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Ve středu 9. září proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruovaného Městského atletického stadionu Taverny.
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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

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
Stále žijeme v době koronavirové a většina věcí probíhá
poněkud jinak, než jsme byli zvyklí v předchozích letech.
Týká se to i rozpočtu města, který v letošním roce balancuje úplně jinak, než bylo obvyklé. Letos byla zatím schválena
tři rozpočtová opatření a všechna musela být schvalována
zastupitelstvem, neboť vždy se některá z položek měnila
o více než 1,5 mil. Kč, což je maximální výše změny v kompetenci rady města. Jenom připomenu, že v březnovém
zastupitelstvu jsme zapojovali do rozpočtu přebytek hospodaření z roku 2019 a rozpočet jsme v příjmové i výdajové části upravili na částku 244,2 mil. Kč. V červnu přišel
obrovský kotrmelec, kdy jsme propad daňových příjmů a pokrácení dotace na autobusové
nádraží museli nahradit schválením úvěru ve výši 25 mil. Kč. Rozpočet byl upraven v příjmech i výdajích na celkovou výši 241,7 mil Kč.
Další skok jsme zažili a rozpočet upravovali výrazným způsobem na veřejném zasedání
zastupitelstva v září. Tentokrát jsme příjmovou část navyšovali o 9,3 mil. Kč, a to zejména
díky tzv. kompenzačnímu bonusu pro obce – dotace z Ministerstva financí ČR ve výši takřka
8,8 mil. Kč, jejímž účelem je zmírnění negativních dopadů vládních opatření v souvislosti
s vyhlášením nouzového stavu v 1. pololetí 2020 na daňové výnosy měst a obcí. Zbývající
půlmilionová částka se skládá z dalších menších dotací např. na likvidaci kůrovcové kalamity a také z příjmů za prodej pozemků a věcná břemena za uložení inženýrských sítí. Výdajovou část jsme navýšili o 4,5 mil. Kč, a to zejména díky dvěma položkám. Částka 2,2 mil.
Kč na opakované zařazení investiční akce výstavba nové komunikace v ulici Na Morávce
a 2 mil. Kč byly schváleny jako účelová investiční dotace pro Sdružení obcí Sedlčanska na
výstavbu Krčínovy cyklostezky. 100 tis. Kč pak jde na rozvoj městského kamerového systému a o 200 tis. byla posílena kapitola sociální věci a zdravotnictví.
Rozpočet tak byl schválen jako přebytkový v částce 4, 8 mil. Kč, neboť příjmy jsou nastaveny na 251 mil. Kč a výdaje na částku 246, 2 mil. Kč. Důvodem takřka 5 mil. přebytku
je nejistota, jak se daňové příjmy budou vyvíjet ve čtvrtém čtvrtletí. Rozpočtovou rezervu
považuji v současné době za nezbytné opatření.
Covid – 19 nás bohužel během léta neopustil a opět nás provází řada mimořádných
opatření a omezení normálního způsobu života. Buďme trpěliví a ohleduplní a dodržujme
nařízená pravidla. Chraňme zdraví své i zdraví ostatních.
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 v pátek 9.10.2020

Starosta města Sedlčany Ing. Miroslav Hölzel za asistence Jaroslava Karáska, jednatele zhotovitelské firmy VYSSPA Sports Technology s.r.o., stříhají pásku ke slavnostnímu otevření Městského atletického stadionu Taverny.
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V jednom z předchozích osvětových
článků v periodiku Radnice pod názvem
„Krizový štáb města Sedlčany“ (květen
2020) jsme se věnovali aktuálně vybraným kompetencím Odboru krizového
řízení. Ovšem Odbor krizového řízení si
jako celek rozsahem svých kompetencí
a výkonem přenesené působnosti zasluhuje větší pozornost.
Odbor krizového řízení na Městském
úřadu Sedlčany (dále v tomto informativním článku uváděno též „Odbor“) je dislokován svým nejpodstatnějším úsekem
„Krizové řízení a bezpečnost“, kterému
se pro obsáhlý rozsah agendy budeme
zde věnovat, v administrativní budově
III. Městského úřadu Sedlčany na adrese
Sedlčany, Nádražní č. p. 336, 264 01 Sedlčany. Na tomto pracovišti jsou rovněž prováděny administrativní výkony úseku Péče
o válečné hroby. Třetím úsekem tohoto
Odboru je Spisová služba a spisovna se
svým pracovištěm dislokovaným v administrativní budově Městského úřadu Sedlčany IV. na adrese Kapitána Jaroše č. p. 482,
264 01 Sedlčany.
Základním předpisem, který vymezuje soubor nejpodstatnějších kompetencí
uvedeného Odboru je zákon č. 240/2000
Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (dále jen „krizový zákon“).
Při řízení tohoto Odboru, vyjma jeho vedoucího a dalších zaměstnanců, sehrává
podstatnou roli starosta města Sedlčany,
jakožto obce s rozšířenou působností.
Role starosty obce s rozšířenou působností v tomto smyslu je především
založena ustanovením § 18 krizového
zákona. Na základě toho starosta zajišťuje připravenost správního obvodu obce
s rozšířenou působností na řešení krizových situací, přičemž ostatní orgány obce
s rozšířenou působností (jednotlivé odbory a další subjekty, jako SDH, policie) se
na této připravenosti zcela zásadně svými
výkony podílejí (zejména však Odbor krizového řízení).
Starosta obce s rozšířenou působností
řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděné
územními správními úřady s působností
ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností, orgány obcí, právnickými osobami a fyzickými osobami ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.
Za tímto účelem starosta zřizuje a řídí

bezpečnostní radu obce pro území celého
správního obvodu obce s rozšířenou působností, organizuje přípravu správního
obvodu obce s rozšířenou působností na
krizové situace a podílí se na jejich řešení,
schvaluje po projednání v bezpečnostní
radě obce s rozšířenou působností krizový plán obce s rozšířenou působností, vyžaduje od hasičského záchranného
sboru kraje (evidenční orgán) údaje podle
§ 15 odst. 3 krizového zákona a další. Jedná se zejména o zásadní evidenční údaje
o kapacitách zdravotnických, ubytovacích a stravovacích zařízení, předmětu
a rozsahu činnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob v oblasti výroby
a služeb, údaje o výrobních programech
a výrobních kapacitách, rozsahu zásob
surovin, polotovarů a hotových výrobků,
dále též údaje o počtech zaměstnanců
a jejich kvalifikaci, údaje o počtech zaměstnanců ve výrobních provozech
a počtech osob bydlících v místech předpokládané evakuace. Může žádat aktuální
údaje o množství, složení a umístění vyráběných, používaných nebo skladovaných
nebezpečných látek, množství zadržené
vody ve vodních nádržích, údaje o počtech a typech dopravních, mechanizačních a výrobních prostředků ve vlastnictví
právnických nebo fyzických osob a druzích
vyrobené nebo zachycené přírodní energie, uspořádání vnitřních prostorů výrobních objektů, popřípadě jiných objektů
důležitých pro řešení krizových situací.
Dále si může žádat a pracovat s údaji o vodovodech, kanalizacích, produktovodech
a energetických sítích v regionu Sedlčany,
stavbách určených k ochraně obyvatelstva
při krizových situacích, k zabezpečení záchranných prací, ke skladování materiálu
civilní ochrany a k ochraně a ukrytí obsluh
důležitých provozů. Rovněž může k výkonu žádat údaje o výměrách pěstovaných
zemědělských plodin a druhu a počtu zemědělských zvířat chovaných právnickými
nebo fyzickými osobami, a to pokud tyto
údaje jsou nezbytné pro zpracování krizových plánů pro přípravu a řešení krizových
situací.
Starosta obce s rozšířenou působností
dále zřizuje a řídí krizový štáb obce s rozšířenou působností pro území správního
obvodu obce s rozšířenou působností,
který je současně krizovým štábem pro
území správního obvodu obce. Informace
o tom, že tento štáb zajišťuje za krizové

situace provedení stanovených krizových
opatření v podmínkách správního obvodu
obce s rozšířenou působností a další podrobnosti, byly již dříve otištěny v periodiku Radnice, jako uvedeno výše.
Samozřejmě, že Odbor krizového řízení
spolu se starostou města plní také úkoly
stanovené hejtmanem a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace
a při jejich řešení a odpovídá za využívání
informačních a komunikačních prostředků
a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra ČR.
Dalším orgánem krizového řízení je tzv.
bezpečnostní rada města, která plní funkci
koordinačního orgánu pro přípravu obce
na krizové situace. Její rozhodnutí (usnesení) plní právě Odbor krizového řízení.
Bezpečnostní radu tvoří starosta, tajemník, příslušník Policie České republiky,
příslušník hasičského záchranného sboru
kraje, velitel sboru dobrovolných hasičů
obce, zaměstnanec obce, který zároveň
plní funkci tajemníka bezpečnostní rady
(vedoucí Odboru krizového řízení), případně může být přizván zástupce obecní
policie.
Bezpečnostní rada má v kompetenci
především zajištění připravenosti obce
na krizové situace. Při přípravách bezpečnostní rada tvoří návrhy a opatření,
rozpracovává úkoly dle krizového plánu
kraje a zpracovává roční zprávu o stavu
prostředků pro varování osob a způsobu
náhradního varování. Dále má v kompetenci projednání plánu evakuace osob,
zprávy o činnostech a připravenosti složek integrovaného záchranného systému
v obvodu obce, návrhy financování příprav
na krizové situace, způsob shromažďování
nezbytných údajů o osobách, které v době
krizového stavu přechodně změní pobyt,
způsob seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možných ohrožení, zprávu o hodnocení krizové situace
a přijatých opatřeních, havarijní plán
a podmínky nouzového přežití obyvatelstva.
Mezi další důležité orgány krizového
řízení patří Povodňová komise města
Sedlčany, případně obce s rozšířenou působností (dále jen „Komise“), o jejíž odbornost a dokumentační činnost Odbor
krizového řízení pečuje. Jinak je zvláštním orgánem města. Tato Komise řídí,
koordinuje, kontroluje a přijímá opatření
k ochraně před povodněmi. Za tím úče-
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lem zajišťuje vypracování povodňového
plánu, který je základním dokumentem
pro její činnost. Komise se účastní hlásné
a hlídkové povodňové služby, informuje
o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány kraje a právnické i fyzické
osoby na území obce, správce vodních
toků, KOPIS HZS Středočeského kraje
a obce níže po toku odtékajících vodotečí
z území, zejména potoka Mastník. Komise
na svém území vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity, oznamuje povodňové komisi kraje den a hodinu zahájení

a ukončení činnosti a dále oznamuje rozsah požadované spolupráce. Rovněž doporučuje mimořádné manipulace na území
obce nad rámec schváleného manipulačního řádu na vodních dílech, vyžaduje si
pomoc orgánů, právnických a fyzických
osob, koordinuje provádění záchranných
a zabezpečovacích prací na území obce.
Ovšem při vyhlášení stavu nebezpečí nebo
nouzového stavu na vymezeném území
nebo stavu ohrožení státu předá řízení záchranných a likvidačních prací krizovému
štábu. Komise si může vyžádat pomoc IZS

a Armády ČR prostřednictvím nadřízeného povodňového orgánu, vede záznamy
v povodňové knize, uložené na Odboru
krizového řízení a také zajišťuje nutnou
zdravotnickou a hygienickou péči, organizuje náhradní zásobování, dopravu a další
povodní narušené funkce na území města, nutnou evakuaci, náhradní zásobování,
ubytování a stravování. K operativnímu plnění úkolů si může vytvořit pracovní štáb.
Komise také zpracovává zprávu o povodni
a provádí popovodňové prohlídky.
Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 44/2018-2022 DNE 19. SRPNA 2020
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 26 specifických
usnesení, a to v následném členění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
zprávu o plnění úkolů ze dne 22. července 2020 (RM č. 43/2018-2022) a doplňující
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 44782/2018-2022);
dokument – Bezpečnostní analýza za
období 2015 – 2019 ve městě Sedlčany,
který byl tímto přijat jako výchozí a podkladový materiál k zamýšleným programům,
činnostem a aktivitám města Sedlčany zejména v oblasti prevence patologických
jevů dětí a mládeže na rok 2021 a dále.
Dokument sestavila slečna Ludmila Farová,
manažerka prevence patologických jevů
dětí a mládeže města Sedlčany (RM 44807/2018-2022).
Rada města Sedlčany stanovila:
termín pro svolání 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022 na pondělí dne
7. září 2020 v čase od 17:00 hod. Veřejné
zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se
uskuteční ve Společenském sále KDJS Sedlčany (RM 44-783/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit:
navržený Program jednání 11. veřejného
zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro
toto volební období (2018 – 2022), které
se bude konat v pondělí dne 7. září 2020
v čase od 17:00 hod. ve Společenském sále
Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany (RM
44-784/2018-2022);

▪
▪

▪

▪

▪

Rozpočtové opatření č. 3/2020, a to
v plném rozsahu všech aktuálních a navržených rozpočtových změn. Předmětem
tohoto opatření je zvýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 o částku ve
výši 9.328,00 tis. Kč a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 o částku
4.533,00 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 250.995,00 tis. Kč;
výdaje budou činit celkem 246.200,00 tis.
Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření
do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 bude přebytkový částkou
4.795,00 tis. Kč (RM 44-785/2018-2022);
aktualizované znění obecně závazné
vyhlášky č. 2/2020, kterou bude nahrazena stávající obecně závazná vyhláška
č. 21/1996 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí (RM 44-786/20182022);
projektový záměr „Nástavba nad operačními sály a další související úpravy (etapa
1 – 4; objekt č. p. 161)“ s tím, že projekt
bude realizován ve čtyřech kontinuálně
navazujících etapách, s předpokladem
ukončení nejpozději v prosinci roku 2025,
a financován smluvním nájemcem, tj. společností MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., a to
za splnění následujících podmínek ze strany
vlastníka pronajímaných nemovitostí:
uzavření smluvního ujednání o ošetření
předmětu investičního záměru;
vyhotovení aktualizace uživatelského
vztahu se zohledněním nově vytvořených
podmínek pro podnikání;
provedení zápočtu výše investice oproti
upravenému a sjednanému nájemnému,

