základě legislativních změn a z toho
vyplývajících opatření Ministerstva životního prostředí ČR s dopadem do prostředí města Sedlčany v oblasti organizace,
ukládání, sběru, svozu a likvidace tuhého
komunálního odpadu ve městě Sedlčany,
v termínu plnění do dne 14. května 2021,
připravit a Radě města Sedlčany předložit
odborné stanovisko odpadového hospodáře Sedlčanských technických služeb,
s. r. o. k uvedeným změnám spolu s návrhem nového funkčního a dlouhodobého
systému organizace sběru a svozu tuhého komunálního odpadu včetně dopadu
do organizace práce, technického zajištění, dokumentace, evidence, předpokládaných nákladů a platby (poplatkové povinnosti). Za plnění úkolu odpovídá jednatel
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Sedlčanských technických služeb, s. r. o.
(RM 60-1027/2018-2022);
Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany řádně zveřejnil záměr města
Sedlčany, týkající se prodeje pozemku parc.
č. 89/28, druhem pozemku ostatní plocha,
způsobem využití manipulační plocha,
o výměře 26 m2 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, neboť se jedná o pozemek, který město Sedlčany nepotřebuje ke své činnosti,
a o jehož prodej požádala fyzická osoba
vlastnící sousední nemovitost (RM 601032/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla:
o rozdělení zisku subjektu Sedlčanské
technické služby, s. r. o. dosaženého za rok
2020 ve výši 254.902,93 Kč tak, že pro tvorbu základního Fondu rezerv bude převedeno 5 % z uvedené částky, tj. 12.745,15 Kč
a nerozdělený zisk bude ponechán ve výši
95 %, tj. v částce 242.157,78 Kč (v souboru
výroků usnesení RM 60-1029/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit:
návrh Státního pozemkového úřadu ČR,
Pobočka Příbram, na změnu hranice katastrálního území města Sedlčany. Jedná se
o změnu katastrální hranice mezi k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany a k. ú. a obec Prosenická Lhota v rámci prováděné komplexní
pozemkové úpravy v k. ú. Prosenická Lhota
s tím, že vlastníkům pozemků (na LV 1980
pozemek parc. č. 474/4 a parc. č. 472/8
o celkové výměře 55 m2; na LV 1974 pozemek parc. č. 472/9 a parc. č. 474/7 o celkové výměře 116 m2; na LV 1973 pozemek
parc. č. 530/24 o výměře 133 m2; na LV
1799 pozemek parc. č. 535/3 o výměře 244
m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, budou uvedené pozemky převedeny do k. ú.
a obce Prosenická Lhota, a spoluvlastníkům
pozemku na LV 490 parc. č. 165/1 o výměře
262 m2, bude uvedený pozemek převeden
z k. ú. a obce Prosenická Lhota do k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany. Důvodem navrhované
změny je sjednocení vlastnických vztahů
do jednoho katastrálního území, včetně
narovnání původní hranice stanovené dle
původních pozemkových parcel (PK); (RM
60-1030/2018-2022);
snížení minimální kupní ceny týkající se
záměru prodeje nemovitosti, tj. pozemku parc. č. st. 334, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1469
m2, jehož součástí je stavba – budova bez
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čp. / če., objekt občanské vybavenosti,
v k. ú. a obci Kosova Hora, tj. bývalý objekt
„Úpravna vody Kosova Hora“, na částku
o 50 % nižší oproti částce stanovené znaleckým posudkem, v souladu s kterou bude
záměr prodeje opakovaně zveřejněn na
úřední desce Městského úřadu Sedlčany
(RM 60-1031/2018-2022).
Rada města Sedlčany vydala souhlas:
k zapojení finančních prostředků v povolené výši 22.518,18 Kč z Fondu rezerv
organizace na pokrytí ztráty výsledků hospodaření roku 2020, a to pro případ Žádosti příspěvkové organizace Kulturní dům
Josefa Suka Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Havlíčkova č. p. 514, 264 01 Sedlčany;
IČO 42728452 (písemnost č. j.: MÚ-S/ST
6845/2021); (RM 60-1034/2018-2022);
k zapojení finančních prostředků v povolené výši 12.943,00 Kč z Fondu rezerv organizace na pokrytí provozních nákladů roku
2020, a to pro případ Žádosti příspěvkové
organizace Školní jídelny 2. Základní školy
Sedlčany, se sídlem Příkrá č. p. 67, 264 01
Sedlčany; IČO 70999112 (písemnost č. j.:
MÚ-S/ST 6847/2021); (RM 60-1035/20182022);
k zapojení finančních prostředků v povolené výši 255.657,04 Kč z Fondu rezerv
organizace na pokrytí ztráty výsledků hospodaření roku 2020, a to pro případ Žádosti
příspěvkové organizace Sportovní areály Sedlčany, se sídlem Sedlčany, náměstí
T. G. Masaryka č. p. 34, 264 01 Sedlčany;
IČO 72554541 (písemnost č. j.: MÚ-S/ST
6958/2021); (RM 60-1036/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
Ceník inzerce v měsíčním zpravodaji
RADNICE, a to s účinností ode dne 1. června 2021 a dále Ceník textové reklamy zveřejňované pro komerční účely na digitálním
zařízení v Turistickém informačním centru
Sedlčany s účinností aplikace cen dnem
1. května 2021 (RM 60-1037/2018-2022);
na základě uplatněné Žádosti fyzické
osoby v počtu jednoho případu, podrobně uvedeno v příslušném spisu vedeném
na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí; č. j.: SOC/6545/2021, 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. Dar bude vyplacen na základě uzavřené Darovací smlouvy
(RM 60-1038/2018-2022).

