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 „Sport je zpátky ve hře“ - do života se vracejí možnosti sportovních a volnočasových aktivit, k dispozici jsou městská 
venkovní sportoviště. Více informací v článku Restart sportu. 



 

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 Město Sedlčany.
V případě nedodání zpravodaje se 
obraťte na Lenku Bučinskou, 
tel.: 734 259 387, 318 821 158.

CENÍK INZERCE: 
1/4 str. – 2 000 Kč  
1/2 str. – 3 500 Kč  
celá strana – 5 000 Kč  
Jedno opakování sleva 5 %, 
více opakování sleva 10 %.  
Ceny bez 21 % DPH.
Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce.

Vyřizuje:
Městský úřad Sedlčany,  
tel.: 734 259 387, 318 821 158,  
bucinska@mesto-sedlcany.cz
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VRACÍ SE SPOLEČENSKÝ  
ŽIVOT

Postupné rozvolňování vládních opatření proti COVID-19 
umožňuje občanům návrat k normálnějšímu a svobodnějšímu 
způsobu života. Žáci a studenti se pomalu vracejí do škol, i když 
ve značně komplikovaném režimu s různým intervalem sporné-
ho antigenního testování. Do života se vracejí možnosti spor-
tovních a volnočasových aktivit. Kulturní zařízení pootevřela své 
dveře veřejnosti, ale pořád s notnou dávkou omezení. Dokonce 
si již můžeme koupit tkaničky do bot a spodní prádlo, nebo se 
nechat ostříhat. Po několika měsících mohou lidé využít služeb 
zahradních restaurací. Doufejme, že se to obejde bez předkládání dokladu o očkování nebo anti-
genním testování či potvrzení o prodělaném onemocnění. Tento způsob života je příjemnější, než 
byl v době tvrdého „lockdownu“ (přiznejme si, kolik z nás toto slovo ještě před rokem neznalo), 
ale do návratu k úplnému normálu máme ještě daleko.

V Sedlčanech se již druhý rok nebude konat největší společenská akce organizovaná radnicí 
– Městské slavnosti ROSA, které byly po 200 letech obnoveny v roce 1990. Doufejme, že součas-
ná pauza bude trvat pouze roky 2. Letos ROSU připomene jenom přehlídka historických vozidel 
na náměstí T. G. Masaryka v sobotu 19. června, kterou tradičně organizují členové Veterán klu-
bu Sedlčany. Pokud situace dovolí, budou se v červnu konat koncerty dechové hudby v areálu 
U Chovatelů. Uskutečnit se snad bude moci i tradiční Sedlčanská pouť, která letos vychází na neděli 
15. srpna a bude i obvyklý pouťový „Mejdan pro faunu“. V srpnu chceme zorganizovat dvě pro-
mítání letního kina. Co bude možné uskutečnit v podzimních měsících si nedovolím předpovídat, 
ale jsem optimista a věřím, že budeme zase o kousek svobodnější.

Uzávěrka příštího čísla je v pátek 4.6.2021

Ing. Miroslav Hölzel 
starosta města

P O Z V Á N K A 
na 15. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany,

které se bude konat v pondělí
7. června 2021 od 17:00 hodin 

v Kulturním domě Josefa Suka Sedlčany. 
Výběr z návrhu Programu: 
▪ Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání ZM; (interval dní 9. břez-
na 2021 – 7. června 2021); 
▪ Závěrečný účet hospodaření města Sedlčany za rok 2020; Zpráva nezávislého audi-
tora o výsledku přezkoumání hospodaření;
▪ Poskytnutí dotací z rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 s využitím institutu veřej-
noprávní smlouvy na podporu spolkové činnosti a neziskových organizací; 
▪ Návrh obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 1/2021, o stanovení kratší doby 
nočního klidu; 
▪ Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany (soubor konečných řešení jednotlivých 
žádostí občanů a potřeb města); 
▪ a další.



USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 61/2018-2022 ZE DNE 21. DUBNA 2021

Rada města Sedlčany na tomto zasedá-
ní přijala soubor celkem 13. specifických 
usnesení, a to v následném členění jednot-
livých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jed-
nání Rady města Sedlčany ze dne 7. dubna 
2021 (RM č. 60/2018-2022) a doplňující 
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 61-
1039/2018-2022);
▪ zprávu o stavu, výsledcích hospodaření 
a plnění schváleného rozpočtu města Sedl-
čany na rok 2021 ve znění údajů za uplynu-
lé období kalendářního roku (I. – III. / 2021) 
s tím, že rozpočtové příjmy jsou ke dni účetní 
závěrky 31. března 2021 ve výši 64.870,37 
tis. Kč, což představuje 34,10 % plnění schvá-
leného rozpočtu a rozpočtové výdaje (čer-
pání) jsou ke dni 31. března 2021 ve výši 
38.902,21 tis. Kč, což představuje 20,86 % 
schváleného předpokladu rozpočtu ve zně-
ní aktualizace po zápočtu schváleného RO 
č. 1 / 2021 (RM 61-1040/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitel-
stvu města Sedlčany: 
▪ schválit výkup pozemku parc. 
č. 2406/5, druhem pozemku zastavěná plo-
cha, o výměře 32 m2

, který byl oddělen 
z původního pozemku parc. č. 2406/2, dru-
hem pozemku ostatní plocha, způsobem 
využití jiná plocha, vše v k. ú. Benešov u Pra-
hy, obec Benešov (vizte geometrický plán 
č. 4592-50/2015 ze dne 12. srpna 2015, 
vyhotovený společností Geoservis Praha, 
s. r. o.), který je ve vlastnictví města Benešov, 
a v současné době je zastavěný objektem ob-
čanské vybavenosti (Vodojem Šiberna, stavba 
bez č. p. / č. e.) v majetku města Sedlčany 
(v souboru výroků usnesení RM 61-
1041/2018-2022);
▪ schválit výkup pozemku parc. č. 2406/2, 
druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 
využití jiná plocha, v k. ú. Benešov u Prahy, 
obec Benešov, za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem, tj. za jednotkovou cenu 1.150,00 
Kč/m2, což při výměře 32 m2 představuje 
celkovou kupní cenu ve výši 36.800,00 Kč 
(v souboru výroků usnesení RM 61-
1041/2018-2022);
▪ zrušit bez náhrady usnesení č. 98 přijaté 
dne 17. prosince 2007, které bylo vydáno za 
účelem podpory financování výstavby inže-
nýrských sítí v nových rozvojových lokalitách 
z rozpočtu města, kterých investorem bylo 
město Sedlčany (RM 61-1046/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:

