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V měsíci květnu si připomínáme 75. výročí od konce 2. světové války a osvobození našeho města od německých okupantů. Na dobových fotografiích je zachycena atmosféra bezprostředně následující po německé
kapitulaci, kdy se na Sedlčansku potkali vojáci Rudé armády, vojáci americké armády, kapitulující vojáci německých branných sil a ustupující němečtí civilisté.
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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 Česká
pošta, s.p.
V případě nedodání zpravodaje se
obraťte na Českou poštu Sedlčany
(tel. 9542 26401).

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
s politováním musím oznámit, že nepříznivé dopady všech
karanténních opatření vyvolané šířící se pandemií onemocnění COVID-19 mají velice nepříjemný a tvrdý dopad na
osobní, ekonomický a společenský život nás všech. Ušetřeno nebude ani město Sedlčany a schválený rozpočet města
na rok 2020. V dubnovém zpravodaji jsem velmi optimisticky popisoval nové investice, které zastupitelstvo města
schválilo 9. března, díky přebytku hospodaření města z roku
2019. Během jednoho měsíce je situace zcela opačná a veškerý optimismus investiční výstavby ve městě se rozplynul.
Některé odhady hovoří o více než 20 % propadu příjmových
částí rozpočtů obcí! To bude mít velmi neblahý dopad na realizaci schválených stavebních
akcí, ale bohužel zřejmě i na provozní náklady Městského úřadu Sedlčany a organizací
města Sedlčany.
V průběhu dubna jsme začali připravovat restriktivní opatření, která projedná rada města a následně o nich bude rozhodovat zastupitelstvo města. Mám obavy, že i když nezahájíme letos žádnou z plánovaných stavebních akcí, bude těžké dofinancovat stavby přecházející z roku 2019, tj. doplacení investice Modernizace přestupního terminálu a dokončení
Lehkoatletického stadionu Taverny. Řada připravovaných investic bude nejspíš oddálena
na příznivější období a bohužel se to bude týkat také rekonstrukcí místních komunikací
i chodníků. Všechna tato fakta sděluji velice nerad a se smutkem v srdci, ale považuji za
seriózní otevřeně informovat i o negativních věcech, být na ně připraven a mít v záloze
tzv. plán „B“.
Důležité je, abychom všichni přečkali současnou krizi ve zdraví a mohli se vrátit v nejkratší možné době do normálního způsobu života. Pevně věřím, že se nám to podaří co
nejrychleji a jen s minimálními ztrátami.
Přeji všem pevné zdraví a hodně sil.
Ing. Miroslav Hölzel
starosta

CENÍK INZERCE:
1/4 str. – 1900 Kč
1/2 str. – 3200 Kč
celá strana – 4900 Kč
Jedno opakování sleva 5 %,
více opakování sleva 10 %.
Ceny včetně 21 % DPH. Vydavatel
neodpovídá za obsah inzerce.
Vyřizuje:
Městský úřad Sedlčany,
tel.: 318 821 158,
bucinska@mesto-sedlcany.cz
Uzávěrka příštího čísla je ve čtvrtek 7.5.2020

Dobrovolníci dezinfikují veřejná prostranství (11. dubna 2020).

KRIZOVÝ ŠTÁB MĚSTA SEDLČANY

KRIZOVÝ ŠTÁB MĚSTA SEDLČANY
Úvodem je třeba sdělit, že Ústřední krizový štáb České republiky je pracovním orgánem Vlády ČR k řešení krizových situací
a je zařazen do systému orgánů Bezpečnostní rady státu ČR.
Ústřední krizový štáb ČR po vyhlášení
nouzového stavu (pandemie), stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, jakož
i při hrozbě vzniku krizové situace, nebo při
jiných závažných situacích týkajících se bezpečnostních zájmů ČR, připravuje návrhy řešení těchto situací, zabezpečuje operativní
koordinaci, sledování a vyhodnocování stavu
realizace opatření přijímaných vládou, ministerstvy a jinými správními úřady a orgány
územních samosprávných celků k zamezení
vzniku nebo k řešení vzniklé krizové situace, nebo jiné závažné situace, a poskytuje
podporu činnosti orgánům krizového řízení
územních správních úřadů a orgánům územních samosprávných celků.
Obdobně Krizový štáb města Sedlčany
(platí i pro každou jinou obec) je potřeba vnímat především jako pracovní orgán starosty,
který má k dispozici na řešení rozsáhlých
mimořádných událostí a krizových situací na
území města, kdy musí zajistit ochranu občanů, majetku, životního prostředí.
Jestliže Vláda ČR vyhlásila stav nouze
z důvodu koronavirové pandemie, pak je
pochopitelné, že starostou města musel
být aktivován k činnosti Krizový štáb města
Sedlčany. To bylo nejprve naplněno svoláním Bezpečnostní rady města a obce s rozšířenou působností Sedlčany, dne 13. března
2020, jelikož Krizový štáb města Sedlčany
je v podstatě podřízeným útvarem Bezpečnostní rady města, ze které se většina jeho
členů rekrutuje. Obecně jinými slovy, krizový
štáb města (obce) určené podle ustanovení
§ 15 odst. 4 písm. a) zákona č. 240/2000
Sb., o krizovém řízení a o změně některých
zákonů, zřizuje vždy starosta příslušné obce
(města) jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací.

Jednání krizového štábu města Sedlčany.

Krizový štáb města Sedlčany se počínaje
16. března 2020 schází každý den, nejprve
tomu bylo dvakrát (vždy v 8:00 hod. a 13:00
hod.), ode dne 30. března 2020 pak každý
den v 8:00 hod.
Pro případ města Sedlčany a představu
čtenáře o personálním obsazení je podstatné sdělit, že Krizový štáb města Sedlčany
(dále v textu též „KŠ“) tvoří nejbližší spolupracovníci starosty, kteří jsou dobře obeznámeni s problematikou města a jsou pro tyto
případy řádně proškoleni.
Složení KŠ je následovné. Vedoucím
a řídícím činitelem KŠ je pan starosta, tedy
Ing. Miroslav Hölzel; dalšími členy jsou Mgr.
Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Milan
Šerák, velitel zásahové jednotky (JPO III)
Sboru dobrovolných hasičů Sedlčany II; pan
Petr Krch, vrchní strážník Městské policie
Sedlčany; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, krizový manažer města
Sedlčany; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení města Sedlčany
a Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského
úřadu Sedlčany. Každodenních pracovních
jednání se neúčastní pan Milan Šerák a pan
Petr Krch. Oba podávají KŠ (rozumí se zejména starostovi) pravidelné reporty o činnosti
a bezpečnosti z prostředí města, případně
jsou k vybraným jednáním přizváni. Je tomu
zejména z důvodu operativy a rozvrhu nepřetržité služby pro oba uvedené subjekty města
(pohotovosti), které jmenovaní řídí. Navíc JPO
III slouží jako záložní jednotka profesionálnímu Hasičskému záchrannému sboru Sedlčany. Obdobně tomu je i pro případy účasti jednání KŠ vedoucí Odboru sociálních věcí (Mgr.
Věra Skálová), případně dalších osob.
Na základě zkušeností s řešením krizových
situací je vhodné, aby členy KŠ města byli
nejbližší spolupracovníci starosty, příslušník obecní policie, člen sboru dobrovolných
hasičů, případně další osoby v závislosti
na charakteru krizové situace. Vzhledem
k tomu, že je potřebné vzít v úvahu důsledky pandemie a neochromit chod města
a jeho institucí (rozumí
se především Pečovatelská služba Sedlčany,
Odbor sociálních věcí;
hasiči, Městská policie
Sedlčany), byla panem
starostou vybrána výše
uvedená varianta personálií. Samozřejmě je
město připraveno jednat i jinou formou za
účasti dalších aktivních
osobností (prostřed-

nictvím zabezpečených dálkových přístupů).
Ministerstvem vnitra ČR je doporučen počet členů KŠ města jako optimální celkem
5 – 7 osob, ale na základě rozhodnutí starosty může být i jiný. Zejména u větších měst jak
rozlohou, tak počtem obyvatel.
Je potřebné uvést úkoly, které KŠ města
plní, a to alespoň v obecné rovině.
KŠ města po vyhlášení stavu nebezpečí,
nouzového stavu (zde patří i pandemie), stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, jakož i při vzniku mimořádné události, krizové
situace, nebo při jiných závažných situacích
dotýkajících se bezpečnostních zájmů České
republiky, projednává možnost řešení mimořádné události / krizové situace, navrhuje
úkoly a opatření, připravuje návrhy postupu
řešení těchto situací, zabezpečuje a kontroluje realizaci přijatých úkolů a opatření.
Štáb zabezpečuje sledování a vyhodnocování mimořádné události / krizové situace,
plnění nařízených úkolů a opatření.
KŠ města dále zejména:
a) provádí vyhodnocování mimořádné
události / krizové situace a zajišťuje realizaci
předběžných opatření,
b) shromažďuje, zpracovává a vyhodnocuje potřebné informace o mimořádné události / krizové situaci,
c) připravuje podklady a zpracovává starostovi města návrhy řešení mimořádné
události / krizové situace, postup a rozsah
úkolů k zajištění ochrany obyvatelstva, majetku, životního prostředí a návrhy realizace
jednotlivých krizových opatření,
d) vede přehled o následcích, ztrátách
a škodách a dokumentuje postup řešení mimořádné události / krizové situace,
e) vede přehled o nasazení sil a prostředků a jejich stavu, plánuje a koordinuje jejich
činnost a rozpracovává návrhy jejich dalšího
využití,
f) zajišťuje zabezpečení nasazených sil
a prostředků, sjednocuje požadavky na jejich zásobování, materiálně technické zabezpečení a zabezpečení stravovacích, ubytovacích, zdravotnických služeb, zajišťuje
ochranu sil a prostředků, jejich doplňování
a střídání; zabezpečuje udržování disponibilních sil a prostředků v pohotovosti,
g) zajišťuje za krizové situace provedení
stanovených krizových opatření v podmínkách správního území města Sedlčany,
h) zabezpečuje koordinaci krizových opatření prováděných složkami integrovaného
záchranného systému, právnickými osobami
a podnikajícími fyzickými osobami na správním území města,
ch) v postavení obce s rozšířenou působností organizuje spojení s krizovými štáby
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sousedních obcí (starosty) a ostatními orgány krizového řízení, podává nařízená hlášení
centrálním orgánům, a to sjednanou formou, způsobem a obsahem,
i) jednotlivé osoby KŠ podle rozdělených
kompetencí nepřetržitě informují ostatní členy KŠ o situaci, aktuálních změnách
a o přijatých krizových opatřeních,
j) zabezpečuje varování a informování
obyvatelstva, poskytování úkrytu, organizování dekontaminace a označení nebezpečných oblastí, zdravotnické zabezpečení,
registraci pohřešovaných osob, identifikaci
a pohřbívání mrtvých osob, ochranu hospodářského zvířectva, ochranu životního
prostředí, zejména vodních zdrojů, ochranu
kulturních památek a další ochranná opatření,
k) v případě potřeby nařizuje a zabezpečuje karanténní opatření (pro případ této
pandemie tak činí po rozhodnutí Krajské
hygienické stanice), evakuaci obyvatelstva,
organizuje činnost v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva, zejména nouzového
ubytování, stravování, zabezpečení pitnou
vodou a dalšími prostředky pro nouzové