▪

▪

▪

▪

▪

ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

PODPORA VÝSTAVBY DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
Proč se město Sedlčany rozhodlo program
vyhlásit? Co je cílem této výzvy?
Program je vyhlášen městem Sedlčany, resp. Zastupitelstvem města Sedlčany, podle příslušných ustanovení zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů (usnesení zn. 190a/2018-2022).
Cílem výzvy vyhlášené městem Sedlčany je
prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů, respektive z objektů rodinných domů
prostřednictvím finanční podpory realizace
soustav domovních čistíren odpadních vod.
Dotace je určena pro kapacity běžného rodinného domu o maximálně třech bytových jednotkách, a to v oblastech, kde není
z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke
stokové síti zakončené společnou centrální
čistírnou odpadních vod.
Jaký má smysl budovat domovní čistírnu
odpadních vod? Vykompenzuje mi dotace
zvýšené náklady na vybudování čistírny?
Stávající objekty na likvidaci splaškových vod
jsou mnohdy za svou životností, odpad vytéká do spodních vod, případně je s odpadními vodami nakládáno v rozporu se zákonem
(například vyvezením fekálií na pole). Náklady na vyvážení odpadních vod jsou tudíž
nízké, nebo dokonce žádné. Novela vodního
zákona od 1. ledna 2021 zpřísnila požadavky
na odvoz odpadní vody z bezodtokových jímek. Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního
prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod na čistírnu odpadních vod až 2 roky
zpětně. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba
k tomu oprávněná podle živnostenského
zákona. Tato je povinna tomu, kdo akumulu-

je odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat
doklad, ze kterého bude patrno jméno toho,
kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název
osoby, která odpadní vodu odvezla, a název
čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny. Fyzické osobě, která nepředloží doklady o odvozu odpadních
vod nebo předloží doklady neodpovídající
skutečnosti, může být uložena pokuta do
20 000 Kč. V důsledku toho dochází k výraznému zvýšení nákladů na likvidaci odpadních vod z bezodtokých jímek. I přes
počáteční vyšší náklady na pořízení domovní
čistírny odpadních vod, jsou do budoucna
celkové náklady na likvidaci odpadních vod
nižší. Finance získané z dotačního titulu mají
být spíše počátečním pozitivním impulzem,
případně odměnou města Sedlčany pro občany, jimž není naše okolí lhostejné.
Kdo může o dotaci požádat?
O finanční podporu z prostředků rozpočtu
města Sedlčany na rok 2021 mohou žádat
fyzické osoby starší 18 let, v postavení vlastníků rodinných domů, ve kterých jsou hlášeni k trvalému pobytu a kteří ke dni podání
Žádosti o podporu, v průběhu rozhodovacího procesu do doby poskytnutí podpory
a nejméně dva kalendářní roky předtím (2019
a 2020) neměli a nemají vůči městu Sedlčany
žádný nedoplatek po době splatnosti. Rodinné domy musí být po celou dobu udržitelnosti užívány pro trvalé rodinné bydlení.
Jakým způsobem je podpora poskytována
a o jak velkou částku lze požádat?
Podpora je poskytována formou dotace
z prostředků města Sedlčany na základě rozhodnutí Rady města Sedlčany, která za tímto účelem obdržela kompetenci
Zastupitelstva města Sedlčany v souladu
s usnesením označeným 190d/2018-2022
ze dne 14. prosince 2020; dále v souladu
s programovou výzvou a rovněž za podmínek stanovených v Rozhodnutí Rady města
Sedlčany o poskytnutí finančních prostředků
a v souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory na DČOV, schválené usnesením o poskytnutí podpory. Maximální výše podpory
pro jeden RD na realizaci jedné DČOV činí
20 000,00 Kč.
Jaký je termín pro podání žádosti a do kdy
se musí čistírna postavit?
Lhůta pro podání Žádosti o podporu je od
1. února do 30. června 2021 do 15:00 hod.,
případně do vyčerpání alokované částky. Realizace čistírny musí proběhnout do
31. prosince 2021.

Jaké jsou náležitosti podání Žádosti
o podporu?
Žadatel Žádosti o podporu na domovní čistírnu odpadních vod vyplní vlastní formulář
Žádosti a k němu připojí prostý výpis dotčených pozemků a stavby (podpořených nemovitostí) z evidence katastru nemovitostí
z internetové aplikace (lze vytisknout z nahlizenidokn.cuzk.cz), kopii katastrální mapy se
zákresem umístění DČOV a místa vypouštění
odpadních vod. V případě záměru realizovat
DČOV na stavební povolení doloží žadatel prostou kopii tohoto povolení (případně doklad
o projednání) příslušného vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a povolení
k vypouštění odpadních vod k DČOV potřebné
k takovému nakládání dle § 8 odst. 1 písm.
c) a § 15 vodního zákona (č. 254/2001 Sb.);
musí být opatřeno doložkou nabytí právní
moci. Pokud byla stavba DČOV povolována ohlášením, doloží žadatel kopii dokladu
o skutečnosti, že použitá DČOV je výrobek
označený certifikátem CE a prostou kopii
souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem
příslušnému vodoprávnímu úřadu.
Kde mohu získat další informace k poskytované dotaci?
Informace týkající se poskytnutí dotace vám
zodpoví Ing. Stanislav Dvořák, na telefonu
314 002 952 nebo e-mailu dvorak@mesto-sedlcany.cz. Ve věcech povolení stavby
se obraťte na referentky Úseku vodního hospodářství, tel. 314 002 946, 948 a 949. Úplné
znění Programu města Sedlčany na podporu
kvality životního prostředí v rozpočtovém
období 2021 - „Výstavba domovních čistíren
odpadních vod“ najdete na www stránkách
města Sedlčany, v následujícím odkazu: https://www.mesto-sedlcany.cz/cs/aktuality/
program-mesta-sedlcany-na-podporu-kvality-zivotniho-prostredi-v-rozpoctovem-obdobi-2021.html.
Na otázky redakce odpovídal
Ing. Stanislav Dvořák, Odbor životního prostředí

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - květen 2021
Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741
www.kdjs-sedlcany.cz , e-mail: 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

