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V úterý 22. září navštívil naše město předseda Senátu PČR  Miloš Vystrčil. Na radnici byl pozván pan prof. Jiří Páv, 
kde z rukou předsedy Senátu převzal Poděkování za dlouhodobou práci v muzejnictví a historii regionu Sedlčanska 
a zároveň obdržel stříbrnou medaili Senátu. Předseda Senátu poté navštívil městskou nemocnici, kde byl slavnostně 
předán panel medicinálních plynů pro oddělení intenzivní péče. Toto zařízení bylo pořízeno v hodnotě 110 tis. Kč 
z vybraných prostředků Senátního klubu ODS. Iniciátorem obou akcí byl senátor Ing. Jiří Burian.



 

MĚSÍČNÍK RADNICE
Periodický tisk územního samospráv-
ného 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). 

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
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ZMĚNA Č. 1 
ÚZEMNÍHO PLÁNU 
MĚSTA SEDLČANY 

Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje 
území obce. Územní plán je vyhotovován na zákla-
dě stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Je vydáván za-
stupitelstvem obce formou opatření obecné povahy 
a zpracován na základě územně analytických podkladů, 
přezkumů a rozborů daného území. Zpracování návrhu 
územního plánu je poměrně pracný, složitý a zdlouhavý 
proces, jehož postup je jednoznačně legislativně defino-
ván. Konečný návrh před vlastním vydáním posuzuje krajský úřad. 

V současnosti platný Územní plán města Sedlčany vydalo zastupitelstvo města v únoru 
2013. V následných letech přicházely na Odbor výstavby a územního plánování Městské-
ho úřadu v Sedlčanech žádosti fyzických i právnických osob o úpravy a změny stávajícího 
územního plánu a jeho rozšíření o další pozemky využitelné zejména pro výstavbu rodin-
ných domů. V listopadu 2016 proto zastupitelstvo rozhodlo o pořízení Změny č. 1 územ-
ního plánu. Pracovníci Odboru výstavby a územního plánování zpracovali řadu podkladů, 
dokumentů a odůvodnění, které byly nezbytným podkladem pro zpracovatelskou firmu, 
Ateliér T-plan, s. r. o.  Dne 5. října letošního roku byl proces přípravy a zpracování Změny 
č. 1 územního plánu města Sedlčany završen projednáním v zastupitelstvu města, které 
rozhodlo o jejím vydání a 15. dnem po zveřejnění nabývá změna č. 1 územního plánu 
účinnosti.

Valné většině žádostí bylo vyhověno a žádosti o změny a rozšíření územního plánu byly 
akceptovány. Město tak získává další zastavitelné zóny. Rozvoj města je živý proces a již 
nyní přicházejí další požadavky na úpravy a rozšíření územního plánu. Předpokládám, 
že případnou změnu č. 2 nebudeme odkládat. Je reálné, že začátkem roku 2021 zahájíme 
přípravu změny č. 2 územního plánu a rozvoj města bude pokračovat v souladu s potře-
bami jeho obyvatel. 

Uzávěrka příštího čísla je v pátek 6.11.2020

Ing. Miroslav Hölzel 
starosta  

Do aktuálního ročníku architektonické soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2020 byly 
přihlášeny hned dvě sedlčanské stavby, a to Modernizace přestupního terminálu Sedlčany 
a Společenské centrum Sedlčany. V řadě kategorií porotci na území Středočeského kraje po-
soudili celkem 27 významných staveb, které při slavnostním vyhlášení dne 17. září v Kutné 
Hoře ocenili. Cenu veřejnosti, tedy internetové hlasování, s přehledem získala stavba Spo-
lečenského centra Sedlčany s 14 642 hlasy. Součástí prostranství u Společenského centra je 
i park Pod Nemocnicí, realizovaný městem Sedlčany v roce 2019. A právě cenu za realizaci 
veřejného prostoru tato stavba také získala. Banner s prezentací Modernizace přestupního 
terminálu Sedlčany (autobusového nádraží) v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020 
naleznete v odbavovací hale nádraží.                                                                Ing. Tomáš Langer

STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2020



VYBRANÉ KOMPETENCE A ČINNOST ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VYBRANÉ KOMPETENCE A ČINNOST ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Odbor životního prostředí Městského úřa-
du Sedlčany (dále v tomto informativním 
článku uváděno též „Odbor“) je dislokován 
v administrativní budově II. Městského úřa-
du Sedlčany na adrese Sedlčany, náměstí 
T. G. Masaryka č. p. 34, 264 01 Sedlčany. 

Většina činnosti a výkonů spadajících do 
gesce tohoto Odboru je v našich podmín-
kách (město Sedlčany) výkonem státní sprá-
vy. S dřívějším zrušením okresních úřadů 
a se změnou souvisejících zákonů tento Odbor 
vykonává i některé činnosti samosprávy, a to 
s ohledem na odbornost, která je městem 
využívána. Odbor tedy zajišťuje komplexní 
výkon státní správy obce s rozšířenou působ-
ností, pověřeného obecního úřadu a obce na 
úseku ochrany životního prostředí a souvisejí-
cích agend. Pro rozsáhlost kompetencí a spra-
vovaných agend nelze v tomto informativním 
článku uvést podrobný popis všech činností. 
Z tohoto důvodu jsou podané informace sou-
středěny na kompetence, které jsou nejvíce 
občany a subjekty práva využívány. 

Odbor životního prostředí je organizačně 
členěn na úsek Vodní hospodářství; úsek 
Ochrana ovzduší, odpadové hospodářství; 
úsek Lesní hospodářství, myslivost; úsek 
Ochrana přírody a krajiny, ochrana zvířat; úsek 
Ochrana zemědělského půdního fondu a úsek 
Administrativa. 

Pokud se týká četnosti výkonů, potom nej-
rozsáhlejší agendu vykonává úsek Vodního 
hospodářství, který má pět hlavních okruhů 
působnosti a to:

- povolování nakládání s podzemními a po-
vrchovými vodami (odběry, vypouštění, ….);

- stavby vodních děl (povolování, odstraňo-
vání, užívání, údržba,…);

- povodňovou problematiku (záplavová 
území, povodňové plány, prohlídky, ….);

- problematiku závadných látek (havárie, 
havarijní plány);

- kontrolování dodržování vodního zákona 
(vodoprávní dozory).

Při své působnosti se řídí zákonem 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně ně-
kterých zákonů ( vodní zákon), zákonem 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a  o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu (stavební zákon).

Žádosti o nakládání s vodami, stavební po-
volení, ohlášení, užívání staveb, které povo-
luje zdejší vodoprávní úřad, jsou ke stažení 
na webových stránkách města Sedlčany, na 
stejném místě lze stáhnout i žádosti o uděle-

ní souhlasu vodoprávního úřadu, o vyjádření 
a další žádosti spadající pod kompetenci vo-
doprávního úřadu. Předmětné žádosti je mož-
né si vyzvednout i v kanceláři na Městském 
úřadu Sedlčany, Odboru životního prostředí. 
Všichni zaměstnanci vodoprávního úřadu 
Vám v případě nejasností rádi pomohou. 

Mezi nejčastěji povolovaná vodní díla 
u fyzických osob náleží studny a domovní 
čistírny odpadních vod.

Studna je dle § 55 vodního zákona, vod-
ním dílem, které dle § 15 vodního zákona 
vyžaduje stavební povolení příslušného 
vodoprávního úřadu. Příslušný vodopráv-
ní úřad je Městský úřad Sedlčany, Odbor 
životního prostředí. Zároveň se stavebním 
povolením nebo společným povolením 
(územní rozhodnutí + stavební povolení) je 
nutné dle ust. § 8 odst. 2 písm. a) požádat 
o odběr podzemních vod – žádost o povolení 
k nakládání s povrchovými či podzemními vo-
dami nebo o jeho změnu pro fyzické osoby.

Domovní čistírna odpadních vod, byť se-
bemenší, je vodním dílem ve smyslu zákona 
č. 254/2001 Sb., které slouží k nakládání 
s vodami, tj. vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových nebo podzemních. K prove-
dení vodních děl, k jejich změnám a změnám 
jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstra-
nění je třeba povolení vodoprávního úřadu. 
Povolení k provedení nebo změně vodního 
díla, které má sloužit k nakládání s vodami po-
volovanému podle § 8 vodního zákona, může 
být vydáno jen v případě, že je povoleno 
odpovídající nakládání s vodami nebo se na-
kládání s vodami povoluje současně s povo-
lením k provedení nebo změně vodního díla 
(§ 9 odst. 5 vodního zákona). Zákon definuje 
vodní díla jako stavby, které slouží mimo jiné 
k nakládání s vodami. Z toho důvodu je pro 
provedení stavby (instalace domovní čistírny 
odpadních vod) nutné povolení vodoprávního 
úřadu, rovněž vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových nebo podzemních lze jen 
na základě platného povolení k vypouštění 
odpadních vod. K provedení vodních děl urče-
ných pro čištění odpadních vod do kapacity 50 
ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou 
součástí jsou výrobky označované CE podle 
zvláštního právního předpisu (§ 11 až 13 záko-
na č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů), postačí 
ohlášení vodoprávnímu úřadu. Při jejich ohla-
šování se přiměřeně použijí ustanovení sta-
vebního zákona o ohlašování staveb. 

V oblasti zemědělství je na Odboru život-

ního prostředí zajišťována agenda týkající se 
ochrany zemědělského půdního fondu. Z po-
zice obce s rozšířenou působností je udělován 
souhlas ke změně trvalého travního porostu 
na ornou půdu, udělován souhlas k použití se-
dimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních 
toků, udělováno vyjádření k návrhům tras 
nadzemních a podzemních vedení a komuni-
kací, udělován souhlas s odnětím zemědělské 
půdy ze zemědělského půdního fondu a roz-
hodováno o finančním odvodu za odnětí půdy 
ze zemědělského půdního fondu.

S ohledem na požadavky vlastníků (inves-
torů) nemovitostí a potřebu obměny dřevin 
se jeví vhodné z činnosti úseku Ochrana pří-
rody a krajiny, ochrana zvířat, připomenout 
kácení dřevin mimo les, které může probí-
hat ve třech režimech, a to bez souhlasu or-
gánu ochrany přírody, na základě oznámení 
a na základě povolení.

Bez souhlasu orgánu ochrany přírody může 
probíhat kácení ovocných dřevin, které rostou 
na pozemcích v zastavěném území, evidova-
ných v katastru nemovitostí jako druh pozem-
ku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo 
ostatní plocha se způsobem využití pozemku 
zeleň. Rovněž lze pokácet dřeviny s obvodem 
kmene menším než 80 cm měřeným ve výšce 
130 cm nad zemí, dále tzv. zapojený porost 
dřevin (keře) rostoucí na ploše menší než 
40 m2 a dřeviny pěstované na pozemcích ve-
dených v katastru nemovitostí ve způsobu vy-
užití jako plantáž dřevin.

Na základě oznámení lze pokácet ze zdra-
votních důvodů dřeviny, přičemž toto ozná-
mení se podává minimálně 15 dní před zamýš-
leným kácením, což platí i pro kácení dřevin 
z pěstebních důvodů. Je-li stavem dřevin zřej-
mě a bezprostředně ohrožen život či zdraví 
nebo hrozí-li škoda značného rozsahu – ozná-
mení se podává nejpozději do 15 dní od prove-
dení kácení, vlastník musí doložit skutečnosti 
nasvědčující tomu, že byly splněny podmínky 
pro tento postup (fotodokumentace).

Na základě povolení se provádí veškeré 
kácení dřevin nespadající pod výše uvedené 
možnosti. Řízení o povolení ke kácení dřevin 
nepodléhá správnímu poplatku. Proti roz-
hodnutí o povolení kácet dřeviny je přípustné 
odvolání. Lhůta k vyřízení žádosti je 60 dnů. 
Orgán ochrany přírody je oprávněn uložit ná-
hradní výsadbu dřevin za povolené kácené 
dřeviny.

Žádost o vydání povolení kácení dřeviny 
a oznámení kácení dřeviny musí obsahovat 
označení parcely a katastrálního území, kde 
má být kácení provedeno, situační zákres dře-
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vin na pozemku, specifikaci dřevin, které mají 
být káceny (druh, počet, obvod kmene ve výš-
ce 130 cm nad zemí) či specifikaci zapojených 
porostů, které mají být káceny (druhové slo-
žení, výměra kácené plochy) a také důvod ke 
kácení dřeviny.

Odbor životního prostředí na úseku činnos-
ti zvaném „ochrana zvířat“ pouze projednává 
přestupky na úseku týrání zvířat. Řídí se přitom 
vyjádřením Státní veterinární správy, které je 
pro něj závazné. Státní veterinární správa zjiš-
ťuje, zda je, či není zvíře týrané. Odbor životní-
ho prostředí může rozhodnout o umístění zví-
řete do náhradní péče na náklady chovatele.

Úsek odpadového hospodářství vede  
a zpracovává evidenci odpadů a způsobů na-
kládání s nimi, evidenci autovraků a způsobů 
jejich zpracování, typu, množství a způsobu 
zpracování, využití nebo odstranění elekro-
odpadu, jím vydaných souhlasů a dalších roz-
hodnutí podle tohoto zákona a na požádání 
podává informace žadatelům o sídle zařízení 
vhodných k odstranění nebo využití jimi vy-
produkovaného odpadu. Uděluje souhlas 
k nakládání s nebezpečnými odpady původci 
odpadů, který nakládá s odpady v množství 
menším než 100 tun nebezpečných odpadů 
za rok a uděluje souhlas k upuštění od třídě-
ní nebo odděleného shromažďování odpadů 
původci, který nakládá s odpady v množství 
menším než 100 tun nebezpečných odpadů 
za rok. Vydává závazné stanovisko k řízením 
podle zvláštního právního předpisu zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon), ve znění poz-
dějších předpisů, z hlediska nakládání s odpa-
dy. Zajišťuje přemístění opuštěného vozidla, 
které se nachází na území města Sedlčany 
a mimo komunikace, na vybrané parkoviště, 
popřípadě zajišťuje odstranění vozidla jako 
autovraku. 