přežití obyvatelstva; zabezpečuje poskytování psychologické pomoci a duchovní pomoci postiženému obyvatelstvu,
l) podílí se na zajištění veřejného pořádku
v obci,
m) poskytuje a přijímá humanitární pomoc, organizuje centra humanitární pomoci
s využitím spolupráce s nevládními organizacemi zabývajícími se humanitární pomocí
(týmy dobrovolníků),
o) zabezpečuje ukládání a využívání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci a povinnosti poskytovat věcné prostředky,
p) vede evidenci údajů o přechodných
změnách pobytu osob a předává údaje v ní
vedené KŠ nadřízeného útvaru (krajské zřízení),
q) využívá podle potřeby systém hospodářských opatření pro krizové stavy, zejména zásoby humanitární pomoci (jestliže jsou
k dispozici),
r) zabezpečuje opravy nezbytných zařízení,
s) sleduje a vyhodnocuje hygienicko-epidemiologickou situaci,
t) zabezpečuje informování občanů obce

o přijatých opatřeních a postupu řešení
mimořádné události, nebo krizové situace;
informuje sdělovací prostředky, vydává tiskové zprávy,
u) organizuje výjezdy členů KŠ na místa mimořádné události / krizové situace,
k zjištění stavu postižení jednotlivých občanů obce,
v) provádí kontrolu plnění nařízených úkolů a opatření,
w) vede evidenci finančních výdajů a nákladů na realizaci úkolů a opatření, připravuje rozbory a realizuje finanční a ostatní ekonomické činnosti, vede evidenci finančních
výdajů a nákladů na realizaci opatření při
mimořádné události / krizové situaci,
z) zpracovává závěrečnou zprávu o řešení
mimořádné události / krizové situace a souhrnnou zprávu o případných škodách.
Vzhledem k tomu, že výstupy KŠ města
jsou kontinuálně pro informaci občanů zveřejňovány na www stránkách města Sedlčany, nebylo ambicí tohoto článku na tomto
místě konkrétní činnosti a přijatá opatření
uvádět.
Ing. Vojtěch Hlaváček

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 37/2018-2022 DNE 25. BŘEZNA 2020
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 19 specifických
usnesení, a to v následném členění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
zprávu o plnění úkolů ze dne 4. března
2020 (RM č. 36/2018-2022) a doplňující
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 37646/2018-2022);
Výroční zprávu o činnosti za rok 2019
Městského muzea Sedlčany, příspěvkové organizace, sestavenou a předanou
k projednání panem Mgr. Davidem Hrochem, ředitelem tohoto subjektu (RM
37-647/2018-2022);
Výroční zprávu o činnosti a působnosti Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany, příspěvkové organizace, za uplynulé období roku 2019, sestavenou
a předanou k projednání panem Ing. Martinem Severou, ředitelem subjektu (RM
37-648/2018-2022);
Výroční zprávu o činnosti za rok 2019
Městské knihovny Sedlčany, příspěvkové
organizace, kterou sestavila a k projednání

▪
▪

▪

▪

předala paní Blanka Tauberová, ředitelka
tohoto subjektu (RM 37-649/2018-2022);
zprávu o stavu prostředí města a regionu Sedlčany v souvislosti s pandemií koronaviru a činnosti Krizového štábu města Sedlčany, který se pravidelně schází,
nyní 2x za den od 16. března 2020 (RM
37-650/2018-2022);
informace ohledně nerespektování
závazného rozdělovníku ochranných pomůcek vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR pro jednotlivé zdravotnické segmenty, ze strany krajského zřízení, čímž
Středočeský kraj způsobil výpadek v zásobování a dodávkách ochranných pomůcek
pro ambulantní sféru lékařů a jednající
odpovědná osoba se tak mohla svým bezprecedentním překročením kompetencí
a svévolným jednáním dopustit neoprávněného nakládání s majetkem státu,
zneužití pravomoci veřejného činitele
a zásadního ohrožení ochrany veřejného
zdraví (RM 37-654/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
s připraveným bezkontaktním systé-

▪

▪

▪

mem zásobování potřebné skupiny občanů ve městě Sedlčany s využitím návratné
dotace z rozpočtu města Sedlčany 2020
pro podporu systému a urychlení procesu
distribuce potravin, léčiv a dezinfekčních
prostředků. Cena jednoho nákupu bude
v hodnotě do 500,- Kč (RM 37-651/20182022);
s použitím Investičního fondu příspěvkové organizace Sportovní areály Sedlčany, za účelem nákupu dvou předváděcích
zahradních traktorů Starjet UJ 102-24
P6 PRO v nabídkové ceně 300.000,- Kč,
a to v souladu s plněním úkolů příspěvkové organizace (RM 37-663/2018-2022);
s předloženým návrhem projektu do
participativního rozpočtu Středočeského
kraje, a to pořízení prvků pro Skatepark
Sedlčany, jako i s realizací akce na pozemcích parc. č. 2672/1, parc. č. 2672/19,
parc. č. 3062/31 a parc. č. 3062/90
v k. ú. a obci Sedlčany, dále se spolufinancováním nákladů akce nad rámec přidělených prostředků, s převzetím pořízených
prvků pro skatepark po jeho dokončení

▪

▪

USNESENÍ
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a zajištěním provozu pořízených prvků po
dobu minimálně tří let od jejich pořízení
(dokončení díla); (v souboru výroků usnesení RM 37-660/2018-2022);
s předloženým návrhem projektu do
participativního rozpočtu Středočeského
kraje s názvem „Revitalizace minigolfu
Sedlčany“, který se nachází na pozemku
parc. č. 2970/1 v k. ú. a obci Sedlčany,
který je ve vlastnictví města Sedlčany,
zároveň s převzetím pořízeného díla a zajištěním provozu Minigolfu Sedlčany po
dobu minimálně tří let od jeho revitalizace (dokončení díla); (v souboru výroků
usnesení RM 37-662/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
aby služba nákupu, potravin, léčiv
a dezinfekčních prostředků, bez ohledu
na to, zda je prováděna jako smluvní nebo
bezesmluvní, a která je realizována pro
potřebnou a nejvíce ohroženou skupinu
občanů, byla prováděna bezúplatně na
vrub města Sedlčany, a to po celou dobu
trvání nouzového stavu. Úhrada bude žá-

dána pouze v částce hodnoty nákupu (RM
37-652/2018-2022);
aby Smlouva o užívání veřejného prostranství, týkající se pronájmu části pozemku parc. č. 1084/22 v k. ú. a obci
Sedlčany (veřejné prostranství – chodník
v ulici Na Severním sídlišti), která byla uzavřena s firmou Elektromontážní a revizní
firma BSR, spol. s r. o., se sídlem Chramosty č. p. 45, Dublovice, 264 01 Sedlčany,
byla ukončena dohodou ke dni 1. dubna
2020 (v souboru výroků usnesení RM 37655/2018-2022);
aby v návaznosti na opatření, která přijala vláda ČR v rámci šířící se epidemie koronaviru, bylo nájemcům, kteří na základě
uzavřených smluvních vztahů s městem
Sedlčany provozují v nebytových prostorách ve vlastnictví města Sedlčany služby,
které v důsledku vyhlášení nouzového
stavu nebylo možno provozovat (uzavřené prodejny a provozovny), bylo prominuto nájemné za II. čtvrtletí roku 2020, a to
postupem a způsobem, který umožňuje
zákon o obecním zřízení. Obdobně bude
postupováno i v případě užívání veřejných
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDLČANY prostranství u uzavřených provozoven
MŠ Šafaříkova 1070 (za Městským úřadem)
(v souboru výroků
MŠ Sokolovská 580 (u Rodinného centra „Petrklíč“)
usnesení RM 37MŠ Na Severním sídlišti 740 (u Kulturního domu)
656/2018-2022);
Dle pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
uplatněnou Žáv souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně
dost
fyzické osoby
obyvatelstva před onemocněním COVID-19,
(podrobně
uvedeno
vyhlašuje ředitelství Mateřské školy Sedlčany
v
příslušném
spisu
vezápis do MŠ Sedlčany na školní rok 2020/2021.
deném
na
Městském
bude probíhat od 4. 5.2020 do 15. 5. 2020,
úřadu Sedlčany, Oda to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
boru sociálních věcí;
Žádost o přijetí a další podrobné informace si můžete stáhnout
č. j.: SOC/4979/2020
na webových stránkách www.ms-sedlcany.cz na hlavní stránce
a poskytnutí finančv sekci „Zápis“.
ního daru v max. výši
Výjimečně si tiskopis můžete vyzvednout osobně v kanceláři ředi800,00 Kč/rok 2020/
telky školy 29. 4. 2020 od 13:00 do 15:00 hodin. Kancelář ředitelky
školy najdete v MŠ Šafaříkova 1070, vchod je od zadní strany bývanemovitost, kde přílého hotelu „Vltavan“.
jemcem je osoba
splňující kritéria poŘádně vyplněnou žádost lze doručit do MŠ
třebnosti, definovaná
od 4. 5. 2020 nejpozději do 15. 5. 2020:
ve smyslu zmírnění
1. Do datové schránky školy: 7zmky2q
2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat
dopadu
poplatkové
prostý e-mail!!!)
povinnosti za komu3. Poštou (nejlépe doporučeně)na adresu:
nální odpad. Dar bude
Mateřská škola Sedlčany, Šafaříkova 1070, 264 01 Sedlčany.
vyplacen na základě
4. Ve výjimečných případech lze žádost osobně doručit do kanceláře
uzavřené
Darovaředitelky školy ve dnech: 6. 5. a 13. 5. od 13:00 do 15:00 hodin.
cí
smlouvy
(RM
37Děkujeme.
Bc. Milena Říčařová
ředitelka školy
664/2018-2022).