▪ a to na základě podané Žádosti smluv-
ního uživatele, který v postavení ná-
jemce užívá nebytové prostory, tj. tě-
locvičnu v objektu č. p. 34 na náměstí 
T. G. Masaryka v Sedlčanech, prodloužení 
doby trvání stávajícího uživatelského vztahu 
o jeden rok, tj. na dobu určitou do 30. června 
2022, dále pak za stávajících a dříve sjedna-
ných smluvních podmínek, včetně výše ná-
jemného (RM 61-1042/2018-2022);
▪ Program prevence města Sedlča-
ny pro rok 2021 (prevence kriminality 
a patologických jevů), který byl zpracován ma-
nažerkou protidrogové prevence a prevence 
kriminality dětí a mládeže ve městě Sedlčany 
(RM 61-1045/2018-2022);
▪ Vnitřní předpis města Sedlčany, kterým jsou 
stanoveny další zaměstnanecké benefity pro 
Městskou policii Sedlčany, a to s účinností 
ode dne 1. června 2021 (RM 61-1049/2018-
2022);
▪ na základě uplatněných Žádostí fyzických 
osob v počtu dvou případů (podrobně uvede-
no v příslušných spisech vedených na Měst-
ském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí; 
č. j.: MÚ-S/SOC/7436/2021 a č. j.: MÚ-S/
SOC/7960/2021), poskytnutí finančního daru 
v max. výši 800,00 Kč/rok 2021/nemovitost, 
kde příjemcem jsou osoby splňující kritéria 
potřebnosti, definovaná ve smyslu zmírnění 
dopadu poplatkové povinnosti za komunální 
odpad. Dar bude vyplacen na základě uzavře-
né Darovací smlouvy, a to pro oba případy sa-
mostatně (RM 61-1050/2018-2022);
▪ doplnění Ceníku publikací města Sedlčany 
(prodejním místem jsou pracoviště Turistic-
kého informačního centra Sedlčany) o cenu 
nově vydávané publikace s názvem Sedlčan-
ský uličník, ulice pojmenované po význam-
ných osobnostech.
Rada města Sedlčany nedoporučila akcep-
tovat: 
▪ nabídku státního podniku České dráhy, 
Národní dopravce, Odboru správy a pro-
deje majetku, který nabídl městu Sedlčany 
prodej pozemků parc. č. 1831/7, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem využi-
tí dráha, o výměře 917 m2 a parc. č. 3041, 
druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 
využití silnice, o výměře 75 m2, oba v k. ú. 
a obci Sedlčany (v ulici Nádražní), 
za celkovou kupní cenu 545.000,00 Kč (RM 
61-1043/2018-2022).
Rada města Sedlčany vydala:
▪ předběžné doporučení k provedení dalších 
kroků za účelem prodeje nepotřebné části po-

zemku parc. č. 660/1, druhem pozemku ostatní 
plocha, způsobem využití ostatní komunikace, 
v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, ve vlastnictví 
města Sedlčany, tj. cca 75 m2 výměry pozem-
ku, kterou dlouhodoběji užívá žadatel (připlo-
cená předzahrádka); (v souboru výroků usne-
sení RM 61-1044/2018-2022);
▪ souhlas se zajištěním vyhotovení geomet-
rického plánu na náklady žadatele a s případ-
nou realizací nepotřebné části pozemku parc. 
č. 660/1 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, přímým 
prodejem uživateli, a to v souladu s přísluš-
nými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů (v souboru výroků usnesení RM 61-
1044/2018-2022);
▪ souhlas s podáním Žádosti o finanční pod-
poru zpracovaného projektu „Preventivní pro-
gram na 1. ZŠ Sedlčany“, a to z Fondu preven-
ce Středočeského kraje ve výši 65.000,00 Kč, 
přičemž celkové náklady na projekt jsou vy-
čísleny v hodnotě 135.000,00 Kč. Spoluúčast 
k projektu uhradí žadatel ze svých zdrojů (RM 
61-1047/2018-2022);
▪ souhlas s podáním Žádosti o finanční pod-
poru zpracovaného projektu ve prospěch za-
jištění vybavenosti školní tělocvičny cvičební-
mi prvky, a to z Fondu sportu a volného času 
Středočeského kraje ve výši 30.815,00 Kč, 
přičemž celkové náklady na projekt jsou vy-
čísleny v hodnotě 38.518,00 Kč. Spoluúčast 
k projektu uhradí žadatel ze svých zdrojů (RM 
61-1048/2018-2022).
Rada města Sedlčany stanovila:
▪ prodejní cenu publikace s názvem Sedlčan-
ský uličník, ulice pojmenované po významných 
osobnostech, ve výši 20,00 Kč/ks (v souboru 
výroků usnesení RM 61-1051/2018-2022).

VÝZVA
Žádáme občany, jejichž předci, pří-

buzní či známí byli členy organizace 
„Svaz osvobozených vězňů“, pozdější-
ho „Svazu protifašistických bojovníků“, 
aby se ozvali na mail csbs.bn@seznam.
cz (benešovská oblastní organizace Čes-
kého svazu bojovníků za svobodu) nebo 
na mobil: 722 126 720.

Připravujeme publikaci, v níž bychom 
rádi publikovali i vaše vzpomínky na 
vaše blízké. Děkujeme.

Přivítáme autory historických sta-
tí o regionálních dějinách období let 
1939−1945.



USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 62/2018-2022 ZE DNE 5. KVĚTNA 2021