Úsek ochrany ovzduší vydává závazné sta-
novisko k umístění, provedení a užívání stav-
by z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních 
zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu. 
Jedná se zejména o domovní kotle, krbo-
vé vložky a krbová kamna. Přijímá podněty 
a upozornění na porušování zákona a v rozsa-
hu svých kompetencí provádí šetření. Provo-
zovatelům stacionárních zdrojů, kteří neplní 
povinnosti stanovené zákonem, ukládá ná-
pravná opatření, popřípadě vydává rozhod-
nutí o zastavení provozu stacionárního zdroje. 

Z hlediska myslivosti náš správní obvod obce 
s rozšířenou působností tvoří 27 honiteb, což 
představuje 41 567 ha honební plochy. Tři ho-
nitby jsou vlastní a dvacet čtyři honiteb náleží 
společenství. Jedna honitba je využívána ve 

vlastní režii a dvacet šest je pronajatých. V ho-
nitbách máme šest bažantnic.

Státní správa myslivosti ustanovuje mysli-
vecké hospodáře, myslivecké stráže a vede 
jejich evidenci. Vydává lovecké lístky pro české 
občany a cizince. Uznává honitby a rozhoduje 
o jejich změně, registruje honební společen-
stva, vede rejstřík honebních společenstev 
a evidenci uživatelů honiteb. Rozhoduje o sní-
žení stavu zvěře zejména z důvodů škod na 
lesních a polních kulturách. Povoluje lov zvě-
ře na nehonebních pozemcích a mimo dobu 
lovu zvěře. Vydává uživatelům honiteb plomby 
na ulovenou zvěř a vede jejich evidenci. Dále 
eviduje termíny společných honů na drobnou 
zvěř a lovecky upotřebitelné psy. Rozhoduje 
o konání chovatelské přehlídky trofejí za uply-
nulý myslivecký rok (myslivecký rok je od 
1. dubna do 31. března následujícího roku). 
Zpracovává mysliveckou statistiku. Vykonává 
dozor nad dodržováním zákona o myslivosti.

Státní správa lesů dle zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích a změně a doplnění některých zá-
konů (lesní zákon), v platném znění, rozhodu-
je o prohlášení pozemků za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa, o dělení lesních pozemků, 
při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 
1 ha. Dále rozhoduje o odnětí lesních pozem-
ků plnících funkcí lesa do výměry 1 ha a o výši 
poplatků za odnětí. Vydává rozhodnutí o do-
časném omezení vstupu do lesa. Rozhoduje 
o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu 
v lesních porostech mladších než 80 let. Po-
voluje výjimky ze zákonných lhůt pro zalesně-
ní a zajištění kultur. Vydává souhlasy ke změ-
nám využití území do 50 m od okraje lesa. 
Ustanovuje lesní stráž. Uděluje nebo odnímá 
licenci odborného lesního hospodáře. Zpra-
covává požadavky na úhradu melioračních 
a zpevňujících dřevin a požadavky na úhradu 
odborných lesních hospodářů. Zajišťuje zpra-
cování lesních hospodářských osnov a vydává 
jednotlivým vlastníkům vlastnické separáty 
pro hospodaření v lese. Soustřeďuje údaje 
lesní hospodářské evidence ve správním ob-
vodě obce s rozšířenou působností. Ukládá 
opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Mezi časté výkony úseku Lesní hospodář-
ství, myslivost, náleží vydávání rybářských 
lístků. Rybářský lístek se vydává v rámci 
správního řízení pro celé území České repub-
liky na dobu neurčitou, 10 let, 3 roky, 1 rok 
a 30 dní s platností ode dne jeho vydání. Po-
kud správní orgán zcela vyhoví žádosti, vydá 
místo písemného rozhodnutí rybářský lístek.

Rybářský lístek vydává občanům České 
republiky obecní úřad obce s pověřeným 
obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel 

o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popří-
padě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho 
působnosti. Vydání rybářského lístku podléhá 
správnímu poplatku.

Žadatel vyplní formulář žádosti o vydání 
rybářského lístku, kterou doloží povinnými 
přílohami, kterými je doklad o získané kvalifi-
kaci (osvědčení, dříve získaný rybářský lístek, 
platný průkaz rybářského hospodáře, zástupce 
rybářského hospodáře nebo rybářské stráže), 
u cizinců platný rybářský lístek nebo licen-
ce vydaná v zemi, jejímž je občanem, doklad 
o zaplacení správního poplatku a doklad totož-
nosti.

Kvalifikační předpoklady nemusí dokládat 
žadatel (občan ČR nebo cizinec) o 30 denní 
rybářský lístek. Rybářský lístek je zpoplat-
něn dle zákona o správních poplatcích, a to 
např. na jeden rok částkou 100,00 Kč a na 
tři roky částkou 200,00 Kč. 

Na úseku se zároveň ustanovují rybářské 
stráže.

Za potřebné je sdělit, že Odbor životního 
prostředí pro žadatele vydává tzv. závazná 
stanoviska dotčených orgánů státní správy, 
která v sobě zahrnují stanovisko vodopráv-
ního úřadu, orgánu ochrany přírody, orgánu 
ochrany ovzduší, orgánu odpadového hos-
podářství a orgánu státní správy lesů.

Souhrnné závazné stanovisko slouží jako 
podklad pro postupy dle zvláštních záko-
nů, nejčastěji dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o stanovisko je možné podat osob-
ně na podatelně Městského úřadu Sedlčany 
(Úřadu), je možné ji taktéž podat poštou 
nebo elektronicky (datovou schránkou nebo 
s ověřeným elektronickým podpisem).

Žadatel může být zastoupen jakoukoliv  fy-
zickou nebo právnickou osobou (na základě 
plné moci, kterou je třeba přiložit). Pro vy-
jádření je třeba v tiskopisu žádosti vyplnit 
stručný popis záměru, k němuž se příslušné 
dotčené orgány v oblasti ochrany životního 
prostředí mají vyjádřit, parcelní čísla pozem-
ků a katastrální území. Je třeba také přiložit 
projektovou dokumentaci a v případě jejího 
vrácení její kopii nebo elektronickou podobu.

Žadatel si může vybrat, zda mu bude stano-
visko zasláno (poštou nebo datovou schrán-
kou) nebo si jej vyzvedne osobně (po telefo-
nické výzvě) na Odboru životního prostředí 
Městského úřadu Sedlčany nebo v podatelně.

Pro vydání stanoviska platí lhůty podle 
správního řádu (zpravidla 30 dnů od doruče-
ní žádosti).      Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník

a kolektiv Odboru životního prostředí
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Rada města Sedlčany na tomto zasedání 
přijala soubor celkem 19 specifických usne-
sení, a to v následném členění jednotlivých 
výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jed-
nání Rady města Sedlčany ze dne 2. září 2020 
(RM č. 45/2018-2022) a doplňující zprávu 
o plnění úkolů průběžných (RM 46-
822/2018-2022);
▪ předloženou zprávu o hodnocení nabídek 
pro výběr dodavatele stavebních prací na 
komunikaci v ulici Na Morávce a v souladu 
s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 
pro zadávání veřejných zakázek malého roz-
sahu, v úplném a účinném znění rozhodla 
o výběru nejvýhodnější nabídky subjektu 
Údržba silnic, s. r. o.; IČO 61681199, v hodno-
tě 1.776.604,06 Kč bez DPH, tj. 2.149.690,91 
Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 
46-834/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupi-
telstvu města Sedlčany: 
▪ a to v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

ve znění pozdějších předpisů a postupem 
podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, vydat Změnu 
č. 1 Územního plánu města Sedlčany (RM 46-
823/2018-2022);
▪ schválit prodej pozemku parc. č. 1462/2 
o výměře 50 m2, druhem pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. a obci Sedlčany, a to 
žadatelům, oba trvale bytem Sedlčany, za jed-
notkovou cenu 500,00 Kč/m2, tj. za celkovou 
kupní cenu ve výši 25.000,00 Kč (v souboru 
výroků usnesení RM 46-825/2018-2022);
▪ schválit a projednat navržený Program 
jednání 12. veřejného zasedání Zastupitel-
stva města Sedlčany pro toto volební období 
(2018 – 2022), které se bude konat v pondě-
lí dne 5. října 2020 v čase od 17:00 hod. ve 
Společenském sále Kulturního domu Josefa 
Suka Sedlčany (RM 46-828/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ma-
jetku, aby se spoluvlastníky pozemků, které 
jsou zatíženy tělesem Přivaděče pitné vody 
Benešov – Sedlčany, evidovaných na LV 
8 pro k. ú. Nesvačily u Bystřice, obec Bystřice, 

a dále k pozemku parc. 
č. 784/27 (vizte LV 43 
evidované pro k. ú. 
a obec Kosova Hora), 
kterého vlastníkem 
je ZS Kosova Hora, 
a. s., byly uzavřeny 
příslušné Smlouvy 
o zřízení věcného bře-
mene – služebnosti 
inženýrské sítě, na 
základě kterých bude 
uvedeným vlastníkům 
vyplacena jednorázo-
vá náhrada v celkové 
výši 118.345,00 Kč, 
a to v souladu s dříve 
uzavřeným smluvním 
vztahem (smlouva 
o smlouvě budoucí); 
(RM 46-824/2018-
2022);
▪ Městskému úřadu 
Sedlčany, Odboru ma-
jetku, aby záměr pro-
deje pozemku parc. č. 
1462/2 o výměře 50 
m2, druhem pozem-
ku zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. a obci 
Sedlčany byl řádně 

zveřejněn na úřední desce Městského úřadu 
Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 46-
825/2018-2022);
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru inves-
tic, zpracovat návrh tzv. Manuálu pro zábor 
veřejného prostranství (zeleně), a to k podni-
katelským účelům na vytvoření předzahrád-
ky k provozovnám pohostinství na náměstí 
T. G. Masaryka, v termínu předložení nejpoz-
ději do zahájení jednání Rady města Sedlčany 
dne 14. října 2020 (RM 46-839/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ a to na období zbytku druhého polole-
tí roku 2020 (16. září 2020 až 31. prosince 
2020), upravený Program jednání Rady 
města Sedlčany (původní usnesení zn. RM 
39-686/2018-2022), kterým jsou stanoveny 
závazné termíny jednání tohoto orgánu měs-
ta Sedlčany (harmonogram) a hlavní nosná 
programová témata jednání a dále návrh 
předběžných termínů pro svolání veřejných 
zasedání Zastupitelstva města Sedlčany na 
uvedené období, který sestavil a předlo-
žil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města 
Sedlčany (RM 46-826/2018-2022);
▪ přijetí daru ve výši 41.000,00 Kč od sub-
jektu Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s., 
se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 
Praha 4; IČO 29005469, který je určen pro 
program kolegiální podpory a na nákup knih 
pro účely vzdělávání ve prospěch obdarova-
né příspěvkové organizace, 2. základní školy 
– Školy Propojení Sedlčany, se sídlem Sedl-
čany, Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany; IČO 
48954004 (RM 46-829/2018-2022);
▪ pro případ Žádosti 2. základní školy – Školy 
Propojení Sedlčany, využití finančního pře-
platku záloh za vodné a stočné v celkové výši 
29.989,00 Kč za rok 2019, který dle návrhu 
subjektu bude použit v souladu se Žádos-
tí školy a její potřebou (RM 46-831/2018-
2022);
▪ na základě Žádosti o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 
(č. j.: MST/18254/2020), doručené žadate-
lem v režimu zákona č. 24/2015 Sb., kterým 
se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a další zákony, a to za podmínek 
a ve výši finanční podpory, která je uvedena 
v individuálním návrhu sestavené Veřej-
noprávní smlouvy o poskytnutí finanč-
ní podpory na činnost a aktivity žadatele 
v roce 2020, finanční dotaci v částce 