▪

▪

▪

▪

ZÁPIS

▪

Rada města Sedlčany vyjádřila poděkování:
všem občanům, kteří nabídli pomoc
jako dobrovolníci ve veřejných službách
organizovaných městem Sedlčany, případně dalším subjektům ve městě a regionu
působícím (RM 37-653/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
Městskému úřadu Sedlčany, Odboru
majetku, aby s Elektromontážní a revizní firmou BSR, spol. s r. o., byla uzavřena Dohoda o ukončení užívání veřejného prostranství, tj. části chodníku v ulici
Na Severním sídlišti); (v souboru výroků
usnesení RM 37-655/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila:
ředitelům příspěvkových organizací
zřízených městem Sedlčany, aby v návaznosti na opatření, která přijala vláda ČR
v rámci šířící se epidemie koronaviru, bylo
nájemcům, kteří na základě uzavřených
smluvních vztahů s příspěvkovými organizacemi provozují v nebytových prostorách
ve vlastnictví města Sedlčany služby, které v důsledku vyhlášení nouzového stavu
nebylo možno provozovat (uzavřené prodejny a provozovny), bylo prominuto nájemné za II. čtvrtletí roku 2020 (v souboru
výroků usnesení RM 37-656/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla:
a to v souladu s ustanovením vnitřního
předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném
a účinném znění akceptovat předloženou
cenovou nabídku na geodetické práce
v rámci akce „PD přeložka Jateční ulice“
a objednat tyto práce od firmy IČO 186
01 227, za cenu 10.500,- Kč bez DPH,
tj. 12.705,- Kč vč. (v souboru výroků usnesení RM 37-657/2018-2022);
o objednání geodetických prací
v rámci akce „Červený Hrádek studie odkanalizování“ od firmy IČO 18601227,
za cenu 40.000, Kč bez DPH, tj. 48.400,- Kč
vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM
37-658/2018-2022);
objednat práce na akci pod názvem
„Odhlučnění chodeb 2. ZŠ“od firmy IČO
74459732, za cenu 80.316,- Kč bez DPH,
tj. 97.182,40 Kč vč. DPH (v souboru výroků
usnesení RM 37-659/2018-2022);
objednat vyhotovení zakázky s názvem
„1. ZŠ rekonstrukce elektroinstalace“ u firmy IČO 28252772, za cenu 342.946,34 Kč
bez DPH, tj. 414.965,- Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 37-661/20182022).

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

ROZHOVOR

ROZHOVOR SE STAROSTOU MĚSTA
Redakční rada zpravodaje Radnice shromáždila otázky k aktuální situaci nouzového stavu a karanténních opatření, na otázky odpovídá starosta města Ing. Miroslav
Hölzel a tajemník Městského úřadu Sedlčany Ing. Vojtěch Hlaváček
▪ Jak se změnila náplň Vaší práce oproti
době před a během pandemie, respektive
po vyhlášení nouzového stavu?
Změna je to poměrně výrazná, a to od
samotného vyhlášení nouzového stavu
12. 3. 2020. Absolutní přednost dostala
práce krizového štábu a řešení karanténních opatření, zajišťování služeb zejména
pro seniory, činnost Pečovatelské služby,
zajišťování zásilek dezinfekčních prostředků a jejich rozdělování, shánění ochranných
pomůcek atd. Musím poděkovat kolegům
z krizového štábu, že k plnění jednotlivých úkolů přistupují se vší odpovědností
a mohu se na ně stoprocentně spolehnout.
Běžná agenda správy chodu města zůstala,
ale nekonají se schůzky s různými partnery.
Tato jednání se přesunula do telefonických
nebo mailových kontaktů, což však mnohdy
zabere více času než osobní jednání.
Celkově je toto období daleko psychicky
náročnější, než starostování v „normálních
časech“. Co mne v této době těší je aktivita
a iniciativa mnoha lidí, kteří chtějí pomáhat
a hlásí se jako dobrovolníci. Za tento přístup děkuji a velmi si jejich přístupu cením!
▪ Jaké kroky město činí a jak pomáhá
svým občanům? Jaké služby byly občanům
nabídnuty?
Primárně v krizovém štábu řešíme aplikaci vládních nařízení a opatření Ústředního krizového štábu České republiky. Každodenně ve spolupráci s Pečovatelskou
službou a dobrovolníky zajišťujeme nákupy pro seniory, ochranné roušky, distribuci dezinfekčních prostředků, a to nejen
pro Sedlčany, ale i ostatní obce v regionu
v rámci tzv. obce s rozšířenou působností.
Zatím se všechny požadavky daří vyřizovat
tentýž nebo následující den. Zprostředkováváme materiál pro dobrovolnice, pro šití
roušek, které následně rozdáváme potřebným, zejména seniorům. Od 16. března
zasedal krizový štáb města dvakrát denně,
nyní se schází minimálně jedenkrát každý
pracovní den v 8.00 hod. v kanceláři starosty a jsme 24 hodin v kontaktu na telefonu.
▪ Jak reagují občané na poskytované
služby v kontextu očekávání? Jsou služby
veřejností využívány?
Kromě stálých klientů Pečovatelské služby využívá možnosti nákupů nebo donášky

léků několik občanů denně a nemám informace, že by byli s našimi službami nespokojeni. Pouze jedna klientka požaduje
nákupy dle slevových letáků, ale i té jsme v
rámci dobrovolníků dokázali vyhovět.
▪ A co Pečovatelská služba Sedlčany?
Zapojuje se do pomoci?
Jak vyplývá z předchozí odpovědi je Pečovatelská služba plně zapojena do potřebných činností a tyto pracovnice si zaslouží
velké poděkování za nasazení a obětavost
s jakou se klientům věnují.
▪ Všude se mluví o významu koordinace bezpečnostních opatření mezi městy
a nadřízenými orgány. Jak spolupráce probíhá?
Mohu posoudit pouze úroveň spolupráce a koordinace, která se dotýká Sedlčan
jako obce s rozšířenou působností. Tady
problém nevidím a musím říci, že starostové v našem regionu jsou velmi zodpovědní a aktivní a spolupráce s nimi a našim
krizovým štábem je naprosto bezproblémová. Přenášení informací perfektně funguje z úrovně Středočeského kraje ohledně karanténních opatření, mimořádných
opatření vlády apod. Krajské operační
a informační středisko (KOPIS) Hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje
přeposílá okamžitě ze svého portálu všechny aktuální informace. Hasičský záchranný
sbor Středočeského kraje tuto činnost organizuje velmi dobře. Informace o počtu
nakažených s trvalým bydlištěm v Sedlčanech dostáváme rovněž tímto způsobem
prostřednictvím krizové manažerky Krajské
hygienické stanice Středočeského kraje.
Z mého pohledu nedostatečně funguje
mezirezortní spolupráce Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví a zřejmě
i spolupráce s vedením Středočeského kraje. Ochranné pomůcky a prostředky pro
lékaře, zdravotníky a sociální pracovníky
přerozděluje přímo kraj prostřednictvím
oblastních nemocnic a tady slyším velkou
a bohužel oprávněnou kritiku. Zejména od
praktických lékařů. Každý lékař si musí vyzvednout (a týká se to i naší Pečovatelské
služby) osobně např. roušky nebo respirátory v Oblastní nemocnici v Příbrami nebo
Benešově na občanský průkaz. To znamená vážit cestu do nemocnice, vystát dlouhou frontu a někdy i po několika hodinách
se vrátit s pomůckami pro svou ordinaci na
3 dny. To opravdu není vhodný a domyšlený systém.
▪ Zaznamenal jste nějaké porušování nařízení během nouzového stavu?

Individuální pochybení; zejména nepoužívání roušek, nebo shlukování většího
počtu osob se nahodile vyskytuje. Dohled
nad dodržováním karanténních opatření
vykonávají strážníci Městské policie. Nejhorší situace nastala ve čtvrtek 9. dubna
před velikonočními svátky, kdy v rámci nákupní horečky byla porušována mimořádná opatření ve velké míře. Obecně musím
občanům poděkovat za odpovědnost a trpělivost s jakou přijatá opatření dodržují.
▪ Městské společnosti s ohledem na vyhlášený nouzový stav musely omezit či
upravit svoji činnost. Mohl byste prozradit,
co to obnáší?
Sedlčanské technické služby s.r.o. i Městská teplárenská Sedlčany s.r.o. zajišťují
všechny činnosti v plném rozsahu, byť jim
práci komplikuje vyšší úroveň hygienických
opatření a nezbytnost dodržování mimořádných opatření. Město samozřejmě nemůže fungovat bez svozu odpadů, úklidu,
dodávek tepla, správy bytů apod.
Jiná situace je samozřejmě u škol, kulturních a sportovních zařízení. Ty jsou dle nařízení vlády samozřejmě uzavřeny a jejich
postupné zpřístupňování je v kompetenci
Ústředního krizového štábu.
▪ Mateřská škola Sedlčany zůstala otevřena. Můžete čtenářům sdělit, proč nebyla kompletně uzavřena?
Nouzový stav nepřinesl uzavření mateřských škol a já to považuji za správné rozhodnutí. Po dohodě s paní ředitelkou školka funguje v omezeném stavu pouze pro
děti zaměstnaných rodičů a denní návštěvnost se pohybuje kolem 15 dětí. Jinou záležitostí je, že Mateřská škola Sedlčany patří
dle Rozhodnutí hejtmanky Středočeského
kraje o vykonávání péče o děti a mládež za
nouzového stavu č. 3/2020 mezi zařízení,
která jsou povinna vykonávat péči o děti
a mládež ve věku od 3 do 10 let, jejichž
rodiče jsou zjednodušeně řečeno zaměstnanci složek Integrovaného záchranného
systému a veřejné správy a pracovní povinnosti jim nedovolují o děti pečovat. Tato
služba v případě nezbytnosti musí být zajišťována 24 hodin denně.
▪ Nouzový stav se dotkl i každodenního
chodu Městského úřadu Sedlčany. Jak ten
nyní funguje?
Toto je otázka spíše pro ředitele Městského úřadu Sedlčany, proto na ni odpoví
tajemník pan Ing. Vojtěch Hlaváček: Městský úřad Sedlčany funguje, jak je potřeba,
samozřejmě jsme některé záležitosti transformovali do digitální sféry. I když jiné okol-

ROZHOVOR
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ní Úřady svá pracoviště uzavřely, náš Úřad
vykonává službu kontinuálně. Například
pracoviště Czech Point jsou po domluvě
k dispozici v průběhu celé pracovní doby.
S ohledem na dřívější zrušení místní příslušnosti v mnoha segmentech a agendách
státní správy, suplujeme činnosti i jiných
obcí s rozšířenou působností, samozřejmě
za zvýšených hygienických opatření. Už
z důvodu promyšlené bezpečnosti a udržitelnosti služby a její dostupnost, která je
i za této situace očekávána. Všichni úředníci, kteří zrovna nevyužívají institutu ošetřování člena rodiny (rozumí se zejména
maminky či tatínci od nezletilých školáků),
jsou občanům v jejich neodkladných záležitostech a životních situacích k dispozici.
Staráme se o to, aby nikdo z našich žadatelů nebyl na svých právech nikterak krácen,
aby všechny záměry prošly neodkladně
bez zdržení správním řízením a mohly být
realizovány v čase a podle představ žadatelů, jak se patří a je hodno úrovni našeho
Úřadu v právním prostředí, a to bez ohledu
na pandemii a vyvolaný kult strachu. Stará-

