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I letos se Martin Macík zúčastnil slavného závodu Rallye Dakar 2022. Po dramatickém závěru,
kde si posádka „Karla” sáhla do rezerv a jeli na maximum svých možností, obsadili krásné 7. místo
v této soutěži.
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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 4.2.2022

SLOVO STAROSTY

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ
MĚSTA ZA ROK 2021
Rozpočtově byl rok 2021 velmi obtížně předvídatelný. Již rok 2020 byl hospodářsky ovlivněn pandemií COVID-19. Nouzové stavy a protiepidemická opatření se výrazně podepsaly na ekonomice státu a tím i na veřejných
rozpočtech. Situace se opakovala a problémy pokračovaly i v minulém roce. Pro rok 2021 jsme připravili velmi
střídmý rozpočet města a v průběhu roku jsme se snažili
uplatňovat úsporná opatření v takové míře, abychom zachovali plnohodnotný provoz a veškeré služby městského
úřadu a všech organizací města. S napětím jsme v závěru roku sledovali vývoj příjmové
části rozpočtu a výdaje jsme přísně kontrolovali, aby nepřesáhly možnosti schváleného
rozpočtu. Naštěstí jsme v prosinci obdrželi na účet města investiční dotace v předpokládané výši a rovněž výnosy daňových příjmů ukazovaly, že příjmová část rozpočtu bude
nejen naplněna, ale i výrazně překročena. Poslední prosincové dny nakonec předčily
naše očekávání. Výnos daní byl o více než 9 mil. Kč vyšší, než zněla původní predikce.
Přidáme-li k tomu zapojení rezerv z roku 2020, naplnění předpokládaných investičních
dotací a částečné navýšení dotací ze státního rozpočtu a úsporná opatření ve výdajích,
podařilo se dosáhnout výrazně přebytkového výsledku hospodaření. Příjmy se vyšplhaly
na 211,6 mil Kč a výdaje dosáhly částky 182,5 mil. Kč. Přebytek hospodaření je tedy v rekordní výši 29,1 mil. Kč. To je velmi pozitivní zpráva. Přebytek umožní zapojit do rozpočtu v rámci rozpočtových opatření řadu menších stavebních akcí včetně oprav místních
komunikací. Pro pořádek musím uvést, že 6 mil. Kč bylo již z předpokládaného přebytku
zapojeno do příjmové části při schvalování nového rozpočtu 13. prosince 2021 na zasedání zastupitelstva. Ale i zbývající částka 23,1 mil. Kč umožní výrazné vylepšení rozpočtu
města na rok 2022.
Ing. Miroslav Hölzel
starosta města

VÝZVA
Dne 1. ledna 2022 došlo ke změně poplatkové povinnosti
za odkládání, svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu.
Vlastníci bytových domů (bytů), rodinných domů a objektů
užívaných pro rekreační účely nacházejících se na území města
Sedlčany mají povinnost odevzdat formulář

Ohlášení poplatkového subjektu.
Ohlášení je možné vyplnit a odevzdat
v budově sedlčanské radnice č. p. 32.

Formulář je dále k dispozici na webových stránkách města
www.mesto-sedlcany.cz (dříve byl otištěn v tomto periodiku).

OHLÁŠENÍ PROVEĎTE BEZODKLADNĚ.

Bližší informace poskytne a s vyplněním formuláře pomůže
Ing. Stanislav Dvořák, tel. 314 002 952
nebo paní Marcela Vrbová, tel. 314 002 917.
DĚKUJEME

USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 77/2018-2022 ZE DNE 22. PROSINCE 2021
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 12 specifických
usnesení, a to v následném členění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
zprávu o plnění úkolů vyplývajících
z jednání Rady města Sedlčany ze dne
8. prosince 2021 (RM č. 76/2018-2022)
a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 77-1313/2018-2022);
postup v platových stupních u ředitelů
příspěvkových organizací (v souboru výroků usnesení RM 77-1316/2018-2022);
předloženou prvotní „Studii stavebních
úprav objektu Hvězdárny Josefa Sadila
Sedlčany, rozhledna Sedlčany“ (v souboru výroků usnesení RM 77-1317/20182022);
předložené cenové nabídky na projekční práce kanalizace v Potoční ulici
a přeložky vodovodu ve Votické ulici, které byly zajištěny a předloženy v režimu
vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
v platném znění (v souboru výroků usnesení RM 77-1318/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
Rozpočtové opatření č. 7 / 2021 (závěrečné rozpočtové úpravy), a to v plném
rozsahu všech aktuálních a navržených
rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je zvýšení příjmů rozpočtu
města Sedlčany na rok 2021 o částku
15 452,0 tis. Kč a snížení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 o částku
506,0 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 209 947,0 tis. Kč.
Výdaje budou činit celkem 193 906,0 tis.
Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do již dříve schváleného rozpočtu na
rok 2021 města Sedlčany bude přebytkový částkou + 16 041,0 tis. Kč (RM 771314/2018-2022);
prodloužení doby trvání smluvního
ujednání o podnájmu bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 35/IV. patro) na adrese bytového domu Sedlčany, U Školky
č. p. 739, 264 01 Sedlčany, mezi nájemcem
bytu a podnájemcem bytu, a to na dobu
určitou ode dne 1. ledna 2022 do dne
31. prosince 2022 (RM 77-1315/2018-2022);
nově sestavené Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací zřízených

▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪

městem Sedlčany, a to podle předloženého návrhu s ohledem na změnu tarifního
stupně a dále Platový výměr tajemníka
Městského úřadu Sedlčany souvisejícího
se změnou nenárokové složky platu, a to
s účinností ode dne 1. ledna 2022 (sumarizační tabulka údajů); (v souboru výroků
usnesení RM 77-1316/2018-2022);
přijetí darů knižních dokumentů do
vlastnictví Městské knihovny Sedlčany,
Kapitána Jaroše č. p. 482, 264 01 Sedlčany; IČ 71294694, které obdarovaný subjekt použije pro výkon hlavní činnosti dle
Zřizovací listiny. Celková hodnota darů je
37 976,60 Kč (celkem 211 svazků, z toho
210 knih a 1 AV); (RM 77-1319/20182022);
Dodatek č. 6 ke stávajícímu smluvnímu ujednání, který bude uzavřen mezi
městem Sedlčany a obchodní společností MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., a kterým se upravuje čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy
o nájmu, správě a zařízení Městské nemocnice v Sedlčanech, jakož i provozu
nemocnice (konsolidované znění), kterého předmětem je rozdělení dříve smluvně založeného práva opce na dobu trvání
dalších 18 let, nyní na 2x9 let, přičemž se
celková doba případného dalšího trvání
užívání majetku města Sedlčany, a to po
včasném uplatnění tohoto práva, nemění, jako ani další smluvní ujednání (RM
77-1322/2018-2022);
text Smlouvy o poskytnutí podpory (veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
z Programu města Sedlčany na podporu
kvality životního prostředí v rozpočtovém
období 2022 s podporovanou aktivitou
„Výstavba domovních čistíren odpadních
vod“), která bude poskytovatelem dotace (město Sedlčany), a to pro zpracovávané žádosti období roku 2022, využívána
jako vzorová (RM 77-1323/2018-2022);
na základě podaných Žádostí
o uvolnění finančních prostředků
(č. j.: MÚ-S/ŽP/25115/2021 a č. j.: MÚ-S/
ŽP/25122/2021) vyplatit podporu ve výši
20.000,00 Kč na každou žádost z rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 alokovaných prostředků s ohledem na uzavřené
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (ze dne 6. října 2021), a to z Programu města Sedlčany na podporu kvality ži-

▪

▪

▪

▪

votního prostředí v rozpočtovém období
2021 s podporovanou aktivitou „Výstavba domovních čistíren odpadních vod“,
pro oba případy žadatelů; (v souboru výroků usnesení RM 77-1324/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
Městskému úřadu Sedlčany, Odboru
investic, prvotní „Studii stavebních úprav
objektu Hvězdárny Josefa Sadila Sedlčany, rozhledna Sedlčany“ postoupit k posouzení projektanty ocelových konstrukcí, a to zejména s ohledem na statiku
pláště stavby a případnou proveditelnost
návrhu konstrukčního řešení ve vztahu ke
kotvení do stávající stavby (v souboru výroků usnesení RM 77-1317/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla:
na základě doručených nabídek,
a to postupem podle vnitřního předpisu
č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném
znění, o objednání prací na projekční činnosti „Kanalizace v Potoční ulici“ a „Přeložky vodovodu ve Votické ulici“, od projektantů IČ 87525941; v hodnotě prací
105 000,00 Kč bez DPH, tj. 108 570,00 Kč
vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM
77-1318/2018-2022).
Rada města Sedlčany vydala souhlas:
v postavení zřizovatele Městské
knihovny Sedlčany, příspěvkové organizace (IČ 71294694), s podáním žádosti
tohoto subjektu a s přijetím případné
dotace z Programu 2022 pro poskytnutí
dotací na podporu základních knihoven
z rozpočtu Středočeského kraje, a to
ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek (tematické zadání Základní
knihovny – S knížkou do života), na podporu projektu pod názvem „S knížkou do
života – vzdělávání pro sedlčanské rodiče
s předními lektory“ (RM 77-1320/20182022);
s podáním Žádosti příspěvkové organizace, Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany; IČ 42728452, do Programu 2022
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje, Středočeského Fondu
kultury a obnovy památek, a to na podporu realizace projektu pod názvem „Hudební festival SUKOVY SEDLČANY“, který
je žadatelem plánován uskutečnit v roce
2022 (RM 77-1321/2018-2022).
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USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 78/2018-2022 ZE DNE 12. LEDNA 2022
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 12 specifických
usnesení, a to v následném členění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
zprávu o plnění úkolů vyplývajících
z jednání Rady města Sedlčany ze dne
22. prosince 2021 (RM č. 77/2018-2022)
a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 78-1325/2018-2022);
dílčí Zprávy útvarů (odborů) Městského úřadu Sedlčany ve věci výkonu státní
správy za obec s rozšířenou působností
Sedlčany v roce 2021 (RM 78-1326/20182022).
Rada města Sedlčany stanovila:
v rámci organizace činnosti a uspořádání pracovníků do pracovních pozic,
zařazených do struktury Městského úřadu Sedlčany a Turistického informačního
centra Sedlčany, v souladu s ustanovením
§ 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců města Sedlčany zařazených