USNESENÍ

Rada města Sedlčany na tomto zasedání při-
jala soubor celkem 9 specifických usnesení, 
a to v následném členění jednotlivých vý-
roků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jedná-
ní Rady města Sedlčany ze dne 16. září 2020 
(RM č. 46/2018-2022) a doplňující zprávu 
o plnění úkolů průběžných (RM 47-
841/2018-2022);
▪ předloženou zprávu o hodnocení nabídek 
pro výběr dodavatele stavebních prací v rám-
ci investiční akce s názvem „Výstavba spor-
tovně rekreační zóny Luční ul., Sedlčany“ se-
stavenou v souladu s ustanovením vnitřního 
předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, v úplném a účin-
ném znění (v souboru výroků usnesení RM 
47-842/2018-2022);
▪ předloženou zprávu o hodnocení nabídek 
pro výběr dodavatele stavebních prací v rám-
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ci investiční akce pod názvem „Podpora infra-
struktury pro neformální vzdělávání v Centru 
Petrklíč“, sestavenou v souladu s ustanovením 
vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném 
a účinném znění (v souboru výroků usnesení 
RM 47-843/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla o výběru 
zhotovitele akcí podle nejvýhodnějších na-
bídek: 
▪ „Modul hygienického zařízení a přístře-
šek“ ve Sportovním areálu Luční bude rea-
lizovat subjekt  KPS stavby, spol. s r.o., IČO 
24816752, za cenu 1.008.177,56 Kč bez 
DPH, tj. 1.219.894,85 Kč vč. DPH;
▪ „Mobiliář pro aktivity dětí“ ve Sportovním 
areálu Luční bude realizovat subjekt  KPS stavby, 
spol. s r. o., IČO 24816752, za cenu 230.381,00 
Kč bez DPH, tj. 278.761,01 Kč vč. DPH;
▪ „Parkour a workout“ ve Sportovním areá-
lu Luční bude realizovat subjekt Enuma Elis, 

s. r. o., IČO 01688260, za cenu 1.893.942,00 
Kč bez DPH, tj. 2.291.669,82 Kč vč. DPH;
▪ „Mobiliář“ ve Sportovním areálu Luční 
bude realizovat subjekt KPS stavby, spol. 
s r. o., IČO 24816752, za cenu 264.014,00 Kč 
bez DPH, tj. 319.456,94 Kč vč. DPH (v soubo-
ru výroků usnesení RM 47-842/2018-2022);
▪ projekt s názvem „Podpora infrastruktury 
pro neformální vzdělávání v Centru Petrklíč“ 
bude zadán k realizaci subjektu S-B, s. r. o., 
IČO 25652362, za nabídkovou cenu ve výši 
1.266.183,97 Kč bez DPH, tj. 1.532.082,60 Kč 
vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 47-
843/2018-2022).
Rada města Sedlčany revokovala:
▪ usnesení zn. RM 46-836/2018-2022 s ná-
hradou tak, že schvaluje ustanovit komisi po-
věřenou k hodnocení nabídek, pro výběr do-
davatele stavby pod názvem „Obnova hřiště 
minigolfu v parku Háječek, Sedlčany“, která 
bude pracovat ve složení Ing. Miroslav Höl-

podpory 3.000,00 Kč (Memoriál Bóži Kar-
líka); (v souboru výroků usnesení RM 
46-833/2018-2022);
▪ ustanovit komisi pověřenou hodnocením 
nabídek, pro výběr dodavatele stavby pod 
názvem „Obnova hřiště minigolfu v parku 
Háječek, Sedlčany“, která bude pracovat ve 
složení Ing. Miroslav Hölzel, Mgr. Zdeněk 
Šimeček, Ing. Tomáš Langer, pan Jiří Daněk 
a paní Iva Voháňková. 
Náhradníky jsou Ing. Vojtěch Hlaváček, 
Ing. Aneta Šnellerová, pan Daniel Hamber-
ger, pan Luboš Klouda a Ing. Blanka Vilasová.
Ostatní části výroku zn. RM 45-815/2018-
2022 zůstávají nezměněny (první dva odstav-
ce); (RM 46-836/2018-2022);
▪ uzavření Dohody o rozdělení vloženého 
kapitálu mezi vlastníkem (město Sedlčany) 
a provozovatelem Městské vodovodní a ka-
nalizační infrastruktury Sedlčany pro výpočet 
přiměřeného zisku z použitého kapitálu pro 
vodné a Dohody o rozdělení vloženého kapi-
tálu mezi vlastníkem a provozovatelem pro 
výpočet přiměřeného zisku z použitého ka-
pitálu pro stočné, a to pro rok 2021, za pod-
mínek ve smluvních ujednáních uvedených 
(RM 46-837/2018-2022);
▪ na návrh Městského úřadu Sedlčany, Od-

boru vnitřních věcí, upravený Kalendář odda-
cích dnů na rok 2021, ve kterých bude zajiš-
těna služba oddávajících a v jehož časových 
limitech bude správním orgánem závazně 
rozhodováno (RM 46-838/2018-2022);
▪ s termínem od 21. září 2020 navrhovanou 
změnu provozní doby odbavovací haly Do-
pravního terminálu Sedlčany v čase od 05:00 
hod. do 20:00 hod., a to sedm dní v týdnu 
(pondělí až neděle); (RM 46-840/2018-2022).
Rada města Sedlčany stanovila:
▪ termín pro svolání 12. veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Sedlčany pro volební 
období 2018 – 2022 na pondělí dne 5. října 
2020 v čase od 17:00 hod. Veřejné zasedání 
Zastupitelstva města Sedlčany se uskuteční 
ve Společenském sále KDJS Sedlčany (RM 46-
827/2018-2022).
Rada města Sedlčany vydala souhlas:
▪ s předloženým návrhem ředitele 2. základ-
ní školy – Školy Propojení Sedlčany, se sídlem 
Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany, 
na předfinancování projektu MŠMT ČR pod 
názvem „Šablony III, konkrétní šablony 3. II/1 
školní asistent“ ve výši 117.000,00 Kč z roz-
počtu žadatele (školy), který bude sanován 
uvedenou částkou rozpočtem města Sedlča-
ny (RM 46-830/2018-2022);

▪ s předloženým návrhem ředitele 1. zá-
kladní školy Sedlčany, se sídlem Sedlča-
ny, Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany, 
na předfinancování projektu MŠMT ČR pod 
názvem č. 02 20 080 – Šablony III; OP VVV 
č. 02 20 080 Šablony III „Využití ICT ve vzdě-
lávání v ZŠ“ ve výši 200.000,00 Kč na nákup 
20 ks výukových tabletů z rozpočtu žada-
tele (školy), který bude sanován uvedenou 
částkou rozpočtem města Sedlčany (RM 46-
832/2018-2022).
Rada města Sedlčany revokovala:
▪ s náhradou část usnesení zn. RM 45-
813/2018-2022 (třetí odstavec), kterým byla 
mimo jiné ustanovena komise pověřená 
hodnocením nabídek pro výběr dodavate-
le stavby pod názvem „Výstavba sportovně 
rekreační zóny Luční ul., Sedlčany“, s tím, že 
nově schvaluje ustanovit komisi pověřenou 
k hodnocení nabídek, pro výběr dodavatele 
výše uvedené stavby, která bude pracovat 
ve složení Ing. Miroslav Hölzel, Ing. Martin 
Havel a pan Petr Kuthan. Náhradníky jsou 
Ing. Aneta Šnellerová, Ing. Vojtěch Hlaváček 
a pan Jiří Daněk.
Ostatní části výroku zn. RM 45-813/2018-
2022 zůstávají nezměněny (první dva odstav-
ce); (RM 46-835/2018-2022).
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USNESENÍ

Rada města Sedlčany na tomto zasedá-
ní přijala soubor celkem 6 specifických 
usnesení, a to v následném členění jed-
notlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících 
z jednání Rady města Sedlčany ze dne 23. 
září 2020 (RM č. 47/2018-2022) a doplňu-
jící zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 
48-850/2018-2022);
▪ zprávu o činnosti a plnění úkolů Měst-
ské teplárenské společnosti, s. r. o. za 
první pololetí roku 2020 s aktualizovaný-
mi daty ke dni jejího zpracování a zprávu 
o připravenosti zařízení na zahájenou 
topnou sezónu 2020 / 2021, sestavenou 
a okomentovanou panem Ondřejem Sů-
vou, jednatelem uvedené městské obchod-
ní společnosti (RM 48-851/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastu-
pitelstvu města Sedlčany: 
▪ schválit směnu pozemků, tj. pozemek 
parc. č. 516/2, druhem pozemku lesní 
pozemek, způsobem ochrany LPF, o vý-
měře 207 m2, ve vlastnictví města Sedl-
čany, směnit za pozemek parc. č. 528/3, 
druhem pozemku lesní pozemek, způso-
bem ochrany LPF, o výměře 121 m2, ve 
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vlastnictví žadatelů (FO) o směnu; oba 
pozemky jsou v k. ú. Sestrouň, obec Sedl-
čany. Směna bude realizována s finančním 
vyrovnáním dle znaleckého posudku, je-
hož zhotovení si na vlastní náklady zajistí 
žadatelé (v souboru výroků usnesení RM 
48-852/2018-2022);
▪ schválit uzavření Smlouvy o smlouvě 
budoucí o realizaci přeložky mezi Ředitel-
stvím silnic a dálnic ČR a městem Sedlčany, 
podle které se schvaluje vybudování pře-
ložky vodovodu k vodojemu na pozemku 
parc. č. 250/4 v k. ú. Bezmíř, obec Vojkov, 
ve vlastnictví města Sedlčany, tj. stavba 
přeložky označená investorem jako SO 
304.343 Přeložka vodovodu DN 250 v km 
45,100, dle projektové dokumentace stav-
by „D3 0304 Václavice – Voračice“ (RM 48-
853/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 
majetku, aby záměr směny pozemku parc. 
č. 516/2, druhem pozemku lesní pozemek, 
způsobem ochrany LPF, o výměře 207 m2, 
ve vlastnictví města Sedlčany za pozemek 
parc. č. 528/3, druhem pozemku lesní po-
zemek, způsobem ochrany LPF, o výměře 
121 m2, ve vlastnictví žadatelů, byl řádně 

zveřejněn na úřední desce Městského 
úřadu Sedlčany (v souboru výroků usne-
sení RM 48-852/2018-2022).
Rada města Sedlčany přidělila k užívání:
▪ bytovou jednotku ve čtvrtém patře 
č. 9 situovanou v Bytovém domě Sedlčany, 
na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 
Sedlčany, a to na dobu určitou do 31. pro-
since 2020, počínaje dnem 1. října 2020 
(RM 48-854/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila a vydala:
▪ Plán zimní údržby místních komunika-
cí města Sedlčany, vypracovaný na zimní 
období od 1. listopadu 2020 do 31. břez-
na 2021, sestavený Městským úřadem 
Sedlčany, Odborem dopravy a silničního 
hospodářství ve spolupráci s jednatelem 
Sedlčanských technických služeb, s. r. o., 
které provádějí správu místních komunika-
cí ve smyslu zmírňování závad ve sjízdnosti 
a schůdnosti místních komunikací a schůd-
nosti chodníků a průjezdních úseků silnic, 
vzniklých povětrnostními vlivy a jejich dů-
sledky tak, aby zimní údržba byla zajišťová-
na s přihlédnutím ke společenským potře-
bám a ekonomickým možnostem vlastníka 
místních komunikací, tj. města Sedlčany 
(RM 48-855/2018-2022).
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zel, Mgr. Zdeněk Šimeček, Ing. Tomáš Langer, 
pan Pavel Bednář a Ing. František Hodys. 
Náhradníky jsou Ing. Jiří Burian, MUDr. Karel 
Marek, Ing. Martin Havel, Mgr. Věra Skálová 
a paní Dana Čížková (RM 47-844/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ návrh Smlouvy o krátkodobém proná-
jmu nebytových prostor v objektu Měst-
ského muzea Sedlčany (pronajímatel IČO 
70973431), na adrese Sedlčany, Tyršova 
č. p. 136, 264 01 Sedlčany, a to v souvislosti 
s konáním akcí „Volby do Zastupitelstva Stře-
dočeského kraje 2020“; „Volby do 1/3 Sená-
tu Parlamentu České republiky“, kde bude 
zřízena volební místnost pro volební okrsek 
Sedlčany č. 2. Volby se budou konat v ter-
mínu 2. a 3. října 2020. Případné druhé kolo 
voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se bude 
konat 9. a 10. října 2020 (RM 47-845/2018-
2022);
▪ návrh Smlouvy o krátkodobém pronájmu 

nebytových prostor umístěných v objektu 
Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany (pro-
najímatel IČO 42728452), na adrese Sedlča-
ny, Havlíčkova č. p. 514, 264 01 Sedlčany, ve 
kterém v souvislosti s konáním akcí „Volby do 
Zastupitelstva Středočeského kraje 2020“; 
„Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České re-
publiky“, bude zřízena volební místnost pro 
volební okrsek Sedlčany č. 3 a č. 4. Volby se 
budou konat v termínu 2. a 3. října 2020. Pří-
padné druhé kolo voleb do 1/3 Senátu Parla-
mentu ČR se bude konat 9. a 10. října 2020 
(RM 47-846/2018-2022);
▪ návrh Smlouvy o krátkodobém proná-
jmu nebytových prostor, v objektu restau-
race „U Beranů“ (identifikace subjektu IČO 
60188537), na adrese Sedlčany, osada Solo-
pysky č. p. 28, 264 01 Sedlčany, ve kterém 
v souvislosti s konáním akcí „Volby do Zastu-
pitelstva Středočeského kraje 2020“; „Volby 
do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky“, 

které se budou konat v termínu dne 2. a 3. 
října 2020 (případné druhé kolo voleb do 
1/3 Senátu Parlamentu ČR se bude konat ve 
dnech 9. a 10. října 2020), bude zřízena vo-
lební místnost pro volební okrsek Sedlčany 
č. 9 (RM 47-847/2018-2022);
▪ Nařízení města Sedlčany č. 2/2020, kterým 
ruší užitý způsob a forma vydání Řádu pro 
pohřebiště v Sedlčanech uvedenou v usne-
sení zn. RM 45-819/2018-2022 (v souboru 
výroků usnesení RM 47-849/2018-2022).
Rada města Sedlčany upravila:
▪ výrok usnesení zn. RM 45-819/2018-2022, 
který nově zní: „Rada města Sedlčany v po-
stavení výkonného orgánu provozovatele ve-
řejného pohřebiště schvaluje a vydává, a to 
podle § 16 odst. 1 a v souladu s ustanovením 
§ 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví 
a o změně některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, Řád pro pohřebiště v Sedl-
čanech.“ (RM 47-848/2018-2022).



