RADNICE
zpravodaj města Sedlčany

LEDEN 2022

ročník XXVII.

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2022 | VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI | OCENĚNÍ REPREZENTANTŮ

Dokončené stavby v roce 2021 - Krčínova cyklostezka, sportovně rekreační areál Luční ulice
a Ateliér Hnízdo v Petrklíči.
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INFO
MĚSÍČNÍK RADNICE
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Městský úřad
Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32,
IČ 243272, místo vydávání Sedlčany,
Doubravice, Hradišťko, Libíň, Oříkov,
Sestrouň, Solopysky, Třebnice, Vítěž,
Zberaz, evidenční číslo MK ČR E 11727,
řídí redakční rada,
sazba Lenka Bučinská,
tiskne firma Van druck Sedlčany.
Vychází 28. den předchozího měsíce
v nákladu 3300 ks.
Distribuci zdarma do každé schránky
zajišťuje Město Sedlčany.
V případě nedodání zpravodaje se
obraťte na Lenku Bučinskou,
tel.: 734 259 387, 318 821 158.

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 7.1.2022

SLOVO STAROSTY

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2021
Rok 2021 bude v historii zapsán jako druhý rok pandemie COVID – 19. Stejně jako v roce 2020 onemocnění COVID - 19 výrazně ovlivnilo život celé společnosti. Omezené
byly možnosti společenského, kulturního i sportovního
vyžití celé populace. Do života obyvatel zasáhl i hospodářský propad v období pandemie. Nepříznivě jsou ovlivněny
rovněž veřejné rozpočty. Město hospodařilo v roce 2021
s podstatně nižším rozpočtem než v roce 2020. Přesto se
podařilo zrealizovat několik investičních akcí, které zkvalitní život obyvatel města. Z dopravních staveb je to dokončení povrchů ulic Pod Lesíkem a Profesora Plavce v hodnotě takřka 4 mil. Kč a zahájení
1. etapy rekonstrukce povrchů v Žižkově ulici za 400 tis. Kč. Opravy vodohospodářského majetku byly provedeny ve výši 2,2 mil. Kč. Úspěšně proběhla rekonstrukce suterénu
a sociálního zařízení v Centru Petrklíč, která byla dokončena v červenci a od té doby slouží
malým návštěvníkům tohoto zařízení. Zde bylo proinvestováno více než 2 mil. Kč a město
by mělo obdržet dotaci ve výši 1,8 mil. Kč. V listopadu bylo do užívání veřejnosti předáno
workoutové a parkourové hřiště ve sportovním areálu v Luční ulici, včetně sociálního zařízení a dalšího mobiliáře. Z takřka 5 milionové investice město již obdrželo dotaci ve výši
2,1mil. Kč. Úspěšně dokončena byla i řada menších stavebních akcí, většinou oprav objektů města, včetně dvou projektů participativního rozpočtu Středočeského kraje, rekonstrukce skateparku na stadionu Taverny a části minigolfu v Háječku. Finančně byla uzavřena rekonstrukce stadionu Taverny, kde se celkovou cenu podařilo snížit o 570 tis. Kč. Přes
všechny obtíže, které nás v uplynulém roce provázely, jsme se z mého pohledu dokázali se
všemi úkoly úspěšně vyrovnat. Doufám, že rok 2022 bude rokem, kdy se podaří zvládnout
onemocnění COVID – 19 a život se vrátí zpátky do normálních kolejí.
Vážení spoluobčané, přeji vám do nového roku hodně štěstí a především pevné zdraví.
Ing. Miroslav Hölzel
starosta města

PF 2022

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
proběhne v termínu
od 1.1.2022 do 31.1.2022.

Dárci budou moci přispět na Tříkrálovou sbírku buď hotovostí do stacionárních kasiček, které budou v termínu od 1.1. do 16.1.2022 umístěné v Informačním centru a v Městské knihovně Sedlčany. Dále bude možno přispět po
konání nedělních mší svatých ve farních kostelech.
Další možností příspěvku do sbírky je bezhotovostním
převodem skrze QR kód, nebo bankovním převodem na
tříkrálový účet č.: 66008822/0800, Variabilní symbol pro
Sedlčany: 777911932. V termínu od 1.1. do 31.1.2022.
Příspěvky ze sbírky budou použity pro sedlčanský Domácí
hospic Křídla.

USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 75/2018-2022 ZE DNE 24. LISTOPADU 2021
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 24 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. listopadu 2021 (RM č. 74/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM
75-1278/2018-2022);
v souladu s ustanovením čl. III. odst.
2) Smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne
23. října 2015, týkající se užívání areálu „Městská jatka Sedlčany“, ekonomické
vyhodnocení pronajatého objektu, kdy
v návaznosti na povinnost proinvestovat
ročně na opravy a údržbu částku minimálně
140 000,00 Kč, byla ze strany smluvního
uživatele Zemědělské společnosti Kosova
Hora, a. s., v postavení nájemce, proinvestována za rok 2021 částka 545.611,35 Kč
(RM 75-1283/2018-2022);
Vnitřní směrnici č. 1/2021 o příspěvku
na stravování zaměstnanců města Sedlčany, která bude aplikována v prostředí města
Sedlčany s účinností dne 1. ledna 2022 (RM
75-1294/2018-2022);
výsledky kontroly provedené Českou školní inspekcí, Středočeským inspektorátem,
u příspěvkové organizace města Sedlčany,
Školní jídelně 1. Základní školy Sedlčany, se
sídlem Sedlčany, Komenského náměstí č. p.
69, IČ 70999104, které jsou uvedeny v předaném Protokolu o kontrole č. j: ČŠIS-1016/
21-S. Kontrolou nebylo zjištěno porušení
právních předpisů; kontrola bez závad a nedostatků (RM 75-1298/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit:
návrh rozpočtu města Sedlčany na rok
2022 včetně Příloh k rozpisu rozpočtu.
Rozpočet je koncipován na straně příjmů
a výdajů v částce rovné 186 115 tis. Kč.
Návrh rozpočtu předpokládá zapojení finančních rezerv ve výši 6 000 tis. Kč (RM
75-1279/2018-2022);
Rozpočtový výhled na rozpočtové období let 2023-2024. Rozpočtový výhled je
koncipován v částkách rovných v příjmové
a výdajové části a svým obsahem zajišťuje
běžné provozní výdaje a činnost města a organizací jim zřízených a finanční prostředky
na opravy, údržbu a rekonstrukce majetku
města Sedlčany (RM 75-1280/2018-2022);
Odpisový plán města Sedlčany na rok
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2022. Určená výše odpisů dlouhodobého majetku je ve smyslu ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku a Přílohy
č. 1 Kategorizace dlouhodobého majetku
a zařazení do účetních odpisových skupin
vycházejících z Klasifikace produkce „CZ-CPA“ a Klasifikace stavebních děl „CZ-CC“.
Způsob odepisování – rovnoměrný (RM 751281/2018-2022);
navržený Program jednání 18. veřejného
zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro
toto volební období (2018 – 2022), které se
bude konat v pondělí dne 13. prosince 2021
v čase od 17:00 hod. ve Společenském sále
Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany (RM
75-1282/2018-2022);
prodej pozemku ve vlastnictví města
Sedlčany, a to parc. č. 1929/131, druhem
pozemku ostatní plocha, způsobem využití
ostatní komunikace, o výměře 24 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc.
č. 1929/29, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace,
vše v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2846-93/2021), a to žadatelům, manželům, oba trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu 200,00 Kč/m2, tj.
za celkovou kupní cenu 4.800,00 Kč (RM
75-1284/2018-2022);
prodej pozemku parc. č. 2987/108,
druhem pozemku orná půda, způsobem
ochrany ZPF, výměra 77 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 2987/68,
druhem pozemku orná půda, vše v k. ú.
a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č.
2845-92/2021), který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadateli (FO), trvale bytem
Sedlčany, za jednotkovou cenu 200,00 Kč/m2,
tj. za celkovou kupní cenu 15.400,00 Kč (RM
75-1285/2018-2022);
prodej pozemku parc. č. 2370/14, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem
využití ostatní komunikace, výměra 11 m2,
v k. ú. a obci Sedlčany, který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadateli (FO), trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu
200,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu
2.200,00 Kč (v souboru výroků usnesení
RM 75-1286/2018-2022).
Rada města Sedlčany nedoporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit:
přímý prodej pozemku parc. č. 2370/11,
druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, výměra 15 m2, v k. ú. a obci Sedlčany, který je
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ve vlastnictví města Sedlčany. Tento pozemek se nachází v těsné blízkosti komunikace na Červeném Hrádku, a to z důvodu potřebnosti vlastnictví pozemku pro společné
zařízení (zachování průjezdnosti veřejné
místní obslužné komunikace); (v souboru
výroků usnesení RM 75-1286/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby č. IP-12-6019531/SOBS
VB/1 Sedlčany, Libíň (P-2021-204)“, mezi
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02
Děčín, zastoupené na základě plné moci ze
dne 16. února 2021 společností ENERGON
Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš, Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dobříš, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako
budoucím povinným, jejímž předmětem
je zřízení věcného břemene na pozemcích
ve vlastnictví města Sedlčany, a to parc. č.
313/2 a parc. č. 370, vše v k. ú. Libíň, obec
Sedlčany, za účelem zřízení, provozování,
údržby a oprav zařízení distribuční soustavy,
tj. kabelového vedení NN (elektro přípojka
pro parcelu č. 351/2). Věcné břemeno se
zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši
9.400,00 Kč, k této ceně bude připočtena
DPH (RM 75-1287/2018-2022);
uzavření Dodatku č. 11 ke Smlouvě
o nájmu pozemků (Pachtovní smlouva)
mezi městem Sedlčany, jako pronajímatelem (propachtovatelem) a Zemědělskou
společností Sedlčany, spol. s r. o., se sídlem Sedlčany, K Cihelně č. p. 383, 264 01
Sedlčany, jako nájemcem (pachtýřem). Důsledkem prodeje nově vzniklého pozemku
parc. č. 2981/91 o výměře 538 m2, k. ú.
a obec Sedlčany, došlo k zúžení předmětu
zemědělského pachtu u pozemku parc. č.
2981/30 v k. ú. a obci Sedlčany o výše uvedenou výměru (RM 75-1288/2018-2022);
provedení navrhovaného Rozpočtového
opatření č. 1/2021 provozního rozpočtu
příspěvkové organizace, Kulturním dům Josefa Suka, IČ 42728452, a to podle návrhu
ředitele subjektu, vyjádřeného písemností
č. j.: MÚ-S/MST/22728/2021, která byla
přijata Městským úřadem Sedlčany dne
11. listopadu 2021. Rozpočtová úprava je
bez nároku na zvýšení příspěvku na činnost žadatele pro rok 2021, a to z rozpočtu zřizovatele (města Sedlčany); (RM 751290/2018-2022);

▪

▪

▪

USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 75/2018-2022 ZE DNE 24. LISTOPADU 2021
▪

provedení navrhovaného Rozpočtového opatření č. 1/2021 provozního rozpočtu příspěvkové organizace, Školní jídelna
1. Základní školy Sedlčany, IČ 70999104,
a to podle návrhu ředitelky subjektu, vyjádřeného písemností č. j.: MÚ-S/
MST/23193/2021, která byla přijata Městským úřadem Sedlčany dne 19. listopadu
2021. Rozpočtová úprava je bez nároku na
zvýšení příspěvku na činnost žadatele pro
rok 2021, a to z rozpočtu zřizovatele (města
Sedlčany); (RM 75-1291/2018-2022);
provedení navrhovaného Rozpočtového opatření č. 1/2021 provozního rozpočtu příspěvkové organizace, Školní jídelna
2. Základní školy Sedlčany, IČ 70999112, a to
podle návrhu ředitelky subjektu, vyjádřeného písemností č. j.: MÚ-S/MST/23141/2021,
přijaté Městským úřadem Sedlčany dne 18.
listopadu 2021. Rozpočtová úprava je bez
nároku na zvýšení příspěvku na činnost žadatele pro rok 2021, a to z rozpočtu zřizovatele
(města Sedlčany); (RM 75-1292/2018-2022);
sestavený harmonogram jednacích dní,
a to spolu s definovaným hlavním bodem
Programu jednání Rady města Sedlčany
na první pololetí roku 2022, a návrh na stanovení termínů pro svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany do konce posledního roku volebního období 2018
– 2022 (RM 75-1293/2018-2022);
finanční podporu žadateli, tj. Svazu tělesně postižených v České republice, z. s., MO
Sedlčany, se sídlem Sedlčany, ulice Kapitána
Jaroše č. p. 482, 264 01 Sedlčany, v částce
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podpory 20.000,00 Kč určené na zajištění
ozdravných rekondičních pobytů (v souboru
výroků usnesení RM 75-1297/2018-2022);
v souladu s ustanovením § 6 odst.
6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, žádost města Sedlčany o pořízení Změny č. 2 územního plánu
města Sedlčany (RM 75-1299/2018-2022);
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování
služeb pověřence pro ochranu osobních
údajů, který je uzavírán podle ustanovení
§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2021 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi městem Sedlčany a společností GDPR Systems, s. r. o.; IČ 24848638,
se sídlem Praha, Olivova 2096/4, Nové
Město, 110 00 Praha 1, a to na dobu roku
2022 v podmínkách smluvním ujednáním
sjednaných (RM 75-1301/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
k zápočtu vzájemných pohledávek a závazků ve výši 2 155 518,00 Kč jako roční nájemné za rok 2021. Konečný stav pohledávek nájemce MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.
ke dni 31. prosince 2021 činí 5.750.417,56
Kč (v souboru výroků usnesení RM 751289/2018-2022);
zřizovatele k přijetí finančního daru v poskytované částce 39 800,00 Kč z prostředků programu Nadace OSF „Knihovny jako
průvodkyně 21. stoletím“, který bude příjemcem, tj. příspěvkovou organizací města
Sedlčany, Městskou knihovnou Sedlčany, IČ
71294694, v plné výši použit na financování
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úspěšného projektu s názvem „Čáry máry
média“, a to bez spoluúčasti žadatele, která není požadována (RM 75-1295/20182022);
se zapojením příspěvkové organizace
města Sedlčany, a to 1. základní školy Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Primáře Kareše
č. p. 68, 264 01 Sedlčany, IČ 47074299,
do projektu EU s názvem „Modernizace školy“ v celkové možné výši 20 000 000,00 Kč,
ve výši spoluúčasti 10 %. Předmětem projektu je modernizace přírodovědných a počítačových učeben (RM 75-1296/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
Městskému úřadu Sedlčany, Odboru
výstavby a územního plánování, oslovit výzvou vybrané firmy, a to za účelem podání
cenové nabídky na zpracování Návrhu Změny č. 2 Územního plánu města Sedlčany,
včetně všech souvisejících dokumentací.
K podání cenové nabídky budou osloveni vybraní specialisté s pozitivními referencemi:
- Ateliér T – Plan, s. r. o., se sídlem Praha,
Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4;
- IVAN PLICKA STUDIO, s. r. o., se sídlem Praha, Thákurova 676/3, 166 33 Praha 6;
- HaskoningDHV Czech Republic, spol.
s r. o., se sídlem Praha, Sokolovská 100/94,
186 00 Praha 8;
- ARCHUM Architekti, s. r. o., se sídlem Praha, Oldřichova 187/55, 128 00 Praha 2;
- Ateliér Cihlář – Svoboda, s. r. o., se sídlem
Beroun, Na Máchovně č. p. 1610, 266 01
Beroun (v souboru výroků usnesení RM 751300/2018-2022).
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INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 76/2018-2022 ZE DNE 8. PROSINCE 2021
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 11 specifických
usnesení, a to v následném členění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
předložené připomínky, které vzešly
z prvního odborného projednání návrhu
Kolektivní smlouvy předložené základní odborovou organizací Městské policie
Sedlčany (člen Unie bezpečnostních složek
odborové organizace); (v souboru výroků
usnesení RM 76-1302/2018-2022).