me se o to na pracovištích našeho Úřadu
i na pracovištích home office, kde jsme
plně spisově – elektronicky propojeni, ale
také tím, že držíme např. 24 hodinovou pohotovost na úseku sociálně-právní ochrany
dětí nebo na úseku ochrany životního prostředí, kde dojíždíme k případným kolizím
a haváriím. Žádný zákon ani nikdo od uvedené služby nás našich povinností nezbaví, pouze se musíme přizpůsobit vládním
nařízením a chránit zdraví našich zaměstnanců.
▪ Dovolte mi, trochu osobní otázku. Změnil se Váš osobní život či život Vašich nejbližších v rodině a vašich přátel?
Můj osobní život se v tento čas změnil
stejně jako život nás všech. Všem nám samozřejmě chybí osobní svoboda, na kterou
jsme zvyklí a všechny stejně omezují mimořádná opatření. Patřím mezi ty šťastné,
kteří mohou využívat vlastní zahrádku.
▪ Pane starosto, kdy myslíte, že toto
všechno skončí?
Na tuto otázku je obtížné odpovědět
a netuším jakou strategii naši představite-

lé zvolí. Jako starosta a komunální politik
musím být připraven na nečekané krizové scénáře. Buďme připraveni na nejhorší
a věřme v nejlepší. Doufám, že se v řádu
týdnů posuneme k normálnějšímu způsobu života a v řádu měsíců k životu bez karanténních opatření. Obavu mám z dopadu
na život spousty lidí, zejména živnostníky
a osoby samostatně výdělečně činné, pro
které mohou být současná opatření likvidační. Hrozí také nebezpečí, že některým
našim představitelům se tento způsob
vládnutí zalíbí a návrat k plné demokracii
a svobodě jim bude proti mysli. Nedopusťme, aby toto nastalo. Je to i na našem občanském přístupu. Nevyhnutelné je to, že
nás neminou úsporná opatření na všech
úrovních.
▪ Děkuji Vám za rozhovor. Chcete na závěr něco vzkázat občanům našeho města?
Buďme odpovědní, trpěliví, mějme úctu
a soucit k těm, které onemocnění postihlo
a udržme si vzájemný respekt a úctu.
Děkuji všem, kteří v této nelehké době
pomáhají ostatním.

SEDLČANSKÉ PROJEKTY

SEDLČANSKÉ PROJEKTY PODANÉ V RÁMCI PARTICIPATIVNÍHO
ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE
POŘÍZENÍ PRVKŮ PRO SKATEPARK
V SEDLČANECH

Vybavení stávajícího skateparku v Sedlčanech novými betonovými prvky certifikovanými pro tuto aktivitu. Stávající skatepark
je kvůli dožití některých prvků uzavřen a vyžaduje rekonstrukční
zásah, předmětem projektu je pořízení nových prvků s dlouhou
životností a uvedení skateparku do provozu.
V Sedlčanech a blízkém okolí je jediný skatepark v rámci stadionu Taverny. Tento skatepark je v současnosti uzavřen z důvodu
špatného technického stavu některých prvků (dožití materiálu)
a tyto prvky jsou z důvodu bezpečnosti odstraňovány městskou
organizací Sportovní areály Sedlčany, správcem areálu. Po odstranění závadných prvků je navrhována jejich náhrada novými prvky
z trvanlivých a odolných materiálů tak, aby byla zajištěna i dlouhá životnost skateparku. Je navrženo pořízení cca 16 betonových
prvků typu Table, Bank, Coping ramp, Ledge dle specifikace konzultované se skateboardisty. Cílem je provozuschopný, bezpečný,
trvanlivý a méně hlučný skatepark, o jehož užívání je hlavně mezi
mládeží velký zájem.
Jedním z cílů je přilákat neorganizovanou mládež, která má potenciál k rizikovému chování. Nabídnout zájemcům o tuto aktivitu
možnost činnosti uvnitř sportovního areálu s veškerým hygienickým zázemím a dalšími službami, případně i zajištění bezpečnosti
a v případě úrazu přivolání pomoci.
Zájem o využívání skateparku je mezi občany napříč věkovými
kategoriemi, nejvíce mezi mládeží.
Veřejný přínos projektu
Veřejným prospěchem je v obecném souhrnu obnovení možnosti veřejnosti provozovat skateboarding v prostorách k tomuto
účelu určených, podpora mládeže v aktivitách v rámci neorganizovaného sportu, prevence škodlivých vlivů alkoholu a dalších návykových látek ve společnosti. Vstup do skateparku bude bezplatný
pro širokou veřejnost, tedy i pro sociálně znevýhodněné zájemce
o sportovní aktivity.
Rozpočet
Popis položky
Nákup skateboardingových prvků dle specifikace
Úhrada DPH 21%
Dodávka a montáž prvků
Projektová dokumentace
Údržba bude probíhat v rámci údržby
stávajícího areálu navýšením úkonů správce
Financování projektu z jiných zdrojů
Cena celkem
DNES

Cena
427 334 Kč
105 854 Kč
76 733 Kč
0 Kč
30 000 Kč
-240 000 Kč
399 921 Kč

PLÁN

Více informací na www.mujkraj.kr-stredocesky.cz/galerie-projektu.

OBNOVA HŘIŠTĚ MINIGOLFU
V PARKU HÁJEČEK, SEDLČANY

Velmi neutěšený stav minigolfového hřiště v parku Háječek nás
inspiroval k podání projektu na revitalizaci celého prostoru, dílčí
dráhy minigolfu obnovit různými způsoby (18 drah). Všechny dráhy by bylo dobré tzv. vyzdvihnout a vypodložit tak, aby mohlo podloží pod nimi větrat a tím se prodloužila doba udržitelnosti námi
uváděných zásahů.
Nepoškozené dráhy (9ks) se dají vysokotlakou vapkou očistit,
zrepasovat /obrousit a natřít/ a znovu se dají použít.
Jiné (9ks), především ty poškozené z eternitu, se celé vymění
a doplní aktuálními novými typy prvků např. námi navrhovanými
z akátu, který je velmi odolný, pevný, současně vypadá velmi dobře, je přírodní a není náchylný k porostu lišejníky, tedy opravdu
dlouho vydrží.
Okolí jednotlivých drah by prošlo také rekonstrukcí. Na stávající
nevyhovující dlažbu lze použít stavebnicové dlaždice Ekoraster se
štěrkovým zásypem a přihrnutím zeminy. Některá okolí jsou v pořádku, pouze by se mohlo přihrnout zeminou. Dále bude součástí
oprava vstupní branky a plot nechat porůst břečťanem, pětiprstem a tříprstem.
Veřejný přínos projektu
Minigolf je v Sedlčanech velmi dlouho nedostatečně udržovaný
a na základě průzkumu dosti žádaný k volnočasovému vyžití.
Potřeboval by tedy určitou finanční injekci, proto předkládáme
tento projekt. Jeho provoz v následujících letech, tak jako nyní,
bude pro veřejnost zdarma.
Rozpočet
Popis položky
Cena
Repase 9 nejlepších překážek (kovových a laminátových),
eternitové musí pryč
9 000 Kč
Úprava okolí drah - část podloží a pochůzí plochy kolem jednotlivých drah - stavebnicovými dlaždicemi Ekoraster (80m2) se štěrkovým zásypem a přihrnutím
zeminy a vypodložení drah
52 000 Kč
Doprava komponentů na místo
14 000 Kč
Nová výsadba, úpravy okolního terénu
(břečťan a tříprst či pětiprst okolo plotu)
8 000 Kč
Oprava branky, nový materiál, zámečnické práce
5 000 Kč
Výměna desek za plotny s umělou trávou na 18 ks drah
270 000 Kč
Kompletní výměna překážek za akátové a kamenné překážky u 9 drah 36 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Údržba nad rámec běžných prací prováděných městem Sedlčany
6 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
400 000 Kč

SPORT

SPORT V NOUZOVÉ DOBĚ
Mimořádné opatření k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 se samozřejmě dotklo i oblastí sportu.
Sportovní areály Sedlčany musely předčasně ukončit sezónu
Zimního stadionu, tím se nedohrála amatérská soutěž „O pohár
starosty města“. Oddíl ledního hokeje naštěstí své soutěže stačil
dohrát. Přerušit se musely čerstvě rozehrané jarní části soutěží
fotbalistů. Uzavřela se Sokolovna a sauna.
Již teď se ale lze věnovat celé řadě sportů, zejména:
− běhu, − chůzi, − cyklistice, − venkovní gymnastice, − bruslení

I v době koronavirové pandemie vychází Slunce nad Sedlčany.

na kolečkových bruslích, skateboardingu, − jízdě na koni, − tenisu, badmintonu, volejbalu, včetně plážového, a nohejbalu, vždy
s nejvýše dvěma hráči na každé straně hřiště, − vodním sportům,
jako je jachting, kanoistika, veslování a windsurfing, při nejvýše
dvou osobách v lodi, − sportovní střelbě, − bojovým, silovým
a úpolovým sportům, a to na venkovních sportovištích, ale za splnění těchto podmínek:
1. nošení ochranných prostředků dýchacích cest, které brání
šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou
sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou, nebo vzdáleností nejméně 2 metry, − společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů
domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají
odstup nejméně 2 metry
2. nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště,
zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení,
ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, včetně
cesty za účelem tohoto sportování
Zdravý pohyb, zejména v podobě shora uvedených sportů, přispívá k udržování dobrého zdravotního stavu lidí, což napomáhá
prevenci vzniku onemocnění včetně COVID-19. Zároveň je však
třeba nadále v této fázi šíření onemocnění COVID-19 na území
České republiky dodržovat přísná pravidla omezení společenského kontaktu a šíření kapének. Výjimka z příkazu nošení roušek
je z důvodu, že při sportování dochází typicky k intenzivnějšímu
dýchání a rouška nebo respirátor ztěžuje dýchání. V případě vodních sportů by nošení roušky mohlo být vyloženě nebezpečné
až život nebo zdraví ohrožující.
Harmonogram uvolňování opatření ve sportu:
V současnosti jsou veřejnosti (za splnění podmínek výše) otevřeny volejbalové kurty a beach-volejbal na Městském stadionu
Tatran a fotbalové hřiště s umělou trávou ve Zberazské ulici. Zároveň je ke sportovnímu vyžití přístupný volnočasový areál v Luční
ulici s 530m dlouhým in-line okruhem a travnatou plochou.
Od pondělí 11. května by se mohly otevřít posilovny a fitness
centra bez využití zázemí (sprchy, šatny).
Od pondělí 8. června by se mohly pořádat sportovní akce do
50 osob (např. fotbalové utkání bez diváků).
Aktuální informace o otevřených městských sportovištích a případných podmínkách jejich užití naleznete na www.arealysedlcany.cz.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ ORGANIZACE MĚSTA

OMEZENÍ KULTURNÍCH AKCÍ V DOBĚ TZV. KORONAVIROVÉ
Vyhlášení a následné prodloužení nouzového stavu v České
republice významně zasáhlo i chod městských kulturních organizací v Sedlčanech. Jedná se o Kulturní dům Josefa Suka, Městskou knihovnu a Městské muzeum.
V době tiskové uzávěrky tohoto čísla zpravodaje Radnice nebylo jasné trvání nouzového stavu a byl znám pouze uvažovaný
termín 8. června 2020 pro uvolnění kulturních akcí malého rozsahu do 50 účastníků, ale bez bližší jasné specifikace. Na měsíc
květen nebude proto vydáván ani Kulturní kalendář s přehledem akcí. Proto prosíme zájemce o kulturní akce a poskytované
služby, aby sledovali webové stránky Města Sedlčany, webové
stránky jednotlivých kulturních organizací a případně vývěsky,

kde budou zveřejňovány aktuální informace. Informace budou
poskytovány i prostřednictvím sociálních sítí. Pokud situace
umožní pořádání akcí, tak velice rádi pozveme návštěvníky opět
do našich prostor.
Zatím se ruší některé Městem Sedlčany podporované kulturní
akce, které byly naplánované. Mimo akcí jednotlivých kulturních
organizací se jedná například o plánované pálení čarodějnic, oblíbenou sérii Jarních koncertů dechových hudeb v areálu U Chovatelů /zatím se ruší koncerty naplánované do června/, velice
pravděpodobně se neuskuteční koncerty Hudebního festivalu
Sukovy Sedlčany na Zámku Červený Hrádek atd. Byly zrušeny
i tradiční pochody Sukovou stezkou a pochod Praha - Prčice.