USNESENÍ 

Rada města Sedlčany na tomto zasedá-
ní přijala soubor celkem 15 specifických 
usnesení, a to v následném členění jednot-
livých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jedná-
ní Rady města Sedlčany ze dne 30. září 2020 
(RM č. 48/2018-2022) a doplňující zprávu 
o plnění úkolů průběžných (RM 49-
856/2018-2022);
▪ zprávu o činnosti a plnění úkolů Sedlčan-
ských technických služeb, s. r. o. za první 
pololetí roku 2020 s aktualizovanými daty 
ke dni jejího zpracování a zprávu o připrave-
nosti na zimní údržbu místních komunikací 
2020 / 2021, sestavenou a okomentovanou 
panem Jiřím Daňkem, jednatelem uvede-
né městské obchodní společnosti (RM 49-
857/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitel-
stvu města Sedlčany:
▪ schválit prodej pozemku ve vlastnictví měs-
ta Sedlčany parc. č. 2215/2, druhem pozem-
ku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 
komunikace, o výměře 44 m2 v k. ú. a obci 
Sedlčany, a to žadateli, trvale bytem Sedlča-
ny, za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. za 
celkovou kupní cenu 6.600,00 Kč (v souboru 
výroků usnesení RM 49-858/2018-2022);
▪ schválit směnu pozemků mezi žadatelkou, 
trvale bytem Sedlčany a městem Sedlčany 
s tím, že žadatelka převede do vlastnictví 
města Sedlčany nově vytvořený pozemek 
parc. č. 1269/3 o výměře 13 m2 (část chodní-
ku), který byl oddělen z původního pozemku 
parc. č. 1269/1 a město Sedlčany převede do 
vlastnictví žadatelky nově vytvořený poze-
mek parc. č. 1345/6 o výměře 8 m2 (přístup 
na zahradu), oddělený z původního pozem-
ku parc. č. 1345/1, vše druhem pozemku 
ostatní plocha, způsobem využití ostatní ko-
munikace v k. ú. a obci Sedlčany. Výše uve-
dená směna bude provedena s finančním 
vyrovnáním, tzn., že město Sedlčany uhradí 
žadatelce částku 750,00 Kč, tj. rozdíl směňo-
vaných pozemků hodnoty 5 m2 za jednotko-
vou cenu 150,00 Kč/m2 (v souboru výroků 
usnesení RM 49-859/2018-2022);
▪ schválit směnu pozemků mezi žadateli, oba 
trvale bytem Sedlčany a městem Sedlčany 
s tím, že žadatelé převedou městu Sedlčany 
pozemek parc. č. 103/5, druhem pozemku 
orná půda, výměra 114 m2 a město Sedlča-
ny převede do vlastnictví žadatelů nově vy-
tvořený pozemek parc. č. 404/2 výměra 163 
m2 (připloceno k jejich zahradě), oddělený 
z původního pozemku parc. č. 404, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem využi-
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tí ostatní komunikace, vše v k. ú. Solopysky 
u Třebnic, obec Sedlčany. Výše uvedená smě-
na bude provedena s finančním vyrovnáním, 
tzn., že žadatelé uhradí městu Sedlčany částku 
4.900,00 Kč, tj. rozdíl směňovaných pozemků 
činící výměru 49 m2 za jednotkovou cenu 
100,00 Kč/m2 (v souboru výroků usnesení RM 
49-860/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila Městskému 
úřadu Sedlčany, Odboru majetku:
▪ zveřejnit na úřední desce Městského úřa-
du Sedlčany záměr směny pozemků na No-
voměstském náměstí za účelem vypořádání 
vlastnictví a sjednocení vlastnictví stavby 
a pozemku (v souboru výroků usnesení RM 
49-859/2018-2022);
▪ zveřejnit na úřední desce Městského úřadu 
Sedlčany záměr směny pozemků, tj. pozemku 
parc. č. 103/5, druhem pozemku orná půda, 
výměra 114 m2 z vlastnictví žadatelů do vlast-
nictví města a pozemku parc. č. 404/2, vý-
měra 163 m2, z vlastnictví města Sedlčany do 
vlastnictví žadatelů (v souboru výroků usnese-
ní RM 49-860/2018-2022);
▪ opakovaně zveřejnit na úřední desce Měst-
ského úřadu Sedlčany záměr prodeje pozem-
ku parc. č. st. 334, druhem pozemku zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 1 469 m2, 
jehož součástí je stavba – budova bez č. p. 
/ č. e., objekt občanské vybavenosti („úprav-
na vody“), vše v k. ú. a obci Kosova Hora, 
a to do 31. března 2021 za minimální cenu 
2.743.300,00 Kč (RM 49-861/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ přidělení bytu velikostní kategorie 0+1 
(č. bytu 9/III. patro) v Domově s pečovatelskou 
službou Sedlčany, na adrese ulice 28. října 
č. p. 173, 264 01 Sedlčany, žadatelům, dosud 
trvale bytem Chlum (RM 49-862/2018-2022);
▪ uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování 
v Bytovém domě Sedlčany, na adrese Strojíren-
ská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, (ubyt. jednotka 
č. 5/II. patro), a to s žadatelkou trvale bytem 
Sedlčany, na dobu určitou, tj. od 15. října do 
31. prosince 2020 (RM 49-863/2018-2022);
▪ s ohledem na dřívější vládní nařízení úpra-
vy limitů na platy zaměstnanců příspěvko-
vých organizací zřízených městem Sedlčany 
na rozpočtový rok 2020, včetně případných 
tzv. ostatních osobních nákladů, a to podle 
předložených žádostí těchto subjektů (Měst-
ská knihovna Sedlčany č. j.: MST/16769/2020; 
Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany č. j.: 
MST/17010/2020; Městské muzeum Sedlčany 
č. j.: MST/17120/2020; Sportovní areály Sedl-
čany č. j.: MST/17443/2020). Úprava bude 
realizována bez nároků na zvýšení příspěvku 
města Sedlčany z rozpočtu města těmto sub-

jektům na rok 2020 a za předpokladu případ-
ného zapojení fondů příspěvkových organiza-
cí tak, jak je uvedeno v dílčích Žádostech (RM 
49-864/2018-2022);
▪ v souladu s ustanovením vnitřního předpi-
su č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, v úplném a účinném znění, 
a to v rámci akce „Pořízení prvků pro skatepark 
v Sedlčanech“ výběr nejvýhodnější nabídky 
firmy Mystic Constructions, spol. s r. o., IČO 
26177358, s nabídkovou cenou 489.565,00 
Kč bez DPH, tj. 592.374,00 Kč vč. DPH, u kte-
ré budou práce objednány (v souboru výroků 
usnesení RM 49-865/2018-2022);
▪ projektový záměr „Rozšíření varovného sys-
tému a informačního systému města Sedlča-
ny“, jehož předmětem je především integrace 
stávajících prvků, rozšíření o obousměrné di-
gitální bezdrátové hlásiče a doplnění stávají-
cího digitálního povodňového plánu o nové 
prvky, přičemž se předpokládá na realizaci zá-
měru zajištění finanční podpory z vypsaných 
dotačních titulů (v souboru výroků usnesení 
RM 49-866/2018-2022);
▪ návrh na redukci činnosti Pečovatelské služ-
by Sedlčany v době trvání nouzového stavu, 
která byla upravena na místní podmínky měs-
ta Sedlčany podle vydaného Usnesení Vlády 
ČR ze dne 12. října 2020 č. 1028, o zabezpeče-
ní a organizaci poskytování sociálních služeb 
po dobu trvání nouzového stavu (v souboru 
výroků usnesení RM 49-867/2018-2022);
▪ v souladu se zákonem č. 132/2006 Sb., 
o kronikách obcí, provedený zápis do Kroniky 
města Sedlčany za rok 2019, který provedla 
Mgr. Ladislava Beranová, kronikářka města 
Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 49-
868/2018-2022);
▪ vyplatit podporu ve výši 20.000,00 Kč 
z rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 alo-
kovaných prostředků v Programu města Sedl-
čany na podporu kvality životního prostředí 
v rozpočtovém období 2020 s podporovanou 
aktivitou „Výstavba domovních čistíren od-
padních vod“, a to pro případ žadatele trvale 
bytem Sedlčany, osada Solopysky, na čištění 
odpadních vod z nemovitosti (v souboru vý-
roků usnesení RM 49-869/2018-2022);
▪ vyplatit podporu ve výši 20.000,00 Kč 
z rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 alo-
kovaných prostředků v Programu města Sedl-
čany na podporu kvality životního prostředí 
v rozpočtovém období 2020 s podporovanou 
aktivitou „Výstavba domovních čistíren od-
padních vod“, a to pro případ žadatelů trvale 
bytem Sedlčany, osada Libíň, na čištění od-
padních vod z nemovitosti (v souboru výroků 
usnesení RM 49-870/2018-2022).



KULTURNÍ
KALENDÁŘ
Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany

Rozsvěcení vánoční stromu se letos usku-
teční 28. listopadu od 17 hod. na náměstí 
T. G. Masaryka.

LISTOPAD 2020

KDJS SEDLČANY MĚSTSKÁ KNIHOVNA MĚSTSKÉ MUZEUM
VÝSTAVY MUZEUM

MUZEUM
KNIHOVNA
KDJS

do 22.11. VÝSTAVA „TRIANGULAČNÍ VĚŽE SEDLČANSKA A OKOLÍ”
do 22.11. VÝSTAVA „70 LET KDS SEDLČANY”
do 2.12. VÝSTAVA „INFERNO”
od 12.10. VÝSTAVA KRESEB LIDMILY SUNEGOVÉ

DALŠÍ AKCE

PO 16.11. od 19.30 hod. ŽEBRÁCKÁ OPERA
ÚT 17.11 od 19.30 hod. NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY
ST 18.11. od 17 hod. HAJÁNEK
ČT 19.11. od 19.30 hod. ŽIVÁ SLOVA JOSEFA SUKA
ČT 19.11. od 20 hod. PRO SAMU
PÁ 20.11. od 15 hod. POHÁDKOVÁ BABIČKA
PÁ 20.11. od 20 hod. CHLAST
SO 21.11. od 20 hod. ŽÁBY BEZ JAZYKA
NE 22.11. od 15 hod. PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

PO 23.11 od 10 hod. LISTOPADOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA
ÚT 24.11. od 19.30 hod. VĚRA MARTINOVÁ
ST 25.11. od 17 hod. HAJÁNEK
ČT 26.11. od 19.30 hod. BLUE ORCHESTRA
PÁ 27.11. od 9 hod. NETRADIČNÍ VÁNOCE V MUZEU
PÁ 27.11. od 15 hod. POHÁDKOVÁ BABIČKA
PÁ 27.11. od 20 hod. EXORCISMUS
SO 28.11. od 9 hod. NETRADIČNÍ VÁNOCE V MUZEU
SO 28.11. od 17 hod. ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
SO 28.11. od 20 hod. LÉTO PATŘÍ REBELŮM

.................................. PRO DĚTI A RODIČE

................................................... KONCERT

................................. PRO DĚTI A RODIČE

................................................... KONCERT

........................................... DNY ŘEMESEL

.................................................. PRO DĚTI

.......................................................... KINO

........................................... DNY ŘEMESEL

....... ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

.......................................................... KINO

................................................... DIVADLO

....................................... TRAVESTI SHOW

.................................. PRO DĚTI A RODIČE

............................. PŘEDPLATNÉ - POEZIE

.......................................................... KINO

.................................................. PRO DĚTI

.......................................................... KINO

.......................................................... KINO

.......................................................... KINO

PO 9.11. od 10 hod. POHÁDKY POD PEŘINOU
ST 11.11. od 17 hod. HAJÁNEK
PÁ 13.11. od 15 hod. POHÁDKOVÁ BABIČKA 
PÁ 13.11. od 18 hod. ŠIJEME, LÁTKOVÉ PANENKY 
PÁ 13.11. od 20 hod. ALCHYMICKÁ PEC
SO 14.11. od 20 hod. LOLA

................................... PRO DĚTI A RODIČE

................................... PRO DĚTI A RODIČE

.................................................. PRO DĚTI

................................... PRO DĚTI A RODIČE

.......................................................... KINO 

.......................................................... KINO 

ST 4.11. od 17 hod. HAJÁNEK
ČT 5.11. od 20 hod. AŤ ŽIJE REPUBLIKA
PÁ 6.11. od 13 hod. PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
PÁ 6.11. od 13.30 hod. TIK... TAK... BUM FAMILY
PÁ 6.11. od 15 hod. PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
PÁ 6.11. od 15 hod. POHÁDKOVÁ BABIČKA
PÁ 6.11. od 18 hod. ČESKÁ POVÍDKA 20. A 21. STOLETÍ
PÁ 6.11. od 19 hod.  VLADIMÍR MERTA
PÁ 6.11. od 20 hod.  EMMA
SO 7.11. od 9 hod.  RADECKÉHO MARŠ (start od kašny na náměstí T.G.M. Sedlčany)
SO 7.11. od 20 hod.  SMEČKA

................................... PRO DĚTI A RODIČE

.......................................................... KINO 

.................................................. PRO DĚTI

................................... PRO DĚTI A RODIČE

.................................................. PRO DĚTI

.................................................. PRO DĚTI

............................................. PŘEDNÁŠKA

............................... VEČER PŘI SVÍČKÁCH

.......................................................... KINO 

.................................................... POCHOD

.......................................................... KINO 

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

PO 30.11. od 19.30 hod. BOSÉ NOHY V PARKU .......................... PŘEDPLATNÉ - DIVADLO



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

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program listopad 2020

Tentokrát začínáme Kulturní kalendář soupisem akcí, které 
byly v důsledku vládních omezení zrušeny nebo přesunuty 
na pozdější termíny.
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
NE 22.11. TADY BYDLÍM JÁ Divadlo

Pondělí 16. listopadu od 19.30 hod.
DIVADLO

Divadelní spolek NAŠLOSE uvádí  divadelní hru Václava Havla

ŽEBRÁCKÁ OPERA
Představení Žebrácká opera 2020 splácí dluh zakázané tvorbě 
a dramatikovi Václavu Havlovi, jehož díla byla před rokem 89 
zakázána. Komedie se silným tématem korupce, spolupráce  
policie a podsvětí Žebrácká opera měla premiéru a zároveň 
derniéru 1. listopadu 1975 v Horních Počernicích. Po premiéře 
se strhlo vyslýchání režiséra Andreje Kroba, herců a diváků. 
„Každý hlídá každého, každý je ochoten kohokoli zradit, policie 
řídí a kontroluje stát. Sliby jsou lži, city jen účelové pokrytec-
tví. Lumpové mluví vybraným jazykem intelektuálů. Vznešeně 
a s patosem se hovoří o principech. Jde o nelítostný boj mezi 
dvěma nejsilnějšími muži podsvětí za účasti třetího hráče šéfa 
londýnské policie. Bitvy beze zbraní se vedou slovy.“
Při příležitosti 45. výročí  premiéry  hrajeme představení s mla-
dými lidmi ze Sedlčanska. 