Od doby vydání minulého čísla zpravodaje došlo k ukončení dlouhotrvajícího nouzového stavu, ale omezení tentokrát
pod záštitou pandemického zákona vláda v době přípravy
tohoto vydání o mnoho nezměnila a i nadále se koncerty,
divadelní představení, filmové projekce nesmějí konat.
Proto opět nepřicházíme s pozváním na kulturní akce
s diváckou účastí, ale budeme připravovat záznamy v minulosti realizovaných koncertů a představení, které nabízíme ke zhlédnutí na www.kdjs-sedlcany.cz a také na Facebooku.
V dlouhodobých plánech na květen 2021 bylo opět v KDJS
připraveno několik kulturních a společenských akcí včetně

divácky oblíbených koncertů na Zámku Červený Hrádek. Ty
se bohužel nemohou rovněž konat a letos se nekoná ani
Hudební festival Sukovy Sedlčany. Plánované květnové pořady uvádíme v následujícím přehledu:
Koncert – SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR
Divadelní představení CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
Pohádkové představení LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Představení JARNÍ KONCERT ZUŠ a ZÁBOJ
Koncert - MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE
Pro majitele vstupenek máme informaci, že vstupenky
zůstávají v platnosti na nové termíny představení a naší
prioritou je zajistit náhradní termíny a představení nerušit.

V tomto období se každoročně finišuje na přípravě obou našich PŘEDPLATITELSKÝCH CYKLŮ. V letošním roce je i toto jiné,
protože nebylo možné odehrát /s výjimkou prvních představení ze září 2020/ většinu naplánovaných pořadů. Probíhá dramaturgické doladění nové sezony – jak cyklu PŘEDPLATNÉHO
DIVADLA tak i druhého cyklu PŘEDPLATNÉHO SLOVA, HUDBY
A POEZIE. Platnost předplatitelských průkazů bude automaticky
prodloužena na novou sezonu a jako poděkování Vám – majitelům těchto permanentek – doplníme za obě odehraná představení zdarma nové tituly, abyste si mohli užít kompletní před-

platné. Tj. bude na programu sedm divadelních představení
a čtyři hudebně-poetické večery. Kompletní přehled obou cyklů
v aktualizované nabídce pořadů bude uveden v červnovém čísle
Kulturního kalendáře. V obou cyklech dojde mimo doplnění titulů za odehrané pořady v sezoně 2020-2021 ke změně u jednoho titulu, protože dvě představení již nebude možné zrealizovat.
Majitelům letošních permanentek budou průkazy vyměněny
zdarma za nové a noví zájemci o předplatné si je budou moci
zakoupit od června v předprodeji vstupenek v TIC na náměstí
TGM v Sedlčanech.

Prostory KDJS jsou již od 1. března využívány pro provoz
velkokapacitního OČKOVACÍHO CENTRA SEDLČANY, které
funguje ve Společenském sále a vestibulu KDJS. Zřízeno bylo
díky aktivitě vedení Města Sedlčany ve spolupráci se sedlčanskou nemocnicí VAMED a KDJS Sedlčany. Provoz se setkává
s velice dobrým ohlasem a podle hodnocení návštěvníků je
na velmi dobré úrovni, v kulturním prostředí a s ochotným

personálem. Existence tohoto centra v Sedlčanech zjednodušuje dostupnost očkování pro občany města Sedlčany i celého regionu.
Na očkování je nutné být předem zaregistrován a dostavit
se na vyhrazený čas dle potvrzené rezervace. Zájem je stále
velký a pro hladký průběh bez čekání je nutné dodržování plánovaných časů očkování.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program květen 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 máte rádi naši knihovnu,
je 8. dubna, a právě včera jsme obdrželi zprávu, že od pondělí 12. dubna otevíráme za přísných hygienických opatření
knihovnu. V prostorách knihovny jsme se nepotkávali od
18. prosince 2020. Tedy čtyři dlouhé měsíce. Moc se na vás
všechny těšíme a věříme tomu, že si cestu k nám zase najdete. Také doufám, že až tyto řádky budete číst vy, bude

PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST
Vzhledem k současné epidemiologické situaci je třeba se
na všechny programy dětského oddělení předem přihlásit
u knihovnic Jany Roškotové nebo Aleny Budkové. Pokud
budou vzdělávací programy povoleny, setká se při nich
pouze určený počet lidí. Pokud stále ještě nebudou vzdělávací a kulturní programy povoleny, proběhnou 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
Páteční odpoledne – Číst a hrát si můžeme i venku
Programy budou připraveny v čítárně na Cihelném vrchu
vždy od 15.30 hod. Kdo si není jistý, kde čítárna je, může jít
s námi v 15 hod. od knihovny.

vše stejné jako v tuto chvíli, možná ještě lepší. Věřím, že
vzdělávací programy, které jsme připravili na květen, se už
uskuteční „naživo“. Může se však stát, že bude opět všechno jinak… Sledujte tedy naše internetové stránky a sociální
sítě.
Užívejme si jaro, pěkné knížky, přírodu a buďme obezřetní.
Blanka Tauberová

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: 30. 5. 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: 15. 5., 29. 5. 2021 od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro
děti od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod.

Pátek 14. 5. 2021 od 15.30 hod.
Čtení a hraní s knihou Indiánské příběhy od Richarda Udo.
Společně s knihovnicí Alenou nahlédneme do indiánského
světa a zkusíme si některé indiánské dovednosti.
Pátek 28. 5. 2021 od 15.30 hod.
Přečteme si pohádky s knihovnicí Janou. O kom? O hejkalovi,
O zapomenutých trpaslících. O čem? O loupežnickém lese.
To všechno z knih Martiny Drijverové a Barbory Houfové.
Čtení doplníme pohybem, zpěvem a hrami.
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 24. 5. 2021 od 10 hod.
Květinová výtvarná dílna – výtvarná dílna pro rodiny s menšími dětmi.