Rada města Sedlčany na tomto zase-
dání přijala soubor celkem 18. specific-
kých usnesení, a to v následném členění 
jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících 
z jednání Rady města Sedlčany ze dne 
21. dubna 2021 (RM č. 61/2018-2022) 
a doplňující zprávu o plnění úkolů prů-
běžných (RM 62-1052/2018-2022);
▪ zprávu o činnosti a hospodaření Měst-
ské teplárenské Sedlčany, s. r. o. za rok 
2020, hospodářské a organizační činnos-
ti při plnění zadaných úkolů, výhledech 
činnosti a dále informace ve věci výkonu 
spektra služeb a předpokládaného vývo-
je jejich cen na následující období roku 
2021 (RM 62-1053/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila: 
▪ Rozpočtové opatření č. 2 / 2021, 
a to v plném rozsahu všech aktuálních 
a navržených rozpočtových změn. Před-
mětem tohoto opatření je zvýšení příjmů 
rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 
o částku 1 924,0 tis. Kč a zvýšení výda-
jů rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 
o částku 1 300,0 tis. Kč. Příjmy po pro-
vedené úpravě budou činit celkem 
192 135,0 tis. Kč. Výdaje budou činit 
celkem 187 749 tis. Kč. Rozpočet po za-
počítání tohoto opatření do již dříve 
schváleného rozpočtu na rok 2021 měs-
ta Sedlčany bude přebytkový částkou 
+ 4 386,0 tis. Kč.  (RM 62-1054/2018-2022);
▪ s ohledem na nepotřebnost zájmové 
části pozemku parc. č. 2981/30, druhem 
pozemku orná půda, v k. ú. a obci Sedl-
čany (bývalá polní cesta), o jejíž prodej 
požádala společnost ATLANTIK PRODUKT 
Třešňák, s. r. o., a to v souladu se záko-
nem o obecním zřízení, postup realizace 
zájmové části tohoto pozemku s tím, že 
na náklady žadatele bude vyhotoven geo-
metrický plán, kterým bude požadovaná 
část pozemku oddělena. Následně bude 
záměr prodeje řádně zveřejněn na úřední 
desce Městského úřadu Sedlčany a poté 
projednán Radou města Sedlčany, která 
případně přímý prodej nově vytvořeného 
pozemku doporučí Zastupitelstvu města 
Sedlčany ke schválení (v souboru výroků 
usnesení RM 62-1062/2018-2022);
▪ v souladu s žádostí smluvní uživatelky 
bytu provedení stavební úpravy přiděle-
ného bytu na náklady žadatelky; před-
mětem stavební úpravy je odstranění 

současné vany v koupelně, která bude 
nahrazena sprchovým koutem (RM 62-
1063/2018-2022);
▪ uzavřít se společností MEDITERRA-
-Sedlčany, s. r. o., se sídlem Sedlčany, 
Tyršova č. 161, 264 80 Sedlčany; IČO 
26429683, Dodatek č. 4, kterým se mění 
„Smlouva o nájmu areálu Nemocnice 
v Sedlčanech“ ze dne 3. prosince 2001, 
ve znění pozdějších dodatků, a to tak, 
že se nově sjednává doba trvání nájmu 
a způsoby jeho ukončení, dříve sjedna-
né konsolidovaným zněním Smlouvy dle 
Dodatku č. 3 ze dne 18. prosince 2017, 
přičemž se smluvní ujednání uzavírá 
na dobu určitou, a to do 31. prosince 
2028, s právem opce na nájem předmě-
tu nájmu v trvání dalších 18 let. Právo 
opce je oprávněn nájemce využít pouze 
pod podmínkou zachování účelu nájmu 
a poskytování zdravotních služeb v roz-
sahu Smlouvou uvedeném (RM 62-
1064/2018-2022); 
▪ v postavení valné hromady obchod-
ních společností, a to zejména s ohledem 
na dosažené hospodářské výsledky, výko-
ny odborné práce nad rámec jednatele 
a kvalitu odváděné a očekávané činnosti, 
s účinností dne 1. června 2021, měsíční 
odměny pro jednatele obchodní společ-
nosti Sedlčanské technické služby, s. r. o. 
a Městská teplárenské Sedlčany, s. r. o., 
a to podle návrhu aktualizovaných výší 
odměn (plat) za výkon funkce jednate-
lů, řízení společnosti a odborné výkony 
v částkách dle přílohy k tomuto usnese-
ní (v souboru výroků usnesení RM 62-
1065/2018-2022);
▪ v postavení zřizovatele 1. základní 
školy Sedlčany a v postavení zřizovatele 
2. základní školy – Školy Propojení Sedl-
čany, a to postupem podle zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění poz-
dějších předpisů, jmenovat pro oba uve-
dené subjekty, s účinností dne 14. května 
2021, členy Školské rady, paní Danu Číž-
kovou, vedoucí Odboru školství a památ-
kové péče Městského úřadu Sedlčany 
a paní Hanu Hájkovou (v souboru výroků 
usnesení RM 62-1066/2018-2022);
▪ Kontrolní řád města Sedlčany (vnitř-
ní předpis města Sedlčany; Směrnice 
č. 1/RM/2021) s dopadem do prostředí 
Městského úřadu Sedlčany, organizač-

ních složek města, dalších orgánů měs-
ta a příspěvkových organizací zřízených 
městem Sedlčany, a to s účinností od 
14. května 2021 (v souboru výroků usne-
sení RM 62-1067/2018-2022);
▪ doplnění Přílohy č. 2 („Obnova a opra-
va vodohospodářského majetku“) roz-
počtu města Sedlčany pro rok 2021 o akci 
s názvem „Výměna vodovodního řadu 
Pod Pilami“ v hodnotě 499.629,00 Kč bez 
DPH (v souboru výroků usnesení RM 62-
1068/2018-2022);
▪ a to v souladu s ustanovením vnitřního 
předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu, v úplném 
a účinném znění, výběr zhotovitele na 
akci s názvem „Výměna vodovodního 
řadu Pod Pilami“ a provedení prací na 
této akci vybranou společností 1. SčV, 
a. s., se sídlem Praha, Ke Kablu č. p. 971, 
100 00 Praha 10, za nabídkovou cenu ve 
výši 499.629,00 Kč bez DPH (v souboru vý-
roků usnesení RM 62-1068/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastu-
pitelstvu města Sedlčany schválit: 
▪ prodej nepotřebného pozemku 
ve vlastnictví města Sedlčany, parc. 
č. 89/28, druhem pozemku ostatní plo-
cha, způsobem využití manipulační plo-
cha, o výměře 26 m2 v k. ú. Oříkov, obec 
Sedlčany, a to žadateli, trvale bytem Sedl-
čany, za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2, 
tj. za celkovou kupní cenu 2 600,00 Kč 
(RM 62-1055/2018-2022);
▪ prodej nepotřebného pozemku parc. 
č. 908/26, druhem pozemku ostatní plo-
cha, způsobem využití neplodná půda, 
o výměře 108 m2, který byl oddělen 
z původního pozemku parc. č.  908/1, 
druhem pozemku ostatní plocha, způso-
bem využití neplodná půda, vše v k. ú. 
a obci Sedlčany (vizte geometrický plán 
č. 2811-67/2021), který je ve vlastnictví 
města Sedlčany, a to žadatelce, trvale 
bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu 
150,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 
16 200,00 Kč (v souboru výroků usnesení 
RM 62-1056/2018-2022);
▪ prodej pozemků parc. č. 946/29, dru-
hem pozemku orná půda, o výměře 
497 m2 a zároveň prodej nově odděle-
ného pozemku parc. č. 948/7, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem 
využití ostatní komunikace, o výměře 
33 m2, který byl oddělen z pozemku 
parc. č. 948/1, druhem pozemku ostatní 
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plocha, způsobem využití ostatní komu-
nikace, vše v k. ú. a obci Sedlčany (viz-
te geometrický plán č. 2810-66/2021), 
které jsou ve vlastnictví města Sedlčany, 
a to žadatelům – manželům, oba trvale 
bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu 
150,00 Kč/m2, tj. celkem 530 m2 za kup-
ní cenu 79 500,00 Kč (v souboru výroků 
usnesení RM 62-1056/2018-2022);
▪ prodej nově odděleného pozemku 
parc. č. 948/6, druhem pozemku ostatní 
plocha, způsobem využití ostatní komu-
nikace, o výměře 26 m2, který byl oddě-
len z výměry pozemku parc. č. 948/1, 
druhem pozemku ostatní plocha, způ-
sobem využití ostatní komunikace, vše 
v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický 
plán č. 2810-66/2021), který je ve vlast-
nictví města Sedlčany, a to žadateli, trva-
le bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu 
150,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 
3 900,00 Kč (v souboru výroků usnesení 
RM 62-1058/2018-2022);
▪ prodej nově odděleného pozemku 
parc. č. 948/5, druhem pozemku ostatní 
plocha, způsobem využití ostatní komu-
nikace, o výměře 28 m2, který byl oddě-
len z výměry pozemku parc. č. 948/1, 
druhem pozemku ostatní plocha, způ-
sobem využití ostatní komunikace, vše 
v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický 
plán č. 2810-66/2021), který je ve vlast-
nictví města Sedlčany, a to žadateli, trva-

le bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu 
150,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 
4 200,00 Kč (v souboru výroků usnesení 
RM 62-1059/2018-2022);
▪ prodej nově odděleného pozemku parc. 
č. 2940/138, druhem pozemku orná půda, 
o výměře 101 m2, který byl oddělen z původ-
ního pozemku parc. č. 2940/8, druhem po-
zemku orná půda, vše v k. ú. a obci Sedlčany 
(vizte geometrický plán č. 2812-68/2021), 
který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to 
dvěma žadatelům, oba trvale bytem Sedl-
čany (v poměru podíl id. 2/3 a podíl id. 1/3), 
za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. za 
celkovou kupní cenu 15 150,00 Kč (v sou-
boru výroků usnesení RM 62-1060/2018-
2022);
▪ prodej nově odděleného pozemku 
parc. č. 2940/141, druhem pozemku 
orná půda, o výměře 300 m2, který byl 
oddělen z původního pozemku parc. č. 
2940/8, druhem pozemku orná půda, 
v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geomet-
rický plán č. 2812-68/2021), který je 
ve vlastnictví města Sedlčany, a to do 
podílového spoluvlastnictví vlastníkům 
jednotek v bytovém domě Sedlčany, Zá-
padní č. p. 1175, 264 01 Sedlčany (vizte 
LV č. 4219 pro k. ú. Sedlčany), a to dle 
velikosti spoluvlastnických podílů na spo-
lečných částech zastavěného pozemku 
parc. č. 2940/15 v k. ú. a obci Sedlčany, 
za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. za 

celkovou kupní cenu 45 000,00 Kč (v sou-
boru výroků usnesení RM 62-1061/2018-
2022).
Rada města Sedlčany uložila Městské-
mu úřadu Sedlčany, Odboru majetku:
▪ zveřejnit záměr prodeje pozemku 
parc. č. 908/26 v k. ú. a obci Sedlčany 
na úřední desce Městského úřadu Sedl-
čany (v souboru výroků usnesení RM 62-
1056/2018-2022);
▪ zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. 
č. 946/29 a parc. č. 948/7, oba v k. ú. 
a obci Sedlčany, a to na úřední desce 
Městského úřadu Sedlčany (v souboru vý-
roků usnesení RM 62-1057/2018-2022);
▪ zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. 
č. 948/6 v k. ú. a obci Sedlčany na úřední 
desce Městského úřadu Sedlčany (v sou-
boru výroků usnesení RM 62-1058/2018-
2022);
▪ zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. 
č. 948/5 v k. ú. a obci Sedlčany na úřední 
desce Městského úřadu Sedlčany (v sou-
boru výroků usnesení RM 62-1059/2018-
2022);
▪ zveřejnit záměr prodeje pozemku 
parc. č. 2940/138 v k. ú. a obci Sedlčany 
na úřední desce Městského úřadu Sedl-
čany (v souboru výroků usnesení RM 62-
1060/2018-2022);
▪ zveřejnit záměr prodeje pozemku 
parc. č. 2940/141 v k. ú. a obci Sedlčany 
na úřední desce Městského úřadu Sedl-
čany (v souboru výroků usnesení RM 62-
1061/2018-2022);
▪ aby v koordinaci s pověřeným zastu-
pitelem, a to v rámci plánované Změny 
č. 2 územního plánu města Sedlčany, 
v postavení vlastníka dotčeného pozem-
ku parc. č. 2981/30 v k. ú. a obci Sedlča-
ny, za město Sedlčany, požádal na úřadu 
územního plánování o změnu užívání to-
hoto pozemku ze stávajícího budoucího 
určení místní komunikace (MK2) na výro-
bu a skladování (VK); (v souboru výroků 
usnesení RM 62-1062/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, sta-
rostovi města Sedlčany, zaslat Krajskému 
úřadu Středočeského kraje návrh města 
Sedlčany na vyhlášení a vykonání opako-
vaného výběrového řízení na obsazení 
místa všeobecného praktického lékaře 
pro místo poskytování zdravotních služeb 
ve městě Sedlčany (RM 62-1069/2018-
2022).



VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

INFORMACE K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI

Dne 15. února 2020 město Sedlčany 
oznámilo probíhající přípravné práce na 
Změně č. 2 Územního plánu města Sedlča-
ny a zároveň vyzvalo občany města, fyzické 
či právnické osoby mající vlastnická práva 
k pozemkům nebo stavbě na území města 
Sedlčany a oprávněné investory k uplatně-
ní návrhů na změny a úpravy v současném 
platném územním plánu. 