V režii Jaroslavy Trojanové hrají:
MACHEATH, šéf zlodějské organizace: Martin Pešek
WILLIAM PEACHUM, šéf jiné zlodějské organizace: Lukáš Pánek
ELIZABETH PEACHUMOVÁ, jeho žena: Tereza Pinkasová
POLLY, jejich dcera a Macheathova žena: Tereza Trojanová
BILL LOCKIT, velitel policie: Šimon Pinkas
MARY LOCKITOVÁ, jeho žena: Hana Pinkasová
LUCY, jejich dcera a Macheathova žena: Leontýna Zoulová
HARRY FILCH, nezávislý kapsář: Pavel Hodys
DIANA, majitelka dámského salonu: Anna Novotná
JENNY, její zaměstnankyně: Zuzana Trojanová
BETTY, její zaměstnankyně: Jana Chlumecká
VICKY, její zaměstnankyně: Anna Mášová
INGRID, její zaměstnankyně: Eva Kloudová
HAROLD, policejní pomocník: David Heran
JIM, člen Macheathovy organizace: Jan Lhota
JACK, člen Macheathovy organizace: Daniel Hamberger
OPILEC: Jiří Jirout
HLAS PÁNA: Daniel Hamberger

Vstupné: 150,- Kč.
Délka představení cca 135 minut + přestávka.

Protože v době vydání tohoto Kulturního kalendáře byla situa-
ce nejasná, může se stát, že budou zakázána i další představení, 
která jsme měli připravena a na ktera Vás v následujících řádkách 
zveme. 
Snažíme se být optimističtí, a proto doufáme, že Covid – a nebo 
to, co jej vyvolává – se umoudří a nastane opět normální způsob 
života, ke kterému kultura nepochybně patří.

Úterý 17. listopadu 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 to-
hoto 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 protka-
ný 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.
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Čtvrtek 19. listopadu od 19.30 hod.
PŘEDPLATNÉ POEZIE

Letošní druhé představení z cyklu Předplatné slova, hudby 
a poezie je věnováno osobnosti, po níž náš kulturní stánek 

již dlouhá léta nese jméno – Josefu Sukovi. 
V hudebně – literárním večeru nazvaném

ŽIVÁ SLOVA JOSEFA SUKA
Účinkují:

MARTINA KONVALINKOVÁ, PAVEL NĚMEC 
– umělecký přednes
TOMÁŠ VÍŠEK - klavír

Mimo krásných hudebních děl v podání skvělého klavíristy 
uslyšíme úryvky z mistrových vzpomínek na A. Dvořáka, z jeho 
rozhlasových vystoupení a z projevů k různým významným 
událostem v tehdejší společnosti.

Vstupné: 180,- Kč.
Délka představení cca 75 minut bez přestávky.

Úterý 24. listopadu od 19.30 hod.
KONCERT

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

VĚRA MARTINOVÁ
Jedinečný koncert Věry Martinové se skupinou Meritum!
Populární česká zpěvačka, kytaristka a autorka Věra Martinová 
se skupinou Meritum přijíždí s novým koncertem právě k vám! 
Královna české country představí nejen své největší hity z po-
sledních více než třech dekád, ale také písničky z novinkového 
alba Meritum. Právě toto album vyšlo letos na jaře a ve svém 
žánru se okamžitě stalo navzdory nepříznivé době hudební 
událostí roku!
„Moc se těším po nějaké době na své posluchače a samozřej-
mě i na živé vystoupení, které mi moc chybělo. Byla bych ráda, 
kdyby právě tento koncert se stal pro vás pohlazením v naší 
bouřlivé době“, říká Věra Martinová.
Diváci uslyší v jejím podání novinky a samozřejmě i hity, kte-
ré milují: Až na vrcholky hor, Malý dům nad skálou, Pane náš 
a mnoho dalších! Koncert Věry Martinové má prokazatelně lé-
čivý efekt, tak neváhejte!

Vstupné: 350,- Kč.
Délka představení cca 90 minut + přestávka.

Čtvrtek 26. listopadu od 19.30 hod.

Tradiční součástí kulturního života v Sedlčanech 
se staly koncerty sedlčanského Big Bandu. 
Srdečně vás zveme na každoroční koncert 

BLUE ORCHESTRA
Členové této kapely Vás zvou na svůj koncert: „Zahájili jsme 
šestnáctý rok existence kapely a obohatili naše řady o několik 
dalších talentovaných muzikantů. Těšíme se zase po dlouhých 
měsících na viděnou s vámi, naším domácím publikem. Připra-
vili jsme si pro vás kultovní melodie popové a jazzové hudby 
i skladby známé především z filmového plátna. Pusťte starosti 
z hlavy a nalaďte se na naši vlnu. “

Vstupné: 180,- Kč.
Délka představení cca 120 minut + přestávka.

KONCERT
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PLÁNOVANÉ AKCE NA PROSINEC 2020
ÚT 1.12. KONCERT UČITELŮ ZUŠ                                                                                       Koncert 

ÚT 8.12. J.A.NÁHLOVSKÝ a PEPA ŠTROSS                                                            Zábavný pořad 

NE 13.12. POHÁDKY NA VÁNOCE                                                            Pořad pro děti a rodiče

ST 16.12. ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ                                                                                           Koncert

SO 19.12. ŠTÍSTKO A POUPĚNKA                                                            Pořad pro děti a rodiče

SO 26.12. LEONA MACHÁLKOVÁ a orchestr V. MARKA                            Vánoční koncert

VÝSTAVY

V Koncertním sále KDJS je možno zhlédnout

VÝSTAVU KRESEB LIDMILY SUNEGOVÉ

Pondělí 30. listopadu od 19.30 hod.

V divadelním sále máme připraveno třetí plánované 
představení z letošního předplatitelského cyklu divadla. 

Tentokráte uvádíme hru Neil Simona

BOSÉ NOHY V PARKU
Romantická komedie nejen o lásce. Líbánky skončily a mladí 
novomanželé se vydávají na dlouhou trať každodenní rutiny 
a začínají si budovat společné hnízdečko lásky. Jde o to, jak 
přežít první společnou noc v nezařízeném bytě. A následně si 
odbýt setkání s její konzervativní matkou a exotickým souse-
dem, sukničkářem. Opravdový křest ohněm. Skvělá podívaná 
na první trable novomanželů, kde to s vtipem a nadhledem 
zkrátka správně jiskří, ať už se hádají či milují.

PŘEDPLATNÉ - DIVADLO

Hru uvádí Agentura HARLEKÝN Praha – v režii Kateřiny Iváko-
vé hrají: Anna Kameníková (Linhartová) / Karolína Vágnerová, 
Radúz Mácha, Veronika Freimanová, Rudolf Hrušinský.

Vstupné: 360,- Kč. 
Délka představení je cca 100 minut + přestávka.

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 BA-
LET ( statistka v Národním divadle ), DIVADLO a KRESBA. Jsem 
vystudovaná zdravotní sestra a proto je polovina mých kreseb 
z lékařského a zdravotnického prostředí, (lékaři, zdravotní ses-
try, pacienti) a polovina z doby, kdy jsem působila jako civil-
ní zaměstnanec u ozbrojených složek. Dvě výstavy jsem měla 
v Praze na klinice, nyní předkládám výstavu jako režisérka Sedl-

čanského ochotnického divadla (od roku 2005). Při režijní práci 
využívám kresbu pro návrhy některých plakátů nebo scénogra-
fií 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.

Výstava je přístupná v KDJS v Sedlčanech – v pracovní dny 
v době od 8.00 do 16.00 hodin a při každé večerní kulturní akci.
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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.

KINO
SEDLČANY

pátek 6. listopadu ve 20 hod.

EMMA
film GB – romantická komedie (2020), rež. A. de Wilde, 125 min.

Adaptace nesmrtelné romantické klasiky Jane Austenové o dívce, kte-
rá si tak dlouho zahrávala s city jiných lidí, až sama onemocněla ci-
tem nejzáludnějším, tedy láskou. Emma je hezká, chytrá, bohatá a na 
svou dobu notně emancipovaná, disponující velmi zvláštní schopností 
svádět dohromady jedince opačného pohlaví a dopravovat je až před 
oltář. Hraje A. Tylor-Joy, B. Nighy a další.         Vstupné 90 Kč. Přístupné.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 22. listopadu 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, princezna zjišťuje, že zůstala uvěz-
něná v čase. Hraje N. Germani, E. Křenková a další.    Vstupné 90 Kč. 

sobota 7. listopadu ve 20 hod. 

SMEČKA
film ČR, SR, Lotyšsko – drama (2020), rež. T. Polenský, 94 min.

Holky, právo silnějšího a hokej. V partě dnešních teenagerů se 
žije podle zákonů vlčí smečky. Ve škole i v hokejové kabině, kam 
přichází nováček David. Autorita dospělých sem nedosáhne, platí 
tu tvrdá pravidla a rivalita. Pokud chce někdo přežít, musí se pod-
volit – nebo se vzepřít... Hraje T. Dalecký, P. Děrgel a další. 

      Vstupné 100 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

Film nekatalogicky rozkrývá Švankmajerovo dosavadní myšlení 
a tvorbu, nechce být pouhým shrnujícím dokumentem, ale pře-
devším živým, imaginativním a hravým situačním filmem. A pře-
devším ukazuje, že i světová kinematografie může vznikat „na 
koleně“… Hrají I. Špajl, J. Kalista, J. Švankmajer. 

Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 13. listopadu ve 20 hod.

ALCHYMICKÁ PEC
film ČR – dokument (2020), rež. J. Daňhel, A. Olha, 117 min. 

pátek 27. listopadu ve 20 hod. 

EXORCISMUS
film Chorvatsko – horror, drama (2020), rež. D. Matanič, 85 min.

Kontroverzní kněz se v jednom sklepě pustí do vymítání ďábla z mladé 
dívky. Svědky jeho snažení jsou: psycholožka, reportérka křesťanské 
televize, kameraman a dívčina sestra. Maša  je mladá dívka, která žije 
v domě se starší sestrou Verou. Vera, jejiž víra hraničí s náboženským 
fanatismem, má podezření, že je Maša posedlá Satanem a může ji spa-
sit jedině exorcismus...    Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

sobota 28. listopadu ve 20 hod.

LÉTO PATŘÍ REBELŮM
film SR/D – dobrodružný (2020), rež. M. Saková, 90 min.

Léto je konečně tady! Jonáš se jako každý rok těší na svého dědu 
Bernarda, se kterým vždycky prožil ty nejlepší prázdniny. Letos 
je to ale jiné, z dědečka se stal pěkně nerudný chlapík. Jonáš má 
tedy před sebou velkou výzvu – musí dědovi vrátit chuť užívat si 
života.  Hrají E. Vyskočil, P. Nový, L. Pavlíková, K. M. Möller a další.  
                                                                       Vstupné 90 Kč. Přístupné.

Lola se po smrti své matky vydá rozprášit její popel v moři. Spo-
lečnost jí dělá zamlklý otec, se kterým se Lola už prakticky nestý-
ká. Vyhodil ji totiž z domu, když zjistil, že Lola je trans. Ona se tak 
musí protloukat životem, jak se dá… Změní dlouhá cesta autem 
na místa, kde dříve byli tak šťastní, jejich vztah? Je vůbec možné 
zapomenout na minulost? Hraje M. Bollaers, B. Maginek. 

Vstupné 100 Kč. Nevhodné do 12 let.

sobota 14. listopadu ve 20 hod.      

LOLA
film Belgie, Francie – drama (2020), rež L. Micheli, 87 min.

Existuje teorie, že bychom se měli rodit s malým množstvím al-
koholu v krvi a že mírná podnapilost otevírá naši mysl světu ko-
lem nás, zmenšuje naše problémy a zvyšuje naši kreativitu. Po-
vzbuzeni touto teorií se Martin a jeho tři přátelé, všichni znavení 
středoškolští učitelé, pustí do experimentu... Hrají M. Mikelsen, 
T. Larsen, L. Ranthe, M. Millang. Vstupné 110 Kč. Do 15 let nevhodné.

pátek 20. listopadu ve 20 hod.

CHLAST
film Dánsko – drama (2020), rež. T. Vinterberg, 115 min.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 5. listopadu ve 20 hod.

AŤ ŽIJE REPUBLIKA
film Československo -  1965, rež. Karel Kachyňa, 132 min.
Trpká mozaika líčí konec druhé světové války na moravském 
venkově očima malého kluka. Lyrické i syrové obrazy ukazu-
jí Olinovu nevraživost vůči surovému otci i jeho lásku k mat-
ce. Snímek je výsledkem spolupráce režiséra Karla Kachyni 
a scenáristy Jana Procházky. Zásadní podíl na strhující vizuál-
ní stránce filmu má i kameraman Jaromír Šofr, který filmem 
v rámci celovečerního formátu debutoval. SNÍMEK UVÁDÍME 
ZA ÚČASTI KAMERAMANA JAROMÍRA ŠOFRA.

Rodinný příběh jednoho dne Jaroslava K. (J. Plesl) a jeho nejbližší ro-
diny. Jaroslav K. bojuje o svoje děti, a aby je získal od své ženy Blanky 
(J. Cigánková), musí se vyrovnat nejen se svou dominantní matkou Do-
rotou (R. Rázlová), ale hlavně se musí poprat se svými nejtemnějšími 
stránkami a démony.      Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

sobota 21. listopadu ve 20 hod.

ŽÁBY BEZ JAZYKA 
film ČR/SR – drama (2020), M. Tornay, 116 min.

čtvrtek 19. listopadu ve 20 hod.