▪

▪

▪
▪
▪

počínaje rokem následujícím po uvedení
nových prostor do trvalého provozu a současně za splnění podmínky vyrovnání stávajícího závazku o zápočtu nájemného (celkové předběžné náklady 27.207,00 tis. Kč bez
DPH); (RM 44-787/2018-2022);
realizovat zábory veřejného prostranství k podnikatelským účelům na vytvoření
předzahrádky k provozovnám pohostinství
na náměstí T. G. Masaryka, Sedlčany, bez
vstupu do zelených ploch a redukce stávající veřejné zeleně (RM 44-789/2018-2022);
obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 3/2020, kterou se stanoví místní
poplatek za užívání veřejného prostranství
a kterou se zároveň ruší obecně závazná
vyhláška města Sedlčany č. 5/2019, kterou se stanoví místní poplatek za užívání
veřejného prostranství, schválená usnesením Zastupitelstva města Sedlčany ze dne
16. prosince 2019, označeným 124/20182022 (RM 44-790/2018-2022);
pojmenovat veřejné prostranství parku
při Tyršově ulici – park Pod Nemocnicí, čímž
ruší své původní usnesení v této věci vydané (zn. RM 39-693/2018-2022 v části označené písmenem „b)“); (RM 44-792/20182022).
Rada města Sedlčany schválila (rozhodla):
zařadit do návrhu Programu 11. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany bod
k naplnění dříve přijatého usnesení zn. RM
42-755/2018-2022 ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2020
pro žadatele – Diakonie Apoštolské církve,
středisko Domácí hospic Křídla Sedlčany, se
sídlem Polní 1105/15, 737 01 Český Těšín;
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USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 44/2018-2022 DNE 19. SRPNA 2020
IČO 26521385, v částce podpory 60.000,00
Kč (RM 44-788/2018-2022);
do návrhu Programu 11. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období
roků 2018-2022 zařadit blok majetkoprávních záležitostí města Sedlčany, které byly
dříve samostatně projednány a není právních ani administrativních překážek pro vydání konečného rozhodnutí vrcholového orgánu samosprávy (RM 44-791/2018-2022);
uzavřít „Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti stavby č. IP-126015145/VB1“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se
sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci dalším subjektem, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným,
která se týká stavby s názvem „Sedlčany,
Oříkov, NN pro č. p. 315/2“, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, parc.
č. 670 v k. ú. Oříkov, obec 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 3.000,00 Kč,
včetně DPH (RM 44-793/2018-2022);
a to v návaznosti na revokaci svého usnesení č. RM 43-765/2018-2022, aby byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 24/IV. patro)
v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany, na adrese objektu Sedlčany, 28. října
č. p. 175, 264 01 Sedlčany, byl nově přidělen žadatelce, trvale bytem Kňovice (RM
44-796/2018-2022);
změnu dosud platné Smlouvy o poskytnutí přístřeší v Bytovém domě Sedlčany,
na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01
Sedlčany (2 místnosti v přízemí – platnost
smlouvy do dne 31. prosince 2020) s tím,
že s účinností od 1. září t. r. se stává jediným
nájemcem (uživatelem) přístřeší původní
žadatel (RM 44-797/2018-2022);
úpravu v položkách ve schváleném rozpočtu města Sedlčany pro rok 2020, Příloha
č. 3 „Obnova a oprava vodohospodářského
majetku“ – akce „Podesta na čerpací stanici
u Háječku“; uspořená část v hodnotě 88 tis.
Kč bude převedena na akci „Komínový systém v ČOV Sedlčany“ v uvedené hodnotě
88 tis. Kč. Dále akce „Geodetické zaměření
vodovodů a kanalizací“ v celkové hodnotě
160 tis. Kč bez DPH bude zaměněna za akci
„Vodovod 6-ti domky Na Potůčku“ v uvedené hodnotě 160 tis. Kč (v souboru výroků
usnesení RM 44-799/2018-2022);
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o objednání prací na administraci projektu „Podpora infrastruktury pro neformální
vzdělávání v Centru Petrklíč, z. s.“ od firmy
B&P Research, s. r. o.; IČO 60724269, za
cenu administrace 69.000,00 Kč bez DPH.
Případné změny a monitoring po dobu udržitelnosti budou objednány za 750,00 Kč/
hod. bez DPH (v souboru výroků usnesení
RM 44-800/2018-2022);
o objednání prací na spolupráci při administraci projektu „Výstavba sportovně
rekreační zóny Luční ul., Sedlčany“ od firmy B&P Research, s. r. o.; IČO 60724269,
za cenu administrace 750,00 Kč/hod. bez
DPH. Administrace výběrových řízení za
cenu 900,00 Kč/hod. (v souboru výroků
usnesení RM 44-801/2018-2022);
a to v souladu s ustanovením vnitřního
předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, k předložené cenové nabídce na
instalatérské práce pro dodávku a montáž
pítka ve „Sportovním areálu Luční ul.“ od
subjektu JOVA; IČO 11296755, u které budou práce objednány za cenu 14.759,00 Kč
bez DPH, tj. 17.858,00 Kč vč. DPH, (v souboru výroků usnesení RM 44-803/2018-2022).
Rada města Sedlčany vydala souhlas:
se záměrem vybudovat novou distribuční soustavu (nová transformační stanice) na
pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, a to
na náklady provozovatele distribuční soustavy (ČEZ Distribuce, a. s.), která by měla
být postavena v souvislosti s připravovanou
výstavbou bytového domu v lokalitě ulice
Tyršova, Sedlčany, na pozemcích parc. č.
133, parc. č. 134, parc. č. 135, parc. č. 136
a parc. č. 137 v k. ú. Sedlčany, které jsou
ve vlastnictví společnosti GEFIRA stavby,
s. r. o (v souboru výroků usnesení RM 44794/2018-2022);
a to v souladu s ustanovením vnitřního
předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, k předloženému návrhu poptávkového šetření pro výběr dodavatele
stavebních prací na komunikaci Na Morávce, jako i k realizaci tohoto řízení (v souboru
výroků usnesení RM 44-802/2018-2022);
s předloženým návrhem ředitele 1. základní školy Sedlčany, Primáře Kareše 68,
264 01 Sedlčany, na předfinancování projektu MŠMT ČR pod názvem „Vzdělávací
dny“ ve výši 40.000,00 Kč z rozpočtu žadatele (školy); (RM 44-805/2018-2022);
s pořádáním sportovní akce pro veřejnost
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(běžecký závod pro děti, mládež a dospělé),
kterou pořádá v neděli dne 23. srpna 2020
v čase od 9:00 hod. do 13:00 hod. na příjezdové komunikaci Sedlčany – Cihelný vrch
a přilehlých štěrkových cestách v lesoparku,
Povltavský sportovní klub DA-BA, z. s., se
sídlem Sedlčany, Dělnická č. p. 553, 264 01
Sedlčany; IČO 00508071, a to za podmínky
dodržení všech bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a dále, že veřejná
komunikace a její bezprostřední používané
okolí spolu s lesoparkem pro tento závod
budou neprodleně po jeho ukončení uvedeny do řádného stavu užívání a předány
zpět správci komunikace, resp. lesoparku
(RM 44-806/2018-2022).
Rada města Sedlčany revokovala:
své usnesení č. RM 43-765/2018-2022
ze dne 22. července t. r., kterým přidělila
byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 24/IV.
patro) v Domově s pečovatelskou službou
Sedlčany, na adrese Sedlčany, ulice 28. října
č. p. 175, 264 01 Sedlčany, žadatelce, dosud
trvale bytem Sedlčany. Důvodem revokace
je skutečnost, že žadatelka po zvážení své
současné rodinné a zdravotní situace od žádosti odstoupila (RM 44-795/2018-2022);
své usnesení č. RM 35-620/2018-2022
bez náhrady (v souboru výroků usnesení
RM 44-799/2018-2022).
Rada města Sedlčany zamítla:
Žádost o zrušení, resp. přemístění autobusové zastávky v lokalitě U Církvičky
a trvá na stávajícím řešení tohoto veřejného
prostranství ve prospěch veřejného zájmu.
Zastávka především slouží jako výstupní
s obslužností lokality a nelze plnohodnotně
k uspokojení občanů (cestujících) nahradit
zastávkou umístěnou na jiném dostupném
a bezpečném místě (RM 44-798/20182022).
Rada města Sedlčany povolila:
a to v souladu s ustanovením § 23 odst.
5 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů výjimku z nejvyššího
počtu dětí na školní rok 2020/2021, vše
v souladu se Žádostí č. j.: 15485/2020, která byla zřizovateli doručena dne 31. července 2020 (žadatel – Mateřská škola Sedlčany, Šafaříkova 1070), a to za předpokladu,
že udělená výjimka není na újmu kvalitě
vzdělávací činnosti školy a jsou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
(RM 44-804/2018-2022).
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USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 45/2018-2022 DNE 2. ZÁŘÍ 2020
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 14 specifických
usnesení, a to v následném členění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
zprávu o plnění úkolů ze dne 19. srpna
2020 (RM č. 44/2018-2022) a doplňující
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM
45-808/2018-2022);
zprávu o plnění úkolů na všech akcích
stavební a investiční povahy podpořených schváleným rozpočtem města Sedlčany na rok 2020 i stav obecné připravenosti a projektové podpory akcí uvedené
povahy, které jsou plánovány k návrhu
realizace na další časové období, sestavenou Městským úřadem Sedlčany, Odborem investic a přednesenou panem Ing.
Miroslavem Hölzelem, starostou města
Sedlčany (RM 45-809/2018-2022).
Rada města Sedlčany, (a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu
č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění) schválila (rozhodla):
o objednání projekční práce v rámci
akce „Červený Hrádek studie odkanalizování“ od subjektu IČO 16938402 za
cenu 30.000,00 Kč bez DPH (plátce DPH)
a subjektu IČO 65598075 za 30.000,00
Kč bez DPH (neplátce DPH), tj. celkem za
66.300,00 Kč vč. DPH (v souboru výroků
usnesení RM 45-810/2018-2022);
projekční práce pro stavební povolení na vyhotovení účelové komunikace Roudný objednat od firmy IČO
45061319, za cenu 31.326,00 Kč bez
DPH, tj. 37.904,46 Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 45-811/20182022);
předloženou zadávací dokumentaci
výběrového řízení pro výběr nejvhodnějšího dodavatele stavebních prací na akci
s názvem: „Výstavba sportovně rekreační
zóny Luční ul., Sedlčany“ a realizaci tohoto výběrového řízení, přičemž ustanovila
komisi pověřenou hodnocením nabídek
pro výběr dodavatele stavby spolu s náhradníky (v souboru výroků usnesení RM
45-813/2018-2022);
předloženou zadávací dokumentaci
výběrového řízení pro výběr dodavatele
prací na akci s názvem „Pořízení prvků
pro skatepark v Sedlčanech“ a realizaci
tohoto řízení (v souboru výroků usnesení
RM 45-814/2018-2022);
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předloženou zadávací dokumentaci
výběrového řízení pro výběr dodavatele
prací na akci s názvem „Obnova hřiště
minigolfu v parku Háječek, Sedlčany“
a realizaci tohoto řízení. Zároveň ustanovila komisi pověřenou k hodnocení
nabídek, pro výběr dodavatele stavby,
a to spolu s náhradníky (v souboru výroků usnesení RM 45-815/2018-2022);
uzavření „Smlouvy o zřízení věcného
břemene (služebnosti inženýrské sítě)
č. smlouvy 20/9991093/SZVB11“, mezi
ČEZ Energo, s. r. o., se sídlem Duhová
1531/3, 140 00 Praha 4 - Michle, jako
oprávněným a městem Sedlčany, jako
povinným, která se týká vyvedení elektrického výkonu z kogenerační jednotky
typu TEDOM Quanto D600 s přípojným
elektrickým výkonem 600 kWe (Na Severním sídlišti č. p. 87), jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na
pozemku ve vlastnictví města Sedlčany,
pozemek parc. č. 1084/31 v k. ú. Sedlčany, a to za účelem umístění, zřízení
a provozování podzemního kabelového
vedení VN 22kV včetně chrániček, instalované do nadřazené distribuční sítě
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Věcné
břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu stanovenou dohodou smluvních
stran ve výši 2.500,00 Kč, včetně DPH
(RM 45-816/2018-2022);
uzavření Smlouvy o nájmu pozemku
parc. č. 1198/1, druhem pozemku zahrada, způsobem ochrany ZPF, o výměře
1 072 m2 v k. ú. Sedlčany (Sedlčany, ul.
Církvičská č. p. 396) mezi městem Sedlčany, jako pronajímatelem a vlastníky
bytů v objektu Sedlčany, ul. Církvičská
č. p. 396, a to s účinností ode dne 1. ledna 2021 na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou jeden rok, za cenu nájmu v místě a čase obvyklou, tj. 10.720,00 Kč, což
představuje 5% z ceny pozemku, která
v případě zahrady činí 200,00 Kč/m2 (RM
45-817/2018-2022);
uzavření Dodatku k dřívější Nájemní
smlouvě, a to se společností INNERA,
s. r. o., se sídlem Benešov, Tyršova
č. p. 28, 256 01 Benešov, s účinností od
1. září 2020 na dobu neurčitou za dosud
platných podmínek (v souboru výroků
usnesení RM 45-818/2018-2022);
a to podle ustanovení § 16 odst.
1 a v souladu s ustanovením § 19 zákona
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změ-
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ně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Řád pro pohřebiště v Sedlčanech, formou Nařízení města Sedlčany
č. 1/2020, které je účinné ode dne 5. září
2020, a to z důvodu naléhavého obecného zájmu (v souboru výroků usnesení
RM 45-819/2018-2022);
aktualizovaný Platový výměr pro ředitele Městského muzea Sedlčany,
a to s aplikací k datu změny od 1. září
2020, vzhledem k postupu do vyššího
platového stupně vyplývajícího z délky
odpracované praxe (v souboru výroků
usnesení RM 45-820/2018-2022).
Rada města Sedlčany vydala souhlas:
k předložené zadávací dokumentaci
k výběrovému řízení pro výběr dodavatele stavebních prací na akci s názvem:
„Podpora infrastruktury pro neformální
vzdělávání v Centru Petrklíč“ (v souboru výroků usnesení RM 45-812/20182022).
Rada města Sedlčany zamítla následující Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2020, a to
pro nedostatek alokovaných finančních
prostředků, pro žadatele:
Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb (Centrum sociálních
a zdravotních služeb), se sídlem Nalžovice
č. p. 14, 262 93 Nalžovice, IČO 42727243,
Žádost č. j.: MST/2301/2020;
Neslyšící s nadějí, z. s., se sídlem Na
křečku č. p. 365, 109 04 Horní Měcholupy, IČO 22668276, č. j.: MST/2650/2020;
Dračí lodě Sedlčany, z. s., se sídlem
Sedlčany, Konečná č. p. 158, Sedlčany 264
01, IČO 06645984, č. j.: MST/3488/2020;
Mašínův statek – památník tří odbojů, z. s., se sídlem Lošany č. p. 1, 280 02,
IČO 7357737, č. j.: ST/1420/2020;
Florbal Sedlčany, z. s., se sídlem Víska č. p. 35, 262 52 Vysoký Chlumec, IČO
8209910, č. j.: MST/2842/2020;
FO, trvale bytem Sedlčany, č. j.:
MST/2203/2020;
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Sedlčany, se sídlem Sedlčany,
Sedlecká č. p. 55, 264 01 Sedlčany, IČO
61101371, č. j.: MST/21280/2019, č. j.:
MST/21281/2019, MST/21282/2019;
SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Oříkov, se sídlem Sedlčany, osada Oříkov č.
p. 30, 264 01 Sedlčany, IČO 66324777,
č. j.: ST/3198/2020 (RM 45-821/20182022).
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USNESENÍ