Do 30. června 2021 je stále možnost po-
dávat návrhy na změnu či úpravu součas-
ného územního plánu. Návrhy na pořízení 
změny územního plánu musí obsahovat 
údaje umožňující identifikaci navrhovate-
le, včetně uvedení jeho vlastnických práv 
k předmětnému pozemku nebo stavbě na 
území obce (informace o parcele), údaje 
o navrhované změně využití ploch na úze-
mí obce, údaje o současném využití ploch 
dotčeným návrhem navrhovatele a důvody 
pro provedení změny v území. Návrh a pod-
něty ke změně územního plánu je možno 
doručit poštou na adresu Městský úřad 
Sedlčany, Odbor výstavby a územního plá-
nování, náměstí T. G. Masaryka 32, 264 01 

Sedlčany, nebo osobně na podatelnu Měst-
ského úřadu Sedlčany. Návrh na pořízení 
změny územního plánu se podává písem-
ně na formuláři „Návrh na pořízení změny 
Územního plánu Sedlčany zkráceným po-
stupem“, který je k dispozici na interneto-
vých stránkách města Sedlčany ve složce 
formuláře Odboru výstavby a územního 
plánování. 

V současné době je evidováno 38 nových 
žádostí o změnu územního plánu. U již po-
daných žádostí je nejčastějším požadavkem 
zařazení nové zastavitelné plochy pro byd-
lení, rozšíření stávajících ploch pro bydlení 
z důvodu umístění doplňkových staveb k ro-
dinnému domu a změna funkčního využití 
u stávajících ploch v územním plánu. 

Po ukončení lhůty pro podání návr-
hů požádá úřad územního plánování při 
Městském úřadu Sedlčany na Krajský úřad 
Středočeského kraje, Odbor životního pro-
středí a zemědělství, o stanoviska na zákla-
dě ustanovení § 55a odst. 2 písm. d) a e) 
stavebního zákona k navrhovanému obsa-
hu Změny č. 2 ÚP Sedlčany. Ten rozhodne, 

zda je na základě podaných žádostí nutné 
také zpracovat dokumentaci vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území. Násled-
ně bude rozhodovat Zastupitelstvo města 
Sedlčany o pořízení změny územního plá-
nu a o jejím obsahu. Na zařazení návrhu 
na pořízení územního plánu neexistuje 
právní nárok. Změna územního plánu je 
dlouhodobý a složitý proces, který je zcela 
zásadně ovlivňován dalšími orgány státní 
správy, a to nezávisle na projevu vůle obce 
(kompetentních orgánů). Mezi dotčené or-
gány státní správy patří například hygiena, 
hasiči, památkáři, orgány životního prostře-
dí, ochrany zemědělského půdního fondu 
a spousta dalších, kteří mají za úkol dohlížet 
na dodržování zákonů zajišťujících veřejný 
zájem. Zcela běžnou praxí je, že „zásahem“ 
některého z uvedených orgánů může v prů-
běhu procesu pořizování územně plánovací 
dokumentace dojít k vyřazení záměru, kte-
rý schválí zastupitelstvo obce, pro kterou je 
změna pořizována. 

       Ing. Veronika Stiborová 
Odbor výstavby a územního plánování
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PRODEJ KUØIC 2021

FIRMA NOVÁK

RADOMYŠL

SEDLÈANY – 15.00 hod.                          

U  PENNY

tel.: 602 115 750
www.drubez-novak.cz
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KONCERTY
DECHOVÝCH HUDEB 2021

RŮZNÉ

Pokud to epidemiologická situace dovolí, je Veterán klub Sedlčany 
připraven 19. června 2021 uspořádat na ploše sedlčanského náměstí již 
10. ročník výstavy historických vozidel Rosa. 

Sledujte prosím naše stránky - www.veteran-klub-sedlcany.cz nebo fa-
cebook - Veteran klub Sedlčany. Zde se dozvíte aktuální informace z pří-
prav této oblíbené akce.

PŘÍPRAVY NA 10. ROČNÍK VÝSTAVY
HISTORICKÝCH VOZIDEL ROSA 2021

6.6.2021  Dechová hudba Sedlčanka
13.6.2021 Dechová hudba Míly Nováka    
20.6.2021 Dechová hudba Sedlčanka
27.6.2021 Dechová hudba Míly Nováka

KONCERTY
DECHOVÝCH HUDEB 2021
Tradiční jarní koncerty se budou konat, pouze pokud to umožní 
momentální epidemiologická situace v době konání koncertu 

a pravděpodobně za nutnosti dodržet platná opatření.

SEDLČANY - PARK U CHOVATELŮ
NEDĚLNÍ KONCERTY od 14.00 do 16.00 hodin

VSTUP ZDARMA



Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741
www.kdjs-sedlcany.cz , e-mail: kdjs@sedlcany.cz

Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty:  
Městský úřad Sedlčany, Turistické informační centrum, náměstí TGM 34, Sedlčany, 
tel.: 318 821 158 nebo on-line na www.kdjs-sedlcany.cz

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA  - červen 2021

Od doby vydání minulého čísla do doby přípravy dalšího Kul-
turního kalendáře došlo k zahájení rozvolňování covidových 
omezení. Pro oblast kultury platí k tomuto datu tzv. Balíčky pro 
návrat zpět do normálního života, a ta zatím neumožnují pořá-
dání kulturních akcí a pokud ano, tak za přísných epidemiolo-
gických opatření doprovázeným přísnou kontrolou návštěvníků 
a jejich evidencí.  

Proto opět budeme připravovat záznamy v minulosti realizo-
vaných koncertů a představení, která nabízíme ke zhlédnutí na 
www.kdjs-sedlcany.cz a také na Facebooku.

V dlouhodobých plánech na červen 2021 bylo uvedení z led-
na přesunutého pořadu POSEDLÍ DAKAREM 2021. Doufáme, 
že na konci června již bude lépe, a v plánu tento pořad po kon-
zultaci s Martinem Macíkem ponecháváme.

V tomto období se každoročně zahajuje prodej obou našich 
zvýhodněných předplatitelských cyklů

PŘEDPLATNÉHO DIVADLA 
a PŘEDPLATNÉHO SLOVA, HUDBY A POEZIE. 

V letošním roce to je také tak, 
ale vše je díky pandemii trochu jinak.

Platnost předplatitelských průkazů bude automaticky prodlou-
žena na novou sezonu a jako poděkování Vám – majitelům těchto 
permanentek – doplníme za obě odehraná představení zdarma 
nové tituly, abyste si mohli užít kompletní předplatné. Tj. bude na 
programu sedm divadelních představení a čtyři hudebně-poetické 
večery. Kompletní přehled obou cyklů v aktualizované nabídce po-
řadů uvádíme na další stránce Kulturního kalendáře. 

Majitelům letošních permanentek budou průkazy vyměněny 
zdarma za nové a noví zájemci o předplatné si je budou moci za-
koupit od června v předprodeji vstupenek v TIC na náměstí TGM 
v Sedlčanech.