PRO SAMU
film Velká Británie,Sýrie – 2019, rež. Waad Al-Kateab, Edvard Wats, 95 min. 
Waad Al-Khateab je mladá syrská novinářka a aktivistka, kte-
rá zaznamenávala v letech 2012 –16 na ruční kameru a mobil 
události v syrském Aleppu, z čehož vznikl vysoce oceňovaný 
dokument, který je drtivým svědectvím tamních válečných 
událostí. Film vyvolává na jedné straně naprostou beznaděj, 
na druhou stranu zobrazuje vytrvalost, vůli a odvahu tváří 
v tvář zoufalství, bolesti a strachu. Snímek je věnován prvoro-
zené dceři Samě, která se autorce narodila v době největších 
bojů, jako osobní zpověď a vysvětlení, za co její rodiče bojovali 
a proč ji vůbec přivedli za tak komplikované situace na svět. 
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VÝSTAVA

do 2.12.2020

KVÍZOVÁNÍ
KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY 

PRO DOSPĚLÉ
Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit 
vědomostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc  máme naplá-
nované jedno téma z oblasti literární nebo jazykové. Na konci 
měsíce losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří zís-
kávají malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce rády 
zodpovíme v knihovně. 
Téma měsíce listopadu: Chybné tvary slov – zvládnete tyto 
chytáky?

INFERNO 
– výstava fotografií amatérského fotografa

Tomáše Vodenky - PRODLOUŽENO.
Výstava je prodloužena do 2. 12. 2020. 
Vernisáž jsme si užili a připomínáme si ji fotografiemi. 

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.

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: 29. 11. 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): 4. 11. a 18. 11. 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: (kreslení pro každého, ale třeba i jako 
příprava k budoucímu studiu): 14. 11. a 28. 11. 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. 

FESTIVAL DEN POEZIE 2020
Letos s mottem: „Konec a počátek“

  9. – 22. 11. 2020
Konec a počátek  
Schodišťová poezie napříč žánry a autory. Známá i neznámá, 
nezvyklá, překvapivá, zasněná i tíživá, pro děti i pro dospě-
lé… Výběr básní na nástěnkách a schodišti budovy, ve které 
knihovna sídlí.
9. – 22. 11. 2020
Poetická zátiší
Zátiší doplněná básněmi v různých zákoutích knihovny pro po-
těchu oka i duše. 

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,
tyto řádky píšu v době, kdy z epidemiologického hlediska vůbec 
netušíme, co nás čeká v následujících dnech a týdnech. Stále 
doufáme, že alespoň některé programy (s menší účastí diváků) 
se podaří uskutečnit. Může se však také stát, že knihovna bude 
zcela uzavřena. Sledujte tedy oznámení na našich webových 
stránkách. Vzhledem k těmto skutečnostem jsme některé akce 
zrušili úplně. Velice nás mrzí, že s námi nebudete moci prožít 
lampionový průvod a zahájení adventního času. Také plánova-
nou výstavu jsme zrušili. V listopadu měl vystavovat své foto-
grafie prezident Agentury Dobrý den z Pelhřimova, Miroslav 
Marek. Vzhledem k situaci jsme se domluvili na přesunutí vý-
stavy na říjen příštího roku. Věřím, že v té době si už výstavu 
včetně vernisáže jaksepatří společně užijeme.
Děkuji vám za pochopení a za podporu, které si v knihovně 
velmi vážíme.                                                      Blanka Tauberová

PŘEDNÁŠKA

Pátek 6.11.2020 od 18 hod.

  Česká povídka dvacátého a dvacátého prvního 
století – přednáška pro veřejnost literárního 
vědce a pedagoga PhDr. Pavla Šidáka, Ph.D.

Dvacáté století zaznamenalo jak silné, kulminační roky po-
vídky, tak roky pro povídku slabé; a od konce století se mluví 
obecně o „smrti příběhu“. Jak konkrétně vypadá střídání útlu-
mů a vzestupů povídkového žánru a jak reaguje česká próza, 
najmě ta krátká, na smrt příběhu? To bude námětem druhé 
přednášky o dějinách české povídky.
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PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

Vzhledem k současné epidemiologické situaci je třeba se 
na všechny programy dětského oddělení předem přihlásit 
u knihovnic Jany Roškotové nebo Aleny Budkové. Maxi-
mální počet osob na programu včetně knihovnice je 10.
Kontaktní emaily:
roskotova@knihovna-se.cz, budkova@knihovna-se.cz

HAJÁNEK
Středa 4. 11. 2020 od 17 hod.
Středa 11. 11. 2020 od 17 hod.
Středa 18. 11. 2020 od 17 hod.
Středa 25. 11. 2020 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si budeme číst Krkonošské po-
hádky od Boženy Šimkové.
POHÁDKOVÁ BABIČKA
Pátek 6. 11. 2020 od 15 hod.
Čtení z knihy O letadélku Káněti od Bohumila Říhy.
Na čtení naváže Větrná výtvarná dílna, při které si vyrobíme 
větrníky a papírové dráčky.
Pátek 13. 11. 2020 od 15 hod.
Čtení básniček Pavla Šruta, Jana Skácela a dalších básníků. 
Verše Jana Skácela nás zavedou k mořským břehům a tam 
prožijeme Mořskou výtvarnou dílnu.
Pátek 20. 11. 2020 od 15 hod.
Čtení z knihy o Šípkové Růžence, pohádku přebásnil Josef 
Jelen a ilustroval ji Ota Janeček.
Na oslavu šťastného konce pohádky vytvoříme barevné víry 
při Ohňostrojové výtvarné dílně.
Pátek 27. 11. 2020 od 15 hod.
Čtení z knihy Staré pověsti české od Jany Eislerové. 
V pověstech se často vypráví o mostech. Kouzlo starých mos-
tů si připomeneme výtvarnou dílnou s názvem Výtvarná díl-
na plná mostů.
HRAJEME DESKOVKY S TEREZKOU
Pátek 6. 11. 2020 od 13.30 hod.
Tik… Tak… Bum Family: neumíte pravidla? Nevadí! Naučte 
se je s námi. Hry znáte a chybí vám parťáci na hraní? Přijďte 
k nám.
PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
Pátek 6. 11. 2020 od 13 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žá-
kem 1. stupně základní školy? Chceš se podělit o své zkuše-
nosti a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď! 
Pátek 6. 11. 2020 od 15 hodin.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žá-
kem 2. stupně základní školy? Chceš se podělit o své zkuše-
nosti a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď! 
KLÍČÍME (0-3 ROKY) 
– DOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
Pondělí 9. 11. 2020 od 10 hod.
Pohádky pod peřinou
Program pro rodiny s menšími dětmi. Tentokrát se seznámí-
me s dětmi Gábinkou a Ondrou, společně se s nimi protáhne-
me, zazpíváme a pohrajeme. Dozvíme se, co všechno skrývá 
jejich kouzelná peřina.

DAR PRO KNIHOVNU
Dne 18. 9. 2020 jsme v knihovně pokřtili poslední knížku Mar-
kéty Vítkové. Překvapením pro všechny byl dárek pro knihovnu 
– sada modelů z 3D tiskárny. Tohoto milého programu se zú-
častnili pánové z firmy Průša Lab, kteří knihovně modely věno-
vali a na místě 3D tiskárnu také předvedli. Těšíme se na reakce 
čtenářů, kteří si modely spolu s knihou zapůjčí.
A jak to všechno vlastně vzniklo?
Hmatové modely k dět-
ské knize, inspirované 
malířem a ilustrátorem 
Kamilem Lhotákem, Kamil 
– malíř snů, vznikly díky 
projektu Markéty Vítkové, 
podpořeným Laboratoří 
Nadace Vodafone. Ta po-
skytla finance na realizaci, 
vzdělávání a pomohla vytvořit realizátorský tým. Mentor pro-
jektu, Jan Bízik, navrhnul obrátit se na firmu Průša. Průša Lab, 
což je veřejnosti otevřená laboratoř 3D tisku v Praze Holešovi-
cích, se nápadu ujala s velkým nadšením. Vznikly tak podklady 
pro tisk 3D modelů k některým objektům a věcem z knihy. Tyto 
podklady si může kdoko-
liv zdarma stáhnout na 
stránkách prusaprinters.
org a modely si vytisk-
nout. Realizátorský tým 
chtěl ale zamezit tomu, 
aby se modely tiskly ve 
velkém a po přečtení kni-
hy se stávaly odpadky. 
Proto vymysleli, že by se sada modelů mohla ke knize půjčovat 
v knihovnách.  A nám v Sedlčanech se tento nápad opravdu 
hodně líbí a pokusíme se jej přenést i do dalších knihoven.

PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

KLÍČÍME (0-3 ROKY) 
– DOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
Pondělí 23. 11. 2020 od 10 hod.
Listopadová výtvarná dílna pro rodiny s menšími dětmi. 
ŠIKOVNÉ RUCE (9+)
Pátek 13. 11. 2020 od 18 hodin
Šijeme, látkové panenky, předem připravené části těla pa-
nenek vycpeme, sešijeme, vyšijeme oči, nos a ústa. Z vlny 
uděláme vlasy a poté už jen vymyslíme jméno.



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

PŘIPRAVUJEME:
Vánoční výstavu – vernisáž v pátek 4. prosince od 18 hodin

do neděle 22. listopadu
VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany ve spolupráci se Zeměměřickým 
úřadem pro Vás připravily výstavu 

„TRIANGULAČNÍ VĚŽE
SEDLČANSKA A OKOLÍ“. 

Výstava návštěvníkům nabízí ukázky triangulačních věží, které 
sloužily geodetům pro měřické práce. Současnou podobu geo-
detických bodů prezentují fotografie a technické nákresy. Sou-
částí 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.

pátek 6. listopadu od 19 hod.
VEČER PŘI SVÍČKÁCH

Zveme Vás na akustický koncert 

VLADIMÍRA MERTY
Jak se dnes ve světě cítí český písničkář?
Vlastní i lidové balady, úvahy, neformální setkání s kytaristou 
a filmařem… Renesanční člověk Vladimír Merta působí na hu-
dební scéně už téměř pět 
dekád.
Během této doby si vydobyl 
jméno jako muzikant, který 
se nenechá nikým a ničím 
svázat.
Vedle básnických textů 
písní posluchače nadchne 
také svou virtuozitou při 
hře na kytaru.
Večer při svíčkách se koná 
v pátek 6. listopadu od 19 
hodin.

Délka cca 100 minut.
Vstupné: 170,- Kč.

Tyršova 136
264 01 Sedlčany

www.muzeum-sedlcany.cz
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VLADIMÍR

MERTA
Renesanční člověk Vladimír Merta působí na hudební scéně už téměř pět dekád.

Během této doby si vydobyl jméno jako muzikant, který se nenechá nikým a ničím svázat.
Vedle básnických textů písní posluchače nadchne také svou virtuozitou

při hře na kytaru.

Jak se dnes ve světě cítí český písničkář?
Vlastní i lidové balady, úvahy, neformální setkání s kytaristou a filmařem...

www.vladimirmerta.cz

Ve státní svátek v ÚTERÝ 17. listopadu je muzeum 
OTEVŘENÉ 9-12 a 13-16 hod.

pátek 27. a sobota 28. listopadu
DNY ŘEMESEL

Městské muzeum Sedlčany pořádá

„NETRADIČNÍ VÁNOCE V MUZEU“
předváděcí dny řemesel spojené s vánočním prodejem.

pátek 27. listopadu od 9 do 17 hodin
sobota 28. listopadu od 9 do 18 hodin

Nechce se ani věřit, že 
uplynul další rok a Vá-
noce klepou na dveře. 
Pokud chcete nasát 
předvánoční atmo-
sféru, pořídit si něco 
hezkého, nebo se jen 
tak podívat do muzea 
a popovídat si s přáteli, 
máte k tomu jedineč-
nou příležitost. Letos se 
na našich dnech řeme-
sel velkou měrou podílí 
sedlčanské gymnázi-
um, přijďte se podívat, 
co si pro vás studenti 
připravili. 

Vstupné dobrovolné.

Městské muzeum Sedlčany
pořádá

pátek 27. listopadu od 9 do 17 hodin
sobota 28. listopadu od 9 do 18 hodin

Předváděcí dny řemesel spojené s vánočním prodejem

Vstupné dobrovolné
www.muzeum-sedlcany.cz

do neděle 22. listopadu
VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany a KDS Sedlčany 
pro Vás připravily výstavu

 „70 LET KDS SEDLČANY“. 
Na konci letošního roku uběhne 70 let od založení KDS Sedl-
čany. Na výstavce v městském muzeu si můžete toto výročí 
s námi připomenout. Vystaveny zde jsou zakládací listiny druž-
stva, portréty zakladatelů i fotografie z výroby a každodenní-
ho života v KDS. K vidění je také průřez nožířskými výrobky 
od 50. let minulého století do současnosti.
Vystavené materiály si můžete prohlédnout do neděle 
22. listopadu 2020.                                                          Vstup zdarma.



Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové

HISTORIE

125 LET OD NÁRODOPISNÉ VÝSTAVY ČESKOSLOVANSKÉ

Komunální podnik – 3. část
Nároky na činnost narůstaly a podnik je 

zdolával jen s velkými obtížemi. Vůbec se 
zanedbávala údržba, dodací lhůty byly ne-
konečně dlouhé, plánovitá organizace a vý-
stavba byly v plenkách. Pro rovnání: v Sedlča-
nech bylo před válkou 9 stavebních živností 
a v roce 1951 měl podnik jen 5 stavebních 
techniků. Během roku 1951 byly zapojovány 
další živnosti, zejména hostince, cukrárny 
a kovodílna Jar. Blažka s výrobou šroubováků, 
holiči, autodílna, opravna motocyklů, lakýr-
níci a malíři pokojů. Tíživá situace v dopravě 
byla vyřešena zapojením dopravy Fr. Blažka 
a získáním nákladního auta z Krašovické cihel-
ny. V tomto roce převzal podnik od MNV čiš-
tění města a plakátování. Celkem měl podnik 
21 oborů a 392 zaměstnanců, 29 administra-
tivních, 8 technických, 11 mistrů a 22 učňů. 