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA

AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
V souladu s omezením aktivit v návaznosti na vyhlášený nouzový stav je KDJS pro širokou veřejnost uzavřen. Probíhají plánované
i neplánované a aktuálně nově zařazené práce na údržbě, opravách a řešení současných provozních záležitostí. Omezení provozu využíváme na rekonstrukci původních rozvodů vody, abychom
po otevření neblokovali provoz v pronajatých prostorách /restaurace, kosmetika, autoškoly atd./ Dále se jedná zejména o běžnou
údržbu objektů a také rušení či přesouvání naplánovaných pořadů a pro toto období tradiční plánování blížící se nové kulturní sezony. Ta doufejme začne tradičně počátkem září v plném rozsahu.
Věříme, že i v dobré pohodě všech našich návštěvníků, kteří již
budou umět žít s koronavirem, stejně tak jako dlouhá léta žijeme
s chřipkou a jinými neduhy.
Bohužel jsme byli nuceni zrušit všechna naplánovaná představení od data vyhlášení , tj. od 10. března 2020. Došlo k přesunutí
na podzimní období u koncertů populárního písničkáře Pokáče,
kapely Metropolitan Jazz band Praha, legendárního Samsona
a jeho party, večera Josefa Náhlovského s Pepou Štrossem a také
byl přesunut jubilejní koncert Věry Martinové. Stejný osud postihl i plánovaný Benefiční
koncert pro Hospic Křídla.
Přesuny na podzim se týkají
i divadelních představení –
Spolek Našlose připravoval
hru Osm žen, naši sedlčanští ochotníci titul Mravnost
nade vše a na plánu byla
také další skvělá profesionální představení. Například
legendární hra Caveman či
novinka z produkce Divadla
Ungelt nazvaná Housle.
Zrušena musela být další plánovaná představení.
Koncert anglického universitního orchestru Durham
Orchestra, oba koncerty na

Zámku Červený Hrádek –
Mladota Ensemble Prague
i Sukova komorního orchestru, tradiční Sedlčanská vonička. Nejsou realizovány ani
tři jarní naplánované výstavy
obrazů a dalších výtvarných
děl.
Zrušeny byly a ještě pravděpodobně budou i další
akce – koncerty ZUŠ Sedlčany, schůze Klubu důchodců
i spolků a institucí. Patrně
neproběhnou ani tradiční
slavnostní rozloučení s absolventy škol, školek a velice oblíbené školní besídky
a akademie. Zda proběhne
Dětský den plánovaný na 20. června 2020 také dosud není jasné.
Nouzový stav postihl také oba naše předplatitelské cykly – nelze
odehrát dvě představení Předplatitelského cyklu divadla a jedno
představení Cyklu slova, hudby a poezie. Adekvátní část zaplacené ceny předplatného bude vrácena majitelům průkazů. Existují
dvě varianty navrácení. Lze oproti vrácení průkazu vyplatit adekvátní finanční hotovost, nebo lze poskytnout slevu při nákupu
předplatného na další sezonu 2020/2021.
Závěrem chceme ubezpečit naše návštěvníky, že o zaplacené
vstupné nepřijdou. Vstupenky na přesouvaná představení zůstávají v platnosti i pro nové termíny představení. Pokud bylo představení zrušeno či nový termín se majitelům vstupenek nehodí,
bude možno po otevření našeho předprodeje v TIC na Náměstí
TGM v Sedlčanech vstupenky vrátit.
Závěrem si dovoluji popřát všem čtenářům pevné zdraví, životní optimismus a co nejlepší prožití jara a blížícího se léta … a po
prázdninách se těšíme na setkání na některém z kulturních pořadů v KDJS.
Jménem KDJS – Ing. Martin Severa – ředitel KDJS Sedlčany

MĚSTSKÉ KULTURNÍ ORGANIZACE MĚSTA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY

KNIHOVNA V DOBĚ KORONY
V České republice je vyhlášen nouzový stav a řada institucí je tak
zavřených. Knihovny jsou zavřené od pátku 13. března, ale to neznamená, že by zaměstnanci knihoven zaháleli nebo neměli co dělat.
V naší knihovně využijeme tento čas jako příležitost dát si do
pořádku knižní fond. Bereme do rukou jednu knihu za druhou
a posuzujeme, jestli potřebuje opravit, nově zabalit nebo jestli už
nastal čas jejího vyřazení z fondu – buď proto, že už je opravdu hodně zastaralá, ale většinou spíše pro její přílišnou opotřebovanost.
K této práci přistupujeme poctivě, díváme se do knihovního systému kolikrát byla kniha v posledních letech půjčená, zvažujeme její
důležitost a jedinečné informace, které obsahuje, bereme v potaz
její stav a podle všech těchto kritérií ji buď vracíme na regál, přeřazujeme ji do skladu nebo ji vyřazujeme. Důležitým faktorem při
rozhodování je samozřejmě fakt, jestli kniha je zařazena do zlatého
fondu literatury. Řadu knih také dokupujeme, abyste se vy, čtenáři,
měli na co těšit.
Takto napsané se to nezdá, ale proces probírky knih je časově
náročný a knihu během něj vezmeme do ruky hned několikrát.
V podstatě fungujeme na bázi manufaktury, každou dílčí činnost má
primárně na starosti některá z nás knihovnic.
Čas také využíváme ke komplexnímu gruntování, takže naše paní
uklízečka párou čistí lino a myje okna, ale kýbl s vodou a hadr je teď
pracovním nástrojem všech knihovnic. Protřídily a uklidily jsme si
sklad, ve kterém je kromě knih řada pomůcek a rekvizit potřebných
pro programy, které v knihovně běžně děláme. Je jich dost, namátkou jmenujme pravidelné programy pro rodiny s menšími dětmi,
páteční odpoledne s výtvarnými dílnami nejen pro malé děti, lekce
informačního vzdělávání, které začínají školkou a končí 3. ročníkem
středních škol, soutěže a kvízování, VU3V, kluby, které se primárně
scházejí v komunitním Centru Lukáš… Prostě k širokému spektru
činností patří i dostatečné množství propriet, které jsme si teď vzorně srovnaly.
Přemýšlely jsme, jak pomoci seniorům a handicapovaným, čili
nejohroženější skupině obyvatel. Být doma je sice fajn, ale není
dobře, když se z domova stává tak trochu vězení s omezenou možností jít ven, za známými, za kulturou nebo do klubů a spolků. Společníkem pro takové chvíle může být kniha, a protože není možné si
ji přijít vybrat do knihovny, nabízíme možnost donášky knih domů.
Služba je určena čtenářům handicapovaným a těm, kterým je 70 let
a více. Donáška se řídí pravidly návaznými na obecná doporučení

Řadíme a rovnáme.

Zapisujeme, přepisujeme,odepisujeme.

Chráníme vás i nás.
při koronavirové epidemii. Knihy roznášejí naše dobrovolnice a velmi nám tím pomáhají. Přinesené knihy jdou rovnou do karantény,
kterou jsme zřídily v komunitním Centru Lukáš.
Situace, která nemá nejen v naší republice obdoby, nás také nutí
více přemýšlet, jak do budoucna chránit naše čtenáře, ale i samy
sebe. Po domluvě s firmou MOOS, s.r.o. z Osečan, máme na pulty
připravené průhledné ochranné štíty, které nejen teď, ale i v době
běžných respiračních a chřipkových onemocnění alespoň částečně
zamezí kapénkové infekci. Ve výrobě je i mobilní ochranná stěna,
kterou budeme potřebovat po otevření knihovny právě u komunitního Centra Lukáš, kde i nadále bude karanténa vrácených knih.
Všichni naši čtenáři, kteří máte knihy z knihovny doma a nemůžete je teď vrátit, nemusíte mít obavu. Výpůjční lhůtu všech knih,
audioknih, časopisů, her atd. prodlužujeme a také rezervace na vás
počkají, než si je budete moci vyzvednout.
Na závěr bychom vás, byť trochu netradičně, poprosily o pomoc.
Ani ne tak nám, jako knižnímu trhu, který není jen o vydavatelích,
ale také o autorech, překladatelích, ilustrátorech, redaktorech
a mnoha dalších, kteří se v této době dostávají do těžké situace.
Jak jim pomoci? Kupte si knihu, ideálně přímo v e-shopech jednotlivých nakladatelství. Proč o to žádají knihovnice? Protože bychom
byly rády, aby i nadále vycházela pestrá nabídka krásných knih, které
vám pak můžeme nabídnout v knihovnách.
Za sedlčanské knihovnice Mgr. Alena Budková

Uklízíme.

Naše dobrovolnice.

MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY

ZA ZAVŘENÝMI DVEŘMI MUZEA
PROVOZ A PLÁNOVANÉ AKCE
Podle aktuálně platných nařízení je Městské muzeum Sedlčany
do odvolání zavřeno.
Rádi bychom výstavu Střední Čechy za stavovského povstání ponechali, aby bylo možné si ji prohlédnout, jakmile situace dovolí
zpřístupnit muzeum veřejnosti. Výstava je ovšem putovní, proto
jednáme o prodloužení výpůjčky. Pokud se obnoví muzejní provoz
pro veřejnost, ale bude nutné ji vrátit v původním termínu, zajistíme náhradní program, který bude včas zveřejněn.
Výstavu fotografií Alexandra Paula k 75. výročí konce 2. světové
války s názvem Reportáž z Čimelic přesouváme na příští sezónu
2021. Pokud v letním období budou příznivé podmínky, proběhne
výstava Generace X: Jak žily Husákovy děti, na níž se velkou měrou
podílí sedlčanské gymnázium.
Omezený provoz se samozřejmě týká i jednorázových akcí. Koncert nevidomého klavíristy a zpěváka Honzy Jareše nabídneme
v náhradním termínu na podzim, vstupenky z původního termínu
(12. března) zůstávají v platnosti.
Aktuální informace o provozu muzea a realizaci kulturních akcí
sledujte průběžně na našich webových stránkách nebo na Facebooku.
PRO BADATELE
Badatelé se na nás mohou obracet mailem nebo telefonicky,
jsme k zastižení každý všední den od 9 do 16 hodin. Rádi vám vyjdeme vstříc a domluvíme se na individuálním řešení vašeho dotazu.
V MUZEU JE STÁLE CO DĚLAT
Pokračuje inventarizace muzejní sbírky a digitalizace evidenčních záznamů, aktuálně se zpracovává archeologická „podsbírka“
– nálezy z Křepenic, Líchov, Zvírotic a dalších blízkých lokalit. Celá
sbírka muzea čítající necelé 4 000 předmětů bude převedena do
počítačové databáze v roce 2022, zároveň s tím bude dokončen
druhý inventarizační cyklus.
Sbírkové předměty se přeměřují, pořizují se jejich fotografie
a zpřesňuje se jejich fyzický popis. Kde to dovolí nové poznatky
a dostupná literatura, doplňuje se i historie, „příběh“ předmětu.