POSEDLÍ DAKAREM 2021
Dakarský gang se vrací. Pilot kamionu Martin Macík, navigá-

tor František Tomášek a tým Big Shock! Racing vám vezou nálož 
zážitků z Dakaru 2021. Nepropásněte 3. ročník svérázné talk 
show Posedlí Dakarem. Užijte si mrazení v zádech při sledování 
exkluzivních videí i salvy smíchu po odtajnění zákulisních histo-
rek. Nabijte se vlnou neuvěřitelné energie, která vzniká, když se 
čeští závodníci potkají se svými fanoušky. Zjistěte, kde se bere 
síla, díky níž kluci ze Sedlčan dokážou porážet nadnárodní to-
vární týmy v nejnáročnějším motoristickém závodu světa.  

Potřeste si symbolicky rukou s Martinem a Ferrym po návra-
tu ze Saúdské Arábie. Jejich rozjetá talk show Posedlí Dakarem 
v roce 2021 opět naplní sály. Fanouškům naservírují informa-
ce, které se jinde nemají šanci dozvědět. Zážitky z první ruky 
a autentická videa v plné palbě na velkoplošných plátnech. Při-
pravte si bránice na drsný dakarský humor. Kdo zažil kudlibabky, 
pána v igelitu nebo kauzu čudlík ví, o čem je řeč. 

Dakar není jen o jezdcích řítících se pouští. Stejně důležití 
jsou všichni, kteří fandí.  

Vstupenky z ledna 2021 zůstávají v platnosti na nový termín 
show. Sledujte prosím webové stránky a informace k vývoji epi-
demiologické situace a pokud to bude možné, tak se sejdeme 
v divadelním sále KDJS Sedlčany.

ZÁBAVNÁ SHOW
Čtvrtek 24. června od 18 hod.



Říjen 2021

Listopad 2021

Únor 2022

Březen 2022

Duben 2022

Květen 2022

Září 2021

Více informací o pořadech naleznete na www.kdjs-sedlcany.cz
Prodej v TIC na Náměstí TGM 34 v Sedlčanech. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

PŘEDPLATITELSKÉ PRŮKAZY ze sezony 2020-2021 platí i pro celou sezonu 2021-2022 a lze je vyměnit 
v předprodeji vstupenek TIC na Náměstí TGM 34 v Sedlčanech.

Září 2021

Listopad 2021

Leden 2022

Březen 2022

BLÍZKÉ SETKÁNÍ…TENTOKRÁT S CYRILEM HÖSCHLEM 
Pozvání moderátora a hudebníka Jiřího Holoubka do Sedlčan přijal psychiatr Cyril Höschl. Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. 
patří k předním českým odborníkům v oblasti psychiatrie, je ale také vysokoškolským pedagogem, popularizátorem vědy 
a spoluzakladatelem a dlouholetým ředitelem Národního ústavu duševního zdraví. Účinkují: C. Höschl a J. Holoubek

ŽIVÁ SLOVA JOSEFA SUKA
Tento hudebně – literární večer vznikl cíleně jako pocta k 85. výročí úmrtí mistra Josefa Suka. Zazní úryvky z mistrových vzpomínek 
na Antonína Dvořáka či z rozhlasových pořadů. Vše doprovodí krásná hudba Josefa Suka v podání vynikajícího klavíristy Tomáše Víška.
Účinkují: M. Konvalinková a P. Němec – mluvené slovo, umělecký přednes, T. Víšek - klavír

VEČER HUDBY A POEZIE
Tradiční hudebně-poetický pořad, v němž se spojuje krása mluveného slova a hudby. Zazní poezie J. Seiferta, V. Nezvala, V. Renče 
a dalších a skladby českých i světových autorů G. B. Cervetta, A. Dvořáka, A. Arutjunjaa a dalších.
Účinkují: P. Špalková – umělecký přednes, J. Sládeček – violoncello, V. Podrazil – klavír

Večer s MARTINEM HILSKÝM
Martin Hilský je profesor anglické literatury na Filozofické fakultě UK a Filozofické fakultě JU v Českých Budějovicích, oceňovaný 
překladatel a shakespearolog. Čeká nás krásný večer věnovaný literatuře a mluvenému slovu.

PŘEDPLATNÉ DIVADLA  2021/2022
7 představení – cena 1.400,- Kč

PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A HUDBY 2021/2022
4 představení – cena 600,- Kč

BOSÉ NOHY V PARKU, Neil Simon
Líbánky skončily a mladí novomanželé Pavel a Viktorie si začínají budovat společné hnízdečko lásky. Jde o to, jak přežít první 
společnou noc v nezařízeném maličkém bytě. Jak vůbec přežít vztah a život ve dvou, když protiklady se, jak známo, přitahují? … 
Mezi Pavlem a Viktorií to zkrátka správně jiskří, ať už se hádají, či milují. Hru uvádí Agentura HARLEKÝN Praha a v režii K. Ivákové hrají: 
A. Kameníková (linhartová)/ K. Vágnerová, R. Mácha, V. Freimanová, R. Hrušínský 

COMMEDIA FINITA, Viktorie Hradská
Ema Destinová - mimořádně nadaná operní pěvkyně světového formátu, která v Čechách neobstála. V. Hradská mistrně vykreslila 
poslední léta života velké pěvkyně, které trávila v Čechách, očima čtyř žen - učitelky hudby, uklízečky, placené společnice 
a komorné. Tak trochu nastavené zrcadlo české povahy. Čtyři monology plné závisti, žárlivosti, nepochopení, v podání známých 
hereček nám vtipnou formou ukazují stále přítomnou českou malost, která potírá velké talenty... Hru uvádí Divadelní společnost 
Karel Soukup a v režii R. Příbila hrají: K. Macháčková, L. Kožinová, V. Zawadská, A. Kulovaná, K. Soukup

MRAVNOST NADE VŠE, Martin Frič, Otakar Vávra a Hugo Haas
Ve hře inspirované stejnojmenným filmem je profesor Karas příkladem muže pevných zásad a mravného života, ale jen do okamžiku, 
než se objeví jeho prohřešek z mládí... Jde o typickou komedii se všemi atributy tohoto žánru. Za úsměvnými scénkami vyplouvá na 
povrch podstata hlouposti, snobismu a pokrytectví a kdy vnímavý divák ocení pravdivý přístup k životu - skutečnou mravnost! 
Představení uvádí Spolek divadelních ochotníků Sedlčany v režii Lidmily Sunegové