Výtvory dětí z výtvarných on-line dílen.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program květen 2021

BAREVNÉ VELIKONOCE V PANDEMII
ANEB OZDOBTE SI VELIKONOČNÍ STROM

Na velikonoční svátky knihovna vyhlásila hru, která se skládala ze dvou částí – v první části se velikonoční stromy zdobily,
ve druhé naopak ty ozdobené hledaly. Do zdobení se zapojily
i organizace, například Domov Sedlčany, školní třídy, družiny,
ZUŠ Sedlčany, ale i rodiny s dětmi. Druhá část hry byla určena
rodinám a někteří prochodili město křížem krážem, aby našli
opravdu co nejvíce velikonočních stromů. Po městě jich samozřejmě bylo mnoho, ale ne všechny byly do této hry přihlášené.
Celkově ale velikonoční výzdobou ožily nejen soukromé zahrádky, ale i nejrůznější veřejné plácky, ať už před knihovnou,

kulturním domem, na náměstí, na sídlištích, na křižovatkách
atd. Barevných Velikonoc si tak při procházkách všímali i lidé,
kteří se do hry nezapojili a jen se městem procházeli. Na některých místech si mohli přečíst vzkazy, opsat recepty nebo připomenout si některé zvyky.
Nejvíce velikonočně ozdobených stromů našla rodina Jindrákova, na druhém místě se umístila rodina Kroupova a na třetím místě se shodným počtem bodů rodina Miklasova a Palm.
Všem oceněným gratulujeme. Výherci si v knihovně vyzvedli
knižní odměny.
Mgr. Alena Budková

Každému, kdo čte tento vzkaz, přejeme pevné zdraví a
Veselé Velikonoce. Nebuďte smutní, letošní Velikonoce
nejsou ztracené. Budou originální jiné a nikdy na ně
nezapomeneme. V letošním roce jsme se naučili vážit si
věcí, které jsme brali jako samozřejmost a nevážili jsme si
jich. Napadlo by vás před několika lety, jak moc si budete
vážit sluníčka, přírody a stromů? Zjistili jsme, že právě tyto
věci jsou pro nás důležité, protože tu pro nás zůstaly, i když
nám bylo nejhůř.

Vzkaz byl nalezen v parku pod nemocnicí.

MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY - program květen 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 13. června

VÝSTAVA

Ve výstavní síni v přízemí jsme ve spolupráci s pobočkou Hornického muzea Příbram – skanzenem Vysoký Chlumec
pro Vás připravili výstavní projekt:

SKANZEN VYSOKÝ CHLUMEC

Vznik a dvě desetiletí budování muzea vesnických staveb

otevřeno do neděle 13. června 2021
Městské muzeum Sedlčany, vstupné dobrovolné
Výstava ukazuje vznik a zejména proces budování Muzea vesnickotvorná činnost skanzenu Vysoký Chlumec je představena četkých staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci u Sedlčan
nými etnografickými předměty, které zastoupí ve výběru interiv letech 2000 – 2020. Ve výběru jsou představeny nejzajímaérovou náplň stálých expozic jednotlivých staveb ve skanzenu.
vější obytné, technické a hospodářské stavby transferované do
Cílem výstavy je v jistém komplexu představit více než 20 let buskanzenu především ze Sedlčanska a Voticka. Lidová architekdování Muzea vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém
tura regionu je zastoupena i národopisnými kresbami z fondů
Chlumci a zároveň nastínit doprovodné programy, prezentaci
Městského muzea Sedlčany a Muzea Podblanicka.
jednotlivých skupin sbírek a zaměření stálých expozic tohoto
Významnou součástí výstavy je rovněž instalace interiéru vesskanzenu do budoucna.
nického obydlí na Sedlčansku z poloviny 19. století ze sbírek
Na výstavě spolupracovalo Hornické muzeum Příbram, Městské
Městského muzea Sedlčany a Hornického muzea Příbram. Sbírmuzeum Sedlčany a Muzeum Podblanicka.

Městské muzeum Sedlčany chystá společně s místním spolkem reGenerace, který můžete znát jako pořadatele
benefičního festivalu Chichtyóza, kulturní akci.
V plánu jsou koncerty místních hudebníků a divadelní představení v oknech budovy muzea směřujících na náměstí.
Půjde o živý orloj, tematicky zaměřený na významné osobnosti Sedlčanska.
Termín bude upřesněn v závislosti na vládních opatřeních a pandemické situaci.
PŘIPRAVUJEME:

Veterán klub Sedlčany ve spolupráci s Městským muzeem Sedlčany
připravuje výstavu

LÁSKA K HISTORII

Veterán klub Sedlčany 2011–2021

Výstava přiblíží 10 let činnosti Veterán klubu Sedlčany
od jeho založení až po současnost.
Zahájení výstavy v sobotu 19. června 2021.

HISTORIE

Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové
1948–1949
Nový školní rok byl slavnostně zahájen
v sále záložny. Na tomto shromáždění bylo
referováno o novém školském zákoně – zákoně o jednotné škole. Podle tohoto zákona
se osamostatňuje dosavadní obecná škola
jako škola národní, z dosavadní měšťanské
školy a z prvních čtyř ročníků gymnasia
vzniká nižší střední škola a vyšší ročníky
gymnasia tvoří samostatnou vyšší střední
školu.
23. března sehráli žáci školy pod vedením
uč. Ant. Krejčího hru J. K. Tyla Strakonický
dudák.
Pěvecký kroužek vedený uč. Stanislavem
Kofroněm se zúčastnil 7. června krajského
kola Soutěže tvořivosti mládeže v Praze. Byl
při tom hostem předsedy KNV Berana, který pozval děti na slavnostní oběd do Obecního domu a večer do Divadla 5. května na
představení opery V studni.
Zatímním správcem reálného gymnasia

se stal Zd. Zelinka. Na škole pracoval úspěš- celé školy a menší úpravy vnitřní. Na škole
ně historický kroužek vedený prof. J. Tywo- byla založena Pionýrská organizace.
1. února 1952 byla při škole zřízena druniakem, který se věnoval hlavně vlastivědžina mládeže, kterou vede Jaroslava Krané práci.
tochvílová. Dále byla zřízena školní jídelna.
1949–1953
K budově gymnasia bylo v roce 1952 při1. prosince 1949 odešel do pense na
vlastní žádost pro oční chorobu Antonín stavěno další křídlo se třemi třídami, kabiKratochvíl, který působil v Sedlčanech 31 netem, kuchyní, jídelnou a sálem.
let, z toho mnoho let
jako ředitel měšťanské
školy, od roku 1948 nižší střední školy. Řízením
školy byla zatímně pověřena Blažena Zelinková
a od 1. ledna byl ustanoven zatímní ředitel Jaroslav Prejzek.
Od 1. ledna 1950 je
škola spravována místním národním výborem.
Za 350 000 Kčs byla provedena oprava vnějšku Přístavba gymnázia realizovaná v letech 1951 a 1952.