INFORMACE O VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH
Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČANY ZE DNE 7. ZÁŘÍ 2020
Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor celkem 15 usnesení, resp. specifických rozhodnutí, a to v následném členění:
Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na
vědomí:
zprávu o kontrole plnění usnesení
z 10. zasedání Zastupitelstva města
Sedlčany, které se konalo dne 8. června
2020, předloženou panem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města
Sedlčany, s aktuálními údaji plnění, a to
v plném rozsahu, bez připomínek (usnesení 169/2018-2022);
předloženou a doplněnou zprávu panem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, o jednání a činnosti Rady města Sedlčany za uplynulé
období v intervalu dní 9. června až 7. září
2020, ve kterém se v termínu, a to dne
10. června, 24. června, 22. července,
19. srpna a 2. září 2020 konala řádná
zasedání tohoto orgánu města Sedlčany
(usnesení 170/2018-2022);
informace o plnění realizace úspěšného projektu s názvem „Úprava a vybavení tzv. pískovny u 2. ZŠ Propojení herními
prvky“ (usnesení 176/2018-2022);
informace o plnění realizace úspěšných projektů podaných v rámci PaR
Středočeského kraje s názvem „Obnova
hřiště minigolfu v parku Háječek, Sedlčany“ a „Pořízení prvků pro skatepark
v Sedlčanech“ (usnesení 177/20182022).
Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo:
Rozpočtové opatření č. 3/2020, a to
v plném rozsahu všech aktuálních a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je zvýšení příjmů
rozpočtu města Sedlčany na rok 2020
o částku ve výši 9.328,00 tis. Kč a zvýšení
výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok
2020 o částku 4.533,00 tis. Kč. Příjmy
po provedené úpravě budou činit celkem 250.995,00 tis. Kč; výdaje budou
činit celkem 246.200,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do
dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 (včetně RO č. 1/2020
a RO č. 2/2020) bude přebytkový částkou 4.795,00 tis. Kč (usnesení 171/20182022);
obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 2/2020, o stanovení koeficientu
pro výpočet daně z nemovitých věcí, kte-
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rou se zároveň ruší platná obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 21/1996,
o použití koeficientu pro výpočet daně
z nemovitostí, ze dne 12. června 1996
(usnesení 172/2018-2022);
projektový záměr „Nástavba nad operačními sály a další související úpravy
(etapa 1 – 4; objekt č. p. 161)“ s tím, že
projekt bude realizován ve čtyřech kontinuálně navazujících etapách, s předpokladem ukončení nejpozději v prosinci roku
2025, a financován smluvním nájemcem,
tj. společností MEDITERRA-Sedlčany,
s. r. o., a to pod podmínkou splnění následujícího:
- před započetím přípravy investiční akce
(tedy již od stadia administrace a zadání
zhotovení projektové dokumentace k vydání stavebního povolení) bude uzavřena písemná dohoda o ošetření předmětu
investičního záměru, jejímž předmětem
budou otázky administrace, zhotovení
projektové dokumentace a její schválení vlastníkem objektu, výběr zhotovitele
dle kritéria nejvýhodnější cenové nabídky, výstavba, určení podílu na financování projektu a zhodnocení majetku města
a předložení rozpočtu předjednaného
s vybraným dodavatelem k předchozímu
odsouhlasení pronajímateli, přičemž nad
rámec částky nezbytně vynaložených nákladů, která bude odsouhlasena pronajímatelem, bude investice provedena výhradně na náklady nájemce bez nároku
na náhradu investice;
- vyhotovení aktualizace uživatelského
vztahu se zohledněním nově vytvořených podmínek pro podnikání (zejména
zvýšení užívané plochy), formou závazné
smlouvy o smlouvě budoucí, která bude
součástí výše uvedené smlouvy;
- provedení zápočtu výše investice oproti
upravenému a sjednanému nájemnému,
počínaje rokem následujícím po uvedení nových prostor do trvalého provozu
a současně za splnění podmínky vyrovnání stávajícího závazku o zápočtu nájemného (celkové předběžné náklady
27.207,00 tis. Kč bez DPH); (usnesení
173 a/2018-2022);
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účel „Podpora domácí paliativní péče v Sedlčanech a blízkém
okolí“ pro subjekt Diakonie Apoštolské
církve, středisko Domácí hospic Křídla
Sedlčany, se sídlem Polní 1105/15, 737

▪

▪

01 Český Těšín, IČO 26521385, ve výši
60.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení
174/2018-2022);
realizaci záboru veřejného prostranství
k podnikatelským účelům na vytvoření
předzahrádky k provozovnám pohostinství na náměstí T. G. Masaryka, přičemž
předzahrádky dočasně začleněné do zeleně v nejvýše přípustném rozsahu specifikovaném v návrhu Manuálu pro zřizování restauračních zahrádek na náměstí
T. G. Masaryka musí být zřízeny v souladu
s Manuálem při maximálním zachování
zeleně a využité plochy musí být v případě ukončení provozování předzahrádky
navráceny do původního stavu (usnesení
175/2018-2022);
prodej pozemku parc. č. 305/11 o výměře 1431 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 305/5, vše
druhem pozemku orná půda, způsobem
ochrany ZPF, v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany (vizte geometrický plán č. 21364/2020), a to manželům, trvale bytem
Sedlčany, za jednotkovou cenu 100,00
Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši
143.100,00 Kč (v souboru výroků usnesení 178/2018-2022);
uzavření Směnné smlouvy č. S 679/19,
mezi Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, 500 08 Hradec Králové a městem Sedlčany, jejímž předmětem je směna pozemku parc. č. 219/3 o výměře 233
m2, odděleného z původního pozemku
parc. č. 219, v k. ú. Třebnice ve vlastnictví
města Sedlčany, a to za pozemky parc. č.
774/3 o výměře 230 m2 a parc. č. 774/4
o výměře 3 m2, oddělené z původního
pozemku parc. č. 774 v k. ú. Třebnice, ve
vlastnictví Lesů ČR, s. p. (vizte geometrický plán č. 324-81/2019 ze dne 7. května
2019). Hodnota směňovaných pozemků
byla stanovena znaleckým posudkem,
a to u pozemku ve vlastnictví města
Sedlčany ve výši 36.020,00 Kč, a u pozemků ve vlastnictví Lesů ČR, s. p. ve výši
43.584,00 Kč. Rozdíl hodnot směňovaných pozemků ve výši 7.564,00 Kč, který uhradí město Sedlčany ve prospěch
Lesů ČR, s. p. bude následně přeúčtován
žadateli (FO), trvale bytem Hroznětín,
včetně dalších výdajů města Sedlčany souvisejících se směnou pozemků,
a to v souvislosti s následným prodejem pozemků parc. č. 219/2 a parc. č.

▪

▪

▪

USNESENÍ / VOLBY

INFORMACE O VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH
Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČANY ZE DNE 7. ZÁŘÍ 2020
774/3, vše druhem pozemku ostatní
plocha, způsobem využití jiná plocha,
o celkové výměře 604 m2 v k. ú. Třebnice,
obec Sedlčany (v souboru výroků usnesení 179/2018-2022);
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem č. UZSVM/SPB/3547/2020-SPBM
mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 128 00 Nové Město – Praha 2, jako převodcem a městem
Sedlčany, jako nabyvatelem, na základě
které se do vlastnictví města Sedlčany bezúplatně převádí pozemky parc.
č. 3051/16, parc. č. 3051/17 a parc. č.
3051/18, vše druhem pozemku ostatní
plocha, způsobem využití silnice v k. ú.
a obci Sedlčany (tj. pozemky v chodníku
podél silnice I/18 – mezi potokem Mastník a ul. K. H. Máchy, resp. areálem Sedlčanských technických služeb, s. r. o.);

▪

(v souboru výroků usnesení 180/20182022);
v souladu s ustanovením § 84 odst.
2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, název veřejného prostranství nacházejícího se
v sousedství objektu Nemocnice Sedlčany č. p. 159 – č. p. 160 a obytných
domů Sedlčany č. p. 1057 – č. p. 1058
a č. p. 1059 – č. p. 1061, tj. mezi ulicemi Lidická a Tyršova na pozemcích parc.
č. 103/80 a parc. č. 103/68, vše v k. ú.
a obci Sedlčany. Název veřejného prostranství je „park Pod Nemocnicí“ (usnesení 182/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo:
Radě města Sedlčany, za účasti právního
zástupce města, zpracovat návrh smluvního ujednání mezi městem Sedlčany
a společností MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.,
které je rámcově definováno ve výrokové

▪

▪

INFORMACE K VOLBÁM
Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu
Parlamentu ČR se uskuteční ve volebních
dnech 2. a 3. října 2020. Případné druhé
kolo voleb do Senátu proběhne 9. a 10. října 2020.
S ohledem na aplikaci hygienických opatření a z toho vyplývající omezení volebního
práva pro občany v karanténě nebo izolaci
byla k tomu učiněna náprava dalšími způsoby hlasování. Právní prostředí je obohaceno
zákonem o další tři možnosti jak hlasovat.
Vše za mimořádných hygienických opatření, jak pro voliče, tak pro členy volebních
komisí, případně další účastníky.
Zákon zavádí další tři možnosti zvláštního
způsobu hlasování, a to hlasování v drive-in
volební místnosti z automobilu, hlasování
v (při) pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno a hlasování do
zvláštní přenosné schránky. Zvláštní způsoby hlasování a sčítání hlasů budou zajišťovat speciální volební komise složené ze tří
vojáků a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem. Tyto zvláštní způsoby hlasování nezajišťuje Městský úřad Sedlčany.
Hlasování v drive-in volební místnosti
z automobilu – tato volební stanoviště bu-

dou zřízena v každém okresu (místo doposud není určeno). Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla,
jejich vybavení zajistí armáda. Hlasovat
může volič ve středu ve volebním týdnu od
7 hodin do 15 hodin.
Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno – pokud
krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená
zařízení na svém území krajskému úřadu,
ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Hlasovat bude možné od čtvrtka volebního týdne od 7 hodin do pátku volebního týdne do 18 hodin.
Hlasování do zvláštní přenosné schránky – pokud občan v nařízené karanténě
či izolaci nemůže využít drive-in hlasování,
může do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise v ochranných
prostředcích. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou
schránkou za občanem domů. Hlasování
bude probíhat od pátku volebního dne od
7 hodin do soboty 14 hodin.
Další podrobnější informace naleznete
na www stránkách města Sedlčany.

části usnesení ZM zn. 173 a/2018-2022
a tento po zpracování předložit na nejbližším zasedání Zastupitelstva města
Sedlčany (usnesení 173 b/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany vydalo
souhlas:
s bezúplatným převodem nově vytvořeného pozemku díl „a“ o výměře 116 m2
(pozemek zastavěný stavbou – přístavbou dvou učeben 2. ZŠ „Propojení“), který byl oddělen z pozemku parc. č. 962/1
ve vlastnictví Středočeského kraje. Tento
pozemek bude bezúplatně převeden do
vlastnictví města Sedlčany s tím, že bude
nově sloučen do pozemku parc. č. 966/1
ve vlastnictví města Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2688-53/2019 ze dne
7. dubna 2020); (usnesení 181/20182022).