▪
▪

▪

do Městského úřadu Sedlčany, včetně
zaměstnanců Turistického informačního centra Sedlčany a technické podpory
(systemizovaných míst), na 77 zaměstnanců, při naplnění předpokladu 75,6187
pracovního úvazku. Konkretizace členění
pracovních míst je obsahem Systemizace pracovních míst zaměstnanců města
Sedlčany zařazených do Městského úřadu Sedlčany a organizační struktury města Sedlčany (v souboru výroků usnesení
RM 78-1327/2018-2022);
na rok 2022 celkový počet zaměstnanců zařazených do organizačních složek
města Sedlčany (Správa budov a zařízení města Sedlčany a Pečovatelská služba
Sedlčany) a Městské policie Sedlčany na
26 zaměstnanců při naplnění 23,6000
pracovních úvazků (RM 78-1328/20182022).
Rada města Sedlčany zrušila:
své původní usnesení ze dne 19. května 2021 zn. RM 63-1075/2018-2022
o směně pozemků (v souboru výroků
usnesení RM 78-1329/2018-2022);
dříve přijaté usnesení v části věty
INFO
první zn. RM 771316/2018-2022
v předmětu aktualizace
Platových
výměrů
ředitelů
Máte zastaralý neekologický kotel na pevná paliva?
příspěvkových
orDo 1. září 2022 je třeba ho vyměnit nebo požádat
ganizací
zřízených
o dotaci na nový, jinak hrozí sankce.
městem
Sedlčany
(RM 78-1333/2018Jakých kotlů se to týká? A jak požádat o dotaci?
2022).
Vše najdete na webu Středočeského kraje
Rada města Sedlčave sloupci vpravo pod odkazem Kotlíkové dotace
ny doporučila:
Zastupitelstvu
Tam můžete vyplnit i formulář pro zjištění zájmu
města
Sedlčany
schválit směnu poo poskytnutí Kotlíkové dotace 2021+
zemků mezi měsve Středočeském kraji.
tem Sedlčany a spoluvlastníky (tři FO;
každá podíl id. 1/3),
vedených na listu
Na krajském úřadě poté, co kraj vyhlásí výzvu
vlastnictví 2011 pro
pro občany (pravděpodobně jaro 2022).
k. ú. a obec Sedlčany s tím, že město
Kontakty: kotliky@kr-s.cz
Sedlčany převede na
Kotlíková linka: 257 280 991
spoluvlastníky poze(pondělí a středa 8:00 – 12:00)
mek parc. č. 2933/1,
druhem pozemku trvalý travní porost, o
nové výměře 375 m2

▪

▪

▪

KOTLÍKOVÉ DOTACE

▪

KDE A KDY MŮŽETE ŽÁDAT

v k. ú. a obci Sedlčany a spoluvlastníci převedou na město Sedlčany pozemky, tj. díl „a“
o výměře 401 m2, oddělený z původního
pozemku parc. č. 2936, díl „b“ o výměře
27 m2, oddělený z původního pozemku
parc. č. 2935 a díl „c“ o výměře 2 m2 , oddělený z původního pozemku parc. č. 2933/2,
vše v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2816-13/2021 ze dne 8. května
2021). Rozdíl ve výměrách směňovaných
pozemků, který činí 55 m2, bude finančně vyrovnán za jednotkovou cenu 250,00
Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 4699 –
58/2021, tzn., že město Sedlčany uhradí
podílovým spoluvlastníkům celkovou částku 13.750,00 Kč (každému podle výše jeho
vlastnického podílu, tj. id. 1/3) (v souboru
výroků usnesení RM 78-1329/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby, Sedlčany, kNN pro
p. č. 3130/1-2, IV-12-6030106/2“, mezi
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín,
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8,
405 02 Děčín, zastoupené na základě
plné moci č. PM – 039/2021 ze dne
20. ledna 2021 jednající osobou, jako
budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž
předmětem je zřízení věcného břemene
na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 3122, 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 2.000,00 Kč, bez DPH (RM
78-1330/2018-2022);
prodloužení podnájmu bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 7/I. patro) na
adrese bytového domu Sedlčany, Petra
Bezruče č. p. 112, 264 01 Sedlčany, mezi
nájemcem bytu a podnájemcem bytu,
trvale bytem Sedlčany, a to na dobu určitou od 1. ledna 2022 do 31. prosince
2022 (RM 78-1331/2018-2022);
nově sestavené Platové výměry ředitelů škol zřízených městem Sedlčany (příspěvkové organizace města, tj.
1. základní škola Sedlčany; 2. základní
škola – Škola Propojení Sedlčany; Základní umělecká škola Sedlčany; Mateřská škola Sedlčany), a to podle předloženého návrhu (sumarizační tabulka
údajů), který je samostatnou přílohou

▪
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USNESENÍ / RŮZNÉ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 78/2018-2022 ZE DNE 12. LEDNA 2022
k tomuto usnesení, s účinností ode dne
1. ledna 2022 (v souboru výroků usnesení RM 78-1334/2018-2022);
500,00 Kč/rok 2022/nemovitost,
kde příjemcem je osoba splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu
zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální odpad. Dar bude vyplacen na základě uzavřených Darovacích
smluv, a to v souladu s dřívějším usnesením RM 73-1263/2018-2022. Rada
města Sedlčany rozhodovala na základě souboru celkem 33 ks uplatněných,
prověřených a odůvodněných Žádostí
fyzických osob, což je podrobně uvedeno v příslušných spisech vedených
na Městském úřadu Sedlčany, Odboru

▪

sociálních věcí, (prostý výčet žádostí je
přílohou k tomuto usnesení); (RM 781336/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
s umístěním zmrzlinového stánku
při Sportovním areálu Luční, který by
měl být provozován žadatelem (FO).
Smlouva o nájmu konkrétního místa
bude zajištěna správcem a provozovatelem areálu, příspěvkovou organizací, Sportovními areály Sedlčany, a to za
podmínek blíže stanovených smluvním
ujednáním (připojení na zdroj elektrické
energie; hygienické zázemí a další); (RM
78-1332/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
a to v souladu s ustanovením vnitřní-

ho předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, Městskému úřadu
Sedlčany, Odboru investic, zajistit výběrové řízení na nejvhodnějšího uchazeče
na realizaci zakázky malého rozsahu pod
názvem projektu „Vymezení území ohroženého zvláštní povodní – Sedlčanská
retenční nádrž“ poptáním u tří uchazečů
(Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.
s., se sídlem Praha, Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 47116901; DHI,
a. s., se sídlem Praha, Na Vrších 1490/5,
100 00 Praha 10; IČ 64948200; HYDROSOFT Veleslavín, s. r. o., Praha, U Sadu
62/13, Praha 162 00, IČ 61061557); (RM
78-1335/2018-2022).

centra Magdaléna, o. p. s., Příbram, které má
s testováním dlouholeté zkušenosti a tuto
službu poskytuje v příbramském zázemí.
Před začátkem celého testovacího procesu
testovaný vyplnil dotazník, který pomohl vyhodnotit rizika a potřebnost testu. Samotný
test dělali odborníci ze zkušenostmi z oblasti
kapilární krve, to znamená z píchnutí do prstu. Testování probíhalo zcela zdarma a anonymně. Otestovat se mohl každý, kdo mohl
být v minulosti vystaven riziku přenosu infekce některé z testovaných nemocí, například
prostřednictvím nechráněného pohlavního
styku, kontaktu s infikovanou krví při injekčním užívání drog nebo při výkonu profese
se zvýšeným rizikem nákazy (zdravotníci, hasiči, policisté, sociální pracovníci).
Testování veřejnosti
na infekční onemocnění bychom chtěli
umožnit každý rok,
a proto jsme předběžně
domluveni se zástupci
organizace již na tento
rok 2022.
Centrum adiktologických služeb
Magdaléna – Příbram,
Žežická 193, 261 01 Příbram
Mobil: 739 612 018,
Email: cas.pb@magdalena-ops.cz

Akce „Viditelnost“
Bezpečnostně preventivní akce „Viditelnost“ proběhla o týden později, a to 10.
listopadu 2021 na náměstí T. G. Masaryka
v Sedlčanech. Manažerka prevence ve spolupráci s BESIP, krajským koordinátorem Ing.
Miroslavem Poláchem, upozorňovali na viditelnost chodců při zhoršených světelných
podmínkách. Připomínali základy běžného pohybu v silničním provozu, důležitost
používání reflexních doplňků a jak předcházet rizikovým situacím. Každý, kdo se
u stánku BESIP zastavil, dostal reflexní pásku
a instruktáž o jejím užití a správném nošení.
Ludmila Farová, manažerka
prevence kriminality
a protidrogové prevence

▪

▪

PREVENTIVNÍ AKCE
Ke konci uplynulého roku, konkrétně
v měsíci listopadu 2021 proběhly dvě akce
zaměřené na prevenci – Testování veřejnosti
na infekční onemocnění a bezpečnostně preventivní akce zaměřená na viditelnost chodců. Obě tyto akce koordinovala manažerka
prevence kriminality a protidrogové prevence
(dále jen „manažerka prevence“) ve spolupráci s organizacemi, kterých se konkrétní témata
dotýkají.
Testování veřejnosti na infekční onemocnění
Na infekční nemoci jako jsou HIV, hepatitida
B a C nebo syfilis se mohli nechat otestovat
zájemci 1. listopadu 2021 ve Společenském
centru Sedlčany na Komenského náměstí.
Akce probíhala pod záštitou Adiktologického

Testování si vyzkoušela i manažerka prevence.
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2021
PŘÍJMY
Druhové třídění příjmů

SR 2021
ZM 14. 12. 2020
tis. Kč

PŘÍJMY
Plnění
I-XII 2021
tis. Kč

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY
119 500,0 130 311,66
1.1. Výnosy daní
107 740,0 116 804,93
a) daň z příjmu SVČ
60,0
1 211,55
b) daň z příjmu ze závislé činnosti
30 670,0 22 797,94
c) daň z nemovitosti
6 000,0
5 826,07
d) daň z příjmu právnických osob
15 790,0 26 510,70
e) daň z příjmu PO- město
3 000,0
1 153,49
f) daň z přidané hodnoty
52 220,0 59 305,18
1.2 Místní a správní poplatky
11 760,0 13 506,73
a) poplatky za psy
160,0
164,06
b) poplatky za užívání veř. prostr.
1 300,0
1 520,55
c) správní poplatky
6 300,0
6 541,76
d) daně a poplatky v obl. hazard.her
500,0
874,89
e) poplatky za komunální odpad
3 500,0
4 405,47
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
16 741,0 18 221,80
Příjmy z vlastní činnosti
a) Pečovatelská služba
180,0
196,29
b) Příjmy z prodeje zboží /TIC/
120,0
194,28
c) Pronájem pozemků
308,0
229,35
d) Příjmy z úroků bank.vkladů
8,0
5,56
e) Pokuty
1 100,0
1 199,76
f) Prodej dřeva - obecní lesy
30,0
226,85
g) Přijaté příspěvky "ROSA 2021"
110,0
h) Přijaté dary		
30,00
ch) Ostatní příjmy
500,0
657,76
pojistné události - náhrady pojišťovny		
112,75
svatební obřady - nadst. služby		
176,50
dědictví 		
78,19
veřejné WC		
114,85
příjmy-přefa poj.,TKO Štileček, spl.škody		
175,47
i) Pronájem nebytových prostor
3 900,0
3 879,09
j) Nájemné z byt. fondu
1 150,0
1 346,07
k) Nájemné BD č.p. 791
3 000,0
3 086,61
l) Pronájem kotelen - MTS s.r.o.
2 613,0
2 616,02
m) Pronájem vodohosp. zařízení
2 162,0
2 657,32
n) Pronájem - Přivaděč pitné vody
350,0
423,50
o) Příjmy z dobývací činnosti
90,0
86,99
p) EKO-KOM - odm. za tř. odpad
1 120,0
1 386,35
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
200,0
872,50
3.1. Příjmy z prodeje pozemků, věc.bř.
200,0
872,50
4. DOTACE,PUJČKY, REZERVY
34 917,0 62 272,42
4.1. Dotace ze SR, OP EU
29 600,0 35 108,80
a) výkon státní správy
21 960,0 22 731,10
b) výkon státní správy SO-SPOD
2 995,0
2 700,00
c) příspěvek na výkon pěst.péče
600,0
596,00
d) výkon státní správy - OLH, LHO
2 500,0
3 141,56
e) dotace Pečovatelská služba
1 200,0
1 362,23
f) dotace - výkon sociální práce
345,0
422,11