PETROLEJKY
Život v temných prostorách – v místnostech, sklepech, hornických štolách nebo
noční krajině – vyžadoval zdroj světla.
Osvětlení však bylo v minulosti drahé a beztak nebylo natolik intenzivní, aby nahradilo
sluneční svit, a proto lidé vstávali za úsvitu
a chodili spát se setměním.
Od pravěku zajišťovaly dostatek světla plameny otevřeného ohniště. Když ale
oheň zakryla pec, bylo potřeba osvětlení
řešit jinak. Proto se začaly používat lampy
– nejprve hliněné misky s tukem a ponořeným knotem. Pozdější lojové svíce držel svícen a venku se plamínek ukrýval v lucerně.
Louče, kahany a další vynálezy pomáhaly
lidem orientovat se ve tmě, ale prodloužení
aktivního dne i do nočních hodin zajistila až
konstrukce petrolejek.
Petrolej (kerosin) získal poprvé v roce
1846 Abraham Gesner frakční destilací
ropy. Zvláštností petroleje je to, že čím je
povrch plamene větší, tím intenzivnější
vydává světlo, ale při zachování stejné spotřeby. Proto mají petrolejové lampy plochý
a široký knot, nad nímž je vysoký skleněný cylindr, který jednak chrání plamen,
ale současně plní funkci jakéhosi komínu.
Uvnitř lampy vzniká podtlak a spodem se
do ní přisává vzduch potřebný k hoření
– jinak by lampa jen čadila. Proto je knot
upevněn v kovovém držáku s otvory.

Petrolejky bývaly dvojího druhu. Pokud
měly za cylindrem kruhové zrcátko, byly
určeny k zavěšení v místnosti. Zrcátko odráželo do prostoru světlo a zvyšovalo účinnost lampy. Petrolejky bez zrcátka mohly
stát na stole místo svícnu, nahradily starší
lucerny a zavěšovaly se na zápraží nebo
je nosil hospodář v ruce, pokud potřeboval v noci zajít do chléva. V 2. polovině
19. století zcela změnily způsob osvětlení

městských i venkovských domácností. Těžko byste hledali dům, kde by se petrolejka nepoužívala. Udržela se až do poloviny
20. století, kdy byla do většiny obcí zavedena elektřina. Dnes je spíš dekoračním doplňkem, ale v případě nutnosti může stále
dobře sloužit.
Zdroje:
Vondrušková Alena. Jařmo, parkán, trdlice. Praha : Grada, 2011.

Petrolejky se vyráběly v různých provedeních. Cylindr slzovitého tvaru podporoval hoření.

Závěsné očko se zrcátkem se dalo připnout na nádobku petrolejky.

SDRUŽENÍ OBCÍ SEDLČANSKA / TOULAVA, o.p.s.
Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
v květnovém čísle Radnice budu psát za Sdružení o „nekonaných farmářských trzích“
rodní certifikaci Ministerstva pro místní rozvoj.

☹, za Toulavu o úspěchu v ná-

SEDLČANSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY

Sedlčanské farmářské
trhy jsou nejen místem,
kde prodejci prodávají
své výpěstky, výrobky, pečivo a jiné dobroty.
Jsou také místem, kde se setkávají obyvatelé
našeho regionu, ať už plánovaně či náhodně,
pochutnávají si na zakoupeném občerstvení,
užívají si společné chvíle, zpravidla zpestřené
doprovodným kulturním programem.
Doba covidová, bohužel již druhým rokem,
maří naše záměry s pořádáním tradičního
Sedlčanského farmářského trhu. V loňském
roce proběhl pouze jeden - 19. září, byl bez
doprovodného programu, účastnilo se ho však
více jak 30 prodejců.
V letošním roce jsme měli v plánu 4 trhy –
velikonoční koncem března, další v polovině
června, září a vánoční v polovině prosince. Velikonoční trh se nemohl uskutečnit, protože to
nařízení vlády neumožňovalo.
Od 12. 4. 2021 platí mimořádné nařízení Mi-

nisterstva zdravotnictví ČR vydané 6. 4. 2021,
které říká, že se zákaz prodeje na trzích nevztahuje na prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém
nebo zpracovaném stavu), květin a jiných rostlin, jejich plodů, osiva, semen, mléka a výrobků
z mléka, masa a výrobků z masa, včetně živých
ryb, vajec, pekařských a cukrářských výrobků,
medu a výrobků z medu. Ze zákazu se stanoví
výjimka, že se musí jednat o prodej potravin,
které se typicky pěstují a vyrábějí farmáři na
území České republiky. Pořadatelé musí dodržet následující pravidla: zajistit odstupy mezi
stánky, stolky nebo jinými prodejními místy
nejméně 2 metry, v jeden čas se na ploše tržiště nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15 m2,
na místě se musí umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
dále se zakazuje provozovat stravovací služby
a prodávat pokrmy včetně nápojů určených
k bezprostřední konzumaci, zakazují se stoly
a místa k sezení.

Obrátili jsme se na prodávající a zjistili jsme,
že by na trhu prodávalo minimum prodejců
a ještě s omezeným sortimentem. Z našich
tradičních trhů a jejich atmosféry by nezbylo
nic a to nechceme. Stanovení termínů trhů se
bude odvíjet od covidové situace. Věříme, že
se s vámi, již v červnu, na Sedlčanském farmářském trhu potkáme. Podrobnosti o konání trhů
naleznete na facebookových stránkách: Sedlčanské farmářské trhy.