▪

O STÁTNÍCH SVÁTCÍCH
28. ZÁŘÍ
A 28. ŘÍJNA
BUDOU PROVOZY
SEDLČANSKÝCH
TECHNICKÝCH SLUŽEB,
S.R.O. UZAVŘENÉ
V pondělí 28. září nebudou probíhat
svozy tříděného odpadu ani komunálního odpadu. Překládací stanice odpadů
v Kosově Hoře, Kompostárna Kosova
Hora a Sběrný dvůr v Sedlčanech zůstanou uzavřené. Od 1.10.2020 budou
Překládací stanice odpadů a Kompostárna Kosova Hora otevřené dle zimní provozní doby. Bude tedy otevřeno pouze
ve všední dny a v sobotu bude zavřeno.
Zahájení sobotního provozu předpokládáme opět v dubnu 2021.
Ve středu 28. října budou probíhat
normální svozy komunálního odpadu
v Sedlčanech, Štětkovicích, Prosenické
Lhotě, Hrabří a i svoz bioodpadu v Sedlčanech. Zároveň v tento den zůstanou
uzavřené Překládací stanice odpadů
v Kosově Hoře, Kompostárna Kosova
Hora a Sběrný dvůr v Sedlčanech. Jinak
platí běžná pracovní doba, kterou můžete najít na www.ts.sedlcany.cz

KULTURNÍ
KALENDÁŘ
Ve čtvrtek 22. října se v KDJS uskuteční 90
minutová one man show s podtitulem
Češi, alkohol a Rock and roll v podání komika Lukáše Pavláska.

KDJS SEDLČANY
VÝSTAVY

MUZEUM
MUZEUM
KNIHOVNA
KDJS
KDJS

ŘÍJEN 2020

Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MĚSTSKÉ MUZEUM

od 24.9. VÝSTAVA „TRIANGULAČNÍ VĚŽE SEDLČANSKA A OKOLÍ”
od 24.9. VÝSTAVA „70 LET KDS SEDLČANY”
2.10. - 4.11. VÝSTAVA „INFERNO”
do 7.10. VÝSTAVA „MOJE DUŠE”
od 12.10. VÝSTAVA KRESEB LIDMILY SUNEGOVÉ

DALŠÍ AKCE
ČT 1.10. od 19.30 hod.
PÁ 2.10. od 13 hod.
PÁ 2.10. od 18 hod.
PÁ 2.10. od 20 hod.
SO 3.10. od 20 hod.

SAMSON A JEHO PARTA
PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
INFERNO
NEŽ SKONČÍ LÉTO
VZPOMÍNKY NA ITÁLII

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

ÚT 6.10. od 19.30 hod.
ST 7.10. od 17 hod.
PÁ 9.10. od 20 hod.
SO 10.10. od 8.05 hod.
SO 10.10. od 20 hod.
NE 11.10. od 18 hod.

ANDREA TÖGEL KALIVODOVÁ
HAJÁNEK
DISCO
POCHOD PŘES TŘI HRADIŠTĚ (odjezd z autobusového nádraží)
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
KOLA VÁŠNĚ

................................................... KONCERT
................................... PRO DĚTI A RODIČE
.......................................................... KINO
.................................................... POCHOD
.......................................................... KINO
................................................... DIVADLO

PO 12.10. od 10 hod.
ÚT 13.10. od 19.30 hod.
ST 14.10. od 17 hod.
ST 14.10. od 19.30 hod.
ČT 15.10. od 20 hod.
PÁ 16.10. od 20 hod.
SO 17.10. od 10 hod.
SO 17.10. od 20 hod.
NE 18.10. od 15 hod.

KOLIK PATER MÁ STROM
RADŮZA
HAJÁNEK
NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY
BÍLÝ RÁJ
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
ČTENÍ PRO MIMINKA V BŘÍŠKU
AVA: BEZ SOUCITU
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

................................... PRO DĚTI A RODIČE
................................................... KONCERT
................................... PRO DĚTI A RODIČE
...................................... TRAVESTI SHOW
.......................................................... KINO
.......................................................... KINO
................................... PRO DĚTI A RODIČE
.......................................................... KINO
.......................................................... KINO

ÚT 20.10 od 18 hod.
ÚT 20.10. od 19.30 hod.
ST 21.10. od 17 hod.
ČT 22.10. od 19 hod.
ČT 22.10. od 19.30 hod.
PÁ 23.10. od 18 hod.
PÁ 23.10. od 20 hod.
SO 24.10. od 20 hod.
NE 25.10. od 15 hod.

UČITELSKÝ KONCERT ZUŠ
SOBĚSTAČNÝ
HAJÁNEK
VEČER SE ZPĚVÁKEM A KLAVÍRISTOU HONZOU JAREŠEM
KDO NEPLÁČE, NENÍ ČECH
KOŘENY ČESKÉ POVÍDKY A JEJÍ CESTA K MODERNĚ
AFRIKOU NA PIONÝRU
ŽENSKÁ POMSTA
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ

................................................... KONCERT
................................................. LISTOVÁNÍ
................................. PRO DĚTI A RODIČE
............................... VEČER PŘI SVÍČKÁCH
..................................... ZÁBAVNÝ POŘAD
............................................. PŘEDNÁŠKA
.......................................................... KINO
.......................................................... KINO
................................... PRO DĚTI A RODIČE

PO 26.10. od 10 hod.
PO 26.10. od 19 hod.
ČT 29.10. od 19.30 hod.
PÁ 30.10. od 18 hod.
PÁ 30.10. od 20 hod.
SO 31.10. od 20 hod.

SOVÍ KAMARÁDI
HANA ZAGOROVÁ
COMMEDIA FINITA
SPISOVATELKA A JEJÍ KNIHA
NA STOJÁKA V KINĚ
CASTING NA LÁSKU

................................... PRO DĚTI A RODIČE
................................................... KONCERT
......................... PŘEDPLATNÉ - DIVADLO
...................................... ČTENÁŘSKÝ KLUB
.......................................................... KINO
.......................................................... KINO

Kvůli měnící se situaci okolo COVID-19, doporučujeme sledovat aktuální zprávy o pořadech na webech pořádajících organizací.

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program říjen 2020
Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741
www.kdjs-sedlcany.cz , kdjs@sedlcany.cz
Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty:
Městský úřad Sedlčany, Turistické informační centrum, náměstí TGM 34, Sedlčany,
tel.: 318 821 158 nebo on-line na www.kdjs-sedlcany.cz

Čtvrtek 1. října od 19.30 hod.

Neděle 11. října od 18 hod.

KONCERT

DIVADLO

Po úspěšném koncertu skupiny HOP TROP v minulé sezoně
se na sedlčanské podium vrací legenda české folkové muziky
Jaroslav Samson Lenk. Opět nepřijíždí sám, ale společně
s dalšími hudebními přáteli, kteří společně vystupují pod názvem

SAMSON A JEHO PARTA

Soubor je pokračovatelem legendární skupiny Máci v čele
s dnes již legendárním písničkářem a autorem Jaroslavem Samsonem Lenkem. Svižný koncert,
který provází hlavní protagonista
vtipným slovem. Uslyšíme oblíbené skladby, jakými bez pochyby
jsou Laciný víno, Už to nenapravím, Katce, Pohoda, Český les
a mnoho dalších zlidovělých písniček hraných v soudobém soundu. Koncert proběhne při klubové
úpravě sálu, tj. u stolů s možností
mírné a příjemné konzumace.
Vstupné: 350,- Kč.
Délka představení
cca 110 minut + přestávka.

Úterý 6. října od 19.30 hod.
KONCERT

Každoroční tradiční koncert věnovaný vážné hudbě v provedení špičkových interpretů uvádíme i letos

GALAKONCERT

Jeho hlavní protagonistkou bude vynikající česká pěvkyně

ANDREA TÖGEL KALIVODOVÁ
sólistka Národního divadla Praha, temperamentní pěvkyně,
k jejímž nejznámějším rolím patří Carmen, kterou ztvárnila
na mnohých jevištích v ČR i v zahraničí, aktuálně v Národním
divadle v Praze. V Carmen je jedinečná nejen kvůli hlasovým
možnostem v daném oboru, ale také díky výjimečné barvě
hlasu, pohybovým schopnostem a atraktivnímu vzhledu.
V současné době patří k nejžádanějším pěvkyním současnosti. O hudební doprovod se postará nám dobře známý soubor
MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO.
Toto špičkové hudební seskupení účinkuje ve složení:
Jana Ryšánková – klavír
Jiří Jahoda – housle
Miroslav Zicha - violoncello
Vstupné: 290,- až 420,- Kč.
Délka představení
cca 85 minut + přestávka.

Do Divadelního sálu Vás i v letošním roce zveme na představení benešovského spolku deFormace, kterým je letos
univerzální mexická telenovela

KOLA VÁŠNĚ

Dynastie Ruizových vlastní
kakaové plantáže po celém
Mexiku. Juan José, statný,
pohledný a charakterní mladík, spravuje rodinné dědictví a jeho rázná nevlastní
matka Doňa Mercedes mu
již plánuje svatbu se svou
báječnou svěřenkou Orianou. ALE! Všechny plány
naruší záhadná a tragická autonehoda Juana Josého. Do domu
přichází krásná ošetřovatelka Anna Maria, která miluje ananasy.
A to Juan José přece také!
Hrají: Anna Maria Peňarreal: Monika Bartůšková, Juan José Ruiz
Garviria: Vojtěch Krátký, Oriana Isabel Espiňoza Cortazar: Klára
Gavendová, Doňa Mercedes Ruiz Suaréz: Vanda Doskočilová,
Miguel Jorgés Cervantes Zorrilla: Michal Žaba, Louisa Brunella
Ruiz Suaréz: Andrea Černá, Chupito Fernandéz: David Zamrazil,
Francesco: Vojtěch Gavenda.
Režie: Martina Vašáková, Hudba: Vojtěch Gavenda.
Vstupné: 120,- Kč. Délka představení cca 85 minut bez přestávky.

Úterý 13. října od 19.30 hod.
KONCERT

Na jeviště sedlčanského divadelního sálu se vrací oblíbená
zpěvačka, skladatelka a muzikantka

RADŮZA

Její umělecká dráha připomíná některé „pohádkové“ životopisy. Na ulici ji v roce 1993 objevila Zuzana Navarová a již tři dny
na to zpívala ve svatyni českých zpěváků, v pražské Lucerně.
O pár týdnů později zde pak triumfovala jako „předskokanka“
slavné americké písničkářky Susanne Vega, o šest let později
měla stejnou čest při koncertě Mikea Oldfielda. Od té doby vydala několik velmi úspěšných sólových alb, která bez jakékoliv
reklamy lámou rekordy v prodejnosti, získala několik zlatých
Andělů a bodovala také v anketě Zlatý slavík. Tentokrát nám
představí se svou kapelou průřez dosavadní tvorbou. Zazní
nejen písně z posledního alba
Muž s bílým psem (říjen 2018),
ale i písničky z prvních desek.
Radůza se zvládne doprovodit
na několik hudebních nástrojů,
její zpěv hřmí, ale i jemně vypráví dojemné příběhy.
Vstupné: 290 Kč.
Délka představení cca 90 minut
bez přestávky.

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program říjen 2020
Středa 14. října od 19.30 hod.

TRAVESTI SHOW

Oblíbená travesti show přijíždí znovu do našeho města,
tentokrát s novým zábavným pořadem nazvaným

NEMOCNICE
NA POKRAJI ZKÁZY
Každý si vyzkoušel za život už několikrát roli pacienta na vlastní
kůži. Málokdo ale ví, jak to chodí z té druhé strany. Během tohoto pořadu budete mít možnost nahlédnout pod pokličku do
nemocnice, která si žije tak trochu vlastním životem.
Zdravotní sestřička Jiřina je sice od rány, pacienti jí často lezou
krkem, ale i přesto má svoji práci ráda. Zábavný pořad protkaný vtipnými scénkami z nemocničního prostředí, plný známých
melodií a písniček, s výpravou více než 70 kostýmů a divadelní
scénou - to je ,,NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY,,.
Vstupné: 310,- Kč v předprodeji, v den akce 330,- Kč.
Délka představení cca 120 minut + přestávka.

Čtvrtek 22. října od 19.30 hod.

ZÁBAVNÝ POŘAD

V divadelním sále se uskuteční nový celovečerní zábavný
program Lukáše Pavláska

KDO NEPLÁČE, NENÍ ČECH
90 minutová one man show s podtitulem Češi, alkohol a Rock
and roll je klasickou standup comedy. Jen komik a mikrofon.
Dozvíte se, který národ je nejlepší na světě, kde začíná zóna
debilů, proč pití prospívá naší civilizaci, co pít když chcete, aby
se vám narodil Václav Klaus, povíme si jak strávit pořádnou dovolenou, kterou nám pokazí dámská jízda, sestavíme si nekompromisní punkovou kapelu, rozebereme si některé lidové písně
a nakonec si všichni společně zazpíváme o tom, co nám leze na
nervy, protože správnej Čech
není nikdy spokojenej...
Lukáš Pavlásek patří mezi
průkopníky a nejvýraznější
tváře české standup comedy,
natočil desítky výstupů do
pořadů Na stojáka a Comedy club a absolvoval stovky
vystoupení. Jeho celovečerní
speciál je esencí toho nejlepšího z jeho tvorby.
Uvádí Agentura AURA-PONT.
Vstupné: 200,- Kč.
Délka představení je cca 90 minut + bez přestávky.

Neděle 25. října od 15 hod.

PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší diváky jsme připravili muzikálové
pohádkové představení Dany Bartůňkové

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ

Úterý 20. října od 18 hod.