Vleklou potíží podniku bylo zásobování, 
příděly materiálu byly malé a to také zčásti 
ovlivňovalo plnění plánu. Pohostinství bylo 
rozšířeno o další podniky, jako obvykle bylo 
jejich zapojení spojeno s obtížemi, projevo-
vala se nekázeň v prvotní evidenci i spekula-

ce a zatírání mank, pohodlnost ve svědomi-
tém vyhotovování výkazů spotřeby a tržeb. 
Během roku 1952 bylo zapojeno truhlářství 
Fr. Soukupa, sedlářství J. Krotila a zahrad-
nictví M. Bohaté, p. Krecbacha a pozemky 
C. Buzka. Po stránce organizační byl již pod-
nik vcelku organizován podle jednotného 
statutu pro komunální hospodářství. Byla též 
zřízena komise pro místní hospodářství při 
ONV a tajemnicí byla jmenována s. Militká. 

Podnik byl organizován podle jednotlivých 
sektorů vedených sektářem a administrativ-
ní silou, každý sektor si samostatně účtoval, 
vypracovával mzdy a fakturoval. V roce 1953 
skončila činnost Sdruženého komunálního 
podniku a nastoupila specializace vytvoře-
ním Okresního průmyslového kombinátu, 
Okresního stavebního podniku a Komunál-
ních služeb města Sedlčan. 

Komunální služby byly vytvořeny z těchto 
provozoven: zahradnictví, stromková školka, 
holičství, kadeřnictví, čistění města, plakáto-
vání, sběrna čistírny, pohřební ústav, auto-
drožky, povoznictví a správa hřbitova. Podnik 
měl 41 zaměstnanců, 5 učňů a 12 sezonních 

Romantická představa 19. století považova-
la venkovské vrstvy obyvatelstva za nositele 
národních tradic a lidovou kulturou dovozova-
la starobylost a vážnost národa. Od počátku 
národního obrození se badatelé zajímali pře-
devším o lidovou slovesnost – písně, říkadla, 
pohádky nebo pověsti. Postupně se zájem 
přesouval od jazykovědné a literární roviny 
do oblasti hmotné kultury, především lidové 
architektury.

Druhá polovina 19. století s rozvojem prů-
myslu přinesla řadu výstav, na nichž se pre-
zentovali především podnikatelé. Na regionál-

ní úrovni se od 80. let 19. století začaly vedle 
hospodářských, odborných a uměleckých vý-
stav objevovat také výstavky zaměřené na do-
savadní národopisné sběratelské úsilí. Etno-
grafie se postupně zařadila mezi vědní obory.

   Myšlenka uspořádat velkou národopisnou 
výstavu přišla díky úspěchu „České chalupy“ 
na Zemské jubilejní výstavě r. 1891. Náro-
dopisná výstava českoslovanská (NVČ) byla 

kvůli komplikacím odložena až na rok 1895, 
nicméně vděčíme jí za mnohé. Podobně jako 
nespočet dalších malých regionálních muzeí i 
to sedlčanské vzniklo během příprav na NVČ. 
Z podnětu místního hospodářského spolku 
byl na podzim roku 1893 ustaven okresní ná-
rodopisný odbor, za jehož jednatele byl zvo-
len učitel Čeněk Habart.  Hospodářský spolek 
a okresní národopisný odbor usilovně sbíraly 
věcné doklady lidové kultury. Rozhodlo se, 
že sedlčanský okres se zúčastní pražské vý-
stavy jako samostatné muzeum. Jeho ustavu-
jící valná hromada se sešla 10. června 1894 
v místnostech okresního zastupitelstva.

Účasti na NVČ předcházelo několik místních 
výstavek, které táhly pozornost veřejnosti 
k etnografické činnosti. V srpnu 1894 se kona-
la v Příbrami, v září ve Vlašimi, v říjnu v Sedlci 
a v listopadu 1894 v Sedlčanech nebo v Bene-
šově. Vlastní NVČ sklidila nebývalý zájem, od 
května do října 1895 ji zhlédlo přes dva mili-
ony platících návštěvníků. Předměty, které na 
ni zapůjčilo Sedlčansko, se po svém návratu 
staly základem muzejní sbírky a byly nejprve 
uloženy ve dvou vyhrazených místnostech 
obecné školy. Sbírky se několikrát přesouva-
ly – po městě a za 2. světové války i daleko 
za jeho hranice – než našly nanejvýš důstojné 
a klimaticky vhodné zázemí v podobě zrekon-
struované budovy staré radnice.                  -pž-

Jeden z nejstarších sbírkových předmětů, 
masopustní klibna – tedy hlava ke kostýmu 
kobyly, kterou se během průvodu sedlák 
snažil prodat – se zúčastnila pražské NVČ. 
Dobový tisk pravidelně informoval o novin-
kách na výstavě i o zákulisí jejího vzniku.

zaměstnanců. Vedení podniku bylo svěřeno 
Fr. Maškovi, do služeb podniku přešel Jiří 
Pavelka a Zdenka Hroníková a Věra Kymlová 
z ONV a z MNV.

Pohled na mlýn a jihočeský statek instalo-
vané na NVČ. Statek měl svůj předobraz 
 v usedlosti Václava Koutníka ve Vilasově 
Lhotě. Čeněk Habart byl architektovi velmi 
nápomocen, jelikož měl dostatek fotogra-
fického materiálu i kreslených studií sel-
ských stavení ve středním Povltaví.

Budova Komunálních služeb v ulici 28. říj-
na, dnes Pasáž 7.



INFORMACE O VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH
Z 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČANY ZE DNE 5. ŘÍJNA 2020             

Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor 
celkem 4 usnesení, resp. specifických roz-
hodnutí, a to v následném členění:
Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vě-
domí:
▪ doplňující zprávu o  kontrole plnění usne-
sení z 10. zasedání Zastupitelstva města 
Sedlčany, které se konalo dne 8. června 
2020 a zprávu o kontrole plnění usnesení 
z 11. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, 
které se konalo dne 7. září 2020, předloženou 

a doplněnou panem Mgr. Zdeňkem Šimeč-
kem, místostarostou města Sedlčany, s aktuál-
ními údaji plnění, a to v plném rozsahu, bez 
připomínek (usnesení 183/2018-2022);
▪ předloženou a doplněnou zprávu panem 
Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou 
města Sedlčany, o jednání a činnosti Rady 
města Sedlčany za uplynulé období v in-
tervalu dní 8. září až 5. října 2020, ve kte-
rém se v termínu, a to ve dnech 16. září, 
23. září a 30. září 2020 konala řádná zasedá-
ní tohoto vrcholného orgánu města Sedlča-
ny (usnesení 184/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany konstatovalo:
▪ ověření souladu Změny č. 1 Územního plánu 
Sedlčany s Politikou územního rozvoje ve znění 
Aktualizace č. 3, se Zásadami územního rozvo-
je Středočeského kraje ve znění po Aktualizaci 
č. 2, se stanovisky dotčených orgánů a se sta-
noviskem Krajského úřadu Středočeského kra-
je, ve smyslu § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů (usnesení 185 
a)/2018-2022).

Zastupitelstvo města Sedlčany rozhodlo:
▪ jako správní orgán, příslušný ve smys-
lu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpi-
sů (dále jen „stavební zákon“), za použití ust. 
§ 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. 
§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, o Změně 
č. 1 Územního plánu Sedlčany (v souboru vý-
roků usnesení 185 b)/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany vydalo:
▪ formou opatření obecné povahy Změnu 
č. 1 Územního plánu Sedlčany (v souboru vý-
roků usnesení 185 b)/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo:
▪ prodej pozemku parc. č. 1462/2 o vý-
měře 50 m2, druhem pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. a obci Sedlčany, 
a to FO č. 1 (id. podíl ¾) a FO č. 2 (id. podíl 
¼), obě osoby trvale bytem Sedlčany, a to 
za jednotkovou cenu 500,00 Kč/m2, tj. za 
celkovou kupní cenu ve výši 25.000,00 Kč 
(usnesení 186/2018-2022).

USNESENÍ / RŮZNÉ

Ve dnech 2. a 3. října 2020 proběhly volby 
do krajského zastupitelstva a do 1/3 Senátu 
ČR. Voleb do Zastupitelstva Středočeské-
ho kraje se ve městě Sedlčany, včetně jeho 
9 částí (Doubravice, Hradišťko, Libíň, Oří-
kov, Sestrouň, Solopysky, Třebnice, Vítěž, 
Zberaz) zúčastnilo 40,39% voličů (2338) 
z celkového počtu 5796 voličů oprávněných. 
Výsledek hlasování ODS 23,89% (550 hlasů), 
STAN 19,67% (453 hlasů), ANO 2011 19,33% 
(445 hlasů), PIRÁTI 17,11% (394 hlasů), ČSSD 
4,56% (105 hlasů).  
Voleb do 1/3 Senátu ČR se ve městě Sedlčany,  
v 1. kole, zúčastnilo 39,96% (2315) oprávně-
ných voličů. Do druhého kola postoupili Petr 
Štěpánek (STAN) s 36,98% platných hlasů (838 
hlasů) a Ing. Jiří Burian (ODS) s 32,96% (747 
hlasů). Účast voličů ve druhém kole, které se 
konalo 9. a 10. října, byla 24,90%, což je o 15% 
méně než v kole prvním. Účast byla 1421 voličů 
z 5777 oprávněných. Senátorem byl zvolen 
Petr Štěpánek, starosta Petrovic u Sedlčan, 
který získal 71,39% hlasů (1011 platných hla-
sů). 

VÝSLEDKY VOLEB 2020

Dnem boje za svobodu a demokracii 
a Mezinárodním dnem studentstva si 
17. listopadu připomeneme 81. výročí 
tragických událostí roku 1939, k nimiž 
došlo v období od 28. října do 17. listo-
padu, kdy říšský protektor vyhlásil uza-
vření českých vysokých škol a 31. výročí 
událostí roku 1989, které vedly k ukon-
čení dřívějšího uspořádání společen-
ských, kulturních a politických poměrů 
země.

O STÁTNÍM SVÁTKU 
17. LISTOPADU 

BUDOU PROVOZY 
Sedlčanských technických služeb, s.r.o. 

UZAVŘENÉ.
V úterý 17. listopadu budou probíhat 
normální svozy komunálního odpadu 
v obcích. V Sedlčanech bude probíhat 
svoz bioodpadu. 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 Fota: Ladislav Havel



HVĚZDÁRNA / RŮZNÉ

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH

Počínaje listopadem se vracíme k nor-
málnímu počítání času, kdy Slunce vrcholí 
v pravé poledne a mělo by to tak být až do 
konce března příštího roku. V roce 2021 by 
měla být ukončena diskuse o jednotném 
zavedení času v EU a následně přijato buď 
celoročně používat standardní čas, dnes 
zcela chybně nazývaný čas zimní, nebo po-
užívat čas letní. Ve druhém případě se tak 
nesmyslně stává letní chod času pohromou 
pro ranní vstávání do hluboké tmy a násled-
ný odchod do školek, škol a zaměstnání.

Pro prohlídku noční oblohy je letní čas 
opět nepřirozeným fenoménem, neboť 
soumrak se posouvá do pozdních hodin 
a čekání na temnou oblohu.

Na listopadové večerní obloze spatříme 
pětici planet a to Mars, Jupiter, Saturn, 
Uran a Neptun. Zbylé dvě Merkur a Venuše 
nalezneme na ranní jihovýchodní obloze.

Po soumraku bude večerní obloze do-
minovat pás mléčné dráhy procházející 
zenitem od jihozápadního obzoru k obzoru 
severovýchodnímu. Postupně zapadající 
souhvězdí letní oblohy počínaje Střelcem 
přes Herkula a Lyru k Orlu a Labuti jsou vy-
střídány souhvězdími podzimní oblohy. Pří-

mo nad jižním obzorem se nachází Vodnář 
následovaný Rybami a Beranem. Více nad 
obzorem dominuje Pegas, jehož tři jasné 
hvězdy tvoří s první hvězdou z Andromedy 
nápadný čtverec, který připomíná zvětšený 
tvar Velkého vozu. Při tmavé obloze bez ru-
šivého vlivu světla měsíce nebo výrazného 
světelného smogu spatříme v Andromedě 
galaxii M31. Již krátký exposiční čas odhalí 
na snímku z digitální kamery detaily jasné-
ho jádra, prachových fragmentů a periferní 
částí spirální struktury galaxie.
Hvězdárna je kromě pátků a sobot v provo-
zu prakticky každou jasnou noc. Zákrytové 
proměnné hvězdy, hvězdy pulsující a rovněž 
stejnou fotometrickou metodou sledova-
né exoplanety jsou hlavní náplní amatérů 
astronomů, kteří využívají vybavení hvěz-
dárny pro svůj koníček. Takové sledování 
CCD kamerami zpravidla trvá po celou noc 
a v průběhu roku se najde přibližně stov-
ka nocí k tomu vhodných. V průměru se 
pořídí 500 snímků za noc, tedy za celý rok 
přibližně 50000 snímků, které se podrobu-
jí fotometrickému vyhodnocení vhodným 
programem na PC.

POZOROVACÍ PROGRAM
PRO VEŘEJNOST

Hvězdárna otevřena každý pátek a sobotu 
od 18 hod. do 21 hod. pokud je aspoň polo-
jasno, kdy v mezerách mezi mraky můžeme 
spatřit vybrané objekty. Při větší oblačnosti 
nebo zcela zatažené 
obloze je hvězdárna 
uzavřena. V případně 
nejasných podmínek, 
volat 777 285 444.

Měsíc – Na večerní obloze v pátek nebo 
sobotu 20., 21., 27. a 28. listopadu. Nov 
15.XI., první čtvrť 22.XI. a úplněk 30.XI.

Planety – Na večerní obloze Mars, Jupi-
ter, Saturn, Uran a Neptun.

Ostatní objekty – Galaxie, kulové hvěz-
dokupy, mlhoviny otevřené hvězdokupy 
a další.

Úkaz – 19.XI. Měsíc v konjunkci s Jupi-
terem v 10 h. Malým dalekohledem na-
lezneme Jupitera 3,2o severně od Měsíce. 
Večer následuje seskupení Měsíc, Jupiter 
a Saturn.