SPLAŠENÉ NŮŽKY, Paul Portner
Komedie Splašené nůžky má kouzlo jako žádná jiná. Přijďte s námi vyřešit zločin, který se stal v jednom příbramském kadeřnictví! 
Byla to vražda přímo v domě, kde žila slavná klavíristka a kde působí velmi originální kadeřník. Jak už to tak bývá, přicházejí sem 
lidé různí a všichni mají své osudy a problémy, s nimiž se přišli svěřit nebo je naopak utajit…? Jeden z nich je vrah. 
Hru uvádí Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a v režii Milana Schejbala hrají: E. Nejedlá, R. Tyleček, Martin Dusbaba, V. Senič, 
P. Florián, H. Karochová
 
PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH, Allan a Barbara Peasovi, Miroslav Hanuš 
Hudební komedie, která vám poradí, jak předcházet partnerským krizím vychází z knihy manželů Peasových, které zkoumají rozdíly 
mezi myšlením žen a mužů a staly se světovým bestsellerem. Miroslav Hanuš si jejich dílo vzal jako základ své hudební komedie. 
V režii Richarda Otradovce hru uvádí Spolek divadelních ochotníků Sedlčany.

RIGOLETTO, G. Verdi
Jedna z nejslavnějších stálic operního repertoáru, výrazně inspirovaná slavnou hrou Victora Huga „Král se baví“. Samotná hra je 
kritickou sondou nekompromisně dokládající obraz vulgární, obscénní, marnivé společnosti, jež se ocitá v zářném kontrastu s citem 
bez otazníků, s křehkým vztahem otce a dcery. 
V režii O. Kříže hrají: operní soubor, orchestr a sólisté Divadla F. X. Šaldy Liberec

MUŽI V OFFSIDU, J. Poláček & M .Vačkář & O. Havelka
Hudební komedie o to, že kdo zradí svůj klub, nemá štěstí v životě. Dozvíte se, co učiní vášeň fotbalová z pana Načeradce, majitele 
obchodu s konfekcí a gumáky a kterak otec a syn Habáskovi skrze lásku k žižkovské Viktorce dojdou rodinného štěstí. Přitom se 
bude vaše bránice třepetat jako míč ve svatyni soupeřova brankáře.
V nejúspěšnější komedii v historii Městského divadla Mladá Boleslav v režii Ondřeje Havelky hrají: R. Teprt, M. Zbrožek, P. Bucháček,  
P. Nakládalová, E. Reiterová, M. Hrubý, K. Frydecká, V. Havelka, J. Šafr a M. Pachlová 



 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program červen 2021

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.

Zdá se to neuvěřitelné, ale opravdu 1. 6. 2021 slavíme 20 let od 
otevření knihovny v ulici Kapitána Jaroše. Od samého počátku 
nám bylo jasné, že tato knihovna bude jiná a bude umožňovat 
i jiný způsob přístupu k návštěvníkům. Prostory společné pro 
všechny generace k tomu přímo vybízejí. A tak během těch 
dvaceti let vznikla celá řada projektů a nejrůznějších aktivit. 
V roce 2020 však byla tato řada přerušena onemocněním Co-
vid-19. Plánované oslavy se tedy konat nebudou. 

V letošním roce také oslavuje narozeniny naše oddělení pro 
děti. Vzniklo před 80 lety. Sečteme-li obě výročí, tak dojdeme 
k číslu 100. A stovka rozhodně za oslavu stojí! Tak tedy uvi-
díme, jaké možnosti k oslavám budeme mít v říjnu v Týdnu 
knihoven… Setkávání s vámi při nejrůznějších akcích nám to-
lik chybí! Ještěže alespoň půjčování knih je možné. Neváhejte 
a přijďte si vybrat. Nabídka naší knihovny je opravdu veliká…

Blanka Tauberová

VÝSTAVA

Slavnostní vernisáž, tentokrát pouze pro učitele ZUŠ, žáky a jejich 
rodinné příslušníky, se uskuteční ve čtvrtek 3. 6. 2021 od 17 hod., 
a to pouze v případě, že bude epidemiology povolena. Dodrženy 
musí být i všechna hygieniky nastavená pravidla.

Výstava absolventů ZUŠ v roce 2021
V letošním roce jsme na začátku roku zvolili téma Kamila Lhotáka 
a svět v pohybu. Mladší žáci se zabývali vším, co se točí, hučí, létá 
a plave. Starší žáci zkoumali pohyb a svět techniky. V druhé části 
roku si starší žáci volí z tématu Proměny. Každý pracuje na své indi-
viduální výtvarné řadě, kde kreslí, maluje, studuje detail, navrhuje 
grafické práce, experimentuje, modeluje. Z jednotlivých témat na-
příklad: proměna papíru, žáby, proměna kapky vody, myšlení, módy, 
prostoru…
Práce žáků byly vedeny a konzultovány přes obrazovku počítače tzv. 
distanční výuka. Ochutnávka prací bude ke zhlédnutí od 3. 6. 2021 
do 30. 6. 2021 v Městské knihovně Sedlčany.
Za výtvarný obor: L. Feldsteinová, D. Pinkasová a V. Křenková

VÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ 
VÝTVARNÉHO OBORU – VÝSTAVA ZUŠ SEDLČANY

20 LET SEDLČANSKÉ „RODINNÉ KNIHOVNY“
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KLUBY 
V KOMUNITNÍM CENTRU

Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které 
v tomto centru působí, může navštěvovat úplně každý. 
Můžete se přijít třeba i nezávazně poradit…
Kluby fungují pouze pokud jsou povoleny Ministerstvem 
zdravotnictví. Kontaktní e-mail: tauberova@knihovna-se.cz
Fotografování – FotoFlegmatici Sedlčany: 27. 6. 2021 od 
18 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro 
děti od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod.

KVÍZOVÁNÍ
KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY 

PRO DOSPĚLÉ
Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit vě-
domostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc máme napláno-
vané 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 června: Co víte/nevíte o Karlu Čapkovi?

MĚSÍC PRO RODINU 
ANEB RODINNÉ PRÁZDNINY NEMUSÍ 
BÝT OTRAVA ANI NUDA – 14. ROČNÍK
V červnu jsme opět chystali mnoho společných setkání, ale za-
tím, po prožitém roce v pandemii, začneme zvolna. Vzhledem 
k hygienickým nařízením to ani jinak nejde. 
I letošní Měsíc pro rodinu proběhne omezeně, ale věříme, 
že úplně všichni si s sebou můžeme vzít do batohu na prázdni-
ny knížku a neměli bychom zapomenout ani na opuštěná zví-
řátka. Zvlášť v letošním roce má veliký smysl podpořit Domov 
Fauny v Hrachově. Děkuji vám za to.
O prázdninách nás čeká určitě (nejen) s knihami spousta zá-
žitků. Knihovna bude otevřena tak, jak jste v těchto měsících 
zvyklí (bez pátků a sobot) a věříme, že v září se setkáme i při 
nejrůznějších aktivitách.