KONCERT

Do divadelního sálu KDJS Vás zveme na tradiční podzimní

UČITELSKÝ KONCERT ZUŠ
V pestrém hudebním programu zazní tradičně široké žánrové
spektrum hudby – od klasiky, přes pop a swing až po rockovou hudbu. Připravena jsou vystoupení sólistů a pochopitelně
i několika hudebních seskupení. Jednotlivé skladby českých
i zahraničních autorů zazní v orchestrálních či zpívaných provedeních a aranžérsky za většinou skladeb je podepsán skvělý
kytarista, skladatel, aranžér a pedagog Pavel Fořt. Mimo učitelů místní ZUŠ vystoupí i někteří hudební hosté či bývalí učitelé
…, Koncertem bude provázet nová moderátorská dvojice Jan
Zdeněk a Jan Štemberk.
Vstupné: 120,- Kč dospělí, děti do 15 let 80,- Kč.
Délka koncertu cca 80 minut bez přestávky.

…V ledovém království na konci světa žije zlá Sněhová královna, která má srdce z ledu. Jednoho dne, když se prohání jako
mrazivá meluzína nad Královstvím slunce, zahlédne prince
Gaje, který si ze sněhu staví sněhuláka. Jeho mladší sestřičky
Ela a Any si z bratrovy nešikovnosti dělají legraci…a tak, když
mu Sněhová královna nabídne náruč stříbrného prachu a celé
království z ledu, očarovaný Gaj se nechá unést
do jejího království. Jeho
náhlé zmizení trápí obě
sestřičky, které se ho vydají se sněhulákem Olíkem hledat. Cestou zažijí
mnohá
dobrodružství
a potkají se s pohádkovými bytostmi, které nikdy
předtím neviděly…
Vstupné: 90,- Kč.
Délka představení
cca 60 minut
bez přestávky.

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program říjen 2020
Pondělí 26. října od 19.00 hod.
KONCERT

Jedna z největších hvězd české populární hudby,
držitelka Diamantové desky Supraphonu
a devítinásobná Zlatá slavice

HANA ZAGOROVÁ,
vystoupí se svým dlouholetým kolegou PETREM REZKEM,
s nímž natočila řadu duetů jako např. Duhová víla, Ta pusa je
tvá, Dotazník či Vánoční tajemství. Na koncertu je bude doprovázet skupina Boom! Band Jiřího Dvořáka.
Zpěvačka, textařka, herečka a moderátorka Hana Zagorová se
stala během své pěvecké kariéry druhou nejúspěšnější držitelkou ocenění Zlatý slavík v kategorii zpěvačka v historii (po Lucii
Bílé), když získala devět Slavíků v řadě v letech 1977 až 1985.
Nazpívala již přes 880 písní a získala řadu prestižních cen za
hudbu a zpěv. V roce 2015 byla uvedena v rámci hudebních
cen Anděl do síně slávy.
Ačkoli se dá říct, že mezi nejoblíbenější písně od ní se všeobecně řadí především písně
staršího data (např. písně
Studánko stříbrná, Maluj
zase obrázky, Málokdo ví,
Hej, mistře basů, Rybičko
zlatá, přeju si, Za každou
chvíli s tebou platím, Je
naprosto nezbytné atd.),
Hanka pokračuje i nadále
v produkci nových nahrávek, které také uslyšíme.
Vstupné: 490,až 690,- Kč.
Délka představení
cca 100 minut
+ přestávka.

Čtvrtek 29. října od 19.30 hod.
PŘEDPLATNÉ - DIVADLO

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

COMMEDIA FINITA

Ema Destinnová- mimořádně nadaná operní pěvkyně světového formátu, která v Čechách neobstála. Viktorie Hradská mistrně vykreslila poslední léta života velké pěvkyně, které trávila
v Čechách, očima čtyř žen – očima učitelky hudby, uklízečky,
placené společnice a komorné. Čtyři monology plné závisti,
žárlivosti, nepochopení, v podání známých hereček, nám vtipnou formou ukazují stále přítomnou českou malost, která potírá velké talenty…
Představení je velice úsměvné a navíc s autentickými ukázkami
světových árií operní zpěvačky. Tak trochu nastavené zrcadlo
české povahy.
Hru uvádí Divadelní společnost Karla Soukupa - hrají: Učitelka
zpěvu: Kateřina
Macháčková, Uklízečka: Lucie Kožinová, Kamarádka:
Valerie Zawadská,
Komorná: Anna
Kulovaná, Pořadatel: Karel Soukup
Vstupné: 320,- Kč.
Délka představení
je cca 100 minut +
přestávka.

VÝSTAVY
Do 7. října 2020 bude možno zhlédnout první výstavu nové
kulturní sezony 2020/2021, kterou je výstava obyvatelky
nedaleké obce Líchovy OLGY PÍRKOVÉ a má poetický název

MOJE DUŠE.

Jak sama autorka říká – je to „kreslení forem a poezie“. Jste
srdečně zváni ke zhlédnutí výtvarných děl.

PLÁNOVANÉ AKCE NA LISTOPAD 2020
5.11. - 10.11. MRAVNOST NADE VŠE
Divadlo (5x)
ČT 12.11. 4TET				
Koncert
NE 15.11. O KLUKOVI Z PLAKÁTU
Pořad pro děti a rodiče
PO 16.11. ŽEBRÁCKÁ OPERA		
Divadlo
ČT 19.11. ŽIVÁ SLOVA JOSEFA SUKA
Předplatné slova, hudby a poezie
NE 22.11. TADY BYDLÍM JÁ
Divadlo
ÚT 24.11. VĚRA MARTINOVÁ
Koncert
ČT 26.11. BLUE ORCHESTRA		
Koncert
PO 30.11. BOSÉ NOHY V PARKU
Divadlo - předplatné

DÁLE PŘIPRAVUJEME NA ROK 2020

ADVENTNÍ PROGRAM ZUŠ /pořad ZUŠ Sedlčany/, J.A.NÁHLOVSKÝ + P. ŠTROS /zábavný pořad/, POHÁDKY NA VÁNOCE /
pro děti a mládež/, J.J.Ryba – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ /koncert/,
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA /pro děti a mládež/, VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU VÁCLAVA MARKA A LEONA MACHÁLKOVÁ
/koncert/,…

VÝSTAVA KRESEB
LIDMILY SUNEGOVÉ

bude od 12. října 2020 nainstalována v Koncertním sále KDJS.
Sama autorka Vás zve k návštěvě výstavy těmito slovy:
„Jmenuji se Lidmila Sunegová, je mi 80 let a chtěla bych Vám
představit výstavu svých kreseb. Mé životní koníčky byly
BALET ( statistka v Národním Divadle ), DIVADLO a KRESBA. Jsem
vystudovaná zdravotní sestra a proto je polovina mých kreseb
z lékařského a zdravotnického prostředí, (lékaři, zdravotní sestry, pacienti) a polovina z doby, kdy jsem působila jako civilní zaměstnanec u ozbrojených složek. Dvě výstavy jsem měla
v Praze na klinice, nyní předkládám výstavu jako režisérka Sedlčanského ochotnického divadla (od roku 2005). Při režijní práci
využívám kresbu pro návrhy některých plakátů nebo scénografií divadelních představení. Zájem a určitý talent pro kresbu
jsem zdědila po své mamince, jejíž jméno – Libuše Kazdová
– si mnozí ze starších občanů vybaví a která se podílela svými
kresbami v mateřské školce a spolku zahrádkářů”.
Výstavy jsou přístupné v KDJS v Sedlčanech – v pracovní dny
v době od 8.00 do 16.00 hodin a při každé večerní kulturní akci.

KINO

SEDLČANY

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program říjen 2020
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 2. října ve 20 hod.

pátek 23. října ve 20 hod.

film Austrálie – drama/komedie (2020), rež. S. Murphy, 118 min.

film Slovensko – dokument (2020), rež. M. Slobodník, 104 min.

NEŽ SKONČÍ LÉTO

Život je krásný i proto, že se nedá naplánovat. Když se šestnáctiletá
Milla zamiluje do průšviháře Mosese, je to pro její rodiče noční
můra. První setkání s láskou ale probouzí v nemocné Mille novou
chuť do života a její energie a touha objevovat brzy otočí celou rodinu vzhůru nohama. Milla začne svému překvapenému okolí ukazovat, jak prožít každou minutu naplno. Hraje E. Scanien, T. Wallace
a další.
Vstupné 100 Kč. Do 12 let nevhodné.

sobota 3. října ve 20 hod.

VZPOMÍNKY NA ITÁLII

film Anglie – romantická komedie (2020), rež. James d‘Arcy, 94 min.

Romantická komedie s vůní Toskánska, ve které se L. Neeson jako
londýnský umělec vrací spolu s dospělým synem (M. Richrdson)
do Itálie, aby tu prodali jejich starý rodinný dům. Čekají tu na ně
překvapivě náročné opravy staré kamenné vily, spousta slunce,
víno, opravdové spagetti a také jedna krásná a sympatická majitelka místní restaurace.
Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 9. října ve 20 hod.

DISCO

film Norsko – drama (2020), rež. J.M. Syversen, 94 min.

Na povrchu se všechno zdá být perfektní. Mirjam je devatenáctiletá
teenagerka, která jde příkladem ať už jako mistryně světa v disco freestyle tancích, nebo jako chlouba moderně působícího evangelického hnutí Friheten. Pod ideální maskou ale prožívá Mirjam duchovní
i fyzickou úzkost, kterou jí působí dospívání, problémy v rodině a tlak
okolí. Hraje J. Frida a další.
Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

sobota 10. října ve 20 hod.

ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC

film Česko – komedie (2020), rež. J.D. Novák, 99 min.

Čenda (K. Zima) s Janou (P. Hřebíčková) nemají v životě na růžích
ustláno. Oba jsou nezaměstnaní, Čenda má dluhy všude, kam se podívá. To ale změní farářem požehnaný loterijní tiket. Pohádková výhra
176 milionů korun otevírá dvojici dveře do velkého světa neomezených možností, ale také ke spoustě nových či staronových kamarádů,
kteří by si z výhry rádi ukrojili pořádný kus... Vstupné 100 Kč. Přístupný.

pátek 16. října ve 20 hod.

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

film Česko – romantický (2020), rež M. Ferencová, 107 min.

Natálie (P. Hřebíčková) je šťastná svobodná třicátnice se skvělou kariérou a dlouholetou nejlepší kamarádkou Simonou (T. Dyková), které
se právě obrátil život vzhůru nohama. Tuhle pachuť zažene seznámením s výstředním umělcem Viktorem (Janko Popović Volarić),
pro kterého se stává múzou. Film natočen podle knižní předlohy
spisovatelky Evity.
Vstupné 90 Kč. Do 15 let nepřístupné.

sobota 17. října ve 20 hod.

AVA: BEZ SOUCITU

film USA – akční thriller (2020), rež. T. Taylor, 96 min.

Hollywoodská hvězda J. Chastain jako elitní nájemná vražedkyně
Ava. Je sexy, smrtonosná a od své tajné organizace dostává ty nejvybranější zabijácké úkoly. Jedna operace ale nedopadne dobře
a Ava se ocitne na útěku a na mušce svých bývalých kolegů. Dále
hrají C. Farrel, J. Malkovich.
Vstupné 90 Kč. Do 15 let nevhodné.

AFRIKOU NA PIONÝRU

Cesta napříč africkým kontinentem na legendárních a hodně starých
motorkách Jawa Pionýr. Celovečerní road movie je ještě bláznivější
a odvážnější výprava, než jaké známe díky žlutým trabantům Dana Přibáně. Hrají M. Slobodník, M. Duranský a další. Vstupné 90 Kč. Přístupné.

sobota 24. října ve 20 hod.

ŽENSKÁ POMSTA

film Česko – komedie (2020), rež. D. Rapoš, 88 min.

Na skupinové psychoterapii se u doktora Wágnera setkají tři ženy
zralého věku. Liší se sice profesí i povahově, ale mají stejný problém.
Jejich deprese a trápení mají totiž společného jmenovatele: nevěru
manželů, kterým obětovaly desítky – často i nelehkých – let společného života.
Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 30. října ve 20 hod.

NA STOJÁKA V KINĚ

film Česko – komedie (2020), 90 min.

Nejzábavnější podzimní nabídka kin proběhne Na stojáka a v úplně
novém formátu 17D. 17 debilů a mikrofon. Parta komiků připravila
jeden jediný a nikdy neopakovatelný speciální večer, nabitý humorem
„Na Stojáka v kině“. Hrají I. Pazderková, L. Pavlásek, R. Nedvěd, E. Kočišová, A. Elbel, K. Hynek a další. Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

sobota 31. října ve 20 hodin

CASTING NA LÁSKU

film Česko – romantická komedie (2020), rež. E. Toulová, 83 min.

Ústřední postavou romantické komedie je neúspěšná herečka Stela Nebeská, která s blížící se čtyřicítkou zjišťuje, že velkou díru do světa už asi
neudělá. Ztrácí angažmá v divadle a po kariérním neúspěchu přichází
i osobní – manžel jí začne podvádět a ani se to nijak moc nesnaží skrývat...
Hraje T. Petrášková, J. Řezníček a další. Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

neděle 18. října v 15 hod.

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

film Česko – dobrodružný, rodinný, pohádka (2020), rež. P. Kubík, 112 min.

Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se má naplnit v den
Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce. Avšak ve
chvíli, kdy zajde poslední sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno,
princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase. Hraje N. Germani,
E. Křenková a další.
Vstupné 90 Kč.

FILMOVÝ KLUB

čtvrtek 15. října ve 20 hod.

BÍLÝ RÁJ

film Československo (1924), rež. Karel Lamač, 70 min.