▪

Rada města Sedlčany pověřila:

Rada města Sedlčany schválila:

města Sedlčany, pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města a Mgr. Zdeňka Šimečka,
místostarostu města, k dalšímu jednání,
které bude vedeno ve spolupráci s právním zástupcem města Sedlčany za účelem
upravení návrhu předloženého smluvního
ujednání do další fáze jeho projednávání
(Kolektivní smlouva; odborová organizace
Městské policie Sedlčany); (v souboru výroků usnesení RM 76-1302/2018-2022).

v období posledních tří čtvrtletí roku 2021
ve výši 2 880,00 Kč, z důvodu překážek
v užívání spojených s nouzovým stavem,
pandemickou situací a vyhlášenými hygienickými opatřeními s dopadem do prostředí ohrožené skupiny osob (uživatelů), a to
na základě žádosti Svazu tělesně postižených v České republice, z. s., MO Sedlčany,
jenž jedná v postavení smluvního uživatele
klubovny spolku umístěné v objektu budo-

▪ zástupce zaměstnavatele, tj. užší vedení ▪ prominutí plateb za poskytované služby
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vy pro administrativu na adrese Kpt. Jaroše
č. p. 482, 264 01 Sedlčany, která je ve vlastnictví města Sedlčany (RM 76-1303/20182022);
aby v souladu s podanou žádostí likvidátora subjektu (smluvního uživatele)
byl dříve uzavřený smluvní vztah o nájmu
prostoru sloužícího k podnikání (ze dne
3. září 2015), kterým bylo založeno užívání
ordinace s čekárnou, sociálním zařízením
a chodbou v objektu Sedlčany č. p. 4 v ulici
28. října, a to za účelem poskytování zdravotnických služeb – ordinace praktického
lékaře, ukončen dohodou smluvních stran
ke dni 31. prosince 2021 (v souboru výroků
usnesení RM 76-1304/2018-2022);
uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6012735/1“,
mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín,
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405
02 Děčín, která je zastoupena na základě
plné moci společností G + s. r. o., se sídlem
Kamenice, Sadová č. p. 625, 251 68 Kamenice, jako oprávněným a městem Sedlčany,
jako povinným, jejímž předmětem je zřízení
věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 446/3 v k. ú.
a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční
soustavy, tj. kabelového vedení NN včetně
přípojkového jistícího pilíře. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve
výši 6 400,00 Kč bez DPH, a to v návaznosti
na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu ze dne 26. září 2017
(RM 76-1306/2018-2022);
uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby, Sedlčany, Podélná, kNN
pro p. č. 2940/1, IV-12-6029482“, mezi ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV
– Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jako budoucím oprávněným a městem
Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž
předmětem je zřízení věcného břemene
na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 711/2, parc. č. 2940/8 a parc. č.
2940/20, vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to za
účelem zřízení, provozování, údržby a oprav
zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového
vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje za
jednorázovou náhradu ve výši 16 100,00 Kč
bez DPH (RM 76-1307/2018-2022);
uzavření „Dodatku č. 17 ke Smlouvě
o užívání stožárů“, na základě kterého

▪

▪

▪

▪

se mění čl. IV. „Doba užívání“ původní
Smlouvy ze dne 26. listopadu 1999, uzavřené mezi vlastníkem, tj. městem Sedlčany
a uživatelem. Užívání předmětu Smlouvy,
tj. sloupových stožárů veřejného osvětlení
u silnice I/18 za účelem umístění reklamních tabulí se prodlužuje na dobu určitou
ode dne 1. ledna 2022 do dne 31. prosince
2022 s podmínkou, že v případě požadavku ze strany města Sedlčany na okamžité
odstranění reklamních tabulí z důvodů legislativních i z jiných mimořádných důvodů, a to v době sjednaného užívání, budou
reklamní tabule na náklady nájemce neprodleně odstraněny. Náhrada za užívání
stožárů s účinností 1. ledna 2022 se stanoví
ve výši 300,00 Kč/rok/stožár, to znamená,
že roční nájemné činí 2.400,00 Kč (RM 761308/2018-2022);
návrh mimořádných odměn vedoucím
pracovníkům za plnění úkolů nad rámec
svých pracovních povinností za období
druhého pololetí roku 2021, tj. jednatelům
obchodních společností (Sedlčanské technické služby, s. r. o.; Městská teplárenská
Sedlčany, s. r. o.) a ředitelům příspěvkových
organizací města Sedlčany (1. základní škola Sedlčany; 2. základní škola - škola Propojení Sedlčany; Základní umělecká škola
Sedlčany; Mateřská škola Sedlčany; Školní
jídelna l. ZŠ Sedlčany; Školní jídelna 2. ZŠ
Sedlčany; Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany; Městské muzeum Sedlčany; Městská knihovna Sedlčany a Sportovní areály
Sedlčany), přičemž pololetní odměny jsou
schváleny podle předloženého schématu,
které je přílohou k tomuto usnesení (RM
76-1309/2018-2022);
přijetí neinvestiční účelové dotace na
pokrytí prvotních nákladů souvisejících
s řešením krizové situace během vyhlášeného nouzového stavu a na předcházení
krizových situací, a to ze zdrojů poskytovatele, Středočeského kraje, se sídlem Praha,
Zborovská č. p. 11, Praha 5; IČ 70891095,
v částce 270 tis. Kč, přijímané na základě
uzavřené „Smlouvy o poskytnutí účelové
dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace“ (RM 76-1310/2018-2022);
návrh Rámcové smlouvy o dodávce služeb povahy informačních technologií, systémů a bezpečnosti administrativních výkonů a stability provozu, která je uzavírána
se smluvním partnerem na dobu určitou
do dne 31. prosince 2022 za definovaných

▪

▪

▪

ostatních smluvních podmínek (RM 761312/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby s žadatelem (uživatelem) byla
uzavřena příslušná Dohoda o ukončení
platnosti smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (ordinace s čekárnou,
sociálním zařízením a chodbou v objektu Sedlčany č. p. 4 v ulici 28. října, 264 01
Sedlčany); (v souboru výroků usnesení RM
76-1304/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit:
prodej pozemku parc. č. 745/6, druhem
pozemku ostatní plocha, způsobem využití
ostatní komunikace, o výměře 24 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc.
č. 745/1, druhem pozemku ostatní plocha,
způsobem využití ostatní komunikace, vše
v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany (vizte geometrický plán č. 335-196/2021), který je
ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadatelce za jednotkovou cenu 75,00 Kč/m2, tj.
za celkovou kupní cenu 1.800,00 Kč (RM
76-1305/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila poděkování města:
všem reprezentantům města Sedlčany
v oblasti sportu za vzornou a důstojnou reprezentaci, propagaci města a šíření jeho
dobrého jména v končícím roce 2021 (RM
76-1311/2018-2022).

▪

▪

▪

SVOZ BIOODPADŮ
V LEDNU A ÚNORU
Svoz bioodpadů v úterý 21.12.2021 a ve
středu 22.12.2021 je úplně zrušen. První vývoz bioodpadů v roce 2022 bude
v úterý 4.1.2022 a každé další liché úterý. Připomínám, že v lednu a únoru 2022
dojde k dočasnému sloučení úterního
a středečního svozu bioodpadů a bude
probíhat svoz pouze v úterý v lichém
týdnu. Občané mají kdykoli během roku
možnost zjistit si na stránkách Sedlčanských technických služeb, s.r.o. konkrétní datum svozu. Je zde kalendář svozu
bioodpadů na celý rok včetně třeba
i zrušených svozů nebo svozů přeložených na jiný den.
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Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor celkem dvaceti usnesení, resp. specifických souborů rozhodnutí, a to v následném členění:
Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na
vědomí:
předanou zprávu o kontrole plnění usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města
Sedlčany, které se konalo dne 4. října 2021,
předloženou a okomentovanou panem Mgr.
Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, s aktuálními údaji plnění, a to
v plném rozsahu, bez připomínek (usnesení
259/2018-2022);
zprávu předloženou a doplněnou panem
Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou
města Sedlčany, o jednání a činnosti Rady
města Sedlčany za uplynulé období v intervalu dní 5. října 2021 až 13. prosince 2021,
ve kterém se v termínu, a to 13. října, 27. října, 10. listopadu, 24. listopadu a 8. prosince
2021, konala řádná zasedání tohoto orgánu
města Sedlčany (usnesení 260/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo:

▪

▪

▪

cenu vodného a stočného pro rok
2022, a to dle kalkulace předložené provozovatelem vodárenské soustavy 1. SčV,
a. s. tak, že konečná cena vodného pro
domácnosti i ostatní odběratele je ve výši
54,04 Kč/m3, tj. 59,45 Kč/m3 včetně DPH;
konečná cena stočného pro domácnosti
i ostatní odběratele je ve výši 44,74 Kč/m3,
tj. 49,21 Kč/m3 včetně DPH; souhrnná cena
vodného a stočného pro rok 2022 je stanovena ve výši 98,78 Kč/m3, tj. 108,66 Kč/m3
včetně DPH (usnesení 261/2018-2022);
maximální možnou částku podpory
25 000,00 Kč na jeden rodinný dům (objekt
k trvalému bydlení), a to pro žádosti roku
2022 uplatněné žadateli podle příslušné
dokumentace do Programu města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí
v rozpočtovém období 2022 „Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod“
(usnesení 262a /2018-2022);
návrh rozpočtu města Sedlčany na rok
2022. Rozpočet je koncipován na straně

▪

▪

příjmů a výdajů v částce rovné 186 115
tis. Kč. Návrh rozpočtu předpokládá zapojení finančních rezerv ve výši 6 000 tis. Kč
(usnesení 264/2018-2022);
Odpisový plán města Sedlčany na rok
2022. Určená výše odpisů dlouhodobého
majetku je ve smyslu ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku a Přílohy
č. 1 Kategorizace dlouhodobého majetku
a zařazení do účetních odpisových skupin
vycházejících z Klasifikace produkce „CZ-CPA“ a Klasifikace stavebních děl „CZ-CC“.
Způsob odepisování – rovnoměrný (usnesení 265/2018-2022);
Rozpočtový výhled na rozpočtové období let 2023 - 2024. Rozpočtový výhled je
koncipován v částkách rovných v příjmové
a výdajové části a svým obsahem zajišťuje
běžné provozní výdaje, činnost města, provoz organizací jim zřízených a finanční prostředky na opravy, údržbu a rekonstrukce
majetku města, splátky jistiny úvěrů včetně
příslušenství (usnesení 266/2018-2022);

▪

▪
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▪ prodej pozemku parc. č. 2951/11, dru-

hem pozemku ostatní plocha, způsobem
využití jiná plocha, o výměře 350 m2, který
je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadateli za jednotkovou cenu 250,00 Kč/m2,
tj. za celkovou kupní cenu 87 500,00 Kč
(v souboru výroků usnesení 267/20182022);
prodej pozemku parc. č. 2940/141, druhem pozemku orná půda, o výměře 300
m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 2940/8, druhem pozemku orná
půda, vše v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2812-68/2021), který je ve
vlastnictví města Sedlčany, a to vlastníkům
bytových jednotek v č. p. 1175 v Sedlčanech, do podílového spoluvlastnictví (vizte
LV 4219 v k. ú. a obci Sedlčany), za jednotkovou cenu 250,00 Kč/m2, tj. za celkovou
kupní cenu 75 000,00 Kč (v souboru výroků
usnesení 268/2018-2022);
prodej pozemku parc. č. 1929/131, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem
využití ostatní komunikace, o výměře
24 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 1929/29, druhem pozemku
ostatní plocha, způsobem využití ostatní
komunikace, vše v k. ú. a obci Sedlčany
(vizte geometrický plán č. 2846-93/2021),
který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to
manželům za jednotkovou cenu 200,00 Kč/
m2, tj. za celkovou kupní cenu 4 800,00 Kč
(v souboru výroků usnesení 270/20182022);
prodej pozemku parc. č. 2987/108,
druhem pozemku orná půda, způsobem
ochrany ZPF, o výměře 77 m2, který byl
oddělen z původního pozemku parc. č.
2987/68, druhem pozemku orná půda,
způsobem ochrany ZPF, vše v k. ú. a obci
Sedlčany (vizte geometrický plán č. 284592/2021), který je ve vlastnictví města
Sedlčany, a to žadateli za jednotkovou cenu
200,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu
15 400,00 Kč (v souboru výroků usnesení
271/2018-2022);
prodej pozemku parc. č. 2370/14, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem
využití ostatní komunikace, o výměře
11 m2, v k. ú. a obci Sedlčany, který je ve
vlastnictví města Sedlčany, a to žadateli za
jednotkovou cenu 200,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 2 200,00 Kč (v souboru
výroků usnesení 272/2018-2022);
obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 4/2021 o místním poplatku ze