TOULAVA OPĚT USPĚLA V CERTIFIKACI MMR

Ráda
bych
se
s Vámi podělila o dobrou zprávu, kterých v této podivné době není
tolik. V březnu TOULAVA, o.p.s. obdržela stanovisko CzechTourismu ke Kategorizaci turistických oblastí v ČR – v našem případě se jedná
o Certifikaci oblastních destinačních společností. Jsme certifikováni bez výhrad s počtem
dosažených bodů 99 ze 100 s dovětkem:
„V souladu s podmínkami Kategorizace
DMO bylo na základě požadavku Certifikační
komise provedeno hodnocení žádosti formou odborného stanoviska, ve kterém byla

posouzena míra naplnění jednotlivých po- počet obyvatel, počet lůžek a přenocování,
žadavků uvedených v Kategorizaci DMO. Žá- souhlasné stanovisko SCCR, JCCR, seznam
dost splnila podmínky stanovené Kategoriza- a kontakty oficiálně certifikovaných Inforcí a je k certifikaci „doporučena bez výhrad“.“ mačních center, strategii rozvoje CR, marke„Celková úroveň aktivit, marketingu a říze- tingovou strategii, partnery turistické oblasti,
ní destinace je na vysoké úrovni a destinace informace o 3K platformě, seznam partnerů
je vzorem pro ostatní destinační společnosti s kontakty, výroční zprávu, vyhodnocení marna území ČR. Odbornost vedení a realizace ketingových aktivit, popis zaměření činnosti,
aktivit je dokládána i velkou mírou měření účast na vzdělávacích akcích atd.
a indikátorů, které destinace získáOblastní DMO
ČAST D
vá a s kterými pracuje.“
Stanovisko z hodnocení
Turistická oblast Toulava je certiNázev Organizace destinačního managementu
fikovaná, národní certifikací MMR
TOULAVA, o.p.s.
a CzechTourism, již třetím rokem,
certifikace se obnovuje každý rok.
Celkový výstup z hodnocení
K čemu slouží Kategorizace a s ní
související certifikace turistických
oblastí? Je to jakási norma, která
Zhodnocení silných a slabých stránek
Silné stránky
Slabé stránky
definuje požadavky na kvalitu činnosti, marketingu a veškerých aktivit turistické oblasti v ČR. I malou,
Výjimky
Počet
Počet
ne prozatím tolik známou oblast,
Návrh na udělení
požadovaných
doporučených
0
0
0
výjimek
výjimek
výjimek
jako je Toulava, které je Sedlčansko
součástí, bere stát na stejnou úroCelkové hodnocení
veň jako jsou již známé Krkonoše
Celkový dosažený počet bodů
Výsledné hodnocení
doporučeno bez výhrad
99
nebo Český ráj atd. S turistickou
Způsob naplnění nápravných/rozvojových opatření stanovených v minulém hodnocení
nabídkou a produkty, kterou vymyStanovené opatření
Zdůvodnění hodnotitele
Splnění
slíme v Toulavě (spolu s městy, obcemi, podnikateli IC, provozovateli
Návrh doporučení pro nová nápravná/rozvojová opatření
atraktivit), tak pracuje i Středočeský
kraj, Jihočeský kraj i CzechTourism.
Co všechno musí turistická oblast
splnit a doložit, aby moha žádat
o certifikaci? Musíme doložit např.
Poznámky
mapu území, seznam obcí, rozlohu,

☺

V souladu s podmínkami Kategorizace DMO bylo na základě požadavku Certifikační komise provedeno hodnocení žádosti formou odborného
stanoviska, ve kterém byla posouzena míra naplnění jednotlivých požadavků uvedených v Kategorizaci DMO. Žádost splnila podmínky
stanovené Kategorizací a je k certifikaci "doporučena bez výhrad".

Celková úroveň aktivit, marketingu a řízení destinace je na vysoké úrovní a destinace je vzorem pro ostatní destinační společnosti na území ČR.
Odbornost vedení a realizace aktivit je dokládána i velkou mírou měření a indikátorů, které destinace získává a s kterými pracuje.

- kvalitně vedený management destinace
- vysoká kvalita marketingových kanálů
- odbornost
- spolupráce s partnery
- kvalitně vypracované strategické dokumenty

- vzájemná nepropojenost online komunikačních platforem

O výjimku nebylo požádáno a žádná výjimka nebyla navržena.

Doložit základní výsledky jednání 3K platformy.

ano

doloženo na webu destinace formou zápisů

V návaznosti na zjištění v rámci expertního stanoviska je DMO jsou stanovena následující nápravná opatření, která je
žadatel povinen předložit při příštím hodnocení:
- nejsou stanoveny
Dále je doporučeno:
- vzájemně propojit on-line komunikační platformy, doporučujeme doplnit chybějící odkazy na profily sociálních sítí
- dlouhodobě budovat Brand v povědomí ČR, seo webu pro vyhledávání klíčových frází, zlepšení komunikace s fanoušky na
fb / získávání zpětné vazby a názorů na produkty a aktivity, vybízení ke komunikaci, držet online komunikační jazyk, který je
značně nejednotný