Po roce vás opět čeká projekce němého snímku s originálním hudebním doprovodem kvarteta Uvěřitelno - (Jan Mára, Radek Melša,
Šimon Bilina, Olga Šafrová)! Tentokrát doprovodí melodrama Bílý
ráj. Pod filmem je podepsaný jeden z nejvýraznějších tvůrčích týmů
v počátcích československé kinematografie, který tvořil režisér a herec Karel Lamač s kameramanem Ottou Hellerem a herečkou Anny
Ondrákovou.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program říjen 2020
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.

od 2.10. - 4.11.2020
VÝSTAVA

INFERNO

– výstava fotografií amatérského fotografa
Tomáše Vodenky.
Vernisáž se uskuteční v pátek 2. 10. 2020 od 18.00 hod.
Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 2. 10.
2020 do 4. 11. 2020.
„Má smysl v dnešní době fotit? Není již fotografů příliš? Vždyť
snad vše bylo nafoceno... Toto mohou být otázky, které nás
napadnou před uchopením fotoaparátu do ruky. Existuje ale
správná odpověď? Troufám si říci, že ne. Každý může fotografii
vnímat jinak. Může pro nás být vzpomínkou na nějaké hezké
chvíle nebo naopak špatné období. Také to může být jediná
hmatatelná vzpomínka
na blízké osoby. Tohle
by především platilo pro
vlastní fotografie. Jde
tyto různé pocity vnímat při prohlížení cizích
snímků? Pojďme to společně vyzkoušet.
Výstavu jsem záměrně
pojmenoval
Inferno.
Toto slůvko můžeme
přeložit jako peklo nebo
podsvětí. Díky moderním technologiím úprav
můžeme
jednoduše
změnit náladu fotografie
a vytvořit tak negativní
pocit sálající ze snímku.“

Pátek 30. října od 18 hod.
ČTENÁŘSKÝ KLUB

DVeře K… (Diskusní Veřejný Klub)
– otevřený diskusní klub, který se zabývá četbou, místem kde
žijeme, regionálními osobnostmi, ale také problémy, které nás
trápí.
Říjen věnujeme ženám – spisovatelkám.
Setkání nese název

SPISOVATELKA A JEJÍ KNIHA.

Oslovila vás v poslední době kniha některé spisovatelky?
A proč? Čtete raději ty současné nebo vás oslovují knihy spisovatelek z dávných dob?
Přijďte si popovídat nebo jen tak posedět.
Diskusi moderuje Blanka Tauberová.

TÝDEN KNIHOVEN 2020

– Knihovny jako centra celoživotního vzdělávání:

PROGRAM:
5. 10. 2020 – 11. 10. 2020: Přihlašování čtenářů zdarma –
Bez vás všech by žádná veřejná knihovna nebyla, ani ta naše
sedlčanská! Všem novým čtenářům bude v Týdnu knihoven
odpuštěn administrativní poplatek na půl roku.
5. 10. 2020: Odstartování 17. ročníku Čtenářské ligy. „Fakt
hustý týpci“ je název letošního ročníku dlouhodobé čtenářské
soutěže Čtenářská liga, která startuje již posedmnácté právě
v Týdnu knihoven. Od října do května mají děti možnost soutěžit a sbírat body. Body lze získat za správné vrácení knih, za
vyprávění přečteného, za zpracování úkolu pro daný měsíc, ale
také za účast na nejrůznějších akcích knihovny. Úspěšní ligaři
s námi nocují při Noci s Andersenem, na konci školního roku
dostávají knižní odměny a v září s námi hrají fotbal proti týmu
spisovatelů a ilustrátorů.
Přijďte a zkuste to, nemáte co ztratit!
5. 10. 2020: Zahájení zimního semestru Virtuální univerzity
třetího věku (pro přihlášené).
10 hod. Rituály evropských královských rodů
13 hod. Včelařův rok
6. 10. 2020: Krčínova slavnost pro absolventy 1. tříd
2019/2020 (1. ZŠ Sedlčany): slavnostní uzavření celoročního
projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Společně se
sedlčanskými druháky, jejich rodinnými příslušníky a s jejich
učitelkami slavnostně zakončíme 1. ročník základní školy, který
byl velmi netradiční…
Jan Amos Komenský – interaktivní výukový program o Janu
Amosi Komenském a jeho díle, určený pro 2. stupeň ZŠ. Možno
předem objednat u knihovnice Mgr. Aleny Budkové.
František Běhounek – český fyzik, akademik, profesor, spisovatel, autor odborné literatury pro mládež a také „fakt hustý
týpek“. Interaktivní výukový program pro družiny ZŠ.
Možno předem objednat u knihovnice Jany Roškotové.
Užijte si s námi Týden knihoven 2020

KVÍZOVÁNÍ
KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY
PRO DOSPĚLÉ
Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit
vědomostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc máme 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 října: Čím jsou / Čím byli?

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program říjen 2020

PROGRAMY
NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ
PRO VEŘEJNOST

HAJÁNEK
Středa 7. 10. 2020 od 17 hod.
Středa 14. 10. 2020 od 17 hod.
Středa 21. 10. 2020 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si budeme číst z knihy Stromové
pohádky od Jany Burešové.
PÁTEČNÍ ODPOLEDNE
Píšu, píšeš, píšeme
Pátek 2. 10. 2020 od 13 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žákem 1. stupně základní školy? Chceš se podělit o své zkušenosti a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď!
KLÍČÍME (0-3 roky) – Dopolední programy pro rodiny s dětmi
Pondělí 12. října 2020 od 10 hod.
Kolik pater má strom?
Dopolední program pro rodiny s menšími dětmi inspirovaný
stejnojmennou knihou Jörga Hilberta. Veverčák a jeho kamarádka sovička vás zábavnou formou seznámí s obyvateli vysokého stromu – panem Datlem, paní Holoubkovou, panem
Hromádkou, paní Žabičkovou.
Pondělí 26. 10. 2020 od 10 hod.
Soví kamarádi
Výtvarná dílna pro rodiny s menšími dětmi.
Sobota 17. 10. 2020 od 10 hod.
Čtení pro miminka v bříšku (prenatální komunikace)
Zveme budoucí rodiče na příjemně a užitečně strávený čas
s knížkou v knihovně.

KLUBY
V KOMUNITNÍM CENTRU
Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které
v tomto centru působí, může navštěvovat úplně každý a od nového školního roku zase zahájí svoji činnost.
Můžete se přijít třeba i nezávazně poradit…
Fotografování – FotoFlegmatici Sedlčany: 25. 10. 2020 od
18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: schází se každé
pondělí, v rámci klubu probíhá cvičení Qigong – od 17.30
do 18.30 hod. pouze pro ženy, od 18.30 do 19.30 hod. pro
ženy i pro muže.
Klub pro seniory (Mnémé): 7. 10. a 21. 10. 2020 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: 3. 10., 17. 10. a 31. 10. 2020 od 9 hod.
Patchworkový klub: schází se každý čtvrtek od 15 do 17 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro
děti): schází se každé pondělí od 15 a 16 hod.

DALŠÍ ŘÍJNOVÉ AKCE
PŘEDNÁŠKA

Pátek 23. 10. 2020 od 18 hod.

KOŘENY ČESKÉ POVÍDKY
A JEJÍ CESTA K MODERNĚ
– přednáška pro veřejnost literárního vědce a pedagoga
PhDr. Pavla Šidáka, Ph.D.
Přednáška shrne žánrové a formální proměny povídky v průběhu 19. století. V celém jeho průběhu patřila povídka k žánru
oblíbenému, měnila se však její funkční role a také se radikálně proměňovala její témata – tak, aby na konci stála moderní
povídka realistická na straně jedné a moderní povídka směrů
konce století na straně druhé.
LISTOVÁNÍ
Úterý 20. 10. 2020 od 19.30 hod.

SOBĚSTAČNÝ

(Zuzana Dostálová)
– LiStOVáNí v podání herců Markéty Lánské a Jiřího Resslera (alt. Lukáš Hejlík) a setkání se spisovatelkou a violoncellistkou Zuzanou Dostálovou
Štěpánovi je jedenáct a celý jeho svět závisí na dospělých. Jenže co si počne ve chvíli, kdy se jeho táta nejspíš zbláznil – odstěhoval se, nechal si narůst plnovous a z kalhot mu koukají
kotníky. Tátova nová přítelkyně nemá Štěpána moc v lásce,
přijde si nadbytečný. Jeho máma vzdychá, šetří úplně na všem
a vypadá to, že jí není dobře. Štěpán si proto přeje hlavně jednu věc – co nejrychleji vyrůst a být soběstačný. I když je tu hlavním hrdinou Štěpán a jeho čtyři roky života, je to především
sonda do světa dospělých.
- knihu v roce 2020 vydalo nakladatelství Paseka, možnost
zakoupení po představení
- o knize: https://www.kosmas.cz/knihy/268503/sobestacny/
- reportáž Česká televize: https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/3168021-otec-odchazi-matka-se-trapi-syn-touzi-byt-sobestacny-roman-vypravi-o-rozvodu-rodicu
Vstupenky za 150,- Kč v předprodeji v knihovně.

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
A ZAHÁJENÍ ADVENTU
V SEDLČANECH ANEB DALŠÍ
ZE SEDLČANSKÝCH REKORDŮ
Čas neúprosně utíká a my již počtrnácté připravujeme Den
pro dětskou knihu a s ním i letošní rekord a zahájení Adventu
v Sedlčanech. Letošní rok prožíváme opravdu zvláštně, a tak je
možné, že se toto setkání nebude moci uskutečnit v rozsahu,
na který jsme společně zvyklí. Vše se bude odvíjet od epidemiologické situace.
Pokud to bude možné, setkáme se v sobotu 28. 11. 2020
v odpoledních hodinách na sedlčanském náměstí. Tentokrát se
pokusíme získat rekord na téma Nejvíce lidí s koledou (noty,
zpěvník, CD…). Dále si užijeme rozsvícení vánočního stromu
a také adventní průvod.
Sledujte prosím, listopadovou Radnici, ve které oznámíme, zda
a v jakém rozsahu se tato akce uskuteční.

MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY - program říjen 2020
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

od čtvrtka 24. září

od čtvrtka 24. září

VÝSTAVA

VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany ve spolupráci se Zeměměřickým
úřadem pořádá výstavu

„TRIANGULAČNÍ VĚŽE
SEDLČANSKA A OKOLÍ“.
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MĚSTSKÉ MUZEUM V SEDLČANECH A ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA VÝSTAVU

Ě

Výstava návštěvníkům nabízí ukázky triangulačních věží, které sloužily geodetům pro měřické práce. Současnou podobu
geodetických bodů prezentují fotografie a technické nákresy.
Součástí expozice je také unikátní dvoumetrový model triangulační věže, měřický fotokoutek a herní prostor s mapovou
tematikou.
Výstavu můžete navštívit do neděle 22. listopadu 2020.
Vstup zdarma

ZÚ

TRIANGULAČNÍ
VĚŽE
SEDLČANSKA A OKOLÍ

24. 9. – 22. 11. 2020

MĚSTSKÉ MUZEUM
V SEDLČANECH
www.muzeum-sedlcany.cz
OTEVÍRACÍ
DOBA

září: út-ne 9-16 hod. (st do 17 hod.)
říjen a listopad: út-pá 9-12 hod. a 13-16 hod., ne 13-16 hod.

Městské muzeum Sedlčany a KDS Sedlčany
pro Vás připravily výstavu

„70 LET KDS SEDLČANY“.

Na konci letošního roku uběhne 70 let od založení KDS Sedlčany. Na výstavce v městském muzeu si můžete toto
výročí od čtvrtka 24. září
s námi připomenout. Můžete vidět zakládací listiny
družstva, portréty zakladatelů i fotografie z výroby
a každodenního života
v KDS. Výstava prezentuje
i průřez nožířskými výrobky
od 50. let minulého století
do současnosti.
Vystavené materiály simůžete prohlédnout do
neděle 22. listopadu 2020.
Vstup zdarma

čtvrtek 22. října od 19 hod.
VEČER PŘI SVÍČKÁCH

VEČER SE ZPĚVÁKEM
A KLAVÍRISTOU HONZOU JAREŠEM

Vystoupení mimořádně disponovaného zpěváka, výborného
klavíristy, jediného nevidomého absolventa Pražské konzervatoře a dvanáctinásobného vítěze hitparády Českého rozhlasu.
Honza předvede vlastní
repertoár a rovněž známé skladby české i světové populární hudby.
Vstupenky v předpatří mezi pozoruhodné osobnosti
prodeji na pokladně
Večer
současné hudební scény.
muzea.
Zakoupené při svíčkách
vstupenky na zrušené čtvrtek 22. října
od 19 hodin
představení, které se
vstupné 100 Kč
Vstupenky v předprodeji na pokladně muzea
mělo konat 12. března Vstupenky
z původního termínu 12. března zůstávají v platnosti.
2020, zůstávají v plat… hudba je lék,
doktorem duší,
nosti.
nedá se vidět,
Vstupné 100,stačí dvě uši…
Délka cca 90 minut.
Mimořádně disponovaný zpěvák, výborný klavírista,
dvanáctinásobný vítěz hitparády Českého rozhlasu
a jediný nevidomý absolvent Pražské konzervatoře
v historii této školy.
Honza vystupuje sólově nebo s doprovodnou kapelou.
Vedle vlastního repertoáru prezentuje rovněž známé
skladby české i světové populární hudby.

PŘIPRAVUJEME VEČER PŘI SVÍČKÁCH:

Vystoupení zpěváka VLADIMÍRA MERTY
– pátek 6. listopadu od 19 hodin.
Vstupenky na představení jsou v prodeji v pokladně muzea.