Druhové třídění příjmů

SR 2021
ZM 14. 12. 2020
tis. Kč

Plnění
I-XII 2021
tis. Kč

g) PTR Středočeského kraje		
h) dotace hospodaření v lesích-Mze, Střč.kraj		
ch) kompenzační bonus - přísp. ze SR		
i) dotace MPSV- výpl.odměn ( COVID 19) 		
j) dotace volby PS Parlamentu ČR		
k) dotace Projekt OP EU Šablony MŠ		
l) dotace 1. ZŠ prevence kriminality		
m) dotace obědy do škol ŠJ 1. ZŠ, 2. ZŠ, MŠ		
n) dotace podpora infocenter Střč.kraj		
o) dotace prevence kriminality Střč.kraj		
p) dotace MV ČR - výpl. odměn MěP		
q) dotace SDH		
r) dotace MF ČR mimořádné výdaje Covid 19		
4.2. Odvody PO
317,0
1. ZŠ, 2. ZŠ - odvod předfin. OP EU
317,0
4.3. Investiční účelové dotace
0,0
a) dotace MMR -výstavba areálu Luční		
b) dotace MMR - Centrum Petrklíč		
4.4. Investiční úvěr
0,0
4.5 Zapojení rezerv
5 000,0
a) zapojení rezerv - zůstatky účtů
5 000,0

799,92
12,74
1 637,96
307,74
371,42
405,37
66,00
109,32
20,61
99,32
35,00
20,40
270,00
317,00
317,00
3 765,45
2 143,12
1 622,33
0,00
23 081,17
23 081,17

PŘÍJMY CELKEM

171 358,0 211 678,38

VÝDAJE
Odvětví výdajů

SR 2021
ZM 14. 12. 2020
tis. Kč

Plnění
I-XII 2021
tis. Kč

1. Zemědělství - lesní hosp.
3 050,0
3 841,68
Obecní lesy - pěstební činnost
550,0
700,11
LHO- z fin. prostř. KÚ Stř. kraje
2 500,0
3 141,57
2. Průmyslová a ostatní odv.
4 487,0
9 760,78
hospodářství		
2.1. Doprava
2 030,0
6 867,83
Údržba a opravy MK prováděné STS
2 000,0
1 952,04
Rekonstrukce a opravy MK		 4 892,26
Dopravní obslužnost
30,0
23,53
2.2. Vodní hospodářství
197,0
150,04
Provoz RTN
85,0
35,69
Pronájem pozemků - ČOV
112,0
114,35
2.3 Vodohospodářské zařízení
2 200,0
2 693,62
Obnova a opravy VHM
2 200,0
2 693,62
2.4 Všeobecné služby
60,0
49,29
Provoz parkoviště
60,0
49,29
3. Služby obyvatelstvu
67 430,0 81 021,10
3.1. Školství ( strav.,škol., provoz)
10 043,0 10 623,69
1.ZŠ (příspěvek na činnost)
3 100,0
3 100,00
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2021
VÝDAJE
Odvětví výdajů

VÝDAJE

SR 2021
ZM 14. 12. 2020
tis. Kč

Plnění
I-XII 2021
tis. Kč

Odvětví výdajů

1. ZŠ (příspěvek z dot. prevence kriminality)		
2. ZŠ (příspěvek na činnost)
2 650,0
ZUŠ (příspěvek na činnost)
395,0
Mateřská škola (příspěvek na činnost)
2 538,0
Mateřská škola (přísp. z dotace obědy do škol)		
Mateřská škola (přísp. z dotace OP EU Šalbony)		
ŠJ 1. ZŠ (příspěvek na činnost)
670,0
ŠJ 1. ZŠ (příspěvek z dotace obědy do škol)		
ŠJ 2. ZŠ (příspěvek na činnost)
690,0
ŠJ 2. ZŠ (příspěvek z dotace obědy do škol)		
3.2. Kultura
16 390,0
Příspěvek KDJS
6 121,0
Příspěvek Městskému muzeu
3 284,0
Příspěvek Městské knihovně
5 072,0
Komise pro občanské obřady
50,0
Tisk měst. zpravodaje Radnice
370,0
Výdaje na prezentaci města, TIC
793,0
Městské kulturní akce 2021
700,0
3.3. Tělovýchova a zájm. činnost
6 751,0
Příspěvek SAS
6 721,0
příspěvek na činnost
5 921,0
př.na opr. a údržbu sp.zařízení
800,0
Provoz minigolfu
30,0
3.4. Bydlení, komunální služby
34 246,0
územní rozvoj, investiční výst.		
3.4. a) Správa budov MÚ, NP, BF
10 990,0
Správa budov a zařízení města
6 840,0
Činnost MTS - správa bytového fondu
600,0
Provozní náklady, opravy BD č.p.791
3 000,0
Opravy BF
550,0
3.4. b) Výkony STS, likvidace odpadu
16 393,0
Výkony technických služeb
9 295,0
z toho: čištění města
2 835,0
zimní údržba
800,0
veřejná zeleň
3 350,0
veřejné osvětlení
2 100,0
provoz hřbitova
210,0
Skládka TKO
300,0
Provoz sběrného dvora
252,0
Svoz komunálního odpadu
4 346,0
Svoz tříděného odpadu
1 900,0
Nebezpečný odpad
300,0
3.4. c) PD, TDI, administrace projektů
700,0
Projektová dokumentace, TDI
600,0
Administrace projektů k OP EU
100,0
3.4. d) ZP, GP, nájmy, výkupy poz.,nem.
1 520,0
Ostatní - GP, ZP, popl. KÚ…
500,0

66,00
2 650,00
395,00
2 538,00
28,41
405,37
670,00
57,17
690,00
23,74
15 564,81
6 121,00
3 284,00
5 072,00
20,00
350,53
551,33
165,95
6 726,88
6 720,55
5 921,00
799,55
6,33
48 105,72

Maj. vypořádání poz. přivaděč pitné vody
200,0
146,67
Pronájem pozemků, nemovitostí
420,0
325,06
Výkup pozemků a nemovitostí
400,0
529,51
3.4. e) Veřejná prostranství, dětská hřiště 500,0
981,94
Úpravy veř. prostranství města a osad
200,0
702,78
Dětská hřiště - opravy a údržba
100,0
104,56
Opravy městského mobiliáře
200,0
174,60
Mezisoučet 3.4.a) - 3.4.e)
30 103,0 33 300,92
3.4. f) Investice, TZ, opravy, údržba,
4 143,0 14 804,80
stavební úpravy majetku města		
Výměna oken BD 791
150,0
Výměna řídící jednotky výtahu DPS č.p. 172 240,0
RC Petrklíč - spoluúč.města+ prostř.z dot.IROP 470,0
2 027,77
Sportovní areál Luční - spoluúč. města+NPP 2 143,0
4 461,99
Rek. skateparku - spoluúčast města, PTR SK 200,0
592,37
Rek. minigolfu-spoluúčast města, PTR SK 		
686,53
Příspěvky na domácí ČOV
200,0
40,00
Nová komunikace - Roudný sjezd z II/105
210,0
1 180,13
Oprava střechy 2. ZŠ havárie		
Rekonstrukce elektroinstalace 1. ZŠ		
628,24
Výstavba garáže SDH II - 1. etapa		
499,82
Výstavba nádrže - závlaha LAS		
476,56
Výměna podlahové krytiny v č.p. 482 "Našlose"		
109,85
Nemocnice Sedlčany st. práce v obj.nem.+ vícepráce
530,0
813,62
Rozšíření VO - areál nemocnice, dvůr		
185,19
Městské muzeum - dokončení rek. sklepa		
384,89
LAS-umělé dráhy, sektory-doplacení z r. 2020		 1 888,22
Výměna zámkové dlažby dvůr 2. ZŠ		
589,72
Úprava Luční ulice		
239,90
4. SOC.VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ
4 720,0
3 984,08
Provozní náklady RC Petrklíč
220,0
130,03
Pečovatelská služba
2 770,0
3 231,78
Výkon pěstounské péče
1 560,0
438,27
Klub důchodců
20,0
Příspěvky obč.sdr.,zájm.org.-sociální obl.
150,0
184,00
5. OCHRANA A BEZPEČNOST
9 345,0
8 585,27
Městská policie
7 595,0
7 402,76
Hasiči
1 100,0
714,15
Kamerový systém
500,0
308,11
Varovný systém (servis+opravy)
120,0
132,15
Systém měření rychlosti (semafory)
30,0
28,10
6. VŠEOBECNÁ VEŘ. SPRÁVA
82 326,0 75 328,24
Správa Městského úřadu
57 355,0 53 468,69
Potřeby ICT (výpoč.technika, SW)
2 590,0
2 117,08
GDPR-nařízení EU
324,0
214,37
Příspěvky obč. sdruž.,zájm.org.
1 100,0
1 000,82

11 336,71
6 078,54
604,94
3 066,48
1 586,75
18 720,57
11 102,38
2 651,15
1 893,09
4 082,17
2 236,29
239,68
210,74
252,00
4 646,40
2 181,88
327,17
915,33
744,92
170,41
1 346,37
345,13

SR 2021
ZM 14. 12. 2020
tis. Kč

Plnění
I-XII 2021
tis. Kč
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VÝDAJE

SR 2021
ZM 14. 12. 2020
tis. Kč

Plnění
I-XII 2021
tis. Kč

Tělovýchova:		
TJ Tatran Sedlčany		
TJ Sokol Sedlčany		
Střelecký klub Sedllčany		
Šachový klub KDJS		
Rugby Club Sedlčany		
SK Pegas Sedlčany		
Alena Novotná, z.s.		
Škola TAEKWON-DO		
Rallycross klub AČR Sedlčany		
SK Zlobr Sedlčany		
Atletický kroužek Sedlčany		
Ochrana fauny		
Ostatní:		
Pěvecký sbor Záboj		
Klub Velká Kobra		

819,32
487,98
70,75
3,00
24,72
35,00
51,65
76,53
15,44
10,00
36,25
8,00
68,00
113,50
5,00
5,00

Odvětví výdajů

SR 2021
ZM 14. 12. 2020
tis. Kč

Plnění
I-XII 2021
tis. Kč

Český svaz chovatelů ZO Sedlčany		
Český rybářský svaz MO Sedlčany		
Regionální muzeum Mělník		
Spolek divadelních ochotníků Sedlčany		
Český kynologický svaz ZO Sedlčany 		
Obec Hrušky		
Memoriál B. Karlíka - Častoboř		
Ocenění reprezentanti města		
Úroky z úvěrů a půjček
1 500,0
Spl. úvěru - přivaděč pitné vody
6 000,0
Spl. úvěru - MPT
8 572,0
DP placená obcí, daně z př.nem., DPH
4 500,0
Příspěvek SO Sedlčanska, Toulava o.p.s.
385,0
FV 2020 - vratka dotace SPOD		
Volby PS Parlamentu ČR		

16,00
20,00
4,00
10,00
10,00
20,00
10,00
13,50
418,65
6 000,00
8 571,43
2 316,20
349,35
500,00
371,65