Předměty se průběžně čistí a obnovuje se jejich označení, případně obalový materiál.
V muzejní knihovně a archivu probíhají podobné práce, třídí se
knihy, časopisy, dokumenty i fotografie, pořizují se rejstříky pro
snazší vyhledávání.
Využíváme dobu, po kterou musí být muzeum pro veřejnost zavřeno, ke zvýšení výpovědní hodnoty sbírek a archiválií a ke zkvalitnění služeb. Tak můžeme po obnovení provozu opět našim návštěvníkům co nejvěrněji zprostředkovat regionální historii.
Sedlčanští muzejníci vám přejí poklidné překonání tohoto
období, pevné zdraví a těšíme se v brzké budoucnosti na shledanou!

HISTORIE

Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové
HOSPODÁŘSKÉ DRUŽSTVO
V Hospodářském družstvu skladištním a výrobním je soustředěn
sklad veškerých zemědělských a živočišných produktů, dodávky osiva,
hnojiv, zahradnických a veškerých zemědělských potřeb. Družstvo několikrát změnilo název i ředitele. Od roku 1960 je to zemědělský nákupní a zásobovací podnik, národní podnik Praha, závod Příbram, sklad
Sedlčany a vedoucím je Josef Petržílka. Podnik má následující sklady
obilí: Sedlčany, Kosova Hora, Vyšatoly, Rudolec a Vysoký Chlumec.
AUTOMATICKÝ MLÝN
Do roku 1948 byl mlýn v majetku Jana Pejši. V důsledku znárodnění přešel do správy Středočeských mlýnů a pekáren Sedlčany –
Lhotka, kde bylo též ředitelství. V roce 1952, 1953 byla ve mlýně
provedena přestavba
strojového zařízení,
zaveden
elektrický
pohon místo dosavadního
parního,
vybaven moderními
stroji a u mlýna bylo
postaveno velké obilní silo. Nynější kapacita mlýna je 700q za
24 hodin. V provozně
Pejšův mlýn.
je prováděno drobné
balení mouky. Mlýnské výrobky se rozvážejí do celého středočeského kraje. Ve mlýně je nyní zaměstnáno celkem 28 pracovníků.
KOVOŠROT
V dobách minulé republiky se zabýval sběrem odpadních surovin

každý, kdo dostal od okresního úřadu povolení. Byli to většinou
drobní lidé, kteří sváželi železo, barevné kovy, peří, hadry, a jiné
a sami je také prodávali. Po roce 1948 byl sběr organizován jednotlivými podniky, pak tato působnost přešla na Jednotu. Roku 1950
byl ustaven n. p. Sběrné suroviny a roku 1952 se odloučil sběr železa a barevných kovů a byl ustaven národní podnik Kovošrot. Do
jeho působnosti patří průmyslový sběr železa a barevných kovů.
Sedlčanská provozovna 107 patří do národního podniku Kovošrot
Praha, který má areál pro celý středočeský kraj, jihočeský kraj
a město Praha. V roce 1952 měl sedlčanský podnik stanoviště
v bývalé ohradě stavitele Malého za okresním soudem a zabýval se
jen tříděním a nakládáním železných šrotů a měl 20 zaměstnanců.
Později se provozovna zabývala také zpracováním a vytřiďováním
barevných kovů. Od roku 1955 (se stal) zastával funkci vedoucího s. Huska, po něm spravuje provozovnu s. Stibor. Do Sedlčan se
dovážely odpadové kabely prakticky z celých Čech a Moravy, aby
se zde odpad přeměnil na barevné kovy. Tento svoz se neustále
zmenšoval v důsledku toho, že si jednotlivé podniky samy začaly
kabel zpracovávat. Nyní je svoz prováděn pouze z Kraje pražského
a jihočeského. Provozovna má 94 zaměstnanců, poboční sklady
jsou v Benešově, Milíně a Voticích, Neveklově, Vlašimi, Zdislavicích, Trhovém Štěpánově a Dobříši.
V roce 1959 byla dokončena výstavba nové provozovny, včetně
skladů, dílen, tavících pecí, sociálního zařízení a kanceláří. Nyní má
provozovna tři jeřábkové vozy, šest nákladních automobilů, dvě
sklápěcí ještěrky, jednu vysokozdvižnou ještěrku, dva lisy na drobný šrot, jedny těžké nůžky na šrot, dvoje lehčí nůžky na stříhání
kabelů a další menší stroje.

POKLADY Z DEPOZITÁŘE: MEDAILE A PAMĚTNÍ MINCE
Ponecháme-li stranou vojenské medaile a vyznamenání, jimž se
věnuje faleristika, můžeme obecně medaile definovat jako pamětní
ražby podobné mincím, ale bez pevně stanovené platební hodnoty.
O to vyšší je jejich cena pro majitele nebo sběratele. Jejich název je
odvozen od latinského slova metallum – kov. Nejčastěji slouží k připomenutí nějaké události, medaile dodává prestiž.
Předchůdci medailí, jak je známe dnes, byly od starověku pamětní
mince. Nejeden panovník chtěl vtisknout svůj význam do trvanlivého
kovu, zaznamenávalo se touto cestou narození potomka, úmrtí nebo
svatba. Často se zvěčňovaly korunovace a výročí.
Na našem území jako první upomínkové ražby známe jáchymovské
tolary z 16. století. Obsahovaly biblické motivy a některé sloužily jako
amulet proti morové nákaze. Během baroka vznikly tzv. svátostky –
medaile vyobrazující světce nebo poutní místo.

700 let hornických práv
v hodnotě 100 korun, stříbro
(1949).

Medaile k vítězství maršála
Radeckého v bitvě u Novary
(1849).

Od 18. století už se málokterá významná událost obešla bez medailí, protože si je mohl dovolit nejen panovník, ale postupně i šlechta,
duchovní, měšťané. Medaile připomínaly vítězství v bitvách nebo
uzavření míru, ve městech pak založení škol, významných úřadů nebo
vědeckých ústavů. V 19. století sledujeme medaile, které se udělovaly
jako odměny za zásluhy. Takové dávaly nejen úřady, ale také spolky
a sdružení svým významným členům. Medaile pomáhaly propagovat
akce velkého rozsahu, výstavy nebo soutěže. K jejich vytvoření se povolávali významní sochaři, u nás např. O. Španiel (1881–1955) nebo
jeho žák M. Knobloch (* 1921). Pamětní ražby začaly být sběratelskou
záležitostí, nezřídka se vydávaly v omezeném množství, nebo se alespoň vydala limitovaná edice s nějakou zvláštností, třeba z nejdražších
kovů.
-pž-

Medaile udělená místnímu
okresnímu národopisnému odboru za zásluhy o Národopisnou výstavu českoslovanskou
(1895).

Stříbrná mince oslavující
stříbrnou svatbu (25. výročí)
Františka Josefa I. a Alžběty
Bavorské v hodnotě dvou
zlatých (1879).

EPIDEMIE V SEDLČANECH

DĚJINY EPIDEMIÍ V SEDLČANECH
Epidemie a pandemie provázejí člověka
po celou jeho existenci. O nemocích, které si vyžádaly i miliony obětí, máme zprávy
už od starověku. Dokážeme-li se podívat
do minulosti a nalézt v ní určité zákonitosti, může nám to pomoci překonat těžkosti
dneška a najít cestu do budoucna.
První zaznamenanou nákazou v Sedlčanech je morová rána v 50. letech 14. století.
Její původ je třeba hledat v černomořském
přístavu Kaffa (dnes Feodosija na Krymském
poloostrově). Při obléhání města Tatary
v roce 1347 katapultovali obléhatelé do
města těla lidí, kteří zemřeli na chorobu zavlečenou sem z nitra Asie. Z Kaffy se později
téhož roku vydaly dvě janovské obchodní
lodě do sicilského přístavu Messina. Příznaky choroby, v Evropě do té doby neznámé,
měli po čase i námořníci na těchto lodích.
Otoky v podpaží a tříslech, později tmavě
zbarvené, vylučující krev a hnis. Zbarvení
se rozšířilo po těle (odtud označení černá
smrt), nemocní měli vysokou horečku, bolesti a do několika dní umírali. Mor se rychle
šířil po Itálii, do Francie, roku 1348 se dostal
do Porýní, v dalším roce do Vídně a dál po
celé Evropě. Odhaduje se, že nákaza měla
na svědomí více než třetinu tehdejší evropské populace. Avignonský papež Klement
IV., kdysi rádce mladého Karla IV., k nastalé
situaci přistoupil velmi solidárně a vyhlásil
plošné odpustky všem obětem morových
epidemií.

Morový sloup na náměstí TGM, socha
Neposkvrněného početí Panny Marie od
Bernarda Spinettiho.