▪

▪

▪

▪

▪

psů, kterou se zároveň ruší obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 4/2019,
o místním poplatku ze psů schválená
usnesením Zastupitelstva města Sedlčany
č. 123/2018-2022 dne 16. prosince 2019
(v souboru výroků usnesení 273/2018-2022);
Dodatek č. 2 ke zřizovací listině (konsolidované znění Zřizovací listiny) dříve upravené Dodatkem č. 1 (ze dne
15. prosince 2014 v konsolidovaném znění
usnesením Zastupitelstva města Sedlčany
2014 č. 22/2014-2018 ze dne 15. prosince), a to pro případ příspěvkové organizace Sportovní areály Sedlčany, se sídlem
Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 34,
264 01 Sedlčany, IČ 72554541 (usnesení
274/2018-2022);
poskytování příspěvku na stravování
uvolněným členům Zastupitelstva města
Sedlčany, a to za stejných podmínek, jaké
jsou stanoveny pro zaměstnance města
Sedlčany Vnitřní směrnicí č. 1/2021 o příspěvku na stravování zaměstnanců města Sedlčany („stravenkový paušál“), který
bude poskytován od 1. ledna 2022 (usnesení 276/2018-2022);
postupem podle ustanovení § 76 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí
mimořádné odměny ve výši jedné měsíční
odměny, která za výkon funkce na základě
ustanovení § 73 uvedeného zákona uvolněnému členu zastupitelstva náleží, a to
panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, starostovi
města Sedlčany, za jeho aktivity ve prospěch města a jeho občanů, vykonané nad
rámec běžné činnosti, povinností vyplývajících z výkonu funkce a pověření starosty
vrcholovými orgány města, tj.:
- aktivní podpora, koordinace a řízení pracovních kolektivů v oblasti publikační činnosti města Sedlčany;
- zcela zásadní podíl na vydání rozhodnutí, dále zřízení a zajištění Testovacího místa Sedlčany a Očkovacího centra Sedlčany
v pandemické situaci roku 2021, a to s přesahem prospěchu nejen občanům města
a regionu;
- rozhodující podíl na úspoře finančních
prostředků z rozpočtu města, a to při vyvolaném a aktivně vedeném mimosoudním
jednání, které vyústilo v uzavření Dohody
o narovnání mezi městem Sedlčany a společností VYSSPA Sports Technology, s. r. o.,
jakožto zhotovitelem díla „LAS Taverny –
umělé povrchy dráhy, sektory“;

▪

▪

▪

- zajištění Mobilního rozhlasu, který skýtá
další komunikační systém předávání informací od radnice směrem k veřejnosti, ale
také podnětů od veřejnosti k radnici (usnesení 277/2018-2022);
postupem podle ustanovení § 76 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí
mimořádné odměny ve výši jedné měsíční odměny, která za výkon funkce na základě ustanovení § 73 uvedeného zákona
uvolněnému členu zastupitelstva náleží,
a to panu Mgr. Zdeňkovi Šimečkovi, místostarostovi města Sedlčany, za jeho aktivity
ve prospěch města a jeho občanů, vykonané nad rámec běžné činnosti, povinností vyplývajících z výkonu funkce a pověření místostarosty vrcholovými orgány města, tj.:
- podíl na podpoře, koordinaci a řízení pracovních kolektivů v oblasti publikační činnosti města Sedlčany;
- podíl na organizaci práce a činnosti orgánů města Sedlčany při vyhlášených nouzových stavech (elektronizace a další), jako
i odvedená práce na zajištění vydání rozhodnutí, zřízení a vybudování Testovacího
místa Sedlčany a Očkovacího centra Sedlčany v pandemické situaci roku 2021, a to
s přesahem prospěchu nejen občanům
města a regionu;
- významný podíl na přípravě podkladů
a shromažďování důkazních prostředků na
podporu mimosoudního jednání a následného vypořádání Dohody o narovnání uzavřené mezi městem Sedlčany a společností
VYSSPA Sports Technology, s. r. o., jakožto
zhotovitelem díla „LAS Taverny – umělé
povrchy dráhy, sektory“, čímž došlo k úspoře finančních prostředků města Sedlčany;
- práce na projektu „Pořízení elektronické
úřední desky“, jeho koordinace, jednání
s potenciálními dodavateli a další kroky
s tím související (usnesení 278/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany vyhlásilo:
postupem podle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, Program města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém období 2022 „Podpora
výstavby domovních čistíren odpadních
vod“ (usnesení 262b/2018-2022);
Výzvu pro předkládání Žádostí o poskytnutí podpory (Výzva ŽP č. 1/2022) na „Výstavbu domovních čistíren odpadních vod“
(usnesení 262d/2018-2022).

▪

▪

▪

USNESENÍ / RŮZNÉ

INFORMACE O VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH
Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČANY ZE DNE 13. PROSINCE 2021
Zastupitelstvo města Sedlčany vydalo:
podle návrhu starosty města Sedlčany a doporučení Rady města Sedlčany,
a to s využitím ustanovení § 35 a dále § 85
písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Pravidla pro poskytování podpory
na „Výstavbu domovních čistíren odpadních vod“, která upravují základní přístupy
k Žádostem o poskytnutí podpory z rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 (usnesení
262c/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany Radě města Sedlčany uložilo:
zajistit provádění Programu města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí
v rozpočtovém období 2022 „Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod“;
v součinnosti s právním zástupcem
města Sedlčany dopracovat aktualizaci

▪

▪
▪

Smlouvy o poskytnutí podpory, na základě
které bude dotace poskytována; (usnesení
262e/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany pověřilo
Radu města Sedlčany:
k výkonu kompetencí založených dokumentací k předmětnému Programu
(„Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod“), o kterém bylo rozhodnuto
Zastupitelstvem města Sedlčany (usnesení
262f/2018-2022);
k závěrečným změnám rozpočtu města
Sedlčany na rok 2021 a uskutečnění rozpočtového opatření, a to ve smyslu ustanovení
§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, bez omezení částky,
pokud v závěru roku 2021 nastanou změny
ve finančních vztazích k jinému rozpočtu
v příjmové i výdajové části. Tímto se rozumí

▪

▪

úprava v oblasti daňových příjmů a dotací ze
státního rozpočtu, státních fondů, z rozpočtu kraje a OP EU. (usnesení 263/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany neschválilo:
návrh na přijetí daru pozemků parc.
č. 3012/89 o výměře 1571 m2 a parc. č.
3012/98 o výměře 290 m2, oba druhem
pozemku orná půda, způsobem ochrany
ZPF, vše v k. ú. a obci Sedlčany, které jsou ve
vlastnictví FO (usnesení 269/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany zrušilo:
v plném rozsahu své usnesení
č. 173/2018-2022 ze dne 7. září 202
(v souboru výroků usnesení 275/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany odložilo:
další diskusi o projektovém záměru „Nástavba nad operačními sály a další související úpravy (etapa 1-4); objekt č. p. 161)“
na další volební období (v souboru výroků
usnesení 275/2018-2022).

▪

▪

▪

VZNIK PŘÍJMENÍ, PÁTÉ POKRAČOVÁNÍ OSVĚTOVÉ SÉRIE ČLÁNKŮ
Vznikající příjmení vyjadřovala i sociální
vrstvu, společenský poměr, hodnosti, vztahy.
Zajímavé je, že v našich podmínkách většina
vzniklých příjmení byla takto odvozena od
jmen cizího původu: Baron, Biskup, Berný (výběrčí daní), Dragoun, Doškář, Fojtík (rychtář),
Hrabě, Knap (zbrojnoš, tovaryš), Kaplan, Kostelník, Král, Lapáček (lupič), Měšťan, Nádvorník (šafář), Panský, Rychtář, Rytíř, Sedláček,
Špulák (tulák), Vladyka, Zeman, Zemánek aj.
Z němčiny potom jsou odvozena příjmení jako
Pour (sedlák), Falcman (Falc – hrad), Hoffmann (sedlák), Mayer (správce dvora, sedlák),
Richtr (rychtář), Wirt (hospodář), Wiedermann (soused odnaproti, odpůrce) aj.
Příjmení vznikala také z řemesel, zaměstnání a činností. Jde třeba o příjmení jako
Bednář, Bubeník, Fořt, Hajný, Hostinský, Kočí,
Kolomazník, Kovář, Krejčí, Kvasnička (proda-

vač droždí), Mládek, Mysliveček, Očenášek
(z přezdívky předříkávače na procesích), Polesný, Punčochář, Soukup (překupník), Šindelář, Včelák, Voráč, Zahradník aj. Z němčiny
potom Binder (bečvář), Dresler (Drechsler
– soustružník), Kaufmann (obchodník), Knap
(zbrojnoš, tovaryš), Müller (mlynář), Schiffer
(lodník), Singer (zpěvák), Šustr (švec), Vádner
(kolář), Wolleman (obchodník s vlnou) aj.
Zajímavý je původ těch příjmení, která
byla utvořena podle dřívějších názvů rostlin
a živočichů. Tato vznikala z přezdívek, které
vycházely z podobenství se zvířaty, nebo ze
vztahu ke zvířeti, k rostlině. Dále příjmení
vznikala podle domovních znamení, např.
U růže – Růžička, U bílého jelena – Jelen.
Výčet několika příjmení ze jmen savců
a ptáků: Bažant, Beránek, Čáp, Drozd,
Chroust, Hejl, Jelínek, Ježek, Kačer, Kocourek,

Kočka, Kohout, Komár, Koza, Kos, Křepela,
Liška, Motejl, Ovečka, Slavík, Sojka, Sova, Sýkora, Vepřek, Vlk, Vlček, Volek, Vrabec, Zajíc,
Žežulka. V této skupině se vyskytují i příjmení vzniklá z nářečí jako Brabec, Kocůrek, Kot
(kocour) aj. Z němčiny potom Fuchs (liška),
Haas (Hase – zajíc), Mauser (Maus – myš),
Vogel, Ráb (Rabe – krkavec), Storch (čáp) aj.
Názvy rostlin a jejich částí představují
příjmení jako Borůvka, Brambora, Doubek,
Cibulka, Hruška, Jahoda, Jedlička, Jetel, Klásek, Kopřiva, Kořínek, Makovička, Mrkvička,
Pařízek, Pivoňka, Růžička, Řeřicha, Smrček,
Šafránek, Šípek, Šťovíček, Trnka, Vorlíček,
Vrba, Zázvorka, Žalud aj. Z němčiny pochází
Birnbaum (hruška), Bouma (Baum – strom),
Pilz (houba), Wurzel (kořen) aj.
Mgr. et Bc. Milena Barešová,
vedoucí Odboru vnitřních věcí

VÝZVA K ODEVZDÁNÍ OHLAŠOVACÍHO FORMULÁŘE
Vlastníte na území města Sedlčany bytový dům (byt), rodinný
dům, stavbu pro rodinnou rekreaci nebo máte ve městě Sedlčany
trvalé bydliště?
PROVEĎTE OHLÁŠENÍ POPLATKOVÉHO SUBJEKTU ZA SBĚR, ODVOZ A UKLÁDÁNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Příjem ohlašovacích formulářů probíhá v období od 15. listopa-

du 2021 do 15. ledna 2022 v úředních hodinách Městského úřadu
Sedlčany. Využijte možnost zároveň uhradit poplatek za komunální odpad (známku za popelnici) na rok 2022.
S dotazy k vyplnění formuláře se obracejte, v úředních hodinách, na tel. 314 002 952 (Ing. Stanislav Dvořák), případně na tel.
314 002 917 (paní Marcela Vrbová).

"

Ohlášení poplatkového subjektu

[zpoplatněny jsou bytové domy (byt), rodinné domy, nemovitosti určené nebo užívané k rekreačním účelům,
které se nacházejí na území města]
A. Údaje o plátci:
□ vlastník
Jméno a příjmení / Název

□ společenství vlastníků

□ osoba pověřená plátcem

Rodné číslo / IČO *)
Adresa trv. pobytu / sídlo (ulice)
Bankovní spojení 1

Telefon

Číslo účtu *)

e-mail

Doručovací adresa

ZDE ODSTŘIHNĚTE

*) údaje požadované dle ustanovení § 127 odst. 1 daňového řádu
způsob platby (vyberte 1 variantu): □hotově □složenka □převodem na účet č. 19-700322684/0600,
variabilní symbol – číslo místní části dle číselníku (vizte níže)+1337+č. p. / č. e. (např. Sedlčany č. p. 32,
variabilní symbol 00133732)
□ křížkem označte vámi zvolený způsob platby
B. Údaje o nemovitosti:
**) část obce………………………………...***) místní název……………………………
ulice……………………. číslo popisné………….
rodinný dům……………………………………………
bytový dům – počet bytů……………………………….
rekreační objekt – číslo evidenční……………………..
Plátce poplatku, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském
hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

**) části obce Sedlčany: 11 Doubravice, 12 Hradišťko, 13 Libíň, 14 Oříkov, 00 Sedlčany, 15 Sestrouň,
16 Solopysky, 18 Třebnice, 19 Vítěž, 20 Zberaz
***) místní názvy: 11 Ústupenice, 13 Klimětice, 14 Oříkovec, 00 Lhotka, 00 Červený Hrádek, 15 Chalupy,
16 Deštno, 17 Štileček, 00 Roudný (jen část k. ú. Sedlčany), 20 Roudný (jen část Zberaz)
C. Údaje o počtu sběrných nádob pro nemovitost a požadovaném svozovém režimu; předpokládaná
výše poplatku za komunální odpad na rok 2022:
Plátce uvede počet nádob příslušného objemu (kapacity) a ohlásí (na tomto tiskopisu vyznačí) požadovanou
frekvenci svozu.
Jednotná sazba je stanovena 0,47 Kč/litr započítané kapacity soustřeďovacího prostředku.
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce poplatku uveďte čísla všech svých účtů u poskytovatelů
platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností

"

1

"

ZDE ODSTŘIHNĚTE

"

KULTURNÍ
KALENDÁŘ
V neděli 9. ledna od 15 hodin je v KDJS
Sedlčany pro nejmenší diváky připravena pohádka Dany Bartůňkové O pejskovi
a kočičce jak zachránili hrad.