VÝDAJE CELKEM

171 358,0 182 521,15

VZNIK PŘÍJMENÍ, ŠESTÉ POKRAČOVÁNÍ OSVĚTOVÉ SÉRIE ČLÁNKŮ
Velice obsáhlou skupinu, která vypovídá o každodenním životě lidí, tvořila příjmení vzniklá z názvů věcí a abstraktu. Základ příjmení je v obecných jménech, často též v přezdívkách.
Příjmení nesou označení řemeslných výrobků a náčiní, pokrmů
i potravin. Některá jsou metaforou slov např. Med – jednalo se
o osobu, která mluví jemně a sladce.
Příjmení vznikala z názvů surovin, výrobků, nástrojů, mincí.
Jedná se o tato příjmení např.: Aksamit, Bečka, Dřevo, Kabát,
Kamínek, Kožíšek, Krejcar, Lopata, Motyčka, Plachta, Sekyra,
Svěrák, Štoček, Tolar, Vocílka aj. Z němčiny jsou pak odvozena
příjmení jako Flégl (Flegel – cep), Hozák (Hose – kalhoty), Rosenkranc (růženec), Šlajs (Schleisse – louč), Trochta (Trochte –
nálevka, trychtýř) aj.
Pro zajímavost uvádím výčet několika příjmení vzniklých z názvů potravin, jídel a výrobků: Buchta, Guláš, Homolka, Jahelka,
Kroupa, Kvasnička, Moučka, Polívka, Rohlíček, Smetana, Topinka, Vomáčka, Žemlička aj. Z němčiny potom příjmení Biermann
(Bier – pivo), Honig (med), Rahm (smetana), Špak (Speck – slanina), Wurst (vuřt) aj.
Další skupinu tvoří příjmení utvořená z abstraktu, přírodních
jevů nebo i nadpřirozena. Jde například o příjmení: Anděl, Diblík, Ducháč, Chládek, Masopust, Mrákota, Mráz, Nečas, Pátek, Příhoda, Smrt, Smrtka, Sobota, Škoda, Zima aj. Z němčiny
pochází příjmení Sommer (léto), Geist (duch), Šturma (bouře,
útok), Winter (zima) aj.
Příjmení vznikala i ze slovesných pojmenování a byla vázána

na událost, která se stala. Vznikla ze sloves příčestí minulého
i z odvozených podstatných jmen, z trpného příčestí i z přídavných jmen. Několik příkladů příjmení vzniklých z příčestí minulého: Bouchal, Budil, Dohnal, Drbal, Hrabal, Koukal, Makal, Nevečeřal, Nezval, Opletal, Plašil, Rozsypal, Trefil, Vyskočil, Zavadil aj.
Příjmení byla tvořena i pomocí přítomného času a rozkazovacího způsobu. Příkladem je Dejnožka, Drbohlav, Drahokoupil,
Osolsobě, Nejezchleba, Nepivoda, Skočdopole, Valihrach aj.
Výčet několika příjmení z podstatných a přídavných jmen:
Dlabač, Fučík, Kruliš, Musílek, Obdržálek, Pleskač, Sviták, Švehla, Vodseďálek, Znamenáček aj. Z němčiny potom: Rückl, Rykl
(rücken – posunovat), Šverma (rojit se), Tretera (tančit), Weisnicht (nevím) aj.
Příjmení byla tvořena i složením z různých spojení: Bařtipán,
Brzobohatý, Pecivál, Půlpán, Semtam, Slabihoudek, Zřídkakdyveselý aj.
Některá příjmení vznikla z nesklonných slov, příslovcí a citoslovcí. Tato příjmení byla často odvozena z přezdívek a ze
slova, které osoba nesoucí příjmení často opakovala a prokládala jím svou běžnou mluvu. Jde o příjmení odvozená z příslovcí
např.: Halabala, Zouplna, Tenkrát, Netřeba, Tedáček, z citoslovcí např.: Cink, Cvak, Haťapaťa, Heč, Klap, Kuk, Šust, Tydlitát,
ale i z jednoslabičných slov jako: De, Ehl, Ot apod. Z němčiny
potom: Kvis (gewiss – jistě), Richtig (správně) apod.
Zpracovala Mgr. et Bc. Milena Barešová,
vedoucí Odboru vnitřních věcí

KULTURNÍ
KALENDÁŘ
Ve čtvrtek 24. února od 19.30 hod. navštíví KDJS Sedlčany Radim Uzel spolu s písničkářem Pepou Štrossem. Tento zábavný
pořad bude převážně nevážně o sexu.
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Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MĚSTSKÉ MUZEUM

do 25.2.2022 VÝSTAVA „OBRAZY A OBRÁZKY JOSEFA LADY
od 15.2.2022 VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU 1. STUPNĚ ZUŠ

DALŠÍ AKCE
ST 2.2. od 17 hod.
ST 2.2. od 19 hod.
ČT 3.2. od 20 hod.
PÁ 4.2. od 15 hod.
PÁ 4.2. od 18 hod.
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ST 16.2. od 17 hod.
PÁ 18.2. od 15 hod.
PÁ 18.2. od 18 hod.
PÁ 18.2. od 20 hod.
SO 19.2. od 20 hod.

BYLO NEBYLO
SPLAŠENÉ NŮŽKY
KDYŽ PANDA TANČÍ
PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
HAJÁNEK
LISTOVÁNÍ S LITERÁRNÍ PRÁDELNOU
KYTIČKA Z KORÁLKŮ
ALEKSI
MARGRETE - KRÁLOVNA SEVERU
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ČT 24.2. od 19.30 hod.
PÁ 25.2. od 15 hod.
PÁ 25.2. od 20 hod.
SO 26.2. od 20 hod.

SNĚHULÁKOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA
ÚSMĚVY RADIMA UZLA
MAŇÁSKOVÉ DIVADLO
CROODSOVI: NOVÝ VĚK
MUŽ ZBAVENÝ TÍŽE

.................................. PRO DĚTI A RODIČE
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KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program únor 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

Středa 2. února v 19 hod.

KONCERT / SOUČÁST DÁRKOVÉHO BALÍČKU 2022

Srdečně vás zveme na koncert, kde budou znít nejen velice
populární melodie z divadla SEMAFOR, ale i další skladby.

POCTA DIVADLU SEMAFOR
Je to koncertní program SWING BANDU TÁBOR, který hraje
v klasickém big bandovém obsazení pod vedením Jakuba Valeše a doprovází své zpěváky a hudební sólisty. Program je
složený z písní a povídání Divadla Semafor. Zazní písně z muzikálů - Kdyby tisíc klarinetů či Dobře placené procházky, takže uslyšíme hity Zčervená, Oliver Twist, Zdvořilý Woody, Ach
ta láska nebeská, Černá Jessie, Labutí píseň, Neshledanou,
ale i Vyvěste fangle a Pramínek vlasů.
Zazní i ne semaforské skladby z CD Swing bandu – Do pyžam,
Holka z Opočna, Ragbista …
Pořad je součástí Dárkového balíčku KDJS 2022, ale je možné
zakoupit i vstupenku na tento samostatný koncert.
Vstupné: 200,- Kč.
Délka představení je cca 85 minut + přestávka.

Čtvrtek 10. února v 19.30 hod.

KONCERT

Srdečně vás zveme na koncert, pořádaný ve společenském
sále při klubové – tj. stolové úpravě
s možností lehké konzumace. Jeho název mnohé napoví

JAROSLAV SAMSON LENK
- RECITÁL
Tentokrát přivítáme tohoto skvělého muzikanta, skladatele
a zpěváka, který nás navštívil s kapelou HOP TROP anebo
s kapelou SAMSON A JEHO PARTA, s jeho sólovým programem,
v němž zazní dnes již téměř zlidovělé skladby Katce, MéďovéKolíbaná, Laciný víno, Na konečné, Hloupej, Průšvihovej den …
Příznivci folkové či country hudby si přijdou na své a stráví velice příjemné dvě hodiny s pohodovou muzikou a veselým průvodním slovem Samsona.
Vstupné: 300,- Kč.
Délka představení je cca 120 minut + přestávka.

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program únor 2022
Neděle 13. února od 15 hod.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší diváky je připravena zajímavá hudební
zábavná show plná písniček, povídání , tancování a zábavy
pro malé děti i unavené rodiče.

RARÁŠCI
S Rarášky Michalem a Edou a raubířem Pepinem se podíváme
do Afriky, zacvičíme si, naučíme se roční období a spoustu další
zábavy. Součástí představení jsou jedinečné velkoplošné animované videoprojekce.
Každé dítě dostane na památku samolepku Rarášků + hračku
od firmy Playmobile.
Hrají: Kateřina Kocichová, David Depta (alternace: Magda
Malá, Genny Ciatti, Simona Prasková)
Vstupné: 120,- Kč.
Délka představení cca 60 minut + přestávka.

Pondělí 14. února v 19.30 hod.

PŘEDPLATNÉ - DIVADLO

V divadelním sále se uskuteční čtvrté představení
z letošního předplatitelského cyklu divadla.
Tentokráte uvádíme hru Viktorie Hradské

SPLAŠENÉ NŮŽKY

Přijďte s námi vyřešit zločin, který se stal v jednom příbramském kadeřnictví! Byla to vražda přímo v domě, kde žila slavná
klavíristka a kde působí velmi originální kadeřník. Jak už to tak
bývá, přicházejí sem lidé různí a všichni mají své osudy a problémy, s nimiž se přišli svěřit nebo je naopak utajit…? Jeden
z nich je vrah. A je na vás, divácích, abyste ho pomohli odhalit.
Říkáte si, že po komedii Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka,
ve které jste mohli hlasováním ovlivňovat děj, vás už nic nepřekvapí? Vyvedeme vás z omylu! Tentokrát budete skutečně
pátrat a hledat pachatele. Nebude s vámi komunikovat jediná
postava, ale úplně všechny!
Komedie Splašené nůžky má kouzlo jako žádná jiná. Dokazují
to stovky repríz po celém světě.
Tři její nastudování v USA jsou zapsána v Guinessově knize
rekordů na prvních třech místech nejdéle hraných činoher
v historii amerického divadla, bostonská inscenace, je dokonce
zaznamenána jako druhý nejdéle uváděný nemuzikálový titul
na světě, hned za detektivkou Past na myši. Splašené nůžky
byly dosud uvedeny na více než čtyřiceti místech, přeloženy
do více než jedenácti jazyků a vidělo je osm a půl milionu diváků. Je pozoruhodné, že se diváci na tuto komedii vracejí do
hlediště i několikrát…
Představení přiváží Divadlo Antonína Dvořáka Příbram. V režii
Milana Schejbala hrají Eliška Nejedlá, Robert Tyleček, Martin
Dusbaba, Vladimír Senič, Petr Florián a Helena Karochová
Vstupné: 320,- Kč.
Délka představení je cca 125 minut + přestávka.

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program únor 2022
Čtvrtek 24. února v 19.30 hod.