Ve státní svátek ve STŘEDU 28. října
je muzeum OTEVŘENÉ 9-12 a 13-16 hod.

www.muzeum-sedlcany.cz
www.honzajares.cz

HISTORIE

Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové
KOMUNÁLNÍ PODNIK – 2. část
Stavebnictví (Jiří Němeček, Jan Burian)
Kamenolom (ONV Sedlčany)
Pokrývačství (Vacek Hojšín, Vršecký Hrachov)
Pomníkářství (Karel Beran)
Knihařství (Jan Houf)
Zámečnictví (Václav Brož)
Tiskárna (Staněk a spol.)
Zámečnictví (Karel Dušek, Fr. Bareš)
Klempířství (Alois Kymla)
Truhlářství (Josef Havel)
Výroba dřevěných zátek (Šrejbrová Sedlec)
Instalatérství (Boh. Krejčí)
Stromková škola (ONV Sedlčany)
Podnik neměl žádné prostory, kde by se
soustředily sklady a soukromé, dosud používané sklady zapojených firem byly malé
a nevyhovující. Proto nebyla žádná kontrola nad používaným stavebním nářadím
a ostatním materiálem. MNV pomohl vyřešit situaci, že podniku pronajal pozemek
u potoka za mostem, kde stojí nynější stavební podnik. KNV poskytl na výstavbu 390 000
Kč, se stavbou byla sice spojena řada obtíží,

přesto se však podařilo stavbu dílny a ohrazení dokončit. Vedení podniku v roce 1950:
Fr. Zeman, správce podniku
Dr. Jan Bazínek, právní záležitosti
Jiří Pavelka, vedoucí účetní
Bedřich Havlík, účetní
Boh. Fiala, mzdový účetní
H. Bazínková, provozní účetní
Fr. Ročáková, korespondence
J. Vystydová, fakturace
Jos. Děd, zásobování, doprava
Jos. Bareš, sklady, kontrola

Jiří Němeček, ved. stavebního závodu
Ant. Jandera, rozpočty
Jan Burian, ved. stavebního tesařství
Ant. Řezníček, stavební pobočka v Sedlci
Boh. Krejčí, sektor Kovo
Bř. Kočí, vedení kamenolomu
Mil. Blažek, vedení cihelny Sedlčany
Alois Kabát, vedení cihelny Krašovice
J. Havel, přidružená stav. výroba
Jos. David, stromková školka
Ant. Pešek, předseda závodní rady
V. Soběslavský, kádrové a pol. záležitosti

Tiskárna Sedlčany (Staněk a spol.), Havlíčkova ulice.

POKLADY Z DEPOZITÁŘE: ZVÍROTICKÉ NÁLEZY
V roce 1950 byl publikován druhý ročník
Archeologických rozhledů, v němž dr. Kudrnáč informoval o nálezu na poli u Zvírotic.
V předchozím roce tam totiž byly objeveny
popelnicové hroby z mladší doby bronzové,
na něž Státní archeologický ústav upozornili jeho sedlčanští spolupracovníci prof. Tywoniak a MUDr. Kareš. Celkem se podařilo
zachránit pět žárových hrobů. Malá část
(předměty s největší výpovědní hodnotou)
je vystavena v expozici, ale většina souboru
se ukrývá v depozitáři.
Prozkoumané žárové hroby byly orientovány v řadách ve směru od západu k východu. Popelnice byly vloženy do jam nepříliš

hluboko pod povrchem, jen pár desítek
centimetrů, a proto byly jejich horní okraje
vesměs poškozeny oráním. V amforovitých
urnách a kolem nich byly nalezeny většinou
pouze zlomky z jiných menších nádob –
střepy z baňatých zásobnic, tenkostěnných
koflíků nebo okřínů. Menší nádobky byly
tuhovány (potírání povrchu keramických
nádob grafitem před vypálením zajišťující
nepropustnost střepu, odolnost vůči ohni
a jeho pevnější a zřejmě i líbivější povrch).
Nejpozoruhodnějším nálezem byla bron-

Bronzová spona vystavená v expozici
sedlčanského muzea.

Z původních hliněných nádob se dochovala torza jejich spodních částí.

zová smyčková spona, první svého druhu
nalezená v Čechách. Lze ji datovat do nejranější doby halštatské, podobný typ spon
pochází z nalezišť v bývalých uherských zemích.
Zvírotické pohřebiště pravděpodobně
souviselo s křepenickým, které bylo zkoumáno o sedmnáct let dříve. Na polích rozprostírajících se mezi oběma nalezišti (vzdálenými od sebe jen asi 800 m) se totiž našlo
mnoho střepů z popelnic roztroušených orbou. Obě pohřebiště by měla být dokladem
početnosti lidu knovízské kultury, který
z přelidněných středních Čech postupoval
k jihu.
-pž-

Mezi nálezy jsou také ohořelé pozůstatky
lidských kostí nebo, jako na obrázku, uhlíky z bukového dřeva.

SDRUŽENÍ OBCÍ SEDLČANSKA / TOULAVA, o.p.s.
Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
další měsíc a tím pádem i další číslo Radnice. Za Sdružení vás budu informovat o Cyklostezce Sedlčany – Prčice (Krčínově cyklostezce), za Toulavu o proběhlé charitativní akci Na kole dětem Toulavou.

STAVBA KRČÍNOVY CYKLOSTEZKY SE BLÍŽÍ DO „FINIŠE“

V květnu 2019 jsme byli Státním fondem
dopravní infrastruktury informování o tom, že
jsme uspěli se žádostí o dotaci na stavbu Krčínovy cyklostezky, v listopadu jsme podepsali

Smlouvu se zhotovitelem stavby a předali jsme staveniště k zahájení prací. Nyní máme za sebou 10 měsíců realizace a blížíme se
ke zdárnému konci. Fotografie vám nabídnou malou ochutnávku
toho, co budeme moci po kolaudaci všichni využívat.

Projekt Cyklostezka Sedlčany – Prčice (Krčínova
cyklostezka) je spolufinancován z prostředků
Státního fondu dopravní infrastruktury s finančním příspěvkem Středočeského kraje.

Co nás ještě čeká v nejbližších měsících? Dokončení stavby, kolaudace stavby,
závěrečné vyúčtování dotace SFDI, Středočeského kraje, vytvoření plánu údržby
cyklostezky a vybrání firmy, zpracování projektu na přeznačení stávajících cyklotras
v návaznosti na cyklostezku, přeložení Greenway Praha – Vídeň č. 11 na cyklostezku. Do budoucna bychom rádi cyklostezku vybavili mobiliářem, vyhlídkami, cedulemi
s informacemi, pověstmi atd.

☺

CHARITATIVNÍ AKCE NA KOLE DĚTEM TOULAVOU
Za Toulavu je
mi velkou ctí, že
se můžeme podí-

let, jako spolupořadatel, na charitativní akci
Na kole dětem Toulavou. 22. srpna 2020
proběhl 2. ročník. V čele pelotonu jede
několikanásobný mistr světa i ČR v jízdě na

vysokém kole Josef Zimovčák. S cyklisty po
celou dobu cyklojízdy putuje kasička, do
které jsou vkládány příspěvky na podporu
léčby onkologicky nemocných dětí. V případě zájmu naleznete podrobnější informace
na webu www.nakoledetem.cz.

Věřím, že informace ze Sdružení i Toulavy jsou pro vás přínosem a jsem ráda, že se o ně s vámi mohu podělit. Štěpánka Barešová

☺

HVĚZDÁRNA / RŮZNÉ

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH
Většina planet se vrátila na večerní oblohu
tedy do doby, kdy po soumraku jsou pozorovatelné zejména dalekohledem hvězdárny.
Kromě Venuše, která vychází až v ranních hodinách je nepozorovatelný Merkur.
Na večerní obloze nejprve zaostříme na Jupitera, který je následován Saturnem nad jižním obzorem. Na konci měsíce se přestěhují
nad jihozápadní obzor. Pouze teleskopicky lze
sledovat Uran a Neptun.
Uran by mohl být spatřen i nevyzbrojeným
okem, jelikož jeho zdánlivá velikost dosáhne
v době opozice 5,7 mag. Při zvlášť dobrých
podmínkách bez světelného znečištění pak
dobrý zrak rozezná slabou „hvězdičku“. Druhou podmínkou pro jeho vyhledání bude
nejprve planetu vyhledat dalekohledem
a podle určeného směru vymezeného pevně
nasměrovaným tubusem dalekohledu spatříme Uran na vlastní oči. Opozice planety se
Sluncem, kdy se bude nacházet na opačné
straně oblohy než Slunce, nastane 31. října.
V průběhu října se zlepší podmínky pro
sledování objektů v pásu Mléční dráhy, která
vystupuje nad jihozápadním obzorem v souhvězdí Střelce, pokračuje přes Labuť k zenitu
a odtud ke Kasiopeji a Perseu k obzoru severovýchodnímu.
Dříve než zapadne Herkules následovaný
Lyrou vyhledáme dvě kulové hvězdokupy
M13 a M92 v Herkulu a prstencovou mlhovinu M57 v Lyře. Na východní části oblohy
upoutají pozornost galaxie M31 v Andromedě a M33 v Trojúhelníku.
Ve večerních hodinách vycházející jasná
hvězda Capella v souhvězdí vozky je doprovázena optickým jevem způsobeným lomem

nebo zcela zatažené obloze je hvězdárna uzavřena. V případě nejasných podmínek, volat
777 285 444.
Měsíc – Na večerní obloze v pátek nebo sobotu 2., 3., 23., 24., 29. a 30. října. V průběhu
října nastanou dva úplňky, a to 1. a 31. října.
Planety – Na večerní obloze Jupiter,
Saturn, Uran a Neptun.
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
světla ve vrstvách atmosféry. Okem spatříme mihotavé barevné blikání hvězdy, pokud
bude atmosféra Země při obzoru průzračná.
Vložený obrázek ukazuje sestavu dalekohledů hvězdárny, které jsou na společné
montáži původního dalekohledu Zeiss coudé
200/3000 mm. Další zrcadlový dalekohled
254/1016 mm je zapůjčený Václavem Chábem a už delší období používaný pro fotometrii proměnných hvězd ve spojení s CCD
kamerou G2-8300 zapůjčenou Františkem
Lomozem, kterého je rovněž druhý zrcadlový
dalekohled 300/1200 mm. Celou sestavu doplňuje malý teleobjektiv 80/600 mm vhodný
pro digitální fotoaparáty.

POZOROVACÍ PROGRAM
PRO VEŘEJNOST

Hvězdárna otevřena každý pátek a sobotu
od 20 hod. do 23 hod. pokud je aspoň polojasno, kdy v mezerách mezi mraky můžeme
spatřit vybrané objekty. Při větší oblačnosti

Taneční škola
Vás zve na kurz

Začínáme 4. 10. 2020
v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech
Kurz Lady Latino je zaměřen na výuku latinsko-amerických tanců
v sólové úpravě pro ženy.
Je tedy určen všem slečnám a dámám, které se chtějí naučit tančit
základní kroky a variace do tanců samba, čača, rumba a jive.

Termín konání: neděle 17:00 – 18:00 hodin
Cena kurzovného za osobu: 1.000,- Kč
Kurz obsahuje 10 lekcí.

Pro přihlášení do kurzu a další informace nás kontaktuje
na emailové adrese: tanecniskolars@gmail.com
Neváhejte, a přijďte si užít skvělou atmosféru a radost z pohybu.

Těšíme se na Vás!

FOTBALOVÉ SOUTĚŽE
Soutěže fotbalového oddílu Tj Tatran
Sedlčany se rozjely již v srpnu, ale až po
uzávěrce minulého čísla městského zpravodaje. Při pouti proběhl atraktivní „pohárový“ zápas našeho „A“ s FC Slavoj Vyšehrad. Po nedokončené jarní části sezóny
pokračují zápasy zatím bez omezení. Hraje
se na Městském stadionu Tatran a na hřišti
s umělou trávou ve Zberazské ulici (za zimním stadionem). Veškeré aktuální informace, včetně rozlosování, naleznete na: www.
fotbal.tatransedlcany.cz

INFORMACE
POBOČNÉHO
SVAZU DIABETIKŮ

Vzhledem k dalším epidemiologickým
opatřením se ruší výroční členská schůze diabetiků dne 30. září.
Informace se poskytují každou středu od 9.00 do 11.00 hod. v kanceláří
DIA. Příspěvky za rok 2021 je možno
platit v kanceláři nebo na účet. Číslo
účtu: 212042384/0300, zpráva pro příjemce – JMÉNO A PŘÍJMENÍ. Veškerá
sdělení čtěte na DIA – nástěnce v Havlíčkově ulici (nad potravinami FLOP).
Marie Mošanská

ŠKOLSTVÍ / SPORT

VZDĚLÁVACÍ DNY NA 1. ZŠ SEDLČANY
Pod záštitou AŠSK uspořádaly vychovatelky školní družiny ve dnech 3. – 6. srpna pro
žáky školy vzdělávací aktivity.
Ve dvou skupinách se sešlo 25 dětí, na
které čekal každý den zajímavý program.