KDJS SEDLČANY
VÝSTAVY

MUZEUM
MUZEUM
KNIHOVNA

LEDEN 2022
Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MĚSTSKÉ MUZEUM

2.12.2021 - 7.1.2022 VÝSTAVA „REGIONÁLNÍ BETLÉMY”
13.1.2022 - 25.2.2022 VÝSTAVA „OBRAZY A OBRÁZKY JOSEFA LADY
3.12.2021 - 2.2.2022 VÝSTAVA „COSPLAY - IMAGINACE OŽÍVÁ”

DALŠÍ AKCE
ST 5.1. od 17 hod.
PÁ 7.1. od 15 hod.
PÁ 7.1. od 18 hod.
SO 8.1. od 20 hod.
NE 9.1. od 15 hod.

HAJÁNEK
POHÁDKOVÁ BABIČKA
JAK SE STUDUJE V ZAHRANIČÍ
MINUTA VĚČNOSTI
O PEJSKOVI A KOČIČCE JAK ZACHRÁNILI HRAD

.................................................... PRO DĚTI
................................................... PRO DĚTI
.................................................... SETKÁNÍ
.......................................................... KINO
.................................. PRO DĚTI A RODIČE

ST 12.1. od 17 hod.
ST 12.1. od 19.30 hod.
ČT 13.1. od 18 hod.
ČT 13.1. od 20 hod.
PÁ 14.1. od 15 hod.
PÁ 14.1. od 17 hod.
PÁ 14.1. od 18 hod.
PÁ 14.1. od 20 hod.
SO 15.1. od 20 hod.

HAJÁNEK
PÍSNIČKY BRATŘÍ NEDVĚDŮ
OBRAZY A OBRÁZKY JOSEFA LADY
SÍLA
DĚTI Z NAŠÍ VILY
PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
JAPONŠTÍ DÉMONI VČERA A DNES
DOKUD NÁS BŮH NEROZDĚLÍ
KAREL

.................................................. PRO DĚTI
.................................................. KONCERT
................................. VERNISÁŽ VÝSTAVY
.......................................................... KINO
.................................................. PRO DĚTI
.................................................. PRO DĚTI
.............................................. PŘEDNÁŠKA
........................................................... KINO
........................................................... KINO

PO 17.1. od 10 hod.
ÚT 18.1. od 19.30 hod.
ST 19.1. od 17 hod.
PÁ 21.1. od 15 hod.
PÁ 21.1. od 18 hod.
PÁ 21.1. od 20 hod.
SO 22.1. od 20 hod.
NE 23.1. od 15 hod.

ZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI
VEČER HUDBY A POEZIE
HAJÁNEK
POLICEJNÍ POHÁDKY
ŠIJEME MEDVÍDKY
ČAS
PAŘÍŽ, 13. OBVOD
DRAČÍ PRINCEZNA

.................................. PRO DĚTI A RODIČE
. . VEČER SLOVA, HUDBY A POEZIE - PŘEDPLATNÉ
................................................... PRO DĚTI
................................................... PRO DĚTI
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
......................................................... KINO
......................................................... KINO
................................................... PRO DĚTI

PO 24.1. od 10 hod.
ČT 27.1.
PÁ 28.1. od 13 hod.
PÁ 28.1. od 15 hod.
PÁ 28.1. od 20 hod.
SO 29.1. od 20 hod.
NE 30.1. od 18 hod.

PAPÍROVÉ MASKY
POSEDLÍ DAKAREM
PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
HRAJEME LOUTKOVÉ DIVADLO
SOUSED
MILENCI
POD PRAPOREM NĚŽNÝCH DAM

.................................. PRO DĚTI A RODIČE
........................................................ SHOW
.................................................. PRO DĚTI
.................................................. PRO DĚTI
......................................................... KINO
......................................................... KINO
................................................... DIVADLO

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program leden 2022
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

Neděle 9. ledna od 15 hod.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A RODIČE

Středa 12. ledna v 19.30 hod.

KONCERT

Pro naše nejmenší diváky je připravena muzikálová pohádka
Dany Bartůňkové

Srdečně vás zveme na koncert
kde budou znít velice populární

O PEJSKOVI A KOČIČCE
JAK ZACHRÁNILI HRAD

PÍSNIČKY BRATŘÍ NEDVĚDŮ

Jednoho dne se pejsek a kočička rozhodnou ze svého domečku
vydat na výlet. Najednou se zničehonic zatáhne a přižene se
silná bouřka s deštěm a kroupami. Pejsek s kočičkou se proto rychle schovají v nedaleké zřícenině hradu, aby se usušili.
Bouřka však stále nepřestává, a tak se rozhodnou v hradu přenocovat. V noci je probudí prapodivné zvuky, které je tak trochu vyděsí. Zjistí, že na hradě bydlí strašidýlko Bubulínek, které
je smutné, protože mu někdo celý hrad podhrabává a ničí. Bojí
se, že hrad spadne a on nebude mít kde bydlet. Pejsek a kočička se tedy se strašidýlkem Bubulínkem pouštějí do pátrání,
které je přivede na stopu zlomyslného myšáka Kulišáka. A tak
všechny čeká dobrodružství, na které jen tak nezapomenou ...
Vstupné: 100,- Kč.
Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

Je to nový program VOJTY NEDVĚDA a kapely Tie Break. Vojta
– syn legendárního zpěváka, písničkáře, skladatele a muzikanta
za doprovodu kapely svého otce Františka zahraje nejoblíbenější písně obou bratří Nedvědů – Františka a Jana. Zazní například Kočovní herci, Devatenáct, Chce to jenom čas, Jsi mým
osudem, Loch Lomond, Růže z papíru, Skládanka, Stánky, Igelit,
Kytka atd.
Pořad je součástí Dárkového balíčku KDJS 2022, ale je možné
zakoupit i vstupenku na tento samostatný koncert.
Vstupné: 280,- Kč.
Délka představení je cca 90 minut bez přestávky.

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program leden 2022
Úterý 18. ledna v 19.30 hod.

VEČER SLOVA, HUDBY A POEZIE - PŘEDPLATNÉ

Do divadelního sálu KDJS
Vás zveme na další pořad z předplatitelského cyklu
nazvaný

VEČER HUDBY A POEZIE
Tradiční hudebně-poetický pořad, v němž se spojuje krása
mluveného slova a hudby. Zazní poezie J. Seiferta, V. Nezvala,
V. Renče a dalších a skladby českých i světových autorů G. B.
Cervetta, A. Dvořáka, A. Arutjunjaa a dalších.
Účinkují:
Petra ŠPALKOVÁ – umělecký přednes, Jan SLÁDEČEK – violoncello, Vítězslav PODRAZIL – klavír
Vstupné: 180,- Kč.
Délka představení je cca 75 minut + přestávka.

Na čtvrtek 20. ledna od 19.00 hodin
byl připraven koncert

INTIMITY – ŠTEFAN MARGITA.
Pořad se z rozhodnutí agentury zastupující umělce

přesouvá na termín 1. května 2022.

Na pondělí 24. ledna od 19.00 hodin byl připraven
zábavný pořad – talk show

KAFE U OSMANYHO.
Pořad se z rozhodnutí agentury zastupující umělce
přesouvá na pozdější termín,
který bude ještě upřesněn..

Čtvrtek 27. ledna 2022

SHOW

V divadelním sále je plánován oblíbený pořad
věnovaný sedlčanským závodníkům,
kteří se zúčastní letošního ročníku DAKAR.
Pořad se jmenuje

POSEDLÍ DAKAREM.
Bližší informace o pořadu a prodeji vstupenek naleznete průběžně na našich webových stránkách a také na stránkách
www.bigshockracing.cz.

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program leden 2022
Neděle 30. ledna od 18 hod.

DIVADLO

Pro příznivce divadelních představení je připravena komedie Kena Ludwiga

POD PRAPOREM NĚŽNÝCH DAM
Dva neúspěšní shakespearovští herci Jack a Leo rozhodnou
vydávat se za dávno zmizelé příbuzné milionářky Florence,
aby získali dědictví. Jaké je ale jejich překvapení, když zjistí, že
ony příbuzné jsou ženy a že jejich tetička Florence je stále živá
a plná energie?

VÝSTAVA

V režii Jaroslava Klouda hrají: Pavel Kubíček, Jirka Rybař, Hana
Šťastná, Veronika Bílková, Marie Křížová, Petr Štěpánek, Richard Kolín, Jan Zdeněk / Matouš Bílek, Jaroslav Paták.
Vstupné: 100,- Kč.Délka představení cca 80 minut + přestávka.

PLÁNOVANÉ AKCE NA ÚNOR 2022

Výstava v měsíci lednu opět nebude pro naše
návštěvníky připravena, protože v prostorách
určených pro instalaci výstav působí Očkovací
centrum.

ST 2.2. POCTA DIVADLU SEMAFOR – Swing Band Tábor
Koncert
ČT 10.2. JAROSLAV SAMSON LENK - RECITÁL
PO 14.2. SPLAŠENÉ NŮŽKY

Koncert

Divadlo - předplatné

ČT 17.2. RODINNÝ KONCERT ZUŠ Sedlčany

Koncert

DÁLE PŘIPRAVUJEME NA SEZONU 2022
DĚTSKÝ KARNEVAL (pro děti a mládež)
TŘI LETUŠKY V POSTELI (divadlo)
HANA ZAGOROVÁ (koncert)
VESELÉ VELIKONOCE (pohádka)
LIVIN FREE (koncert)
KAREL ŠÍP – VŠECHNOPÁRTY (zábavný pořad)
ÚSTŘEDNÍ HUDBA AČR (koncert)
KAREL PLÍHAL (koncert)
RIGOLETTO (divadlo)
SWING TRIO AVALON (koncert)

KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK (pohádka)
LUCIE BÍLÁ a PETR MALÁSEK (koncert)
MUŽI V OFFSIDU (divadlo)
ŠTEPÁN KOJAN (koncert)
PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST
V MAPÁCH (divadlo)
MICHAL NESVADBA (představení pro děti)
TECHTLE MECHTLE A KOČKY (travesti show)
METROPOLITAN JAZZ BAND a Eva EMINGEROVÁ (koncert)
SVATBA BEZ OBŘADU (divadlo) …

KINO

SEDLČANY

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program leden 2022
Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741
Vedoucí kina: Marcel Čekal (kino@sedlcany.cz)
Kancelář kina je otevřena v pracovní dny od 8 - 14 hodin
Pokladna kina je otevřena v den promítání hodinu před začátkem představení.

sobota 8. ledna ve 20 hod.

pátek 28. ledna ve 20 hod.

film Česko – drama (2021), rež. R. Havlík, 81 min.

film USA – komedie (2021), rež. D. Bruhl, 92 min.

MINUTA VĚČNOSTI

Špičkový kardiochirurg Petr (J. Langmajer) je velmi uzavřený a introvertní muž. Jeho jednadvacetiletá dcera Lucie (M. Babišová)
má vrozenou srdeční vadu a Petr se ji rozhodne operovat při plánované operaci sám. Po ní se společně vydají na dobrodružnou
výpravu na Island.
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupné.

SOUSED

Během zdánlivě náhodného setkání je filmová hvězda Daniel konfrontována s Brunem, jedním z poražených po znovusjednocení
bývalého východního Berlína. Ví o Danielovi všechno – a chce se
pomstít.
Vstupné 100 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 14. ledna ve 20 hod.

sobota 29. ledna ve 20 hod.

film Itálie – komedie, drama (2021), rež. P. Costela, 101 min.

film Francie – drama, thriller (2021), rež. N. Garcia, 102 min.

DOKUD NÁS BŮH NEROZDĚLIL

„Dokud vás Bůh nerozdělí...“ A kdyby vás místo Boha rozdělil
soudce, který prohlásí vaše manželství za neplatné, protože vás
oddal kněz, který nebyl skutečným knězem. Co uděláte, pokud po
letech ve vztahu zjistíte, že jste nikdy nebyli oddáni a že budete
moci znovu říct své „ANO“ (nebo taky „NE“) tomu samému člověku?
Vstupné 100 Kč. Do 12 let nevhodné.

MILENCI

Příběh sleduje Lisu na dovolené se svým manželem, kde potkává
svého bývalého přítele, a oživuje s ním vášnivý poměr. Lisa před
manželem zatají svého ex a začne řešit dvojitý život, ve kterém se
rozhoduje mezi luxusem a pohodlím a vášní, ale nejistotou. Režisérka Nicole Garcia přináší moderní pohled na téma milostného
trojúhelníku s pravidly filmu noir.
Vstupné 100 Kč. Do 15 let nevhodné.

sobota 15. ledna ve 20 hod.

KAREL

film Česko – dokument (2021), rež. O. Malířová Špátová, 127 min.

Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled
do soukromí a do duše Karla Gotta. Režisérka natáčela s Karlem
Gottem po dobu celého jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním
příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm nechybí Gottův nadhled
a humor.
Vstupné 120 Kč. Přístupné.

pátek 21. ledna ve 20 hod.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 23. ledna v 15 hod.

DRAČÍ PRINCEZNA

film Norsko, Holandsko, Česko – rodinný, fantasy (2021), rež.
K. Launig, 85 min.
Jsou Vánoce, všude znějí koledy a ve městě se objevil drak.
Vlastně spíš malý vystrašený dráček, který sem zabloudil
z bájné dračí země. Spřátelí se s ním devítiletá Sára, do party
přiberou kamaráda Mortimera a všichni společně převrátí letošní svátky klidu a míru vzhůru nohama.