Pro organizované návštěvy je možné 
dohodnout jiný den než pravidelný pátek 
nebo sobotu na telefonu 777 285 444.

 František Lomoz

Vzhledem ke zpřísňujícím se epidemiologickým opatřením jsme 
zrušili plavání v aquaparku v Čestlicích.

Nadále vybíráme příspěvky a rozdáváme členům respirátory, 
které jsme dostali darem do vydavatele časopisu Diastyl Mgr. Mar-
tina Ladyra.

Nabízíme členům masáže či pedikúru (v hodnotě 500 Kč).
Pokud to situace dovolí, chceme 12. listopadu uspořádat po-

chod proti diabetu - sraz ve 13 hodin na náměstí T. G. Masaryka 
u Morového sloupu.

Veškeré informace o činnosti a provozu spolku sledujte na ná-
stěnce nad prodejnou Flosman v Havlíčkově ulici.

Marie Mošanská

KLUB DŮCHODCŮ SEDLČANY
informuje členy o přerušení činnosti, 
a to od začátku října do odvolání.
Aktuální informaci o obnovení schůzek 
uveřejní zřizovatel (město Sedlčany) 
opět prostřednictvím měsíčníku Radni-
ce nebo místního týdeníku Sedlčanský 
kraj.
Užší vedení všem děkuje za pochopení.

Účastníci pěšího putování „Po stopách kněze Petra” z Prahy od Ar-
cibiskupského paláce do italského města Orvieta na počest svátku 
Corpus Domini začátkem října zavítali již tradičně během III. etapy 
(Osečany-Zvěřinec) do Sedlčan. Starosta města, Ing. Miroslav Höl-
zel, jim po krátkém venkovním setkání popřál dobrého doputování 
do cíle III.etapy a v letošním roce i zároveň konečné ke zřícenině  
hradu Zvěřinec. Poutníky od sedlčanského íčka vyprovázeli smě-
rem k jesenické křížové cestě žáci 4. třídy I. základní školy spolu 
s paní učitelkou Ivetou Reinischovou v trikách s emblémem 20 let 
od prvního novodobého putování v rámci svátku Corpus Domini.

UPOZORNĚNÍ VÝBORU
POBOČNÉHO SPOLKU SVAZU
DIABETIKŮ V SEDLČANECH



Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi, 
na začátku října jsem si říkala, že vás v tomto čísle budu informovat o proběhlé Valné hromadě svazku (nejvyšší 
orgán – 24 měst a obcí) o projednávaných tématech, ale když došlo na přípravu samotného článku, tak jsem 
si to rozmyslela. Možná proto, že v médiích neslyšíme žádné pozitivní zprávy v tomto těžkém období. Možná 
proto, že Sedlčany zaujmuly v půlce října přední místo v počtu nakažených v ČR. Možná proto, že tam, kde to 
jde, se přesunula práce na práci z domova (home office). Vše zmíněné přináší spoustu omezení a změn v na-
šich životech, proto volím jiné téma – pohodu, relax a pozvánku do krásné přírody Sedlčanska.

Jsme součástí turistické oblasti Toulava a ta 
v letošním roce nafotila sérii fotografií s rodi-
nou, která nás má nalákat na pěší turistiku 
a toulání po Sedlčansku. Dalšími fotografiemi 

nás bude inspirovat i Milan Dlouhý. Pojďme do přírody, kochejme 

Pokud se na svých toulkách přírodou vyfotíte a pošlete fotografii na adresu obce@sedlcany.cz budu velice ráda, použijeme ji na 
propagaci Sedlčanska a Toulavy na facebooku.                                                                                                 Pevné zdraví. Štěpánka Barešová ☺

POZVÁNKA DO PŘÍRODY

NOVÝ ESHOP

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

se barvami podzimu, poznejme Sedlčansko, načerpejme energii 
a „pozitivní“ myšlení, protože to je to, co nám jako jedna z věcí může 
pomoci překonat toto těžké období. Navnadím vás pár fotografie-
mi, poté si vyzvedněte na TIC v Sedlčanech turistickou mapu vy-
danou Toulavou a objevte místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli.

Turistická oblast TOULAVA spouští začát-
kem prosince na svém webu  nový eshop 
(www.toulava.cz/eshop). Pokud budete 

shánět pěkný dárek na Vánoce a přitom budete chtít podpořit 
místní výrobce a podnikatele, tak neváhejte a objednávejte. ☺

K dostání zde budou výrobky, které mají značku Toulava – regio-
nální produkt, kniha Petra Mareše, trička, ale i poukazy (vouchery) 
na ubytování v turistické oblasti. Časem by se měly přidat i pou-
kázky na zážitky, jako je například lezení po skalách nebo komen-
tované prohlídky měst v Toulavě.

Smyslem celého projektu je podpořit 
místní výrobce a podnikatele v cestovním 
ruchu, kteří se v současnosti musí vypo-
řádat s druhou vlnou COVIDu. Nákupem 
vánočního dárku jim můžete pomoci a zá-
roveň i trochu přispět na činnost Toulavy, 
konkrétně na výrobu turistických map, kte-
ré jsou pro každého zdarma, nebo budová-
ní nových turistických stezek.

V příští sezóně ještě vznikne katalog pro 

turisty, který bude dostupný na všech hotelech a penzionech, a se-
známí návštěvníky s místními atraktivitami a zážitky, jenž si turisté 
mohou okamžitě a pohodlně nakoupit online.

Nabídnout své služby mohou přes web Toulavy všichni podnika-
telé v cestovním ru-
chu v regionu. Stačí 
uzavřít spolupráci 
s turistickou oblastí 
TOULAVA.

Toulava podporuje místní výrobce i znač-
kou Toulava - regionální produkt. Těmto vý-
robcům (p. Stoupová Sedlčany, p. Křížek Kře-
penice) například poskytla zdarma stánek na 
Táborských setkáních (sobota, neděle).



ŠKOLSTVÍ / SPORT

VYPEČENÝ PROJEKT

Škola Propojení má 
za sebou první fázi 
dvouletého celoškolní-
ho projektu, který nese 
název Vypečený pro-
jekt aneb cesta chleba 
na náš stůl. Žáci všech 
ročníků jsou již od jar-

ních měsíců seznámeni s jeho obsahem, 
a tak na začátku října již nic nebránilo tomu, 
abychom vše oficiálně zahájili. Náplní prv-
ní (praktické) části bylo setí pšenice ozimé, 
k němuž se vázalo orání a vláčení úrodné 
půdy. Tomu předcházelo i několik vyučova-
cích hodin, které se zabývaly pěstováním obilí. 
Děti zpívaly tematické písně, psaly tematické 
diktáty, zkoumaly klíčivost obilí a vyzkoušely 

si i samotné setí. Celý proces se neobešel bez 
každodenního pozorování a písemného zá-
znamu získaných poznatků.

V pátek 2. října se škola vydala k vesnici Bře-
zí, u níž na poli hospodaří pan Turnovec. Ten 
spolu se svou rodinou přivítal početnou sku-
pinu žáků a učitelů s otevřenou náručí. Tolik 
zapálených pozorovatelů dychtících po vyzkou-
šení si tvrdé dřiny po vzoru našich předků snad 
ještě nezažil. Na poli se samozřejmě pracovalo, 
ale nechyběly ani lidové písně a opékání buřtů 
či brambor. Žáci se napříč ročníky zapojovali 
do všemožného bádání a zjišťování poznatků 
přímo v terénu. Zabývali se například výpočty 
spojenými s plochou pole nebo měřením jeho 
vlhkosti a teploty. Dále nechybělo ani výtvarné 
pojetí dopolední scenérie. Nejpopulárnějším 

objektem pro umělecké zpracová-
ní byl zajisté koňský pár zapřažený 
za pluh, tedy klisna Velvet a valach 
Kryštof. Ti byli až obdivuhodně dis-
ciplinovaní. Problémy jim nedělala 
ani mnohá dětská pohlazení. Celá 
akce probíhala za téměř pohádko-
vé atmosféry...

Projekt bude v následujícím 
roce pokračovat dále... Jak? Ne-
trpělivým očekáváním... V létě 
2021 se opět vypravíme na pole, 
abychom zhodnotili úrodu. Ná-
sledně se vrhneme na zpracování 

Na Častoboři se v sobotu 19. září konal již 
23. ročník Memoriálu Bóži Karlíka -  české-
ho reprezentanta, olympijského medailisty 
a zakladatele rychlostní kanoistiky na Sedl-
čansku. Součástí závodů byl také 2. ročník 
Memoriálu Ládi Dvořáka, zakladatele ka-
noistického oddílu v Sedlčanech. Letošní 
ročník poctil svou návštěvou Tomáš Karlík, 

MEMORIÁL BÓŽI KARLÍKA A MEMORIÁL LÁDI DVOŘÁKA 2020

syn Bóži Kalíka a zároveň bývalý kanoistický 
závodník Slavia Praha (dnešní USK Praha), 
který letos oslavil významné životní jubile-
um. Jako každoročně nechyběl na memo-
riálu tradiční závod Bacunda Cup (kombi-
novaný závod kanoe/kajak), Lachtan Cup 
(závod bez pádel) a závod pramic.

I přes nepříznivou situaci a přísná hygie-
nická opatření byla letošní 
účast hojná, závodů se zú-
častnilo přes 150 závod-
níků z více jak 16 oddílů 
z celé České republiky. Cenu 
hlavního závodu – putovní 
pohár vítězi předal Tomáš 
Karlík, kterému při té příle-
žitosti za všechny kanoisty 
poblahopřál k osmdesátým 
narozeninám Pavel Bednář, 
ředitel Sportovních areá-
lů Sedlčany a také bývalý 
úspěšný kanoista.

obilí, abychom se přiblížili k cíli – tedy pečení 
chleba dnes již netradiční cestou.

Velké poděkování patří rodině Turnovco-
vých, která projekt ochotně podporuje nejen 
poskytnutím pole, ale i nadšenou spoluprací – 
ať už se jedná o manuální práci, či provázení 
žáků  procesem setí…                       ZŠ Propojení



RŮZNÉ

INZERCE

O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA SEDLČANY PO 26TÉ
 

V sobotu 19. září se v kynologickém areálu ZKO Sedlčany konal již 
26. ročník závodu O putovní pohár města Sedlčany, a to v katego-
rii ZZO (zkouška základní ovladatelnosti), ZM (zkouška základního 
minima), ZVV1 a ZVV2 (zkouška všestranného výcviku psa prvního 
a druhého stupně). Nově byla otevřena i kategorie BH-VT dle me-
zinárodního zkušebního řádu o kterou závodníci projevili nemalý 
zájem. Závod byl slavnostně zahájen v půl deváté ráno. Během 
společného nástupu proběhlo rozlosování a následné stanovení 
orientačního časového harmonogramu celé akce. Nejpočetnější 
účast měla již tradičně ovčácká plemena. I v letošním roce se však 
do boje pustilo i několik „exotů“,  jak je kynologové sami s oblibou 
nazývají. Za zmínku určitě stojí účast amerického stafordšírského 
teriéra, briarda či anglického špringršpaněla, kteří se nenechali 
v konkurenci služebních plemen nikterak zahanbit ba naopak do-
konce vybojovali medailové pozice.
Kategorie BH-VT:
1. místo - Lucie Spálenková (ZKO Sedlčany) a Red Hot Chilli Peppers 
Swabia (60!)
2. místo - Kristýna Zajícová (ZKO Klabava) a Quina Heaven Devil
3. místo - Lucie Spálenková (ZKO Sedlčany) a Arnika Amorrot
Kategorie ZZO:
1. místo - Radka Kymlová (ZKO Sedlčany) a Andy od Jezera Milada
2. místo - Naďa Lachoutová (ZKO Sedlčany) a Lily
3. místo - Libor Tomášek (ZKO Sedlčany) a Casco Blue Penny
Kategorie ZM:
1. místo - Martin Kružliak (ZKO Komárov) a Bora od Madakru
2. místo - Pavel Klauser (ZKO Sedlčany) a „Amálka“ Day Bright Pure 
Gina
3. místo - Andrea Jircová (ZKO Sedlčany) a Jessy Danbero
Kategorie ZVV1:
1. místo - Miroslav Glogar (ZKO Sedlčany) a Nica Z Blatenského 
zámku
2. místo - Martin Kružliak (ZKO Komárov) a Anny Podman
3. místo - Romana Junková (ZKO Zbraslav) a Blackie
Kategorie ZVV2:
1. místo - Pavel Koblenc (ZKO Ledčice) a Ziro-Pavevy z Vokovic
2. místo - Jaroslav Jech (ZKO Příbram) a Rocco Bohemia Atomica
Nejlepší stopa závodu - Pavel Koblenc a Ziro-Pavevy z Vokovic 
(100!)

Nejlepší poslušnost závodu - Lucie Spálenková a Red Hot Chilli 
Peppers Swabia (60!)

Nejlepší obrana závodu - Roman Procházka (ZKO Komárov) 
a Bandit od Madakru (98)

Nejlepší ženu závodu obhájila z loňského ročníku Romana Jun-
ková a Blackie, nejmladší účastnicí závodu byla Veronika Stiborová 
(ZKO Sedlčany) a její Arny Od Petrovického zámku.

Nejtvrdším obranářem se stal pro tento rok Bandit od Madakru 
Romana Procházky.

Absolutním vítězem závodu se stal Miroslav Glogar a Nica Z Bla-
tenského zámku. Putovní pohár tedy zůstává v Sedlčanech.

Michaela Strakatá, ZKO Sedlčany

V sobotu 17. října byla provedena preventivní desinfekce au-
tobusového terminálu a společných prostor Domu s pečova-
telskou službou. Desinfekci provedli zástupci dobrovolných 
hasičů Sedlčany.
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Žáci 2. ZŠ Propojení si mohli 2. října vyzkoušet tvrdou dřinu našich předků v rámci projektu Vypečený projekt.