Hlavní obranou proti nové nemoci, byť
zpočátku ne zcela účinnou, se stala karanténa. V roce 1377 dnešní Dubrovník jako
první vyhlásil trentino – kdokoli přicházel
z oblastí zasažených morem, musel zůstat
před vstupem do města 30 dní v izolaci. Časem se doba čekání prodloužila na 40 dní,
a tedy místo trentino se zavedlo quarantino, odtud původ slova karanténa.
O dalších (dodejme četných) morových
ranách 15. a 16. století místní prameny
mlčí. Můžeme snad s notnou dávkou optimismu věřit, že po celou tu dobu se v našem městě závažnější nákaza hodná zaznamenání nevyskytla…
V 17. století se morové epidemie v intervalech opakovaly. Přestože nedosahovaly
intenzity 14. století, vyžádaly si víc obětí
než celá třicetiletá válka. Dovolme si přesnou citaci z městské kroniky: Děkan Adam
Mazovius Rosamont (ve funkci 1647–1657)
„věnoval se celé protireformaci a měl
v Sedlčanech dosti strastiplný život. […]
A roku 1649 od 5. srpna do 13. září zemřelo v Sedlčanech na morovou ránu 45 lidí
a od 14. do 24. září 24 lidí, tedy 69 lidí za 50
dní.“ Kromě toho „ve válce třicetileté Sedlčany byly od Švédů vydrancovány (1643)
a v r. 1645 šel tudy 2. a 3. března generál
Torstenson k Voticům [pozn. aut.: bezprostředně před bitvou u Jankova]. Válka, mor
1648 a úsilí protireformační záhy chudé
obyvatelstvo přinutily, že stali se katolíky.“
Nejhorší morová rána přišla v roce 1680,
v Sedlčanech si vyžádala 226 životů. Říkalo
se jí vídeňský mor a ve Vídni mu podlehlo
téměř 20 000 lidí. Císařský dvůr před ním
uprchl do Čech. „Votická vrchnost,“ píše
Habart, „přísně zakázala všechen přístup
z okolních osad do města, a tak bylo před
morem uchráněno.“ K nákaze se v Sedlčanech (opět) přidal požár, který v dubnu
toho roku zničil 75 obytných budov včetně
radnice, děkanství se všemi knihami, zvonici a dřevěné podsebití na hradební zdi kolem kostela sv. Martina.
Morový sloup se sochou Panny Marie
stojí na sedlčanském náměstí od roku 1713
zásluhou tehdejšího děkana Antonína Ferdinanda Girta, který na něj uspořádal veřejnou sbírku. Sloup byl vztyčen za bohulibým
účelem odvrácení moru od města a okolí.
Už v roce 1711 přišla zpráva, že v Istanbulu vypukla znovu epidemie. V únoru 1713
byly uzavřeny hranice mezi Čechami, dolními Rakousy a Moravou. V březnu se však
onemocnění objevilo v Praze.
Přes veškerou bezmocnost tehdejší me-

Asi nejznámější vyobrazení ochranného
obleku, mědirytina římského morového
doktora z poloviny 17. století. Typický
ptačí zobák byl naplněn bylinami.
dicíny u nás mor před 300 lety prakticky vymizel. Vyvstalo již mnoho domněnek, proč
se tak stalo – koneckonců, možná k tomu
přispěl svým dílem i Girtův morový sloup.
Ze světa se mor ovšem neztratil docela,
v 19. a 20. století se dál šířil po Asii a Africe.
Naposledy se v Evropě vyskytl, příznačně,
ve středomořských přístavech.
„Jako po jiných válkách a po hladu následoval mor, tak tomu bylo i tentokráte. Španělská chřipka vyžádala 16 životů,“ čteme
vůbec poslední záznam o nákaze, která
kdy přišla i do Sedlčan – tahle po první
světové válce. Kromě toho, že autor jakoby
samozřejmě termínem mor nemyslí konkrétní druh onemocnění, ale obecněji jím
označuje rozsáhlou nákazu jiné nemoci, pochopíme z jeho slov dvě důležité věci. Zaprvé, epidemie mají vždy nějakou příčinu, vypuknou, když jsou pro to vhodné podmínky
– populace je oslabená hladem, válkou,
nebo naopak když se na jednom místě vyskytuje lidí nepřirozeně mnoho. A zadruhé,
každou epidemii lidstvo přestálo. Přestože
lékařská věda si s tou kterou nemocí nedokázala poradit, lidé vždy přišli na způsob,
jak si navzájem pomoci a alespoň zmírnit
své utrpení. Přejme si, ať budoucím generacím zanecháme zápis z památného roku
2020 znějící přibližně: V tomto roce rozšířila
se po světě nová nákaza, v Sedlčanech obětí
na životech nebylo.
-pž-

HVĚZDÁRNA / RŮZNÉ

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH
Po celý květen nás bude doprovázet
ve večerních hodinách nad západním
obzorem a v závěru měsíce nízko nad severozápadním obzorem svou září Venuše,
jinak Večernice. V dalekohledu měla po
celý duben podobu měsíční čtvrtě, která přecházela do úzkého srpku. Na konci
května Venušin velmi úzký srpek bude pozorovatelný krátce po západu Slunce.
Po setmění v hlubokém soumraku pravděpodobně již malými dalekohledy a ve
druhé polovině května snad i pouhým
okem spatříme kometu C/2019 Y4 objevenou 28. prosince 2019 přehlídkovým
systémem ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert Systam). Její podobu
s nápadnou komou a nenápadným náznakem ohonu zachycuje snímek z 27. března
CCD kamerou na sedlčanské hvězdárně.
Ve stejné době byly pořízeny také sním-

ky dalších komet. Jedna z nich C/2017
T2 PanSTARRS je na druhém obrázku se
stopou prolétající družice. Tato kometa
postupně slábne.

me i v souhvězdí Lva, jehož jasný Regulus
nad západním obzorem tvoří jeden vrchol
trojúhelníku jasných hvězd. Druhý a třetí
vrchol trojúhelníku jsou načervenalý Arcturus v Pastýři nad jihovýchodním obzorem a bílá Spica nad jižním obzorem.

POZOROVACÍ PLÁN PRO VEŘEJNOST:

Květnová večerní obloha bude nápadná absencí Mléčné
dráhy, která se bude
skrývat v rozptýleném
světle vzdálených měst
od
severozápadního
obzoru až k obzoru
s e v e ro v ý c h o d n í m u .
V otevřeném okně do
vzdáleného
vesmíru
v okolí zenitu budou
dostupné k přímému
pozorování CCD kamerami i dalekohledem hvězdárny galaxie
v souhvězdích Honicích
psů a Velké medvědice.
Skupinu galaxií vyhledá-

Hvězdárna otevřena každý pátek
a sobotu od 20 hod. do 23 hod. pokud
je aspoň polojasno, kdy v mezerách mezi
mraky můžeme spatřit vybrané objekty.
Při větší oblačnosti nebo zcela zatažené
obloze je hvězdárna uzavřena. V případně
nejasných podmínek, volat 777 285 444.
Měsíc – Na páteční a sobotní večerní
obloze 8., 9., 29. a 30. května. Úplněk
7. května, poslední čtvrť 14. května, nov
22. května a první čtvrť 30. května.
Planety – Merkur v závěru měsíce nízko nad severozápadním obzorem. Venuše
nad západním obzorem, na konci měsíce
se přiblíží k Merkuru. Jejich konjunkce nastane 22.5. v 10 hod. Jupiter se Saturnem
ve druhé polovině noci. Mars ráno nad
jihovýchodním obzorem. Uran a Neptun
nepozorovatelný.
Ostatní objekty – galaxie a hvězdokupy.

UPOZORNĚRNÍ

Pokud nebudou odvolána opatření vyhlášená v souvislosti s šířením onemocnění koronavirem bude hvězdárna uzavřena pro veřejnost také v květnu.
František Lomoz

MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY A PROTIDROGOVÉ PREVENCE
Město Sedlčany na začátku března tohoto roku obsadilo pozici Manažera prevence
kriminality a protidrogové prevence. Na
tuto pozici dosadilo slečnu Ludmilu Farovou, která uspěla ve výběrovém řízení.
Ludmila Farová studovala na místní střední
škole Gymnázium a střední odborná škola ekonomická, kterou ukončila maturitní
zkouškou. Žije ve městě Sedlčany společně se svým partnerem a s dcerou Elenkou.
Několik let pracuje jako obchodní zástupce
v polygrafii a novou pracovní pozici preventisty bere jako velkou příležitost realizovat se
v dalším zajímavém oboru.
Prevence kriminality je metoda boje

proti trestné činnosti a patologickým jevům a jejím škodlivým důsledkům na jednotlivce a společnost. Jejím cílem je snížit
pravděpodobnost a výskyt trestných činů
a tím redukovat jejich rozsah a intenzitu.
Prevence nemá odhalovat trestnou činnost, ale předcházet jí. Nejúčinnější je
u tkz. obecné kriminality (majetkové a pouliční).
Náplň práce manažera je plnění úkolů ke
zlepšení preventivního působení na území města a průběžné mapování a analýza
bezpečnostní situace ve městě včetně sledování vnímání pocitu bezpečí občanů. Při
těchto činnostech manažer spolupracuje

s institucemi, jako je Policie ČR, Městská
policie, školy, odbory městského úřadu
nebo např. neziskové organizace.
Prvním úkolem preventisty města Sedlčany bylo zpracování Programu prevence
města Sedlčany pro rok 2020. Tento dokument byl připraven a v pracovní verzi
předán ke schválení vedení města. Dalším
důležitým krokem je příprava Bezpečnostní
analýzy za léta 2015 – 2019. K tomuto dokumentu je potřeba spolupráce dalších institucí k zajištění důležitých dat k vytvoření
konkrétních statistik a odhalení rizikových
oblastí. Na tuto analýzu se váže budoucí
práce a preventivní akce manažera.

SDRUŽENÍ OBCÍ SEDLČANSKA / TOULAVA, o.p.s.
Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
měsíc duben je/byl (nevím, kdy se k vám dostane květnové číslo Radnice) pro nás všechny dalším měsícem
velkých omezení díky koronaviru, bohužel to nebude měsíc poslední. Do nedávné chvíle jsme měli štěstí,
že se nás vše týkalo pouze prostřednictvím omezení, ale bohužel ani Sedlčany se nevyhnuli této pandemii
a mají potvrzené případy nákazy. Pevně věřím, že všichni budeme nadále ukáznění a budeme svým chováním
eliminovat šíření tohoto viru mezi námi.

KRČÍNOVA CYKLOSTEZKA

Máme za sebou 6 měsíců budování
„Krčínovky“, vše běží podle harmonogramu, mírná zima nám hrála do karet, takže práce byly místy i v předstihu. Máme
již vyasfaltovaný jeden celý úsek – Radeč
– Mezné, zde již dojde pouze k terénním úpravám, osetí krajnic
a celkovému úklidu. Na všech 5 úsecích se pracuje.

Každá velká nová věc má vždy své příznivce, ale i své odpůrce,
což je naprosto přirozené. S Krčínovkou to není jinak, takže i my
jsme se potýkali s problémy, ale i přes to věřím, že Krčínovka bude
sloužit nám všem, že bude přínosem především pro místní obyvatele a jejich aktivní odpočinek v naší krásné sedlčansko-sedlecko-prčické krajině, krajině výhledů, přírodních atraktivit, krajině
našeho „domova“.

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

Vzhledem k tomu, že podklady pro článek dodávám vždy 14 dnů před tím, než se vám Radnice dostane do ruky, tak v této době bude
vše zase trochu jinak.