ČAS

film USA – horor (2021), rež. M.N. Shyamalan, 110 min.

Většina z nás se bojí stárnutí. Představa, že bychom se ocitli na
místě, kde čas běží mnohem rychleji, než je obvyklé, by proto asi
každého vyděsila k smrti. Vítejte v noční můře servírované hororovým mágem Shyamalanem. Hraje G. García, R. Sewell ad.
Vstupné 100 Kč. Přístupné od 15 let.
sobota 22. ledna ve 20 hod.

PAŘÍŽ, 13. OBVOD

film Francie- drama (2021), rež. J. Audiard, 105 min.

Tři mladé ženy a jeden muž. Jejich životy se na chvíli protnou ve
čtvrti Les Olympiades, v pařížském 13. obvodě. Dynamicky natočený snímek J. Audiarda citlivě a s porozuměním sleduje krátké
období v životě současných třicátníků, kteří se vyhýbají závazkům
a samotu zahánějí večírky, povrchními známostmi a náhodným se
xem.
Vstupné 100 Kč. Přístupné od 15 let.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 13. ledna ve 20 hod.

SÍLA

film Česko - 2021, rež. Martin Mareček, 92 minut

Nový rok zahájí sedlčanský filmový klub čerstvou novinkou režiséra Martina Marečka Síla. Film zachycuje pět obtížných let
v životě mediálně známého filmového publicisty Kamila Fily,
během kterých se potýká s partnerskými problémy, depresí
i hraničním fyzickým experimentem na vlastním těle. Výsledkem je nejen drtivě upřímná výpověď o vnitřním konfliktu
a krizi středního věku, ale i obecnější reflexe proměn a podob
mužství v novém tisíciletí. Martin Mareček tematicky navazuje
na film Dálava, který jsme za účasti režiséra uvedli v listopadu
2019. Pokud vše vyjde, měl by Martin Mareček přijet i na sedlčanskou projekci svého nejnovějšího snímku.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program leden 2022
Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 186, 725 826 122
www.knihovna-se.cz, mek@knihovna-se.cz
Otevírací doba:
P0 - ST 9 - 18 hod., ČT zavřeno,
PÁ 9 - 20 hod., SO 9 - 12 hod.

VÝSTAVA
od 3.12.2021 - 2.2.2022

COSPLAY – IMAGINACE OŽÍVÁ
Výstava cosplayerky Anny Štefanové.
Termín výstavy prodloužen do 2. 2. 2022.

Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 3. 12.
2021 do 2. 2. 2022.
Cosplay
Termín „cosplay“ je složený ze dvou anglických slov – „costume“ (kostým) a „play“ (hra/hrát). Cílem tedy je přivést fiktivní
postavičku k životu nejen po vizuální stránce, ale i po té charakterové; cosplayer by měl ideálně být nejen šikovný kutil, ale
i trochu herec. Ani jedna ze zmíněných věcí však není podmiňující, protože cosplay, stejně jako jiné koníčky, je hlavně o zábavě (navíc se dnes dá mnoho kostýmů koupit pohodlně přes
internet). „Cosplayovat“ se dá prakticky cokoliv – nejpopulárnější jsou postavy z komiksů, japonských anime (animovaných
seriálů) a počítačových her. V současné době tento koníček nabývá na popularitě, hlavně mezi mladšími ročníky.
Anna Štefanová
Anna Štefanová se narodila v roce 1997 a v současnosti studuje poslední ročník magisterského studia na Univerzitě Pardubice, obor religionistika. „Cosplayování“ se věnuje už 8 let,
všechny kostýmy si šije sama – ručně, prý je to relaxační činnost. Kromě tvorby kostýmů se věnuje i další umělecké tvorbě,
nejvíce kreslení a psaní.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU

Zápis do letního semestru bude probíhat v knihovně od
3. 1. 2022 do 15. 1. 2022. Přihlásit se může každý senior
bez ohledu na to, zda už některý semestr navštěvoval. Stačí,
že jej zaujme téma. První přednáška se uskuteční v pondělí
7. 2. 2022 v 10 hod.
Téma semestru: Pozoruhodný svět hub.
Většině z nás se při slově "houby" vybaví hlavně sametové kloboučky hříbků, pohodlně usazených v mechu, které s oblibou
hledáme při procházkách v lese, někomu zase spíše bílé hlavičky žampiónů, vykukující z regálů v obchodech. Houby ale nalezneme v různých podobách, barvách a velikostech a ačkoli se
to třeba na první pohled nezdá, mnoho z nich je nejen jedlých,
ale také velmi chutných. Naopak některé zdánlivě nevinně vyhlížející nám mohou způsobit nepříjemné zdravotní problémy.
Pojďme tedy společně s našimi lektory poodhalit tajemství tohoto pozoruhodného světa.
Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Výukový garant: Ing. Ivan Jablonský, CSc.

SETKÁNÍ

pátek 7.1.2022 od 18 hod.

JAK SE STUDUJE V ZAHRANIČÍ?

Povídání s Jiřím Moulíkem a Terezou Trojanovou o jejich zkušenostech ze studií v zahraničí (Švédsko, Nizozemí, Skotsko)
uskutečněných přes projekt Erasmus. Přidat se se svými zážitky ze studií „venku“ může kdokoliv další, stačí si připravit pár
fotografií a slov o svých zkušenostech. Příspěvky k tématu jsou
vítány.

KVÍZOVÁNÍ

KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY
PRO DOSPĚLÉ

Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit vědomostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc je naplánované
jedno téma z oblasti literární nebo jazykové. Na konci měsíce
losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří získávají
malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce rády zodpovíme v knihovně.
Téma měsíce ledna: Slova, která používáme, ačkoli neexistují.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program leden 2022

PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

Hajánek
Středa 5. 1. 2022 od 17 hod.
Středa 12. 1. 2022 od 17 hod.
Středa 19. 1. 2022 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si budeme číst z knih Zlobilky
a Nezbedníci od Martiny Drijverové.
Pohádková babička
Pátek 7. 1. 2022 od 15 hod.
Pohádková babička přečte z časopisu Malá myslivost o bernešce, která uvízla na půl cesty mezi severem a jihem.
V Myslivecké výtvarné dílně společně vytvoříme plakát, jak
správně krmit vodní ptáky.
Pátek 21. 1. 2022 od 15 hod.
Spolu s naší Pohádkovou babičkou se začteme do knihy Romana Pokorného Policejní pohádky.
V Policejní výtvarné dílně složíme papírové policejní auto,
ale také se zamyslíme nad přečtenými pohádkami.
Páteční odpoledne
Pátek 14. 1. 2022 od 15 hod.
Děti z naší vily
Chcete nahlédnout do jedné velké „Villy“ a stát se „Villekulanem“? Pak tento program je právě pro vás. Přijďte se pobavit
s Adinkou, Fidi, Laurinkou, Leontýnkou, Vincentem
a Alfrédem. Inspirací pro společně strávený čas nám bude
stejnojmenná knížka Alice Rossi.
V lednu bývá pořádná zima, proto bychom se měli pořádně
obléknout, a to uděláme při naší Oblékací výtvarné dílně.
Pátek 28. 1. 2022 od 15 hod.
Hrajeme loutkové divadlo
Společně oživíme dřevěné kamarády. Zahrajeme si pohádky
známé i neznámé a na závěr vyrobíme jednoduchou marionetu při naší Loutkové výtvarné dílně.
Píšu, píšeš, píšeme
Pátek 14. 1. 2022 od 17 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žákem 2. stupně základní školy nebo studentem gymnázia,
střední školy nebo učiliště? Chceš se podělit o své zkušenosti
a vyzkoušet „improvizované“ psaní? Neváhej a přijď!
Pátek 28. 1. 2022 od 13 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žákem 1. stupně základní školy? Chceš se podělit o své zkušenosti a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď!
KLÍČÍME (0-3 roky) – Dopolední programy pro rodiny s dětmi
Pondělí 17. 1. 2022 od 10 hod.
Zimní návštěvníci
Interaktivní program pro rodiny s menšími dětmi inspirovaný
knihou Knížka pro děti od dvou do pěti od Michala Černíka.
Venku je zima, ale my se zimy nebojíme. Zahřejeme se pohybem a společně se pokusíme o to, aby nám písničky a básničky v zimě nezamrzly.

PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

Pondělí 24. 1. 2022 od 10 hod.
Papírové masky
Výtvarná dílna pro nejmenší. Společně si vyrobíme zvířecí
papírovou masku, abychom byli připraveni na maškarní bál.
Šikovné ruce (9+)
Pátek 21. 1. 2022 od 18 hod.
Šijeme medvídky
Chcete si ušít svého plyšového medvídka? Nevíte jak na to?
Nezoufejte! Přijďte si to zkusit! Kniha plná návodů na ušití
roztomilých plyšáků „Jak si ušít medvídka“ nám bude pomáhat a radit při práci.

PŘEDNÁŠKA

pátek 14.1.2022 od 18 hod.

JAPONŠTÍ DÉMONI VČERA A DNES

– 2. část ANIME A COSPLAY.
Japonsko je někdy nazýváno „zemí sta božstev“ a místní pověsti představují pro Evropana fascinující čtivo. Spolu s tradicemi tzv. lidového náboženství, na západě známém hlavně díky
pestrobarevným festivalům oslavujícím nejrůznější božstva, se
zdejší kultura jeví stejnou měrou jako udivující, tak i podivná.
Japonské ostrovy jsou však domovem nejen bytostí, které člověku pomohou, ale i těch, které uškodí – démonů a příšerek
všemožných barev a tvarů. Mnohým z nich se díky moderním
médiím daří i v současné populární kultuře.
Pojďme si pár z nich představit a nahlédnout tak do mytologie
(a trochu i do historie) země, která se díky svým odlišnostem
v myšlení, oblékání i kultuře zdá být téměř cizím světem.
2. část přednášky Anny Štefanové bude více zaměřena na
to, jak démoni vystupují v anime, a jak se tato skutečnost
následně odráží v cosplayi. Přednášku doplňuje i výstava
kostýmů, která je k vidění od prosince v knihovně.

KLUBY
V KOMUNITNÍM CENTRU

Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které
v tomto centru působí, může navštěvovat úplně každý.
Můžete se přijít třeba i nezávazně poradit…
Fotografování – FotoFlegmatici Sedlčany: 30. 1. 2022
od 18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: činnost klubu
přerušena
Klub pro seniory (Mnémé): 5. 1. a 19. 1. 2022 od 9 hod.
Klub pletení a háčkování: schází se každý pátek od 15 do
17 hod.
Krajkový klub (paličkování): schází se každé úterý od 15 do
18 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: (kreslení pro každého, ale třeba i jako
příprava k budoucímu studiu): 8. 1. a 22. 1. 2022 od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro
děti od šesti let): schází se každé pondělí od 15 a 16 hod.
Patchworkový klub: schází se každý čtvrtek od 15 do 17 hod.

MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY - program leden 2022
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 pátku 7. ledna 2022

od čtvrtka 13. ledna

VÝSTAVA

VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany
vás srdečně zve na vánoční výstavu

REGIONÁLNÍCH BETLÉMŮ
Vystaveny jsou betlémy pocházející z dílen místních tvůrců.
Součástí výstavy je představení nově zrekonstruovaného sklepního prostoru veřejnosti.
Výstavu můžete navštívit do
pátku 7. ledna 2022.
Vstup zdarma

MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY
vás zve na vánoční výstavu

2. prosince 2021 – 7. ledna 2022
Vernisáž výstavy se koná
ve čtvrtek 2. prosince od 18 hodin.

Otevřeno:

Městské muzeum Sedlčany
ve spolupráci s Oblastním muzeem Praha-východ
pořádá výstavu

„OBRAZY A OBRÁZKY
JOSEFA LADY“
Vystaveny budou kvalitní reprodukce obrázků Josefa Lady.
Zahájení výstavy se uskuteční ve čtvrtek 13. ledna v 18 hodin.
Výstava potrvá do pátku 25. února 2022.
Vstup zdarma

prosinec
Út–Pá 9–12, 13–16
Ne 13–16
leden
Út, Čt, Pá 9–12
St 9–12, 13–16

www.muzeum-sedlcany.cz

MĚSTSKÉ

MUZEUM

SEDLČANY

vás zve na výstavu

13. ledna – 25. února 2022
Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 13. ledna od 18 hodin.

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

Putovní výstavu zapůjčilo
Oblastní muzeum Praha-východ.

Otevírací doba o vánočních svátcích:
PŘIPRAVUJEME:

- Večer při svíčkách se Sašou Niklíčkovou
- Výstavu obrazů Kamila Lhotáka

Ve STÁTNÍ SVÁTEK v pátek 24. prosince je ZAVŘENO.
Ve STÁTNÍ SVÁTEK v sobotu 25. a v neděli 26. prosince
je OTEVŘENO 13–16.
Na SILVESTRA v pátek 31. prosince je OTEVŘENO do 14 hodin.
Ve STÁTNÍ SVÁTEK v sobotu 1. ledna je OTEVŘENO 13–16.

HISTORIE

Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové
Vývoj JZD
JZD bylo založeno v roce 1950 a vzniklo sloučením družstva pro
kulturní povznesení venkova a Strojního družstva. Bylo založeno
jako II. typ a první výměra byla 55 ha orné půdy a 8 ha luk, celkem
11 členů.
25. ledna 1952 byl přijat III. typ, podepsalo jej 14 členů.
Bylo provedeno společné ustájení dobytka a to: 2 koně, 16 kusů
skotu a 7 vepřů.

Slavnost rozorání mezí v Sedlčanech.