ZÁBAVNÝ POŘAD

Srdečně vás zveme na zábavný pořad – show

ÚSMĚVY RADIMA UZLA

… aneb O sexu převážně nevážně s MUDr. Radimem Uzlem
a písničkářem Pepou Štrossem.
Tento zábavný pořad slaví úspěchy po celé republice. A jak
sám hlavní protagonista říká … je o intimních slastech a strastech. … a v pořadu se šokovaní diváci po celém světě dozvědí
jak na TO.
Tento pořad je náhradou /a pevně věříme, že stejně zábavnou
a kvalitní/ za původně plánovaný pořad ÚSMĚVY JOSEFA NÁHLOVSKÉHO, který není možno v této době uvést. Pro majitele vstupenek na původní pořad je určena další informace –
vstupenky platí i na tento nový pořad, ale pokud budou chtít
vstupenky vrátit, tak je to možné do 24. 2. 2022 v předprodeji
vstupenek v TIC na Náměstí TGM v Sedlčanech.
Vstupné: 250,- Kč.
Délka představení je cca 95 minut bez přestávky.

VÝSTAVA
Výstava v měsíci únoru bude v náhradních prostorách
vestibulu KDJS protože v prostorách určených
pro instalaci výstav působí Očkovací centrum.

PLÁNOVANÉ AKCE
NA BŘEZEN 2022
ÚT 1.3 . TŘI LETUŠKY V POSTELI Divadlo (Dárkový balíček)

Od 15. února 2022 budou vystaveny práce
žáků ZUŠ Sedlčany.

ČT 10.3. HANA ZAGOROVÁ			

VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU
1. STUPNĚ ZUŠ

ÚT 15.3. RODINNÝ KONCERT ZUŠ SEDLČANY

Koncert

ČT 24.3. LIVIN FREE				

Koncert

Více termínů - PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ
A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH 		

Divadlo

představí rozpracované projekty žáků. Témata prací se týkají
Ptáků, Světa kolem nás, Řeckých dějin a Robinsona Crusoa.

SO 12.3. DĚTSKÝ KARNEVAL

Koncert

Karneval pro děti a mládež

DÁLE PŘIPRAVUJEME NA SEZONU 2022
VESELÉ VELIKONOCE (pohádka), KAREL ŠÍP – MINIPÁRTY (zábavný pořad),
ÚSTŘEDNÍ HUDBA AČR (koncert), KAREL PLÍHAL (koncert), RIGOLETTO (divadlo),
SWING TRIO AVALON (koncert), KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK (pohádka),
MUŽI V OFFSIDU (divadlo), ŠTEPÁN KOJAN (koncert), SEDLČANSKÁ VONIČKA (koncert),
MICHAL NESVADBA (představení pro děti), TECHTLE MECHTLE A KOČKY (travesti show),
METROPOLITAN JAZZ BAND a Eva EMINGEROVÁ (koncert),
LUCIE BÍLÁ a PETR MALÁSEK (koncert), SVATBA BEZ OBŘADU (divadlo),
THE BEATLES REVIVAL (koncert), KLUK Z PLAKÁTU (pohádka),
FLAMENGO – KUŘE V HODINÁCH (koncert), ...

KINO

SEDLČANY

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program únor 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.

pátek 4. února ve 20 hod.

pátek 25. února ve 20 hod.

film Česko - drama, komedie (2021), rež. M. Nohejl, 98 min.

film USA – animovaný, komedie (2021), rež. J. Crawford, 95 min.

OKUPACE

Černá komedie Okupace se odehrává jedné noci v zakouřeném
baru, kde charaktery vlají jako oblaka cigaretového dýmu. Unavený večírek naruší nezvaný host a večer nabere naprosto nečekaný směr. V hlavních rolích se představí Martin Pechlát, Ondřej
Brousek nebo Antonie Formanová, roli ruského důstojníka sehrál
Alexej Gorbunov.
Vstupné 100 Kč. Od 15 let.
sobota 5. února ve 20 hod.

BENEDETTA

film Francie, Belgie, Holandsko – drama, historický, romantický(2021), rež. P. Verhoven, 127 min.

Schopnost konat zázraky vynese charismatické Benedettě (V. Efira) koncem 17. století výsadní postavení v toskánském klášteře.
Když její slabost pro mladou a živelnou Bartolomeu přeroste v nespoutanou vášeň, začíná hra plná intrik sahající do vyšších pater
italské církve. Erotické drama od Paula Verhovena natočené podle skutečného příběhu.
Vstupné 100 Kč. Od 18 let.
pátek 11. února ve 20 hod.

SLALOM

film Francie – drama (2021), rež. Ch. Favier

Dospívající Lyz má před sebou zářivou kariéru ve vrcholovém sportu. Talentovaná lyžařka přichází do vyhlášeného tréninkového
kempu, který vede charismatický Fred, tvrdý, ale pozorný trenér.
Pro Lyz, která pochází z rozvrácené rodiny, je pohledný starší muž
vzorem, ke kterému zbožně vzhlíží.
Vstupné 130 Kč. Od 15 let.
sobota 12. února ve 20 hod.

CROODSOVI: NOVÝ VĚK

Nejslavnější pravěká rodina se vrací! Croodsovi zjistí, že hrdinové
doby kamenné to fakt nemají jednoduché. Nestačí, že jim na každém kroku hrozí sežrání od hladových potvor. Oni navíc museli potkat rodinu, která je lepší než ta jejich. Vstupné 110 Kč. Přístupné.
sobota 26. února ve 20 hod.

MUŽ ZBAVENÝ TÍŽE

film Ćesko – dokumentární (2021), rež. J. Císařovský, 70 min.

Dílo Kamila Lhotáka představuje jedno z největších dobrodružství
moderního umění 20. století. Režisér se v dokumentu Muž zbavený tíže vydává po jeho stopách. Hledá Lhotákovu tajemnou Ohradu snů a také zkoumá jeho touhu zbavit se zemské tíže.
Vstupné 100 Kč. Přístupné.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 6. února v 15 hod.

DRAČÍ ZEMĚ

film Mauricius – animovaný, rodinný, dobrodružný (2020), 92 min.
rež. T. Eshed

Doby, kdy lidé a draci žili společně v míru, jsou již dávnou minulostí. Draci se skrývají ve vyhnanství a mají zakázáno létat. Jenže
mladý stříbrný drak Plamínek už má takového života dost. Chce
poznávat svět a zažívat dobrodružství.
Vstupné 100 Kč.

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY

film Česko – komedie (2021), rež. R. Bajgar, 90 min.

Film pro partnerské dvojice se smyslem pro humor. Pro ty, kteří po
sobě chtějí spíš toužit, než se láskou udusit nebo rovnou uškrtit. V příběhu není protagonistou tygr na útěku, ale žena se sebeúctou. Hrají:
V. Kotek, L. Vlasáková, J. Bartoška atd.
Vstupné 120 Kč. Od 12 let.
pátek 18. února ve 20 hod.

ALEKSI

film Chorvatsko – drama, komedie (2021), rež. B. Vekarić, 88 min.

Aleksi je 26letá dívka, která si po absolvování vysoké školy myslela, že jí patří svět. Odjela do Berlína, kde se chtěla živit jako fotografka. Po střetu s realitou, ve které se nedokázala prosadit, hledá
útočiště u rodičů. Rodiče mají vinařství a Aleksina matka doufá, že
se dcera zapojí do práce v rodinném podniku.
Vstupné 100 Kč. Od 15 let.
sobota 19. února ve 20 hod.

MARGRETE - KRÁLOVNA SEVERU

film Dánsko, Norsko, Švédsko, Polsko, Česko – drama, historický
(2021), rež. Ch. Sieling,120 min.

Píše se rok 1402. Margrete dosáhla toho, co se ještě žádnému
muži nepodařilo. Spojila Dánsko, Norsko a Švédsko do mírově orientované unie, kterou sama řídí prostřednictvím svého adoptovaného syna Erika. Svazek je však sužován nepřáteli...
Vstupné 110 Kč. Od 15 let.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 3. února ve 20 hod.

QUO VADIS, AIDA

film Bosna a Hercegovina, 2020 , rež. Jasmila Žbanić, 101 min.

Nekompromisní a zároveň hluboce lidský snímek režisérky
Jasmily Žbanić nahlíží na masakr v Srebrenici prostřednictvím
osobního příběhu charismatické hlavní hrdinky Aidy. Je rok
1995 a Aida pracuje jako překladatelka pro OSN ve Srebrenici.
Její rodina je mezi tisícovkami místních, kteří hledají v „bezpečné zóně“ OSN útočiště před srbskou armádou. Pár hodin
od míst, kde s oblibou trávíme letní dovolené, se schyluje k
největší evropské tragédii od konce druhé světové války. Při
vyjednáváních si Aida postupně uvědomuje vážnost situace.
Jde o osud města i o život jejích milovaných. Podaří se jí je zachránit? Nekompromisní a zároveň hluboce lidský snímek režisérky Jasmily Žbanić svou emoční silou dalece předčí většinu
válečných filmů. Nesoustředí se totiž na vykreslení násilí, ale
na příběh konkrétní ženy a nepředstavitelná dilemata, která
před ní válka staví.
čtvrtek 17. února 2022
Projekce filmového klubu - bude upřesněno.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program únor 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

SETKÁNÍ

POZOR!!! ZMĚNA!!!
– VÝSTAVA NOVÝCH KNIH

Knihy, které uvidíte v únoru v našich výstavních vitrínách
nejsou k vypůjčení, ale k zakoupení. Některé dokonce
s výraznou slevou. Myslete na dárky pro své blízké už dnes
a přijďte se podívat.

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 února: Vyznáte se v pseudonymech spisovatelů?

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: 27. 2. 2022
od 18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: činnost klubu
přerušena
Klub pro seniory (Mnémé): 2. 2. a 16. 2. 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): 5. 2. a 19. 2. 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.

pátek 4.2.2022 od 18 hod.

FIKANÍ HORALÉ ANEB
TRADIČNÍ HORSKÝ TRANSPORT
– setkání s etnografem Mgr. Alešem Smrčkou, Ph.D.

Mgr. Aleš Smrčka, Ph.D. má blízko k Sedlčanům, měl a má
zde příbuzné a často tu tráví volný čas. Pracuje v Etnologickém ústavu AV ČR a dlouhodobě se zabývá tradičním horským
transportem – především týkajícím se stahování dřeva. Mezi
různé způsoby patří i plavení dřeva na Vltavě a Otavě, což
se týká i našeho kraje, který není horský. V rámci setkání promítneme i filmový dokument „Říkejte mi strýcu“ z roku 2018,
na kterém se podílel Aleš Smrčka se svým otcem Vítem Smrčkou, sedlčanským rodákem.