Besedovaly se zdravotní sestrou a procvičily si poskytování první pomoci. Vzdělávaly
se hravou formou při řešení matematických
příkladů, češtinářských chytáků i anglických
slovíček. Svou tvořivost rozvíjely v keramické dílně. Sportovaly na hřišti i v tělocvičně.
Na Cholíně zasvětili příslušníci říční policie
děti do tajů své práce. Poslední den zajistily
paní vychovatelky pro žáky exkurzi v Domově fauny v Hrachově, kde děti absolvovaly
výukový program, prohlédly si zvířata a prošly naučnou stezkou. Na závěr vzdělávacích
dnů žáci obdrželi pamětní list a drobné odměny, odnesli si svůj keramický výrobek.
I přes počáteční nepřízeň počasí se poda-

řilo všechny plány splnit. Děti se obohatily
o spoustu zážitků a rodiče to nic nestálo,
neboť celá akce byla hrazena z fondu AŠSK.
Jitka Machačová, Jana Matoušková

NA ČASTOBOŘ SE JEDE…
Tuto informaci jsme mohli umístit na
naše webové stránky vzhledem k současné situaci až v druhé polovině srpna, vše
hrálo v náš prospěch, dokonce i počasí
a tak 1. září odjeli kluci a holky z šestých tříd
1. ZŠ Sedlčany na adaptační kurz na Častoboř. Děti tak dostaly prostor sžít se s novým
kolektivem v krásné přírodě v okolí Slapské
přehrady.
Jedná se o program, který nám pomohl
sblížit již na počátku děti s třídními učiteli
a vytvořit z nově vznikajícího kolektivu skutečnou partu. Usnadnil dětem přechod na
druhý stupeň základní školy a umožnil jim
zvyknout si na jiný přístup učitelů.
K tomu všemu nám pomáhaly principy
zážitkové pedagogiky, kooperační hry, hry
na sebepoznání a jiné techniky práce s nově
se utvářejícím kolektivem. S dětmi jsme též
absolvovali program na podporu zdravých
sociálních vazeb ve skupině.
Žákům šestých tříd i nám, pedagogům,

nová kamarádství. Při plnění úkolů a hraní
her se zdálo, že nálada ve skupinách byla
výborná, dynamika v třídních kolektivech
velmi dobře nastartovaná.
Přáli bychom všem účastníkům, aby si
principy, které na Častoboři přijali za vlastní, odnesli též do školních tříd a do života
obecně.
J. Hes, J. Jelínek, J. Koňarik a P. Stoupa

byli po celou dobu kurzu na Častoboři také
k dispozici zástupci školního parlamentu
z řad žáků devátých tříd naší školy. Šesťákům pomáhali v orientaci, s časovým harmonogramem a nám učitelům s přípravou
a realizací jednotlivých aktivit. Deváťáci tak
měli možnost nahlédnout na práci učitele
také z druhé strany.
Na Častoboři vše klapalo tak, jak má. Děti
se rychle poznaly, ztratily ostych a vznikala

HOKEJOVÝ TURNAJ
Na zimním stadionu začal již 16. ročník
turnaje hobby hokejistů „O Pohár starosty
města“ vhozením úvodní „bully“ starostou
města Sedlčany panem ing. Miroslavem
Hölzelem a to sobotním zápasem 5. září od
14 hodin mezi Tj Slavoj Obecnice a Ševci
Nový Knín.
Minulý ročník nemohl být dohrán, kvůli
výjimečnému stavu z důvodu šíření nemo-

ci „Covid 19“. V začátku nového ročníku
byly předány „prezidentské“ poháry za základní část nedohraného ročníku. Věříme,
že i přes přetrvávající hrozbu koronavirové
pandemie se právě rozehraný turnaj dohraje podle plánu a na přelomu března a dubna 2021 se uskuteční finále.
Podrobné informace aktuálně na: www.
stadionsedlcany.cz

ŠKOLSTVÍ / RŮZNÉ

ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ U VODY
Je středa 2. září 2020, 14 hodin a v poklidném areálu Rekreačního střediska U Candáta
na Oboze nedaleko Sedlčan začíná být živo.
Ne, nejsou to rekreanti, v prvním zářijovém
týdnu je kemp už druhým rokem vyhrazen
žákům – nováčkům sedlčanského gymnázia
a obchodní akademie. Po chutném obědě
a poledním odpočinku se scházejí na zeleném prostranství mezi chatkami na břehu řeky. Mnozí z nich se setkali poprvé jen
o den dříve, při příjezdu do této malebné vltavské zátočiny, kde společně se svými učiteli
zahájili nový školní rok v nové škole.
Rozbíhá se již druhé odpoledne školy
v přírodě, oficiálně zvané adaptační kurz. Je
vidět, že mladí lidé se už stačili aspoň trochu okouknout, přinejmenším poznají, kdo
patří do jejich třídy. Středeční odpoledne je
pobytu venku opravdu nakloněno. Zlatavé
slunce je v plné síle a ozařuje travnatý břeh
i tichou řeku, v jejíž hladině se zrcadlí skály

na protější straně. Žáci se dělí do skupinek
a hledají stanoviště pro svůj odpolední program. Přítomní dospělí, třídní učitelé, vyučující, zdravotník, psycholog, dopíjejí svou odpolední kávu, zakrývají nedojedený zbytek
koláče před dotěrnými vosami a vyrážejí ke
svým svěřencům. Nováčky z 1.G a 1.OA čeká
preventivní program s názvem Etika a třídní kolektiv, realizovaný lektorem neziskové
organizace ACET ČR. To, co zní možná složitě, se týká základních principů komunikace
v mezilidských vztazích. Podání ruky, pozdrav, pohled do očí, umění naslouchat, úcta
k druhým, ale i k sobě … Studenti, sedící
v kruhu na trávě s řekou za zády, plní zdánlivě jednoduché úkoly. Jak náročné však pro
nováčky v třídním kolektivu mohou být!
Obsazena jsou i další stanoviště – molo
u řeky, prostor u hřiště, lavičky a stolky pod
přístřeškem. Tam všude se noví žáci seznamují se základy budoucích předmětů, dnes
jsou to přírodní vědy a hudební výchova. Na nejmladší žáčky, primánky, fungují
spolehlivě soutěže o cenu.
Nikoho nepřekvapí, že vítězů je více, vždyť snaha se
také cení. A paní učitelka má
sladkou odměnu zkrátka pro
každého. Molo připoutané
k břehu obsadili kvintáni.
Pohodlně se rozložili po
umělém povrchu pontonu
a právě se nechávají houpat

vlnami rozpoutanými projíždějícím člunem.
Šplouchající voda příjemně smáčí nohy několika z nich. Takhle by mohla probíhat výuka, proběhne hlavou mnohým. Nejsou tu
pravými nováčky a umějí v tom chodit. Seznámili se již před čtyřmi lety, tehdy ještě na
Častoboři, a rozhodně nejsou plaší. Však tu
mají i svou důležitou roli. Pomáhají připravovat program pro své mladší spolužáky,
a vlastně i vrstevníky. A jejich seznamovací
aktivity se líbí všem, i učitelům.
Ve čtyři hodiny zazní pomyslný zvonek, studenti se rozcházejí, učitelé naopak scházejí.
Je čas na svačinu. Od jídelny se vracejí spokojené tváře, jogurt nebo meloun jsou příjemným osvěžením pro každého. Studentka
letošní 1.OA, Bára, na tričku má ještě cedulku
se jménem, není zaskočena dotazem. „Jak se
ti tady líbí?“ Po krátkém zamyšlení odpovídá:
„Všichni jsou tu tak milí. Spolužáci a učitelé
taky“, a přidává se ke dvojici špitajících dívek.
Její dojem potvrzuje i pohled k chatkám učitelů. Úsměvy a hlasitý smích svědčí o dobré
konstelaci. A souhra vyučujících se odráží i na
pohodě dětí.
Ale den ještě zdaleka nekončí. Na molu se
už usazují nejmladší žáci se svým učitelem
hudební výchovy a od vody se klidným podvečerem nese zvuk houslí a kytar. Večer zazáří
na břehu táborák a další den dostanou všichni možnost projet se po Vltavě v pramicích či
kánoích. Září je letos sice poněkud chladné
na koupání, ale řeka vytváří příjemnou kulisu
pro tuhle školu v přírodě.
GaSOŠE

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MĚSTSKÉHO ATLETICKÉHO STADIONU
TAVERNY
Ve středu 9. září proběhlo slavnostní otevření stadionu Taverny po rozsáhlé rekonstrukci. Zúčastnilo se ho na 300 dětí, žáků
čtvrtých a pátých tříd všech sedlčanských
základních škol a studentů primy a sekundy sedlčanského gymnázia. Jako hosté se
zúčastnili zástupci města, městských organizací, ředitelé a učitelé zúčastněných
škol a zástupce zhotovitelské firmy. Starosta města Sedlčany pan Ing. Miroslav
Hölzel před přítomnými hosty promluvil
o rekonstrukci a spolu s místostarostou panem Mgr. Zdeňkem Šimečkem a za asistence jednatele zhotovitelské firmy slavnostně
přestřihli pásku, a tím oficiálně otevřeli provoz stadionu.
Následovala soutěž – štafeta 4x400m
mezi žáky a studenty jednotlivých škol.

Startovního povelu se ujal pan místostarosta a po doběhu do cíle všechny zúčastněné
obdaroval dárky z turistického informačního centra. Žáci a studenti pak vyzkoušeli
některé atletické disciplíny a víceúčelové
hřiště.
Velké poděkování patří správci stadionu,
za součinnost při rekonstrukci a péči o obnovený areál.
Atletická dráha se sektory skoku dalekého, skoku vysokého, vrhu koulí a víceúčelové hřiště je plně v provozu a připravené pro
zájemce. Fotbalové hřiště zatím přístupné
není, neboť nový trávník není ještě dostatečně zakořeněný. Travnatá plocha bude
zpřístupněna na jaře příštího roku.
Pro individuální sportování je stadion volně přístupný, pro organizované skupiny je

potřeba si čas a prostor domluvit se správcem. Více podrobných informací najdete na
webových stránkách provozovatele: www.
arealysedlcany.cz

RŮZNÉ

KAPLE TŘEBNICE
Návesní kaple v obci Třebnice není nemovitou kulturní památkou zapsanou

v Ústředním seznamu kulturních památek
ČR, ale vykazuje cenné znaky neoslohové
architektury v provedení vybočujícím z běžného průměru. Míra dochování původních
prvků je dosud značná. Kapli se zvonicí postavil A. Švagr z Dublovic v roce 1898, zasvěcení kaple není známo. Architektonické
řešení kaple má několik zajímavých analogií
ve významné slohové architektuře Sedlčanska. Její tvarosloví je blízké novorománské
úpravě původně románského kostela sv.
Jeronýma v Sedlci u Votic, který byl ve stejné době (v letech 1898-99) přestavěn podle projektu Václava Schweizera. Interiér je
bez viditelných zdobných prvků, zcela bez
původního mobiliáře. Fasády v kombinaci
okru a olivově zelené má např. barokní zámecká kaple v Radíči. Ve hmotě a hlavních
rysech výzdoby je velmi podobná návesní
kapli se zvonicí v průčelí v Růžkových Lhoticích na Benešovsku, která třebnickou kapli
časově předcházela.
Záměrem vlastníka, kterým je město

Sedlčany, byla oprava cihelné štítové římsy,
oprava vnějších a vnitřních omítek, výměna
výplní otvorů, očištění kamenných prvků,
nátěr lucerny, vybudování drenáže a okapového chodníku, prořezání koruny lípy
a pokácení dvou smrků. Práce byly provedeny stavební firmou KPS stavby, spol.
s r. o., v letech 2017 – 2018, celková cena
dosáhla 226.633,00 Kč. Interiér, který obsahoval torza mobiliáře, a byl z velké části
zcela nepůvodní, se podařilo opravit díky
místním obyvatelům – paní Zdeňce Doležalové a manželům Vondrákovým.
Obnova objektu kaple byla provedena
velice citlivým způsobem, v souladu s vyjádřením Národního památkového ústavu,
územního odborného pracoviště středních
Čech v Praze. I přesto, že se nejedná o zapsanou památku, byly prováděny kontrolní
dny za účasti zhotovitele a zástupce správního orgánu, aby byla zajištěna kontrola
nad prováděním stavebních prací.
Iva Svobodová

VÝROČÍ VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ
KAREL LADISLAV KUKLA (* 29. ledna 1863 - † 29. října 1930)
Sedlčanský novinář, spisovatel a dramatik, který dobře znal historické podzemí staré Prahy i život pražské spodiny. Příběhy vyděděnců, tuláků a dalších svérázných postav zachytil ve svých knihách
„Podzemní Praha“ a „Bahno Prahy“, podle druhé z nich byl natočen
němý film. Kukla byl také autorem několika divadelních her pro Národní a Stavovské divadlo.
JINDŘICH STEHLÍK (* 6. prosince 1905 - † 9. srpna 1991)
Akademický malíř, přezdívaný „malíř Českého Meránu“. Pocházel z Milevska, studoval na pražské Akademii výtvarných umění
u profesora Otakara Nejedlého. V jeho tvorbě převažovala krajinomalba, ale zachycoval i záběry denního života a pracovní náměty.
Vytvořil zejména cyklus obrazů z Krkonoš a jižních Čech. Byl členem Svazu výtvarných umělců Marold v Praze, jehož byl několik
let předsedou.
VÁCLAV HELLER (* 21. března 1920 - † 14. prosince 1970)
Václav Heller vyrůstal ve skautské skupině Josefa „Akely“ Mikánka. Byl učitelem, oblíbeným organizátorem a vedoucím turistických
zájezdů. V 50. letech pořádal rekreační pobyty pro děti v Krkonoších a zahraniční zájezdy do Polska, Rumunska nebo Jugoslávie.
V 60. letech se stal vedoucím odboru turistiky při TJ Tatran Sedlčany. Díky jeho činnosti vznikly dvě turistické příručky – Putování po
Sedlčansku a Turistika na Příbramsku.
Byl objevitelem a prvním budovatelem turistické a rekreační základny Častoboř, tehdy v majetku OV ČSTV, od roku 1960 ve správě
turistického odboru Tatranu Sedlčany.
Zajímavým zpestřením života na Častoboři byla spolupráce
V. Hellera s Božou Karlíkem, olympijským medailistou v kanoistice,
který tábořil nedaleko. Pod vedením zkušeného závodníka získávali

první zkušenosti s vodáckým sportem i účastníci tábora. Od roku
1962 se o Častoboř trvale staral František „Robin“ Veselý a V. Heller
pracoval jako vedoucí dětského tábora STROS Sedlčany.
V roce 1970 připravil odbor turistiky Tatranu dálkový etapový
pochod Třídenní putování Sedlčanskem. Akce měla velký úspěch
a podílel se na ní právě V. Heller. Bohužel další dva ročníky se konaly jako memoriál Václava Hellera, neboť ten náhle zemřel.
Kromě výše uvedeného byl Václav Heller aktivním členem sdružení Suk, zpíval v Pěveckém sboru sedlčanských učitelů, spolupracoval při pořádání slavných motocyklových závodů na Sedlčanské
kotlině. Jeho činnost byla bohatá, všestranná a úspěšná.
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