Byli zvoleni tito funkcionáři družstva:
předseda: Ant. Dolejš
místopředseda: K. Žemlička
dozorčí rada: J. Procházka, J. Sova, J. Pomahač
hospodář: F. Pilík
pokladník: A. Mrskošová
člen představenstva: P. Oktábec
Odb. poradce: Ing. Lukeš
Koncem roku 1952 došlo ke sloučení JZD Sedlčany s Lhotkou
a Vítěží a v roce 1960 provedeno sloučení s JZD Sestrouň.
Sloučené představenstvo: předseda: Edelmann Roland
členové: Nechyba J., Jakoubek K., Fr. Žemlička, Jos. Jiráček,
A. Žaludová, Fr. Calta, Váňová, Chocholoušek, Dvořák.
Vývoj školního statku
Školní statek byl obnoven v roce 1948–1949 o celkové výměře
174 ha. Po sloučení s JZD činila výměra 349 ha.
V roce 1956 bylo započato s výstavbou nového školního statku.
Nejdříve byla postavena volná stáj pro krávy, volná stáj pro mladý
dobytek, později postaven varný kravín s porodnicí krav s profylaktoriem, volný teletník pro telata do 6 měsíců, konírna, dílna
a kůlny.
Do celkové výstavby chybí výstavba bytových jednotek, administrativní budovy, sýpky a bramborárny. Ve výstavbě se pokračuje.

POKLADY Z MUZEJNÍHO ARCHIVU: JOSEF SUK
Dokumenty a fotografie, které se týkají
skladatele Josefa Suka, tvoří v sedlčanském
muzejním archivu asi nejrozsáhlejší soubor
archiválií mající společného jmenovatele. Také proto jsme si je zvolili jako první
a úvodní téma nové rubriky pracovně nazvané Poklady z muzejního archivu, která
volně navazuje na loňskou sérii o předmětech z depozitáře, které jsou běžně návštěvníkům skryty. Druhým důvodem je, že
tyto materiály, ač uloženy v archivu, jsou
zapsány do muzejních sbírek jako sbírkové
předměty, a tak vlastně splňují kritéria pro
zařazení do obou rubrik.
Josef Suk je uchován v paměti místních
jako přátelský a společenský člověk plně oddaný hudbě. Jeho tvorba se zařadila do kánonu po bok mistrovských skladatelů minulých staletí, včetně Sukova tchána Antonína
Dvořáka. Přesně rok po Sukově úmrtí, v roce
1936, byla otevřena pamětní síň, tehdy se jí
říkalo „Sukovo museum“. Téhož roku byla vyznačena Sukova stezka, která vede ze Sedlčan údolím Mastníku přes Osečany do Křečovic. Sukovy skladby si našly cestu k publiku,
místní po nich nezřídka sáhli při zvláštních
příležitostech. Například sokolský pochod
V nový život zazněl v září 1945, když se po

skončení 2. světové války stěhoval okresní uloženy pozvánky na výše uvedené turisticúřad z Votic zpět do Sedlčan. Poté započala ké pochody a hudební festivaly, které nesou
tradice festivalu Sukovy Sedlčany a pochodu Sukovo jméno. A zmínek o Josefu Sukovi
Sukovou stezkou, obě akce mají za sebou de- v městských kronikách pak najdeme neposítky ročníků a stále se těší velké oblibě. Dne čítaně…
29. května 1966 byl veřejnosti
předán pomník se skladatelovou bustou, příhodně umístěný na Sukově náměstí. Dnes
ho najdeme před kulturním
domem, který přijal Sukovo
jméno následujícího roku 1967
a v jehož předsálí byla instalována deska s reliéfním portrétem Josefa Suka od Břetislava
Bendy.
Archiválie, které se dochovaly do dnešních dnů, dokumentují skladatelův život v plné šíři
– najdeme mezi nimi fotografie
Suka s přáteli a příbuznými, novinové články, korespondenci
nebo diplomy. Početné zastoupení mají notové party Suko- Notové partitury symfonie pojmenované po andělu
vých skladeb a také fotografie smrti nebo mše napsané přímo pro Křečovické, novipohřebních obřadů a průvodů nový článek oslavující Mistrovo jubileum, fotografie
v Praze, v Benešově a v rod- z křečovického pohřbu – i to jsou hmatatelné památky
ných Křečovicích. Zvlášť jsou na Josefa Suka.

HVĚZDÁRNA

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH
Rok 2022 je pro hvězdárnu jubilejním,
neboť v roce 1962 tedy před šedesáti lety
byl pod kopuli umístěn dalekohled a hvězdárna zpřístupněna veřejnosti. Podrobnosti a detaily si ponecháme pro plánované oslavy této významné události města
a širšího regionu, k jehož kulturnímu koloritu hvězdárna už tolik desetiletí patří.
Pro začátek roku dovršených šedesáti
let bude stačit zdůraznit, že práce nadšených astronomů amatérů je spojena se
seznamováním veřejnosti a hlavně žáků,
studentů a mladých lidí vůbec s pokroky
a poznáním vědeckého chápání světa
a kosmického prostoru.
Druhou stránkou práce amatérů je i odborná činnost s jejímiž výsledky se můžeme
seznámit na webových stránkách hvězdárny, která je součástí Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech. Ke cti zúčastněných
astronomů amatérů určitě patří nepřerušená činnost po celou dobu od otevření.
K tomu určitě přispělo i porozumění řady
ředitelů KDJS k aktuálním potřebám tak,
aby doplňované vybavení hvězdárny vždy
odpovídalo úrovni pozorovací techniky. Prvním skokem jistě bylo zakoupení CCD kamery ST-5 pro astronomické účely v roce 1995,
která nebývalým způsobem nahradila klasické snímání na černobílý fotografický materiál a zároveň jejím prostřednictvím jsme
vstoupili na profesionální pole výzkumu
pomocí fotometrie zvláštní hvězdy V838

v Jednorožci. Tehdy
kamera se světlo-citlivým čipem o rozměru 2,4x3,6 mm byla
pořízena i s dalším
vybavením za cca
60
000,-Kč.
Přeskočíme-li
další roky a desetiletí,
ve kterých zásluhou
amatérů a jejich vlastních dalekohledů a kamer v celkové hodnotě
cca 250 000,-Kč (dosud
používané na společné
montáži s hlavním dalekohledem) se nasbíraly hodnotná fotometrická data proměnných
hvězd a exoplanet, se Snímek galaxie M51 v souhvězdí Honicích psů od F. Davídka.
dostáváme dalším skokem v technickém vybavení na vyšší úroveň. Na závěr minulého s plochou srovnatelnou s plochou měsíčníroku zakoupená kamera v ceně 137 000,- Kč ho úplňku. Zároveň bude osazen na monvyšší úrovně se světlo-citlivým čipem 24x36 táž hlavního dalekohledu malý čočkový damm předčí tu nejstarší kameru ST-5 rovnou lekohled, opět zapůjčení od amatérského
100x a v ceně pouze 2,3x.
nadšence, za účelem pořizování černobíNová kamera má i další vybavení spočíva- lých i barevných snímků s až 10x větší plojící ve filtrovém kole s trojicí fotometrických chou než plocha Měsíce.
filtrů a další trojicí filtrů pro barevnou fotoNa snímku je běžná situace pod kopulí
grafii. Pro kameru je připravována montáž hvězdárny s přípravou na večerní pozorok umístění do ohniska hlavního dalekohle- vací program, v tomto případě v rámci Noci
du, ve kterém budou pořizovány snímky vědců 2021 v pátek 24.9.

POZOROVACÍ PROGRAM
PRO VEŘEJNOST
Hvězdárna otevřena každý pátek
a sobotu od 18 hod. do 21 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 7., 8., 14. a 15. ledna.
Planety – Merkur nízko nad jihozápadním obzorem. Venuše nad jihozápadním obzorem, brzo zapadá. Jupiter
a Saturn na večerní obloze, Neptun
a Uran po celou noc.
Ostatní objekty – Galaxie, kulové hvězdokupy, mlhoviny otevřené hvězdokupy
a další.
Pro organizované návštěvy je možné dohodnout jiný den než pravidelný pátek nebo sobotu na telefonu
777 285 444.
František Lomoz

SDRUŽENÍ OBCÍ SEDLČANSKA / TOULAVA, o.p.s.
Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
lednové číslo Radnice 2022 obdržíte ještě před Vánoci, dříve než si rozbalíte dárky od Ježíška .
O aktivitách Sdružení i Toulavy píši celý rok, rozhodla jsem se, že tuto stránku pojmu jako ohlédnutí doplněné o přání
do nového roku.

☺

Sdružení obcí Sedlčanska bylo založeno v roce
1995. V roce 2022 nás čekají další volby do obecních zastupitelstev. Termín tradičně určuje prezident republiky, a to vždy nejpozději 90 dní před
jejich konáním. Poslední komunální volby se konaly 5. a 6. října v roce 2018. Datum voleb v roce 2022 by měl být v
podobném termínu. Ráda bych zrekapitulovala všechny starosty, kteří
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kteří rozhodují o veškeré činnosti a aktivitách Sdružení.
Předsedou svazku je od jeho založení až doposud Ing. Jiří Burian. Uvidíme, jak nám tyto volby dopadnou, kolik starostů bude pokračovat, kolik budeme mít „nováčků“.
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Budeme se těšit na další turistický rok 2022
a na to, že ho strávíme spolu v „našem“
krásném regionu, který máme tak rádi.

Do nového roku vykročte tou správnou nohou.

☺ Pevné zdraví, lásku, štěstí a ve všech ohledech lepší rok, než ty poslední dva.
Štěpánka Barešová ☺

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2022

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2022
PŘÍJMY
Druhové třídění příjmů

VÝDAJE
Návrh rozpočtu 2022
v tis. Kč

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

125 585,0

1.1. Výnosy daní
a) daň z příjmu SVČ
b) daň z příjmu ze závislé činnosti
c) daň z nemovitosti
d) daň z příjmu právnických osob
e) daň z příjmu PO- město
f) daň z přidané hodnoty
1.2 Místní a správní poplatky
a) poplatky za psy
b) poplatky za užívání veř. prostr.
c) správní poplatky
d) daně a poplatky v obl. hazard.her
e) poplatky za komunální odpad
f) poplatky dobývací činnosti

113 550,0
750,0
21 600,0
6 000,0
22 100,0
1 100,0
62 000,0
12 035,0
145,0
1 400,0
6 300,0
600,0
3 500,0
90,0

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy z vlastní činnosti
a) Pečovatelská služba
b) Příjmy z prodeje zboží /TIC/
c) Pronájem pozemků
d) Příjmy z úroků bank.vkladů
e) Pokuty
f) Prodej dřeva - obecní lesy
g) Přijaté příspěvky "ROSA 2022"
h) Ostatní příjmy
ch) Pronájem nebytových prostor
i) Nájemné z byt. fondu
j) Nájemné BD č.p. 791
k) Pronájem kotelen vč. DPH
l) Pronájem vodohosp. zařízení vč. DPH
m) Pronájem Přivaděč pitné vody vč. DPH
o) EKO-KOM - odm. za tř. odpad

24 600,0
180,0
120,0
298,0
8,0
1 100,0
270,0
110,0
500,0
3 950,0
1 150,0
3 000,0
2 613,0
7 710,0
2 471,0
1 120,0

3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

350,0

3.1. Příjmy z prodeje pozemků

350,0

4. DOTACE,PUJČKY, REZERVY

35 580,0

4.1. Dotace ze SR, OP EU
a) výkon státní správy
b) výkon státní správy SO-SPOD
c) příspěvek na výkon pěst.péče
d) výkon státní správy - OLH, LHO
e) dotace Pečovatelská služba
f) dotace - výkon sociální práce
4.2. Odvody PO

29 580,0
22 180,0
2 700,0
600,0
2 500,0
1 200,0
400,0
0,0

4.3. Investiční účelové dotace

0,0

4.4. Investiční úvěr

0,0

4.5 Zapojení rezerv
a) zapojení rezerv - zůstatky účtů

Příjmy celkem

6 000,0
6 000,0

186 115,0

Odvětví výdajů

Návrh rozpočtu 2022
v tis. Kč

1. Zemědělství- lesní hosp.
Obecní lesy - pěstební činnost
LHO- z fin. prostř. KÚ Stř. kraje
2. Průmyslová a ostatní odv. hospodářství
2.1. Doprava
Údržba a opravy MK prováděné STS
Dopravní obslužnost
2.2. Vodní hospodářství
Provoz RTN
Pronájem pozemků - ČOV
2.3 Vodohospodářské zařízení
Obnova a opravy VHM
2.4 Všeobecné služby
Provoz parkoviště
3. Služby obyvatelstvu
3.1. Školství ( strav.,škol., provoz)
1.ZŠ (příspěvek na činnost)
2. ZŠ (příspěvek na činnost)
ZUŠ (příspěvek na činnost)
Mateřská škola (příspěvek na činnost)
ŠJ 1. ZŠ (příspěvek na činnost)
ŠJ 2. ZŠ (příspěvek na činnost)
3.2. Kultura
Příspěvek KDJS
Příspěvek Městskému muzeu
Příspěvek Městské knihovně
Komise pro občanské obřady
Tisk měst. zpravodaje Radnice
Výdaje na prezentaci města, TIC
Městské kulturní akce 2022
3.3. Tělovýchova a zájm. činnost
Příspěvek SAS
příspěvek na činnost
př.na opr. a údržbu sp.zařízení
Provoz minigolfu
3.4. Bydlení, komunální služby
územní rozvoj, investiční výst.
3.4. a) Správa budov MÚ, NP, BF
Správa budov a zařízení města
Činnost MTS - správa bytového fondu
Provozní náklady, opravy BD č.p.791
Opravy BF
3.4. b) Výkony STS, likvidace odpadu
Výkony technických služeb
z toho: čištění města
zimní údržba
veřejná zeleň
veřejné osvětlení
provoz hřbitova
vybudování kolumbária
Skládka TKO
Provoz sběrného dvora
Svoz komunálního odpadu

3 090,0
590,0
2 500,0
10 013,0
2 880,0
2 200,0
680,0
205,0
85,0
120,0
6 868,0
6 868,0
60,0
60,0
71 249,0
10 589,0
3 100,0
2 650,0
395,0
2 944,0
730,0
770,0
17 402,0
6 710,0
3 308,0
5 479,0
50,0
370,0
785,0
700,0
7 021,0
6 991,0
6 191,0
800,0
30,0
36 237,0
10 725,0
6 575,0
560,0
3 000,0
590,0
18 080,0
10 410,0
2 850,0
1 500,0
3 500,0
2 200,0
210,0
150,0
270,0
272,0
4 603,0
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ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2022
VÝDAJE
Odvětví výdajů