Úterý 15.2.2022 od 19 hod.
LISTOVÁNÍ

KDYŽ PANDA TANČÍ
(JAMES GOULD-BOURN)
– Nové LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem a Pavlem Oubramem
Čekat pobavení od příběhu, kde hlavní hrdina ztratil milovanou
ženu, jeho syn od té doby nepromluvil ani slovo, v práci dostal
padáka a bez praxe nemůže dělat ani venčitele psů? Ano, nebojte! Začne totiž v parku tančit jako panda. A i když jeho vypelichaný kostým páchne jako zvratky a lidé si ho pletou s fretkou, začne se mu blýskat na lepší časy, když se dozví o soutěži
talentů. Do parády si ho navíc vezme tanečnice u tyče. Podaří
se Dannymu vyhrát hlavní cenu a získat zpět důvěru jediného
syna, než mu zlotřilý domácí nechá zpřerážet kosti?
Vstupenky za 150,- Kč v předprodeji v knihovně.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program únor 2022

PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

Hajánek
Středa 2. 2. 2022 od 17 hod.
Středa 9. 2. 2022 od 17 hod.
Středa 16. 2. 2022 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém se začteme do logopedických
pohádek, příběhů a básniček a procvičíme si výslovnost.
Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.
Pohádková babička
Pátek 4. 2. 2022 od 15 hod.
Pohádková babička se spolu s dětmi začte do pohádek o květinách. Pomůže jí s tím Pohádkový herbář od Fridy Pistoriusové.
Po čtení propukne Květinová výtvarná dílna. Pohrajeme
si s květinami a připravíme se na jaro, které se nezadržitelně
blíží!
Pátek 11. 2. 2022 od 15 hod.
Pohádková babička přečte příběh z knihy Martina Vopěnky
Sofinka a záhadné zvířátko.
Část pohádky se odehrává i v ZOO. To využijeme a v Zoologické výtvarné dílně si namalujeme zvířátka, výběhy, cestičky
a vše, co do správné ZOO patří.
Páteční odpoledne
Pátek 18. 2. 2022 od 15 hod.
Listování s Literární prádelnou
Program:
Listování z knihy Babky Marky Míkové v podání mladších dětí.
Listování z knihy Nadi Revilákové Deník Dory Grayové v podání starších dětí.
Výtvarná dílna Můj jarní prázdninový deník nás připraví
na nadcházející jarní prázdniny. Vyrobíme úžasný deník se
spoustou nápadů a tipů jak si je správně užít.

PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

Pátek 25. 2. 2022 od 15 hod.
Maňáskové divadlo
Jací maňásci se probudí ze zimního spánku a zahrají si s námi?
Nechte se překvapit!
V Maňáskové výtvarné dílně se pokusíme s pomocí papírových sáčků probudit další kamarády.
Píšu, píšeš, píšeme
Pátek 11. 2. 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!
Středa 16. 2. 2022 od 16 hod.
Zkoušíš psát příběhy, 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!
KLÍČÍME (0-3 roky) – Dopolední programy pro rodiny s dětmi
Pondělí 14. 2. 2022 od 10 hod.
Bylo nebylo
Program pro rodiny s menšími dětmi. Připomeneme si pohádky známé i neznámé a vyprávění proložíme básničkami,
písničkami a hraním. Společníkem nám bude kniha Pro naše
děti a mámy od Marie Fischerové-Kvěchové.

Pondělí 21. 2. 2022 od 10 hod.
Sněhuláková výtvarná dílna
Výtvarná dílna pro menší děti.
Šikovné ruce (9+)
Pátek 18. 2. 2022 od 18 hod.
Kytička z korálků
Vyrobíme si květinovou ozdobu z korálků jako módní doplněk. Přineste si s sebou drátek, malé korálky, hedvábnou
stužku nebo kousek organtýnu.

MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY - program únor 2022
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.

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

do pátku 25. února

pátek 4. února v 19 hod.

VÝSTAVA

VEČER PŘI SVÍČKÁCH

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

„OBRAZY A OBRÁZKY
JOSEFA LADY“

Vystaveny budou kvalitní reprodukce obrázků Josefa Lady.
Výstavu můžete navštívit do pátku 25. února 2022.
Vstup zdarma

MĚSTSKÉ

MUZEUM

SAŠA NIKLÍČKOVÁ
– VEČER AUTORSKÉHO
ŠANSONU …
Svébytná písničkářka a textařka, která zpívá s humorem o životě s doprovodem akordeonu, ukulele či kláves. Její písně
bývají kritikou označovány jako „šanson dojemný k uřehtání“
a v loňském roce jí vynesly Autorskou Portu. Na kontě má dvě
studiová alba.

SEDLČANY

Vstupné 100,- | cca 90 minut

vás zve na výstavu

SAŠA NIKLÍČKOVÁ
Večer autorského šansonu

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

pátek
4. února 2022

od 19 hodin
vstupné 100 Kč
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.

Svébytná písničkářka a textařka, která zpívá za doprovodu
akordeonu, ukulele či kláves s humorem o životě.
Její písně bývají kritikou označovány
jako „šanson dojemný k uřehtání“
a v loňském roce jí vynesly Autorskou Portu.
Na kontě má dvě studiová alba.

Vstupenky v předprodeji na pokladně muzea
www.muzeum-sedlcany.cz

PŘIPRAVUJEME:

Výstavu obrazů Kamila Lhotáka
– vernisáž se koná ve čtvrtek 3. března od 18 hodin.

HISTORIE

Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové
ČINNOST KULTURNÍCH STŘEDISEK
Péčí MěNV byla v Sedlčanech zřízena
Městská lidová knihovna, Lidová hvězdárna, Kino, Městské kulturní středisko. Další
osvětová zařízení (Závodní kluby a Rudé
koutky) jsou ve větších závodech.
Knihovna
Městská lidová knihovna je nejsilněji
obsazené osvětové zařízení ve městě. Má
3 odborné zaměstnance. Je v ní celkem
1 700 knih a v roce 1965 měla 30 000 výpůjček. V oddělení pro dospělé čtenáře se
půjčuje třikrát v týdnu, v dětském dvakrát
v týdnu. Mimo půjčování knih organizuje
MěLK besedy se čtenáři, pořady poesie
a umělecko-literární pořady s profesionálními umělci, spisovateli a básníky. Dále
výstavky knih, bibliografie pro studující
a podobně.
Hvězdárna
Lidová hvězdárna je novým, jen z části
dobudovaným osvětovým zařízením. Činnost v minulém období se omezovala na
několik veřejných přednášek, dále na do-

budování objektu a umožnění pozorování
členům astronomického kroužku.
Kino
Kino MěNV hraje 26–34 představení měsíčně podle přidělených programů Ústřední půjčovny filmů. Na programy nemají místní orgány rozhodující vliv. Plán plní ve všech směrech.
Kulturní středisko
Městské kulturní středisko je novým zařízením, ustanoveným po zrušení osvětového domu. Organizuje kulturní a zájmový
život obyvatel města. Podílí se na organizaci
oslav. Uskutečnilo 187 přednášek a besed,
kterých se zúčastnilo 5 978 posluchačů.
V 16 uspořádaných kurzech studovalo
410 lidí. MěKS je stálým vzdělávacím střediskem Lidové akademie a zajišťuje vzdělávací
činnost ve všech obcích obvodu Sedlčany.
Osvětová zařízení ROH
V závodních klubech a Rudých koutcích
pracuje řada souborů a zájmových kolektivů: estrádní, divadelní, fotografický,
vlastivědné, turistické a jiné. Závody si samostatně organizují i umělecké a estrádní

programy pro vnitřní potřebu (MDŽ, Děda
Mráz apod.).

Stavba hvězdárny na místě původní dřevěné rozhledny.

POKLADY Z MUZEJNÍHO ARCHIVU: TOVARYŠSKÉ LISTY
Cech bylo společenství řemeslníků jednoho nebo více příbuzných oborů, jehož cílem bylo zachovat pořádek mezi svými členy,
hájit zájmy svých členů proti dalším cechům a stíhat provinilce pokutami, které putovaly zčásti cechu a zčásti představeným města.
V čele cechu stáli přísežní mistři, tzv. cechmistři, kteří byli voleni
vždy na dobu jednoho roku, avšak mohli být ponecháni v úřadu
i několikrát po sobě.
Podmínkou pro vstoupení do cechu a současně pro získání titulu mistra daného řemesla byla žádost obsahující vysvědčení zachovalosti, měšťanské právo od purkmistra a potvrzení o řádném
manželství. Aby navíc cech zaručil, že jeho členové zákazníkům dodávají kvalitní výrobky, musel uchazeč pod dohledem posuzujících
cechmistrů vyrobit mistrovský kus.
Každý mistr měl pak k ruce několik tovaryšů, kteří se na jednodušších, rutinních úkonech učili příslušnému řemeslu, a tím umožňovali svému mistrovi soustředit se na náročnější či jemnější práci.
Sami se pak mohli stát mistry, nebo po nějaké době putovali zase
jinam. Tovaryši byli placeni týdně, případně podle vykonané práce. Od mistra se také vždy dočkali přístřeší, stravy a oblečení.
Podobnou funkci plnil učedník, který se však skutečně u mistra
pouze učil a neměl ještě nárok na finanční odměnu. Doba vyučování se pohybovala od 1 roku do 6 let. Na přijetí učedníka dohlížel cechmistr – učedník musel pocházet z řádného manželství
a musel přispět do cechovní pokladnice. Teprve po složení zkoušky
obdržel tovaryšský list (dobově také vyučný list nebo list za vyučenou) a jako novopečený tovaryš vyrazil na „vandr“, kde získával
nové zkušenosti z oboru a opatřoval si prostředky na provozování samostatné živnosti. Tovaryšské listy obsahovaly osobní údaje

zkoušeného, dobu praxe, hodnocení schopností a pracovitosti
a občas i několik předtištěných, nicméně dobře míněných rad
do života.
-pž-

Vyučný list J. Žáčka ze Smolotel nese na vnitřní straně poetické
poučení, které říká mimo jiné: „Dnešní den, v kterém ze stavu
učednického do pomocnického [tj. tovaryšského] přestupujete,
má pro Vás důležitého významu. […] Poněvadž z pomocníků státi
se mají dovední mistři a užiteční členové společnosti lidské, snažte se, byste se v řemesle svém co možná zdokonalil; […] Neobmezujte se na jedno místo, nýbrž cestujte, učte se jiné lidi, jejich
mravy a práci znáti, a dobré z toho upotřebujte pro Váš život.“

HVĚZDÁRNA / PAMÁTKOVÁ PÉČE

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH
Na únorové večerní obloze se vystřídají
souhvězdí podzimní oblohy se souhvězdími
oblohy zimní. Západní části oblohy stále dominuje Andromeda s Pegasem a zapadající
Labuť. Západní část oblohy opanuje vycházející Býk s Orionem. Obloha je půlena pásem
Mléčné dráhy od jihovýchodního obzoru
k obzoru severozápadnímu, který vynikne na
temném pozadí při bezměsíční noci, a hlavně
mimo rušivé pouliční osvětlení.
Z galaxií budou dalekohledům hvězdárny
dostupné galaxie M31 v Andromedě, M33
v sousedním Trojúhelníku a také nad severním obzorem galaxie M81 a M82 ve Velké
medvědici, tedy poblíž Velkého vozu.
Prostým okem rozeznáme v souhvězdí
Býka otevřenou hvědokupu Plejády (Kuřátka), která je na vloženém snímku od Filipa Davídka. Hvězdy se pohybují společně
v prostoru a procházejí mlhovinou rozptylující jejich světlo, avšak za delší období se
navzájem vzdálí. Jiná otevřená hvězdokupa
Hyjády se nachází v okolí načervenalé hvězdy
Aldebaran, nejjasnější hvězdy v Býku. Poblíž

jiné jasné hvězdy Alheka dalekohledem vyhledáme Krabí mlhovinu M1, což je pozůstatek po výbuchu supernovy z roku 1054 n.l.
Později ve večerních hodinách, až vystoupí vice nad obzor Orion, údajně nejkrásnější
souhvězdí severní polokoule, vyhledáme dvě
mlhoviny M42 a M43 pod pasem Orionu
tvořeným třemi jasnými hvězdami. Mlhovinu
nalezne i prosté oko, avšak teprve zvětšení
dalekohledu umožní rozeznat podrobnosti včetně čtveřice hvězd v centru mlhoviny
M42, které říkáme Trapéz.