Těším se na vás v dalším čísle Radnice. Štěpánka Barešová

☺

HVĚZDÁRNA / ZÁPIS DO MŠ

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH
V průběhu května se Mléčná dráha
maskuje za světelným znečištěním nad
místním obzorem. Pokud bychom mohli
odpojit osvětlení všech zdrojů světla pak
spatříme světlý pruh Mléčné dráhy splývající s obzorem od západu přes sever až
k východu.
Ostatní části oblohy otvírají pohled na
souhvězdí jarní oblohy s hvězdami jarního
trojúhelníku. Dvojici Regula v souhvězdí
Lva na západě a Arctura v Pastýři vysoko
na jihovýchodě doplňuje Spica, jižní vrchol
trojúhelníku.
Nad západním obzorem večerní oblohu
opouští Býk s Blíženci následované Rakem
a barevně blikajícím Procyonem z Malého
psa. Na opačné straně oblohy budou postupně sloužit k orientaci jasná Vega z Lyry
a Deneb ze sousední právě vycházející Labutě následovaný Altairem v Orlu a nízko
nad jihozápadním obzorem načervenalým
Antarem ve Štíru.
Návštěvu vzdálených světů začneme
u dvojice galaxií M81 a M82 ve Velké medvědici a téměř v zenitu se zastavíme u M51

v souhvězdí Honicích psů. Od této galaxie
jižním směrem ve Vlasech Bereniky zaostříme dalekohled na kulovou hvězdokupu
M3. Odtud se vydáme na východní část
oblohy s kulovými hvězdokupami M13

a M92 v Herkulovi. V sousední Lyře pak navštívíme prstencovou mlhovinu M57, která svítí díky zdroje ultrafialového světla ze
žhavého bílého trpaslíka uvnitř mlhoviny.

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 14., 15., 21., 22., 28. a 29. května.
Planety – Merkur a Venuše společně
nad severozápadním obzorem. Mars vysoko nad západním obzorem. Planety Jupiter se Saturnem budou nápadné vysoko
nad jihovýchodním obzorem v ranních
hodinách. Uran s Neptunem jsou nepozorovatelné.
Ostatní objekty – Galaxie, kulové hvězdokupy, mlhoviny otevřené hvězdokupy
a další.
Kometa C/2020 R4-ATLAS v oblasti zenitu směrem k Velkému vozu pozorovatelná ve větších dalekohledech. Na vloženém obrázku kometa C/2020 F3 NEOWISE
z července minulého roku.
Pro organizované návštěvy je možné
dohodnout jiný den než pravidelný pátek nebo sobotu na telefonu 777 285
444.
Aktualizace otevření hvězdárny pro
veřejnost na internetových stránkách
hvězdárny.
František Lomoz

ŠKOLSTVÍ

PROPOJKA VÍTÁ JARO
Začátek jara se v Propojce vždy pojil s tradicemi našich předků. Vynášení Morany či
barvení velikonočních vajec bylo letos nutné vynechat, v online prostředí jsme však
rozhodně nezaháleli...
„Předaprílové“ vtípky
1. duben letos připadl na Zelený čtvrtek,
s nímž se pojí velikonoční prázdniny, a tak
jsme se rozhodli „přesunout“ apríl na poslední březnovou středu. Legrácky si nenechali ujít malí ani velcí. Do některých hodin
vstupovali učitelé/učitelky v takovém přestrojení, že byli jen těžko rozpoznatelní. Jinde probíhaly popletené hodiny, jejichž cílem
bylo děti nejen zmást, ale i rozesmát. Na
žáky čekala nejrůznější překvapení, jako jsou
záměny pedagogů, propojení paralelních
tříd přes rozhraní Google Meet a zábavné
kvízy či anekdoty. Třídnické hodiny nahradily
třídní snídaně a „pyžamová setkání“. Děti se
v tento den potkávaly i s vychovatelkami
a asistentkami. Ačkoliv to může vypadat, že
tento den probíhal pouze v režii pedagogického sboru, nebylo tomu tak. Sedmáci například překvapili svoji paní učitelku, když se
v učebně objevili v několikanásobně vyšším
počtu. Známé obličeje vykukující z vesmírného prostředí se rozmnožily, a tak to na ob-

razovce vypadalo jako ve sci-fi o klonování.
O zábavu ve středu rozhodně bylo postaráno.
Velikonoce
V posledních březnových dnech jsme se
samozřejmě věnovali i velikonočním tradicím. Děti pod vedením svých vyučujících
vyráběly dekorace, které pak mohly zavěsit
na velikonoční stromek stojící před budovou
školy, a také si připomínaly význam Velikonoc v Čechách i zahraničí. Žáci se tak například dozvěděli, že pomlázka je slovanským
zvykem a že například v Anglii takovou věc
vůbec neznají. Namísto koledování tamní
děti hledají čokoládová vajíčka v zahradách
či parcích. Angličtináři danou tradici blíže
poznali v prostředí internetové aplikace
Gather Town. Rozutekli se po rozlehlém parku a otevírali virtuální vajíčka, která v sobě
ukrývala různé hry, písničky, naučná videa
a vtipné obrázky. To však není jediný neobyčejný zážitek, který jim učitelé angličtiny
v poslední době dopřáli…
O Kanadě s Kanaďankou
Netradiční výuku angličtiny si mohli vyzkoušet i žáci 4. A. Ti se během videohovoru
setkali s Kanaďankou Hannah Rektor, která
sice pochází z Kanady, ale již pár let bydlí
v Čechách. Žáci si spolu s učitelkou Kamilou
Oubrechtovou připravili speciální hodinu,
takový malý projekt, na téma „Canada“. Jednu lekci věnovali aktivitám v Kanadě a slovíčkům, která se s Kanadou pojí. Téma propojili
s právě probíraným učivem – Fun activities
(running, swimming, skating). V další lekci se
k nim přidala Hannah, která dětem vyprávěla o svém životě v Kanadě a představila jim
pár důležitých věcí, které správný Kanaďan
zná. Například, že hokej tam na severozápadě hrají úplně všichni, a to nejen v zimě.
Javorový sirup lze přidat do nejrůznějších