VÝDAJE
Návrh rozpočtu 2022
v tis. Kč

Svoz tříděného odpadu
Nebezpečný odpad
3.4. c) PD, TDI, administrace projektů
Projektová dokumentace, TDI
Administrace projektů k OP EU
3.4. d) ZP, GP, nájmy, výkupy poz.,nem.
Ostatní - GP, ZP, popl. KÚ…
Maj. vypořádání poz. přivaděč pitné vody
Pronájem pozemků, nemovitostí
Výkup pozemků a nemovitostí
3.4. e) Veřejná prostranství, dětská hřiště
Úpravy veř. prostranství města a osad
Dětská hřiště - opravy a údržba
Opravy městského mobiliáře
Mezisoučet 3.4.a) - 3.4.e)
3.4.f) Investice, TZ, opravy, údržba,
stavební úpravy majetku města
Rekonstrukce technologie kotelny 2. ZŠ
Rekonstrukce kotelny Kpt. Jaroše 482
Garáž SDH II, 2. etapa
Odvlhčení budovy ředitelství nemocnice Sedlčany
Výměna osvětlení v Městské knihovně-havarijní stav
Příspěvky na domácí ČOV
4. SOC.VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ
Provozní náklady RC Petrklíč
Pečovatelská služba

2 175,0
350,0
2 113,0
2 033,0
80,0
1 170,0
500,0
50,0
420,0
200,0
650,0
250,0
150,0
250,0
32 738,0
3 499,0
480,0
290,0
1 914,0
318,0
397,0
100,0
5 260,0
220,0
3 310,0

Odvětví výdajů

Výkon pěstounské péče
Klub důchodců
Příspěvky obč.sdr.,zájm.org.-sociální obl.
5. OCHRANA A BEZPEČNOST
Městská policie
Hasiči
Kamerový systém
Varovný systém (servis+opravy)
Systém měření rychlosti (semafory)
Auto MěP
Prevence kriminality
6. VŠEOBECNÁ VEŘ. SPRÁVA
Správa Městského úřadu
Potřeby ICT (výpoč.technika, SW)
GDPR-nařízení EU
Příspěvky obč. sdruž.,zájm.org.
Tělovýchova:
Ochrana fauny
Ostatní:
Úroky z úvěrů a půjček
Spl. úvěru - přivaděč pitné vody
Spl. úvěru - MPT
DP placená obcí, daně z př.nem., DPH
Příspěvek SO Sedlčanska, Toulava o.p.s., MAS
Příděl do fondu obnovy VHM

Výdaje celkem:

NÁVŠTĚVNÍ DEN PRO PŘEDŠKOLÁKY
I přes nepříznivou epidemiologickou situaci proběhl 23. 11. 2021 na 1. základní
škole Sedlčany Návštěvní den. Předškoláčci přišli v hojném počtu a společně s rodiči
si prošli naši školu. Vyzkoušeli si malování
na balonky, práci s i-pady a PC, vyrobili si
panáčka ze dřeva a z hlíny ozdobičku na vánoční stromeček. Čekala je spousta dalších
činností, které s nadšením plnili. S drobnou
pozorností odcházeli spokojeně domů.
Vyučující a vychovatelky 1. ZŠ Sedlčany

Návrh rozpočtu 2022
v tis. Kč
1 560,0
20,0
150,0
9 635,0
7 755,0
800,0
100,0
150,0
50,0
730,0
50,0
86 868,0
58 000,0
2 573,0
330,0
1 200,0
1 000,0
80,0
120,0
800,0
6 000,0
8 572,0
4 000,0
351,0
5 042,0

186 115,0

ŠKOLSTVÍ

PROPOJKA SE PŘIPRAVUJE NA ZÁPIS DO 1. TŘÍD
S novým rokem se nezadržitelně blíží
zápis dětí do 1. tříd, a tak 2. ZŠ Propojení
již tradičně nabízí budoucím prvňáčkům
a jejich rodičům aktivity, v nichž představují návštěvníkům prostředí školy a zároveň
připravují děti na důležitou životní změnu.
V závěru roku 2021 již proběhly 2 akce ze
série Budu prvňáčkem. Nejprve zájemci navštívili školu během dne otevřených dveří
a nedlouho poté zjistili, proč je vhodné učit
se angličtinu už od 1. třídy. V následujících

měsících rodiče čekají ještě 4 semináře –
Naše hodné i zlobivé dítě (12. ledna), Hejného matematika I (14. února), Prvňáček
a změny v rodině (2. března), Hejného matematika II (21. března).
Rozhledy si však rozšiřují nejenom rodiče
a děti, ale i učitelé. Některé pedagožky 2. ZŠ
Propojení například již druhým rokem pokračují v projektu nadace The Kellner Family Foundation s názvem Pomáháme školám
k úspěchu. Tentokrát se zástupci škol z celé

ČR věnují metodám, které pomáhají rozvíjet
u žáků čtenářství a pisatelství. Z naší školy se
jednodenních i dvoudenních seminářů či návštěv otevřených hodin zaměřených na párovou výuku zúčastňují tři učitelky. Zkušenosti
získané zejména v ZŠ Kunratice pak uplatňují
právě při párové výuce s dalšími kolegyněmi.
Věnují se především rozvoji oborového čtenářství nebo čtenářským dílnám. Součástí
projektu je i sledování dopadu učení na žáky.
-prop-

PROPOJKA PŘIVÍTALA BUDOUCÍ PRVŇÁČKY, MIKULÁŠE A JINÉ BORCE
Ten, kdo pravidelně navštěvoval 2. ZŠ
Propojení na sklonku roku 2021, se mohl
opakovaně setkat s bytostmi, které běžně
vídá pouze v pohádkách. Nejprve to byly
princezny z 9. ročníku, které prováděly po
škole budoucí prvňáčky. A co by to bylo za
pohádku, kdyby v ní nefigurovala kouzla…
Děti díky nim probudily „obyvatele“ školy
z dlouhého spánku a usnadnily tak její chod.
Jen o několik dní později se pak prostory budovy opět zahalily do magické atmosféry,
a to při návštěvě Mikuláše. Tentokrát jeho
doprovod čítal pouze po jednom andělu
a čertu. Navštěva 18 tříd mu dala pořádně zabrat, ale nakonec si něco sladkého na
zub odnesli všichni žáci.
Jen o týden později očekávala škola další
významnou návštěvu. Na pátek 10. prosince totiž Propojka naplánovala další ročník
tradičních sportovních soutěží Borec a Skokan Sedlčan. Po loňské přestávce vynucené
epidemií se organizátoři těšili, že se v hale
SOU Sedlčany opět sejdou vybraní žáci
šesti místních a okolních základních škol
(1. ZŠ Sedlčany, 2. ZŠ Propojení, Kosova
Hora, Sedlec-Prčice, Jesenice, Klučenice)
a víceletého gymnázia, aby bojovali o tituly. Na sportovce od 4. do 9. tříd rozdělené
podle věku do kategorií čekaly v soutěži
Skokan Sedlčan dva pokusy ve snožných
přeskocích přes švihadlo. Kritériem pořadí
byl počet přeskoků za 1 minutu. Trojboj
nazvaný Borec Sedlčan tvoří minutu trvající opakování cviku leh - stoj na žíněnce,
člunkový běh a hod medicinbalem. Pořadí
bývá stanoveno na základě součtu bodů ze
všech tří disciplín. Bohužel, z důvodu nepříznivé epidemické situace nebylo reálné
soutěž uskutečnit prezenčně, a tak zástupci škol poslali pořadatelům alespoň výsled-

ky nejlepších žáků naměřené při přípravě
a z nich pak byla sestavena celková výsledková listina. Borci a skokani tedy školu navštívili pouze dálkově.
V plánované podobě se nakonec nemohlo uskutečnit ani tradiční Setkání při svíčkách. Děti však netvořily vánoční dekorace
zbytečně! V polovině prosince byly totiž
výrobky vystaveny na školním dvorku, aby
potěšily rodiče čekající na své ratolesti.
V rámci akce Tichý jarmark zde zároveň
probíhal samoobslužný nákup.
Vánoce však nepatří pouze k výtvarné
(či hudební výchově). O tom se žáci přesvědčili třeba v hodinách angličtiny a matematiky. Společně zjistili, jak vypadají tyto
svátky na chladné severní polokouli i na

prosluněném Novém Zélandu, nebo řešili
matematické úlohy, na které si děti určitě
vzpomněly při rozbalování dárků, počítání
čokoládových figurek či vítání nového roku.
-prop-

ŠKOLSTVÍ

Z EKVÁDORU DO SEDLČAN
Na GaSOŠE je už leta běžné, že na výuce cizích jazyků se podílejí i rodilí mluvčí.
V letošním školním roce se nabídka rozšířila o španělštinu, kterou zde od září začal vyučovat pan José Eduardo Ganchozo
Panta. Jak už jeho jméno napovídá, pochází zdaleka – totiž až z Ekvádoru. Nyní
ale žije se svou rodinou na Sedlčansku
a kromě svých jiných aktivit dojíždí 3x týdně do Sedlčan, kde vyučuje ve své mateřštině žáky tercie a prvních ročníků GaSOŠE.
Jeho další činností je dovoz tradičních
a nadčasových produktů z Ekvádoru. Pod
značkou EKVÁDOR NA DLANI dováží spolu
se svou manželkou hamaky, šperky z taguy,
klobouky panama, kakao a kávu. Zboží nakupují přímo od ekvádorských řemeslníků
a pěstitelů z jejich dílen a farem převážně
z provincie Manabí (západní pobřeží), která byla v dubnu 2016 postižena ničivým
zemětřesením. Na podporu a osvětu této
provincie v r. 2018 založili spolek GLOBAL
VOLUNTEER OFFICE. Ten propojuje ochranu přírody s obnovou oblasti zdevastované
několika zemětřeseními. Spádovým působištěm je přírodní rezervace Cordillera del

Bálsamo, která je otevřena dobrovolníkům
z celého světa. Ti tu pomáhají s obnovou
jednoho z nejohroženějších ekosystémů
planety − suchého tropického lesa. Propojením této ziskové i neziskové roviny se
daří pozvednout životní úroveň obyvatel
provincie Manabí.
Studentky septimy zajímaly osudy nového člena pedagogického sboru, a tak si
připravily pro Josého pár nejen vánočních
otázek. Rozhovor, který probíhal v angličtině/španělštině, nám převedly do češtiny:
Proč jste se přestěhoval do České republiky?
,,V České republice žiji už 10 let. Dříve
jsem dělal španělsky mluvícím turistům
průvodce po Praze. Ale přestěhoval jsem
se sem kvůli své lásce, kterou jsem tady
našel. Ptala se mě, jestli jsem ochotný přestěhovat se z Ekvádoru do Česka. No, a tak
jsem tady.”
Jak dlouho tady plánujete zůstat?
,, Jak už jsem řekl, mám tady rodinu.
S mou ženou tu máme obchod, kde jsem
jednou potkal Lenku (pí Lenka Lichtenbergová , zástupkyně ředitele školy– pozn.
redakce) a ta se mě
zeptala, jestli bych
tady mohl učit španělštinu. Řekl jsem
proč ne, protože
jsem byl učitelem už
v Ekvádoru. Potom
mě pozvala za studenty do kempu
u řeky, kde jsem učil
pár studentů základy španělštiny, bylo
to tak 2 nebo 3 roky
zpátky. Líbilo se mi
to, tak jsem nabídku
přijal.”
Máte rád českou
kuchyni? Jaké je vaše
nejoblíbenější české
jídlo?
,,Ajajaj, česká kuchyně rozhodně není
moje nejoblíbenější.
Ale víte, mám rád
guláš. To asi není
z Česka, že? Ale mám
rád řízek s kaší, něco
takového
máme
i u nás v Ekvádoru.
Taky jím rýži, ale tu
tady máte trošku div-

nou. Také tady hodně jíte maso, to miluju.
My nejíme moc drůbeže nebo králíka, ale
tady mi to chutná. Taky nesnáším knedlíky,
vůbec v nich nevidím smysl.”
Budete trávit Vánoce podle českých tradic nebo ekvádorských?
,,Samozřejmě podle českých. Normálně
bychom je slavili až 25. Pro vás je typické
jíst rybu, kapra. Poprvé jsem u něj brečel,
opravdu to není ryba. To je tak tučná ryba,
na tohle opravdu nejsem zvyklý. Ryby miluju, ale ne kapra. Když mě žena poprvé
vzala na Náplavku pro kapra, všude jsem
viděl ty kádě s nimi. Pane bože, oni byli
živí! Vybrali jsme si toho “nejlepšího”. Najednou koukám na toho pána, no on ho
tam normálně fláknul palicí, aby ho zabil!
Vůbec jsem nevěřil svým očím. Ptal jsem
se své ženy, proč to dělají? Proč zabíjí tolik ryb? A ona odpověděla: ,To budeme jíst
k večeři,´ COO? Nene, já jsem zůstal u řízku.”
Chybí vám tady něco z Ekvádoru?
,,Rozhodně ano. Jsem z pobřeží, takže
mi tady ani tolik nechybí to počasí, ale chybí mi jídlo. Ale to vaše sychravé počasí se
mi taky vůbec nelíbí. My tam máme dvě
roční období, léto a zimu. Když jsem dřív
byl se svou skupinkou na náměstí Republiky a viděl jsem na teploměru -10, myslel
jsem, že mě klepne.“
Byl jste překvapen tak velkým zájmem
našich studentů o španělštinu?
,,Ano, velmi mě to překvapilo. Já jsem
dřív učil sociologii, ale tohle je velmi příjemná změna. Samozřejmě mám pár studentů, kteří učení nevěnují tolik pozornosti, ale těch je opravdu pomálu. To prostě
vidíte z jejich výrazů, že je to nebaví. Jinak
jsou tady ale všichni skvělí. Učitelé i studenti. “
GaSOŠE Sedlčany

RŮZNÉ

KAMENNÝ MOSTEK PŘES SEDLECKÝ POTOK
Na pozemcích katastrálního území Libíň, obec Sedlčany
Sedlčanský region má od letošního podzimu na svém území historickou stavbu
s památkovou hodnotou nově prohlášenou
za kulturní památku, a to přímo na území
města Sedlčany.
Hodnotný barokní kamenný mostek z lomového kamene přes Sedlecký potok je dochován ve zcela autentickém stavu. Vznikl
s největší pravděpodobností v 18. století.
V kamenné podobě je zaznamenán na mapě
stabilního katastru v roce 1839, kde je zakreslena stará historická cesta, která vedla
z Vysokého Chlumce na Kosovu Horu a dále
Červený Hrádek. Vznik mostku tedy může
souviset s některým ze šlechtických rodů,
vlastnícím jedno z uvedených panských sídel.
Most je velmi působivý v krajině s kamenitým Sedleckým potokem a alejí vzrostlých
dubů, které vedou od silnice na Sedlčany.
V jeho blízkosti vede nedávno zřízená „Krčínova cyklostezka“, která území zpřístupňuje
veřejnosti. Zakomponování této památky do
turistických cest Sedlčanska je velmi žádoucí
a pomůže rehabilitovat i širší okolí.