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 4. a 5. jako úzký srpeček, 11. a 12.
ve fázi po první čtvrti, 18. a 19. po úplňku.
Planety – Merkur v první polovině měsíce

ráno nad jihovýchodním obzorem společně
s Venuší a Marsem. Rovněž v první polovině
měsíce tentokrát večer nad jihozápadním
obzorem bude Jupiter a Neptun. Uran viditelný pouze v první polovině noci a Saturn
zůstane nepozorovatelný.
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

PROHLÁŠENÍ VĚCI NEBO STAVBY ZA KULTURNÍ PAMÁTKU
NA PODNĚT OBČANŮ
Podnět Ministerstvu kultury ČR k prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku
může dát každá fyzická nebo právnická osoba, formou písemného podání. Ministerstvo kultury podnět vyhodnotí a případně
zahájí řízení o prohlášení. Správní ani jiné
poplatky nejsou stanoveny.
Informace o náležitostech a přílohách
písemného podání podnětu lze vyhledat
na webových stránkách ministerstva v sek-

Červený Hrádek

ci Struktura - Kulturní dědictví – Památková
péče – Občan a nakládání s památkovým
fondem – Návody pro řešení životních situací, případně je možné se obrátit na Odbor
školství a památkové péče Městského úřadu Sedlčany.
Správní proces prohlášení má své náležitosti, řízení probíhá v souladu s platnými zákony, jedná se zejména o zákon č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů a zákon č. 500/2004,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Jedním z vhodných a efektivních postupů
a řešení při navrhování objektů, které vykazují znaky kulturní památky a mohly by být
prohlášeny za kulturní památku, je oslovit
pracovníky Národního památkového ústavu, pro oblast Sedlčanska konkrétně pracovníky Územního odborného pracoviště
NPÚ středních Čech v Praze. Zástupce této
organizace je z hlediska odbornosti nejvíce
kompetentním článkem v celém správním
procesu a také má nejvíce zkušeností s hodnotnými objekty v terénu, proto má jeho
odborné vyjádření značný význam, a při vyhodnocování podnětu Ministerstvem kultu-

Kaple v Solopyskách
ry, zda řízení o prohlášení zahájit či nikoliv,
může mít svou váhu ku prospěchu věci.
Příkladem stavby nově prohlášené za kulturní památku je hodnotný barokní kamenný mostek z lomového kamene, který vede
přes Sedlecký potok u Rudolce. Úspěšný

PAMÁTKOVÁ PÉČE / VÝROČÍ OSOBNOSTÍ

PROHLÁŠENÍ VĚCI NEBO STAVBY ZA KULTURNÍ PAMÁTKU
NA PODNĚT OBČANŮ
podnět v této věci podal pan Ing. Jan Růzha
ze Sedlčan a zasloužil se tak o rozšíření
památkového fondu, jehož hodnoty historické, umělecké, esteticko - emocionální,
užitkové a četné další jsou z povahy věci
nenahraditelné a tvoří jednu z nejvýznamnějších složek národního kulturního bohatství - národního kulturního pokladu České
republiky.
Na území města Sedlčany se nachází další
památkově chráněné objekty (ve vlastnictví různých vlastníků):
• Mariánský sloup na náměstí v Sedlčanech,

• kostel Nanebevzetí Panny Marie zv. „Církvička“, Sedlčany
• Děkanství, Sedlčany
• Kostel sv. Martina, Sedlčany
• Zámek Červený Hrádek, Sedlčany
• Tvrz Solopysky
• Tvrz Ústupenice, archeologické stopy
• Zámek, Třebnice
• Kaple Proměnění Páně, Solopysky
• Boží muka, Solopysky
Text a foto:
Odbor školství a památkové péče,
Městský úřad Sedlčany
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ZDENĚK KRATOCHVÍL
(* 7. února 1922 – † 27. září 2012)
Dne 7. února
1922 se v Sedlčanech narodil
JUDr.
Zdeněk
Kratochvíl – významná osobnost
našeho
města
a kraje. Navštěvoval sedlčanskou
obecnou školu,
poté
vystudoval gymnázium v Benešově a Právnickou
fakultu UK v Praze, kam se natrvalo přestěhoval. Jako právník se věnoval hlavně
rodinnému a pracovnímu právu, působil
v justičních orgánech a na ministerstvu
spravedlnosti. Po 21. srpnu 1968 se vzdal
funkce náměstka a následně byl pro svoje postoje pronásledován. Musel odejít
z právnické fakulty, krátce působil jako
advokát v Příbrami, poté byl podnikovým
právníkem nár. podniku STROS. Od šedesátých let minulého století se mu druhým
domovem a pevným pojítkem s rodným
krajem stala chalupa u Monínce, kde trávil
velkou část svého volného času. Veřejného života v našem městě se Zdeněk Kratochvíl účastnil již od mládí. Byl členem
Junáka, jako student psal básně a různé
texty hlavně pro sedlčanské kabarety
(ve spolupráci s Dr. Bohušem Karešem).
V sedmdesátých letech se věnoval historii
středního Povltaví. Napsal průvodce pro

„Třídenní putování Sedlčanskem“, regionální témata zpracoval v dílech „Čarodějka
z Hodkova“, „Krásná Marjánka z Bolešína“
a „Tajemství zámeckého šaška z Vrchotových Janovic“. Zdeněk Kratochvíl zemřel
v devadesáti letech 27. září roku 2012.
FRIEDRICH ADLER
(* 13. února 1857 – † 2. února 1938)
Friedrich
Adler
pocházel z Kosovy Hory
z židovské
německojazyčné rodiny.
Vystudoval
gymnázium
v Praze a pokračoval ve
studiu práv
a jazyků. Byl
mnohostranně činný. Vedle advokátní praxe působil jako divadelní kritik a redaktor,
přednášel jako soukromý docent románskou filologii na německé univerzitě a jako
divadelní referent přispíval do pražských
novin „Bohemia“. Od roku 1918 tlumočil
v československé poslanecké sněmovně.
Přeložil z češtiny do němčiny několik libret
a hudebních textů (mj. libreto k Smetanově Prodané nevěstě). Z českých básníků
překládal Jaroslava Vrchlického a řadu dalších autorů, mj. i Fráňu Šrámka. Ve vlastní
tvorbě, psané německým jazykem, se vě-

noval poezii i původní dramatické práci.
Friedrich Adler byl zřejmě nejvýznamnějším příslušníkem kosohorské židovské obce.
JOSEF VERMACH
(* 11. února 1927 – † 26. ledna 2017)
Dne 11. února 2022 by se dožil devadesáti pěti let Ing. Josef Vermach. Po celý svůj
život pracoval ve stavebnictví, od mládí
byl členem skautského hnutí. Významně
se podílel na obnově Junáka v Sedlčanech
v roce 1968 a po roce 1989. Byl také aktivním turistou, pomáhal organizovat pochody po Sedlčansku. Zajímal se o regionální
historii a spolupracoval se sedlčanským
muzeem. Josef Vermach zemřel dne
26. ledna 2017, pohřeb se zádušní mší
svatou se konal v pondělí 6. února v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Sedlčanech
na Církvičce.

Josef Vermach s historikem a přítelem Jiřím
Pávem na výletě.

ŠKOLSTVÍ

PŘEDNÁŠKY A EXKURZE – INSPIRACE PŘI ROZHODOVÁNÍ ŽÁKŮ
Z 1. ZŠ SEDLČANY
Každým rokem škola pomáhá žákům devátých ročníků při rozhodování o svém
budoucím povolání. I letos jim zprostředkovala přednášky a exkurze z různých oborů,
aby si vytvořili představu o náročnosti jednotlivých zaměstnání.
O situaci na trhu práce a možnostech dalšího vzdělávání je z Úřadu práce přišly informovat dvě koordinátorky, které jim poskytly
Atlasy škol, tyto příručky slouží k lepší orientaci v nabídkách středních škol a učilišť. Covidová doba bohužel neumožnila absolvovat
Burzu škol v Příbrami.
Ale uskutečnilo se několik přednášek. Mgr.
Marie Jonáková děti seznámila s výhodami a úskalími povolání právníka a advokáta
i s prací jejich podřízených, navíc byli poučeni o právech a povinnostech souvisejících
s věkem 15ti let a rizicích internetových sítí.
Vrchní inspektor Městské policie v Sedlčanech žákům rozšířil povědomí o pestrosti
bezpečnostně právního studia, o které každým rokem stoupá zájem. Vtipně a zajímavě
vedl svou přednášku lektor etikety. Mluvil
například o vhodném chování ve společnosti, gestech při setkání a loučení i o zásadách
chování při přijímacích pohovorech, jež budou pro naše deváťáky brzy aktuální.
K zajímavým setkáním bezesporu patřila
i beseda s mladým mužem trpícím mozkovou
obrnou. Dokázal poutavě vyprávět o národních parcích v USA, které sám navzdory svému handicapu procestoval. Všem zúčastněným se představil jako velký vzor a bojovník
s nepřízní osudu.
Žáci také vyslechli přednášku lékaře gyne-

kologa o citlivých tématech i o nutnosti preventivních prohlídek.
Probíhaly i akce zaměřené na praktické dovednosti, žáci si zkusili práci se dřevem a vyráběli dekorace. Ty by rádi osobně věnovali
do Domova Sedlčany, s nímž škola již několik
let spolupracuje.
Za standardní situace žáci během roku
navštíví i místní podnikatele a firmy. Letos
se zatím uskutečnila exkurze ve firmě Zokr
servis, zabývající se servisem a prodejem zemědělské a ostatní techniky. Ve druhém pololetí se plánují exkurze do potravinářských
oborů-řezník, sýrař, kuchař a cukrář. Žáci
si během workshopů zkusí zdobit perníky,
ve firmě Madeta výrobu sýru a pan Pešička,

člen Asociace cukrářů a kuchařů, žáky zasvětí
do kulinářského umění. Dobrovolníci budou
moci navštívit místní jatka.
Návštěva regionální společnost Stros –
Sedlčanské strojírny, a.s. s věhlasem po celém světě dětem propojí technický obor
s nutností učit se cizím jazykům a prohlídka
čističky odpadních vod připomene důležitost
ochrany životního prostředí.
Děkujeme všem, kteří sdělili při svých besedách žákům své znalosti a předali zkušenosti, a firmám, živnostníkům a organizacím,
že dětem umožnili prohlédnout si jejich provoz.
Věříme, že se všechny naše plány i přes
současné komplikace uskuteční.
Vyučující 1.ZŠ Sedlčany