☺

TOULAVA – RELAX/ODPOČINEK V SRDCI PŘÍRODY,
V SRDCI TURISTIKY

Bohužel tato nelehká doba
má i obrovský dopad na cestovní ruch. S kolegou Janem Sochorem řešíme, jak se turistická
oblast Toulava k celé situaci postaví. Ptáme se: Kdy skončí omezující opatření? Budou chtít lidé po skončení pandemie koronaviru
cestovat (samozřejmě mám na mysli domácí cestovní ruch)? Jaká
bude cílová skupina návštěvníků? Budou mít dostatek finančních
prostředků, aby vůbec mohli cestovat? Jak pomoci našim partnerům – penzionům, restauracím a atraktivitám v ČR? Takovýchto
otázek si klademe velkou spoustu a přemýšlíme o tom, jak nejlépe
nastavit marketing celé turistické oblasti Toulava. Stejným způsobem jistě přemýšlí i jiné fungující turistické oblasti, proto se snažíme vymyslet něco, čím se budeme odlišovat a čím dokážeme
turisty nalákat, aby přijeli právě k nám.
Naším hlavním komunikačním tématem bude:
Toulava – relax/odpočinek v srdci přírody, v srdci turistiky
• Vytvoříme stránky www.toulava.cz/srdceprirody, kde bude:
- Vyčistěte si hlavu v přírodě – seznam: TOP výletů a lokalit

- Máme pro vás připravené speciální služby u ubytovatelů – seznam: hlídání dětí, přeprava zavazadel na stezky, donáška jídel do
pokoje, zapůjčení kol, nabídka regionálních produktů, ……
- Partneři – penziony, hotely, restaurace, atraktivity – seznam:
které speciální služby nabízejí, které výlety jsou od nich nejdostupnější
- Propojení rezervačních systémů
• Na tuto novou stránku bude zacílena kampaň z finančních
zdrojů Toulavy
• Pokud bude vypsán dotační titul od MMR na marketing, pokusíme se finanční prostředky na kampaň navýšit společným projektem
• Partnerům upravíme top výlety přímo na míru – jak se na výlet
dostat z konkrétního hotelu/penzionu
• Veškerou tuto připravenou nabídku poskytneme Jihočeskému
i Středočeskému kraji, aby ji také zařadil do své propagace
Sledujte naše webové stránky www.toulava.cz a dozvíte se více,
a to nejenom o připravované mimořádné kampani.

Co na závěr? Moc bych si přála, aby tato mimořádná doba již skončila a náš život se vrátil do „starých kolejí“. Uvědomuji si, že už
to nebude úplně stejné, ale pevně věřím, že to společnými silami zvládneme a zase se budeme radovat z obyčejných věcí, volného
pohybu, možnosti setkávat se s celou rodinou a hlavně, že budeme zdraví, protože pokud je zdraví, tak si myslím, že se dá zvládnout
všechno.
Štěpánka Barešová

☺

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET MĚSTA

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET MĚSTA SEDLČANY
Nápady pro Sedlčany postoupil do své další fáze. V pondělí
3. března 2020 se konala v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech veřejná prezentace postoupivších projektů. V rámci této
prezentace předkladatelé své projekty představili a odpověděli
na případné dotazy občanů. Nyní Vám představujeme projekty
ve zkrácené formě. S kompletními projekty se můžete seznámit
osobně na recepci městského úřadu. Pokud preferujete elektronickou formu, je možné si projekty prohlédnout na webových
stránkách města Sedlčany (mesto-sedlcany.cz -> Město -> Participativní rozpočet města Sedlčany 2020 - Nápady pro Sedlča-

ny), případně je lze zhlédnout na Facebookovém profilu města
(https://www.facebook.com/mestoSedlcany).
Další fází bude vlastní hlasování o projektech. To proběhne od
4. do 15. května 2020. Hlasovat bude možno, stejně jako
v loňském roce, dvěma způsoby. Osobně na podatelně, která
se nachází na náměstí T. G. Masaryka č. p. 32 (budova radnice).
Oprávněnému hlasujícímu bude, po jeho ověření (na základě
platného dokladu s fotografií), umožněno hlasovat vyplněním
formuláře a formou SMS. Bližší informace o SMS hlasování jsou
uvedeny na další stránce.

LAVIČKY PRO OBNOVENOU ODDECHOVOU ZAHRADU
A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ SOKOLOVSKÁ 580
Díky pilotnímu ročníku participativního rozpočtu města byla
obnovena zahrada a dětské hřiště v prostorách před Centrem Petrklíč. Otevřela se tak možnost jak návštěvníkům centra, tak široké
veřejnosti – zejména obyvatelům okolní zástavby – k trávení volného času v klidném prostředí vzrostlé zeleně.
Herní prvky ve špatném technickém stavu byly nahrazeny novými, odpovídajícími bezpečnostním požadavkům. Děti zde najdou
novou skluzavku, vahadlovou houpačku, pružinovou houpačku,
domeček, a kreslící tabule. Pro každodenní dostupnost hřiště byla
zpevněna cesta k zadnímu vchodu z ulice Víta Nejedlého. Tím je
zajištěn přístup na hřiště i po 17 hodině ve všedních dnech a po
celý den o víkendech.
V nově zbudovaném altánu však chybí posezení. Původní lavičky
z mobiliáře bývalých jeslí jsou ve špatném technickém stavu. Odpadkový koš odolný povětrnostním podmínkám a dešti zcela chybí. V rámci rozpočtu letošního roku bychom chtěli zahradu opatřit

REVITALIZACE PARKU SEVERNÍ SÍDLIŠTĚ
Revitalizace „malého parku před Žabkou“ přispěje ke zpříjemnění prostředí Severního sídliště.

lavičkami, posezením do altánu, odpadkovým košem a venkovními
truhlíky.
Fotodokumentace zamýšlených prvků: Sestava do altánu,
2x venkovní lavička, koš, 3x truhlík.

Zeleň v parku
• Obnova a zmlazení stávajících dřevin
• Odstranění starých křovin
• Výsadba květin, okrasných keřů
• Kultivace trávníkových ploch

Technická část
• Nové obruby a povrchy
chodníků
• Renovace laviček
• Odpadkové koše
• Veřejné osvětlení

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET MĚSTA SEDLČANY
PROJEKT „ÚPRAVA A VYBAVENÍ PÍSKOVNY“

Projekt řeší:
Úpravu části pozemku tzv. Pískovny v Příkré ulici u 2.ZŠ Propojení a vybavení tohoto pozemku herními prvky, lavičkami, odpadkovými koši.
Pozemek je využíván převážně dětmi ze školní družiny 2. ZŠ Propojení, občas dětmi ze školky. Proto se na zpracování projektu podílely

i vychovatelky školní družiny. Celý využívaný pozemek není možné
upravit, protože část pozemku je ve vlastnictví církve a není možno
ji do projektu zahrnout.
Pokud bude pozemek upraven a vybaven, bude ho moci užívat
i širší dětská veřejnost, nebude nadále hyzdit centrum města. V blízkém okolí jsou hřiště pouze pro malé děti, hřiště pro školáky u ZUŠ
v Šafaříkově ulici je v době školního volna veřejnosti uzavřené,
jinak kapacitně nedostačující. Rozpočet na herní prvky, úpravu terénu a dopadové plochy je 445 000Kč včetně DPH.

HLASOVÁNÍ V RÁMCI PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU
KAŽDÝ OBČAN MĚSTA SEDLČANY (OSOBA STARŠÍ 15 LET, KTERÁ TOHOTO VĚKU DOVRŠILA NEJPOZDĚJI 15. KVĚTNA 2020,
A MÁ TRVALÉ BYDLIŠTĚ VE MĚSTĚ SEDLČANY VČETNĚ MÍSTNÍCH

ČÁSTÍ) MÁ PRÁVĚ JEDEN HLAS, KTERÝ MŮŽE VYBRANÉMU PROJEKTU PŘIDĚLIT. NA VÝBĚR MÁ ZE DVOU FOREM HLASOVÁNÍ
(VOLÍ POUZE JEDNU):

1. Hlasování formou SMS
a) Registrace hlasujícího
• Registrace pro hlasování je umožněna od 15. dubna do 29.
dubna 2020 včetně
• Registraci do systému, který umožňuje hlasování, provedete
tak, že odešlete SMS ve tvaru
REGISTRUJ ROZPOCET JMÉNO PŘÍJMENÍ SEDLCANY ULICE ČP
EMAIL (př. Registruj rozpocet Jan Novák Sedlcany Nám. T. G.
Masaryka 32 jan@novak.cz) na telefonní číslo 318 822 742. Lze
používat malá i velká písmena i diakritiku (vyjma slov ROZPOCET
a SEDLCANY, ty musejí být v SMS bez diakritiky)
• Po úspěšné registraci Vám přijde potvrzující SMS
b) Vlastní hlasování
• Hlasování bude probíhat od 4. května do 15. května 2020
• V den, kdy začíná hlasování v rámci participativního rozpočtu,
Vám přijde SMS s informací o tom, že je možné hlasovat. Každý hlasující má právě jeden hlas, který může v rámci hlasování udělit. Za
počítává se pouze hlas první, ostatní případné hlasování ze stejného registrovaného telefonního čísla bude systémem odmítnuto (nezapočítáno)
• Hlasování probíhá formou SMS ve tvaru HLAS ČÍSLO DANÉHO
PROJEKTU (př. ROZPOCET 10) na telefonní číslo 318 822 742.
Konkrétní přidělená čísla projektů, o kterých se bude hlasovat,
budou uveřejněna na internetových stránkách města (www.
mesto-sedlcany.cz) a na Facebookovým profilu města Město
Sedlčany
• Po úspěšném přidělení hlasu Vám přijde potvrzující SMS

2. Hlasování osobně, papírovou formou
• Hlasování bude probíhat od 4. května do 15. května 2020 včetně v upravené pracovní době Podatelny Městského úřadu Sedlčany, která se nachází v budově radnice č. p. 32. Hlasování je
možné (Pondělí 8:00 – 16:00, Úterý 8:00 – 15:00, Středa 8:00
– 16:00, Čtvrtek 8:00 - 15:00, Pátek 8:00 – 14:00)
• Zájemce o hlasování se osobně dostaví na Podatelnu, která se
nachází na náměstí T. G. Masaryka č. p. 32 (budova radnice). Zde
mu bude, po jeho ověření (na základě platného dokladu s fotografií), umožněno hlasovat vyplněním formuláře. Každý hlasující
má právě jeden hlas
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Hlasující v rámci participativního rozpočtu výslovně souhlasí se
zpracováním jeho osobních údajů (Jméno, příjmení, ulice, číslo
popisné, email, telefonní číslo) pro účely ověření oprávněnosti
hlasovat v rámci participativního rozpočtu města Sedlčany. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje hlasující nejdéle po
dobu vlastního hlasování a zpracování výsledků z tohoto hlasování
(nejdéle do 8. června 2020). Následně budou jeho osobní údaje
vymazány bez náhrady.
Současně hlasující bere na vědomí, že může vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké jeho osobní údaje
zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování
osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto
nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto
osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností
souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás
nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

FOTOREPORTÁŽ Z MĚSTA BĚHEM KORONAVIRU

Občané dodržují nařízenou karanténu.

Každodenní zasedání Krizového štábu města Sedlčany.

Děkujeme dobrovolníkům,
kteří nezištně šijí roušky pro
naše občany.

Zdeněk Šimeček, místostarosta města, předává balíčky pro posílení imunity spolu
s vedoucí Pečovatelské služby Janou Máchovou.

Děkujeme i dobrovolným hasičům ze Sedlčan, kteří pomáhají všude, kde je potřeba.

Lidé dodržují vládní nařízení…

Nejen obchody jsou zavřeny; museli jsme uzavřít
i naše „Íčko“.