pokrmů a sladkostí, ale je lepší si jej koupit
přímo od tamních farmářů. Děti pak kladly
Hannah připravené otázky a také si nachystaly česká slovíčka či věty, které měly našeho
hosta naučit. Hannah si vedla dobře, jen některé jazykolamy jí dělaly potíže.
Projekty v angličtině
Protože doba strávená před obrazovkami
je dlouhá, je důležité vymýšlet i další aktivity
nad rámec dosavadní online výuky angličtiny. Proto přišly na řadu projekty. V každém
ročníku děti zpracují projekt na téma, které
je jim zadáno a které tematicky odpovídá
věkové skupině. Tak například pátý ročník
se musel poprat s tématem „My school“,
ve kterém procvičil jak slovní zásobu, tak
základní gramatiku, šesťáci pak zpracovali
projekt na téma „My last holiday“ a bystrý
čtenář jistě odhadne, jaký gramatický jev
byl v projektech použit. Sedmáci se mimo
jiné v tomto ročníku zabývají tématem „The
United Kingdom“, a proto jejich projekt
obsahuje právě povídání o Spojeném království. V osmé třídě se tradičně zabýváme
naším zdravím, a proto projekt osmáků
nese název „Teenage health“. Osmáci by již
měli být schopni se nad tématem zamyslet
a zpracovat jej dle dostupného materiálu
a svých jazykových dovedností. „Mazáci“
v deváté třídě ocenili téma projektu „My
own activity centre for teenaagers“, kde
mohli zcela využít nabytých znalostí, dovedností a postojů k danému tématu. Kreativitě se samozřejmě meze nekladly. Fakt,
že žáci si výrazně polepšili v počítačové gramotnosti a již páťáci jsou schopni připravit
velice kvalitní projekt ve formě jako powerpointové prezentace, je jen jedna z mála
výhod distanční výuky.
2. ZŠ Propojení

KVĚTNOVÁ VÝROČÍ

FOTOGRAF LADISLAV HADRABA OSLAVÍ V KVĚTNU
DEVADESÁTÉ NAROZENINY
Narodil se 27. května roku 1931 v Malšovicích u Tábora, vystudoval strojní průmyslovku v Praze, jako nástrojař pracoval až do
svého odchodu do důchodu.
Fotografovat začal v roce 1946, první fotografie zhotovil v patnácti letech měchovým aparátem formátu 9 x 12 na skleněné
negativní desky. V Sedlčanech žije od roku
1967. Ve svém volném čase pracoval jako
vedoucí turisticko-sportovních oddílů na
Voticku a Sedlčansku, vedl kroužky mladých fotografů. V roce 1970 se stal členem
fotokroužku při Okresním kulturním domě
v Příbrami, později vstoupil do Fotoklubu
Sedlčany a byl přijat do Svazu českých fotografů. Věnoval se fotografii dokumentární
i výtvarné, svými snímky se účastnil celé

gativů je tak přístupný badatelům i zájemcům o historii města i Sedlčanska.
Milému jubilantovi upřímně děkujeme za
vše, co pro naše město vykonal a do dalších
let přejeme dobré zdraví a hodně životní
energie.

řady soutěží a výstav. Byl blízkým spolupracovníkem Příbramského deníku a Sedlčanského kraje, Městského muzea Sedlčany
a členem redakční rady Radnice. Řada jeho
dokumentárních snímků byla zveřejněna
v regionálních publikacích (kniha o Miličíně,
průvodce po Benešovsku a Sedlčansku atd.)
Ladislav Hadraba svoje fotografie, ale i další
písemné dokumenty, daroval sedlčanskému
muzeu. Jedinečný soubor jeho snímků i ne-

Použity fotografie z archivu Městského muzea Sedlčany a Městské knihovny Sedlčany.

VÝROČÍ OSOBNOSTÍ - KVĚTEN 2021
MUDr. VLADIMÍR ŠPALE (* 21. května
1921 – † 18. dubna 2002)
V květnu tohoto roku si připomínáme
sto let od narození sedlčanského rodáka
doktora Vladimíra Špaleho. Patřil ke generaci, která neměla v době okupace přístup
k vysokoškolskému vzdělání a studiu medicíny se tak mohl věnovat až po skončení
války.
Jako lékař nastoupil na chirurgické oddělení nemocnice v Sedlci – Prčici. Roku
1957 byl jmenován ředitelem Okresního
ústavu národního zdraví v Sedlčanech.
V této funkci se dobře uplatnil nejen jako

odborník, ale také schopný organizátor.
Měl hlavní podíl na vybudování sedlčanské
nemocnice (otevřena r. 1963), jejímž ředitelem byl až do roku 1969.
Pak krátce působil v Příbrami a v letech
1971 – 1981 vedl Krajský ústav národního zdraví v Praze. Své povolání vykonával
s láskou a poctivostí jemu vlastní. O tom
by mohli vyprávět jeho pacienti i obyvatelé Domova důchodců, o které se staral
již jako penzista. Doktor Vladimír Špale se
významně podílel na rozvoji zdravotnictví
v našem městě i na Sedlčansku.
S úctou na něho vzpomínáme.

Foto zleva: MUDr. Václav Studnička,
MUDr. Vladimír Špale, Miroslav Kuthan.

RŮZNÉ

RODINNÉ CENTRUM PETRKLÍČ V NOVÉM
Prvního dubna tohoto roku byly zahájeny stavební práce v části
budovy č.p. 580 užívané Centrem Petrklíč. Práce jsou součástí projektu Podpora infrastruktury pro neformální vzdělávání v Centru
Petrklíč z.s. podpořeného z integrovaného regionálního operačního
programu přislíbenou dotací 1 829 549,90 Kč nebo 95% uznatelných
nákladů. Předmětem projektu je stavební úprava přízemí za účelem
vzniku nových bezbariérových učeben a řemeslné dílny včetně hy-

STATISTIKA OČKOVÁNÍ
V SEDLČANECH

MUDr. Sergej Jurčenko
Lékařský ředitel Nemocnice Sedlčany
Koordinátor očkování proti COVID-19

gienického zázemí. V patře pak dochází k přestavbě původního hygienického zázemí na nové, splňující současné standardy. Stavební
práce provádí firma S-B s.r.o. za cenu 1 532 082,60Kč a předpokládá
se dokončení do 30. července tohoto roku. Po dokončení stavebních
prací budou prostory vybaveny novým nábytkem zhotoveným firmou LBR Nalžovice za cenu 318 394,56Kč. Od začátku nového školního roku si budou moci děti i rodiče užívat nové prostory.
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