Žádný jiný drobný kamenný most ve volné
přírodě na Příbramsku
nepodléhá památkové
ochraně. Památkově
chráněné jsou v této
oblasti velké silniční
mosty nebo příjezdové mostky k panským
sídlům. Volně stojící kamenné mostky
z 18. století, dochované v intaktní podobě
(včetně
parapetních
zídek), jsou dnes již
poměrně
ojedinělé
a vzácné. V oblasti
Sedlčanska, kterou charakterizuje mnoho
drobných žulových památek a velmi kvalitních kamenických děl, je tento mostek její
výjimečnou a důležitou součástí.
Mostek přes Sedlecký potok představuje
hodnotnou stavební památku místního významu. Památkovými hodnotami jsou především jeho souvztažnost k historické ces-

VÝROČÍ OSOBNOSTÍ
VELISLAV (? - † 1367)
Velislav (někdy uváděn také jako Velek
Hajnův ze Sedlčan) byl středověký vzdělanec, diplomat, univerzitní mistr a pražský
kanovník. Působil v letech 1341–54 jako
notář krále Jana Lucemburského a později
notář a pronotář císaře Karla IV. Byl objed-

tě v krajině i rozsah dochované konstrukce.
Mostek byl prohlášen za kulturní památku rozhodnutím Ministerstva kultury České
republiky č. j. MK 70107/2021 OPP ze dne
8. listopadu 2021.
Iva Svobodová, text, Dana Čížková, foto
Odbor školství a památkové péče,
Městský úřad Sedlčany

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
navatelem a zadavatelem tzv. Velislavovy
Bible – manuskriptu (rukopisu) českého
původu. Manuskript původně obsahoval
25 kvaternů, složek po osmi listech. Dnes je
ztracen celý osmnáctý kvatern a další čtyři listy, takže se z původních dvou set listů
dochovalo sto osmdesát osm. Rukopis čítal
původně asi kolem osmi set obrazů, do současnosti se jich pak dochovalo 747. Výzdoba má charakter komiksu. Výtvarná stránka
je primární, slovní doprovod je sekundární.
Velislav byl velmi zámožný a mohl si proto
pořídit takto nákladný rukopis. V posledních
letech se dokonce začalo diskutovat o Karlu
IV. jako možném objednavateli manuskriptu. Prokazatelné důkazy ale neexistují.

1862 – 11. května vznikl pěvecký spolek Záboj – 160 let
1882 – založení městské knihovny – 140 let
1922 – návštěva prezidenta T. G. Masaryka, který se zúčastnil manévrů čsl. armády
na Sedlčansku – 100 let
1962 – obětavou prací astronomů-amatérů
byla postavena hvězdárna na Cihelném vrchu – 60 let
2002 – zpřístupnění nové expozice sedlčanského muzea v budově staré radnice
– 20 let
2002 – vznikl divadelní soubor Našlose
– 20 let
2012 – zřízení organizace Sportovní areály
Sedlčany – 10 let

SPORTOVNÍ AREÁLY SEDLČANY
SLAVÍ 10 LET SVÉ EXISTENCE
Město zřídilo dne 1. 1. 2012 příspěvkovou organizaci Sportovní areály Sedlčany,
která zajišťuje provoz, údržbu a rozvoj sportovních areálů (zimní stadion, fotbalový a volejbalový stadion Tatran, atletický stadion Taverny, sokolovna, hřiště
s umělou trávou), sauny a turistických ubytoven na stadionech Tatran a Taverny.

OCENĚNÍ REPREZENTANTŮ MĚSTA ZA ROK 2021
Luboš HANUS, Aerobik studio Dvojka Sedlčany, sportovní aerobik,
sportovní aerobic-týmy – 3. místo na MČR
Michaela ZELENKOVÁ, Aerobik studio Dvojka Sedlčany, sportovní
aerobik, sportovní aerobic-týmy – 3. místo na MČR
Marie BEZKOČKOVÁ, Aerobic studio Dvojka Sedlčany, sportovní
aerobik, sportovní aerobic – sólo – 3. místo a 3x 4. místo na celorepublikových soutěžích
Lucie KŘIVSKÁ, Aerobic studio Dvojka Sedlčany, sportovní aerobik, sportovní aerobic sólo, dvojice a týmy – 2x 2. místo a 1x
3. místo v sólu, 3x 1. místo ve dvojicích a týmech v celorepublikových soutěžích
Laura KOLKOVÁ, Aerobic studio Dvojka Sedlčany, sportovní aerobik, sportovní aerobic sólo, dvojice a týmy – 3x 1. místo na celorepublikových soutěžích vždy v sólu, dvojicích a týmech
Veronika ŠERÁKOVÁ, Aerobic studio Dvojka Sedlčany, sportovní
aerobik, sportovní aerobic sólo a týmy – 3. místo na MČR v týmech, 5. místo v sólu
Hynek HOUDA, TJ TATRAN Sedlčany, kanoistika, 2. místo MK1
500m – MČR RAČICE, 2. místo K2 500m – MČR RAČICE
Adam ŘEZÁČ, TJ TATRAN Sedlčany, kanoistika, 1.místo K1 Žáci
200m MČR, 3. místo K2 Žáci 500m MČR
Barbora KADLEČKOVÁ, TJ TATRAN Sedlčany, kanoistika, 3.místo
K2 Žačky 5 km MČR, 3. místo K4 Žačky 500m MČR
Tadeáš FAKTOR , TJ TATRAN Sedlčany, kanoistika, 2. místo K2
500m – MČR RAČICE
Tomáš MALINA, TJ TATRAN Sedlčany, kanoistika, 3. místo C4 500m
MČR - Dorostenci
Tomáš ANDERLE jr., TJ TATRAN Sedlčany, kanoistika, 2. místo K2
500m – MČR RAČICE

Digitální
odysea

Tomáš ŘEZÁČ, TJ TATRAN Sedlčany, kanoistika, 2. místo MK1 500m
- MČR RAČICE, 2. místo MK1 1000m – MČR vytrvalost Týn nad
Vltavou
Václav HES, TJ TATRAN Sedlčany, kanoistika, 3. místo MK1 500m
– MČR RAČICE, 2. místo K2 500m - MČR RAČICE, 3. místo MK1
2000m – MČR dlouhé tratě Pastviny
Veronika VALSOVÁ, TJ TATRAN Sedlčany, kanoistika, 3.místo K2
Žačky 5 km MČR, 2. místo K1 Žačky MČR dlouhé tratě
Barbora BARTÁKOVÁ, HC Příbram, lední hokej, reprezentace ČR:
Mezinárodní turnaj v ledním hokeji v Rakousku – 1. místo
Robert TREFNÝ, Rugby Club Sedlčany, ragby, reprezentant národního týmu ČR
Václav CALTA, Rugby Club Sedlčany, ragby, reprezentant národního týmu ČR
Alžběta SŮSOVÁ, Rugby Club Sedlčany, ragby, reprezentantka národního týmu ČR
Miroslava ŠVAGROVÁ, Rugby Club Sedlčany, ragby, širší výběr reprezentace dívek ČR v kategorii kadetů, mezinárodní utkání
Tým hasičů ve složení:
Petr JANSKÝ, Petr PILÍK, František ČERMÁK, Marek JANOUŠEK,
František BURSÍK, Jan PAVLÍK, Petr ŠEJBA, SDH Sedlčany, požární
sport, 1.místo v Brdské lize, 1. místo v Benešovské lize.
Dále získali i ocenění ,,překvapení roku" a v ,,all-star" výběru sedmičky nejlepších závodníků roku měli hned pětičlenné zastoupení.
Takzvaný"double" (dva tituly v jedné sezóně) se na Sedlčansku zatím do dnešní doby nikomu nepovedl.

Všechna sportoviště a sauna jsou i přes nelehkou dobu
otevřeny. Samozřejmostí je, že dovnitř mohou pouze
osoby které prokáží bezinfekčnost podle aktuálně
platných předpisů.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
leden
leden
ZIMNÍ STADION SEDLČANY
ZIMNÍ STADION SEDLČANY

Vzdělávání seniorů
v oblasti digitálních
dovedností
Je vám 65 a více let? ZDARMA vás naučíme
jak správně ovládat PC, tablet nebo chytrý telefon
a jak se bezpečně pohybovat na internetu.
Ve spolupráci s Městskou knihovnou Sedlčany Vám nabízíme dvě samostatné akce:

Seminář Jak na tablet a chytrý telefon
čtyřhodinový seminář pro 12-15 účastníků
nebo

Individuální poradenství

hodinové poradenství na chytrý telefon, tablet, notebook, PC

Kdy: jaro 2022, o konkrétních termínech Vás budeme informovat
Kde: Městská knihovna Sedlčany, Kapitána Jaroše 482, 264 01 Sedlčany
Přineste si s sebou své (dostatečně nabité) zařízení, se kterým potřebujete poradit. Po domluvě můžeme i zapůjčit.
Akce budou probíhat za platných vládních podmínek.

Nahlaste prosím svůj zájem na tel.: 318 821 186, 725 826 122,
e-mailu: mek@knihovna-se.cz nebo osobně
v Městské knihovně Sedlčany

Připojte se

Datum
Datum
Sobota 1.1.
Sobota 1.1.
Neděle 2.1.
Neděle 2.1.
Sobota 8.1.
Sobota 8.1.
Neděle 9.1.
Neděle 9.1.
Sobota 15.1.
Sobota 15.1.
Neděle 16.1.
Neděle 16.1.
Sobota 22.1.
Sobota 22.1.
Neděle 23.1.
Neděle 23.1.
Neděle 30.1.
Neděle 30.1.

Čas
Čas
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 – 16:00
14:00 – 16:00

Změna vyhrazena – aktuálně na vývěsce ZS nebo na:
Změna vyhrazena – aktuálně na vývěsce ZS nebo na:
www.stadionsedlcany.eu - stadion - obsazenost ledu
www.stadionsedlcany.eu - stadion - obsazenost ledu

STŘÍPKY Z MUZEJNÍHO ROKU 2021
Vážení čtenáři Radnice, milí návštěvníci
muzea,
uplynulý rok se opět nesl v omezeném
a nestandardním režimu, který nás nasměroval k aktivitě, kterou jsme měli již delší
dobu naplánovanou: rekonstrukci sklepních
prostor v naší muzejní budově. Tato, troufám si říci, zdařilá rekonstrukce původních
sklepních prostor, které v takovéto podobě
jsou v našem městě jedinečné, umožnila na
sklonku roku jejich zpřístupnění návštěvnické veřejnosti. V budoucnu se zde počítá nejen s jednorázovými výstavami a akcemi, ale
cílem této rekonstrukce by mělo být zřízení
nové expozice věnované archeologii.

Přes omezený návštěvnický režim jsme
měli možnost uspořádat některé akce
a výstavy, z nichž asi nejvýznamnější byla
výstava věnovaná výročí deseti let působení sedlčanského veterán klubu.
Rád bych poděkoval svým spolupracovníkům za dobře vykonanou práci během celého roku. Děkuji také dárcům, podnikatelům a všem občanům, kteří naše muzeum
navštěvují a podporují je v jeho činnosti.
Velké uznání náleží zastupitelům města Sedlčany za podporu, kterou zvláště
v této nelehké době věnují kulturnímu životu
v našem městě.
David Hroch, ředitel muzea

Během květnového podvečera zinscenovala Sedlčanská iniciativa reGenerace z oken
muzea živý orloj, který představil významné rodáky ze Sedlčanska.

Ústředními osobnostmi komorního setkání
na výstavě Skanzen Vysoký Chlumec byli
Josef Velfl, ředitel Hornického muzea Příbram, a Lubomír Procházka, vedoucí skanzenu.
Výstavou Láska k historii prezentoval Veterán klub Sedlčany veškerou svoji činnost během
uplynulých let – úspěchy na setkáních, události, které sám pořádá, a mnoho dalšího.

Výstava 100 let fotbalu v Sedlčanech se,
podobně jako stejnojmenná kniha vydaná
k této příležitosti, věnovala především druhému padesátiletému období.

První letošní Večer při svíčkách měl dvě části – první polovinu obstarala Olga Šafrová
se svojí dcerou a rodiči, tou druhou nás provedli dobově odění Lucie a Ondřej Bendovi.

Oslavy výročí listopadu 1989 se tentokrát přesunuly do muzea. Zněly tematické
písně, promítaly se dobové záběry a spolek reGenerace si připravil představení
ve sklepní místnosti.

Nově zrekonstruovaná podzemní místnost
je v těchto dnech poprvé využita k výstavním účelům. Srdečně zveme veřejnost k nahlédnutí, je zde k vidění keramický betlém
od Veroniky Hejhalové.