ŠKOLSTVÍ

PROPOJKA PROJEKTOVÁ

Propojka se v novém kalendářním roce
s chutí pustila do několika tradičních projektů,
na další navazovala, jiné pak rekapitulovala...
Již popatnácté letos dostávají deváťáci příležitost vyzkoušet si psaní absolventských
prací a prozkoumat obory, které je zajímají.
I tentokrát mají témata něco společného –
jejich názvy spojují počáteční písmena S a Š.
V nabídce se tak objevily například Sociální
sítě, Squatting, Světélkující organismy, Sacharidy, Salcburk, Sherlock Holmes, Šinkansen,
Šípková růže i Šípková Růženka a v neposlední
řadě také Sedlčany. Žáci, kteří si nevybrali, pak
přišli s tématy vlastními. V nadcházejících měsících děti čeká bádání v knížkách i na internetu, psaní textu a jeho formátování, tvorba
anket a grafů i červnová ústní obhajoba.
Absolventskými pracemi to však pro deváťáky nekončí… Stejně jako před třemi lety

byla naše škola opět požádána zástupci Ústavu pro studium totalitních režimů o pomoc
při testování nových cvičení v počítačové aplikaci HistoryLab, určené pro výuku dějepisu.
Vyzkoušení tří lekcí (Co říkají mapy o SSSR?,
Provokace, nebo Divoká bouře v Polsku 1956?
a Proč padly komunistické režimy?) se chopili
žáci 9. A. Jejich poznatky a připomínky poslouží autorům aplikace k jejímu zdokonalení. HistoryLab podporuje badatelskou výuku
s historickými prameny v dějepise. Zaměřuje
se převážně na 20. století. Nabízí bezpečné
prostředí, v němž mohou žáci tvořivě pracovat a nebát se chyby. Díky tomu si hravou formou osvojují dovednosti a principy historického myšlení, čímž rozvíjejí svou historickou
gramotnost.
Škola v lednu také navázala na cyklus Budu
prvňáčkem. Tentokrát to bylo prostřednictvím
besedy s dětskou psycholožkou Janou Ptáčkovou. Název události byl nepochybně zajímavý – Naše hodné a zlobivé dítě. Jak již čtenář
zřejmě tuší, posezení bylo určeno rodičům,
dětí se v jejím průběhu ujaly budoucí třídní
učitelky Kamila Oubrechtová a Eva Vanyová,
které si připravily několik zábavných aktivit.
Účastníci akce se v tomto školním roce určitě
neviděli naposledy.
V následujících měsících bude pokračovat
i projekt tandemové výuky. Během ledna ovšem v některých předmětech došlo ke splnění
všech plánů na tento školní rok, a tak mohlo
dojít k rekapitulaci odvedené práce. Ptáte se,

co to vlastně tandemová výuka je? Jde o vyučování, které je vedeno dvěma učiteli. V propojce funguje již několik let. Kantoři společně
plánují, připravují a učí týdně alespoň jednu
hodinu v daném předmětu. Následně probíhá
i vzájemná zpětná vazba. Tento způsob výuky
má vést k individuálnějšímu přístupu vyučujícího k žákovi a zároveň umožňuje využívání
nejrůznějších pomůcek, metod a technik,
které jsou mnohdy – v rámci výuky s jedním
učitelem – složitější na organizaci. Tandemová výuka v Propojce probíhá jak na prvním,
tak i na druhém stupni. Řadí se do nejrůznějších předmětů – matematiky (matematický
AZ kvíz, loto, využívání IT aplikací), hudební výchovy (nácvik předtančení devátých ročníků,
nácvik třídních besídek, zapojení hudebních
nástrojů do výuky), českého jazyka (literární
dílny) nebo předmětů zaměřených na společnost a přírodu (zde dochází nejčastěji k mezipředmětovému propojení). Učitelé tak svou
přítomností mohou inspirovat nejen své žáky,
ale i sebe navzájem, což vnímají jako největší
přínos tandemové výuky.
-prop-

V ROUŠKÁCH, ALE S NADŠENÍM!
Konec kalendářního roku na GaSOŠE
ve znamení studentských aktivit
Covidová situace v závěru loňského kalendářního roku byla poněkud příznivější
než před rokem. Ne že by se mohly pořádat
hromadné akce typu sportovní turnaj nebo

vánoční akademie, ale pro komornější nebo
venkovní aktivity se prostor našel.
Studenti gymnázia z vyšších ročníků připravili ve svém volném čase program s písničkami a navštívili Domov Sedlčany, aby přímo na
pokojích potěšili svou návštěvou klienty, kteří
nejsou již příliš mobilní a nemají tolik možností, jak si zpestřit svůj život v domově.
Rozdali hodně radosti. Nejvíce si ale ceníme toho, že jde o jejich vlastní nápad, který
realizovali ve svém volném čase, a že si uvědomují, jaké životní hodnoty jsou skutečně
důležité.
V předvánočním čase se na GaSOŠE také
uskutečnila již tradiční soutěž v nepřipraveném mluveném projevu s názvem Mistr slova. Po dobu 2 týdnů probíhala třídní
kola, kde si žáci losovali témata se zimní

tematikou a vzápětí samostatně u řečnického pultíku hovořili po dobu jedné minuty.
V nižší kategorii se pak konala mezitřídní klání mezi žáky primy a sekundy, tercie
a kvarty. Ve vyšší kategorii se vítězové třídních kol utkali v celoškolním finále. Nejlepší
řečníky vybírala nejen porota složená z vyučujících češtiny, ale také účastníci sami a diváci z řad studentů. Podle způsobu projevu
byly ceny rozděleny ještě do dvou podkategorií –Rétor a Šoumen.
Všichni „mistři slova“ získali diplom
a knižní nebo sladkou odměnu. Soutěž se
stala příjemným zpestřením předvánočního času a v ne-covidové době bychom rádi
k účasti vyzvali i žáky základních škol v Sedlčanech.
GaSOŠE Sedlčany

SDRUŽENÍ OBCÍ SEDLČANSKA / TOULAVA, o.p.s.
Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
do nového roku jsme skočili pracovně pěkně zhurta, žádný pomalý rozjezd. Ve sdružení jsme finišovali s Analýzou
Orlické přehrady, v Toulavě jsme vyúčtovávali dotaci od Jihočeského kraje za rok 2021 a zároveň jsme podávali dvě
nové žádosti na rok 2022 a to na Středočeský kraj a Jihočeský kraj.

☺

SDRUŽENÍ VALNÁ HROMADA

Nejvyšším orgánem sdružení je Valná hromada (VH) 24 obcí. Pokud nejsou nějaké mimořádné okolnosti, zasedá 4 krát do roka.
Poslední VH proběhla koncem prosince 2021, účastnilo se jí
19 starostů z 24. Proběhla v Kulturním domě v Sedlčanech. Ráda
bych zrekapitulovala hlavní projednávané body:
 kontrola usnesení č. 2/2021,
 čerpání rozpočtu k 30. 11. 2021, rozpočtová opatření č. 4 a 5,
 příspěvek obcí na rok 2022,
 návrh a schválení rozpočtu na rok 2022 (v příjmové části ve
výši 3 500 000 Kč, ve výdajové části ve výši 4 110 00 Kč s předpokládaným schodkem ve výši 610 000 Kč, který bude hrazen z finančních prostředků na bankovních účtech. Rozpočet je schválen
tříděný na paragrafy.)
 návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 –2025,
 plán inventur pro rok 2021, odpisový plán pro rok 2022,
 různé: - odpadové hospodářství, Toulava, SMO – nominace
člena do výboru, přeshraniční spolupráce s Powiatem Wagrowieckim atd.

DOTACE NA ROK 2022

Velice důležitým bodem jednání byla dopravní obslužnost na
rok 2022, jako hosté byli přizvaní zástupci Integrované dopravy
Středočeského kraje (IDSK) Ing. Andrej Hoffman, zástupce ředitele pro ekonomiku a Matěj Sobota, projektant autobusových linek.
V letošním roce dojde k zavedení nových standardů v dopravní
obslužnosti a budou aplikovány nové metodiky výpočtu podílu
obcí na dofinancování dopravní obslužnosti. Pro obce to znamená
u některých spojů vyšší úhrady, než tomu bylo v posledních letech.
Nově se bude doplácet na železniční dopravu. Smlouvu na dopravní obslužnost nebude sdružení od června tohoto roku uzavírat
s dopravcem (v našem případě to byla Arriva), ale přímo s IDSK,
která si bude dopravce soutěžit. Naše sdružení má již léta nastaven model „solidarity“, což znamená, že dopravní obslužnost rozpočítáváme, dle nastaveného vzorce, mezi všechny obce sdružení.
O spojích, kterých se navýšení finančních prostředků týká, bude
ještě jednat Ing. Burian se starosty obcí a zástupci IDSK, bude se
pracovat s jízdními řády a zjišťovat, zda všechny spoje, které jsou
do dofinancování zahrnuty, jsou vytížené a jsou potřebné.
První VH v letošním roce se uskuteční začátkem března.

Jako první jsme zpracovávali a podávali žádost o dotaci na podporu destinačního managementu na Středočeský kraj.
 název projektu: TOULAVA – srdce turistiky 2022
 požadovaná dotace: 515 000 Kč
 vlastní zdroje: 58 000 Kč
 celkové náklady projektu: 573 000 Kč
Popis projektu: Projekt se zaměřuje na propagaci regionu Toulava. Jednou z hlavních částí bude propagace pěších a cyklostezek
do Prčice, jakožto jednoho z nových klíčových produktů turistické
oblasti. V rámci této aktivity vznikne propagační film, který bude
zaměřen právě na tyto stezky s cílem v Sedlci-Prčici. Dále bude
vytvořen tištěný průvodce po těchto stezkách s uvedením všech
tras, turistických atraktivit a služeb. Zacílíme na propagaci turistické oblasti Toulava a turistických produktů Toulava prostřednictvím
online marketingu (sociální sítě, online reklama). Částečně bude
z dotace hrazena mzda ředitelky TO, která je statutárním zástupcem, ale především je výkonným členem realizačního týmu DMO.
Částka 290 000 Kč bude použita na úhradu mzdových pro-

středků včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění jednoho
zaměstnance (koordinátorka Ing. Havlíková).
Druhou žádost, mnohem složitější na přípravu a zpracování,
s obrovským množstvím příloh, jsme podávali na Jihočeský kraj –
Podpora činnosti a provozu destinačních managementů.
 název projektu: Podpora činnosti, marketingu, provozu
a profesionalizace destinační společnosti TOULAVA, o.p.s. 2022
 požadovaná dotace: 749 000 Kč
 vlastní zdroje: 322 428 Kč
 celkové náklady projektu: 1 071 428 Kč
Popis projektu: Finanční podpora bude využita na provozní
a mzdové náklady, marketingové aktivity, produkty cestovního ruchu, dotisk propagačních materiálů. Profesionalizaci destinačního
managementu - další rozvoj obchodního oddělení (eshop), sledování výkonnosti destinace (sčítače) na stezce Lužnice, recertifikaci
stezky Lužnice + analýzu potenciálu skalních stezek, rozvoj dálkových pěších tras a jejich marketing, semináře pro partnery se zaměřením na kvalitu služeb.
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Držte nám pěsti, ať jsme úspěšní.

Těším se na vás v dalším čísle Radnice. Štěpánka Barešová
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VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
únor – pololetky a jarky
ZIMNÍ STADION SEDLČANY
Datum

Čas

Pátek 4.2.

14:00 – 16:00 zdarma

Neděle 6.2.

14:00 - 16:00

Neděle 13.2.

14:00 - 16:00

Neděle 20.2.

14:00 - 16:00

Středa 23.2.

14:00 - 16:00

Pátek 25.2.

14:00 - 16:00

Neděle 27.2.

14:00 – 16:00

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

Víkendové bruslení patří k oblíbeným zimním sportům v Sedlčanech. Bližší rozpis veřejného bruslení na měsíc únor, kdy jsou
v našem okrese jarní prázdniny, naleznete na předchozí stránce.