Od 1. 6. do 30. 6. 2021 – probíhá přihlašování všech dětí 
a jednoho člena rodiny (sourozenec, rodič, prarodič, strýček, 
tetička) v městské knihovně ZDARMA (prominutí administra-
tivního poplatku na půl roku při společné návštěvě knihovny).
Od 1. 6. do 30. 6. 2021 – Máte rádi zvířata? Pomozte jim 
s námi! Některá zvířátka žijí s námi v rodinách, jiná o svůj do-
mov přišla. V Hrachově, nedaleko Sedlčan, sídlí Domov Fauny 
a nejsou v něm umístěni pouze psí kamarádi, ale i různá jiná 
zvířata, která potřebují naši pomoc. Můžete jim po celý čer-
ven k nám do knihovny přinášet suché psí krmivo (ne k vaře-
ní), nepotřebné deky (ne prošívané nebo s umělým vláknem) 
a suché pečivo (ne plesnivé). 

Pátek 18. 6. 2021 od 15.30 hod.
Už víme, jak to dopadlo. Slavnostní vyhodnocení 17. ročníku 
Čtenářské ligy.
V 17. ročníku dlouhodobé čtenářské soutěže Čtenářská liga vy-
hráli, vzhledem k letošním specifickým podmínkám, všichni zú-
častnění. Tématem letošní Čtenářské ligy byli opět „Fakt hustý 
týpci“, kterých je v naší zemi stále víc než dost a k nimž bylo 
možné vypracovat bonusové úkoly. Jedním „fakt hustým týp-
kem“ bude i náš host; sportovec Tomáš Andrle, triatlonista, kte-
rý se několikrát zúčastnil nejtěžšího triatlonu na světě Ironman. 
Program jsme připravili v čítárně na Cihelném vrchu od 15.30 
hod. Kdo si není jistý, kde čítárna je, může jít s námi v 15 hod. 
od knihovny. 
V případě deště se program uskuteční v knihovně.
Program se uskuteční pouze v případě, že bude epidemiolo-
gy povolen.

Středa 23. 6. 2021 od 19.30
SVATOJANSKÁ NOC aneb POLETÍME S BROUČKY.
Zábavný večer pro celé rodiny, který začne v 19.30 hod. prů-
vodem od knihovny na náměstí. 
Společně oslavíme tajemnou svatojanskou noc a doufáme, 
že průvod se bude hemžit broučky s lampionky, a to malými 
i velkými.
Samozřejmě budeme také plést věnečky z vonného kvítí, možná 
i chlapcům hlavy a třeba na nás bude čekat i další překvapení... 
Na náměstí nás čeká představení Hrnečku vař! Divadelní spo-
lečnosti Kejklíř.
Představení obsahuje v zábavné a srozumitelné podobě třič-
tvrtěhodinový výběr z pohádek: Stolečku, prostři se!, Hrneč-
ku, vař!, O kohoutkovi a slepičce, Strejček Příhoda, Červená 
Karkulka, O Smolíčkovi či Otesánek.
„Pojďte a přistupte, neboť jen tady uzříte to, co jinde nespat-
říte! Uvidíte věci nevídané, uslyšíte věci neslýchané. Celý svět 
v jediné bedýnce, veškeren život na jediném stolku: theat-
rum mundi neboli divadlo světa z lípy, hadříků, peří a starých 
českých pohádek, ku poučení, pobavení i varování veškerého 
lidu, dítek, mládeže i kmetů.“
V případě deště zůstaneme v knihovně. 
Program se uskuteční pouze v případě, že bude epidemiology 
povolen. 

KLÍČÍME (0-3 roky) – Dopolední programy pro rodiny s dět-
mi
Pondělí 7. 6. 2021 od 10 hod.
Bzučící stvoření – výtvarná dílna pro rodiny s menšími dětmi. 
Vytvoříme brouky, housenky, pavouky a jinou havěť z kartonů 
na vajíčka.
Pondělí 21. 6. 2021 od 10.00 hod.
Kdo si se mnou bude hrát? Program pro rodiny s menšími 
dětmi. Pohrajeme si se slovy a lidovými říkadly, zazpíváme si 
a také se pořádně protáhneme. Program připravíme v čítárně 
na Cihelném vrchu od 10 hod. Kdo si není jistý, kde čítárna je, 
může jít s námi v 9.30 hod. od knihovny. 
Programy se uskuteční pouze v případě, že budou epide-
miology povoleny. Pokud to nepůjde, zpřístupníme je na 
YouTube Městská knihovna Sedlčany.

Píšu, píšeš, píšeme
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Chceš se 
podělit o své zkušenosti a přečíst své texty ostatním? Nevá-
hej a napiš na budkova@knihovna-se.cz. Termíny virtuálního 
setkání „psavců“ domlouváme podle aktuální situace všech 
zúčastněných.



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.

 
MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY - program červen 2021

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

do neděle 13. června                                                                                                                                     VÝSTAVA

Ve výstavní síni v přízemí jsme ve spolupráci s pobočkou Hornického muzea Příbram – skanzenem Vysoký Chlumec
pro Vás připravili výstavní projekt:

SKANZEN VYSOKÝ CHLUMEC
Vznik a dvě desetiletí budování muzea vesnických staveb

otevřeno do neděle 13. června 2021
Městské muzeum Sedlčany, vstupné dobrovolné

Výstava ukazuje vznik a zejména proces budování Muzea 
vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci 
u Sedlčan v letech 2000 – 2020. Ve výběru jsou představeny 
nejzajímavější obytné, technické a hospodářské stavby trans-
ferované do skanzenu především ze Sedlčanska a Voticka. 

Lidová architektura regionu je zastoupena i národopisnými 
kresbami z fondů Městského muzea Sedlčany a Muzea Pod-
blanicka.

Na výstavě spolupracovalo Hornické muzeum Příbram, 
Městské muzeum Sedlčany a Muzeum Podblanicka.

od soboty 19. června                                                                                                                                     VÝSTAVA

Veterán klub Sedlčany ve spolupráci s Městským muzeem Sedlčany připravuje výstavu

LÁSKA K HISTORII
Veterán klub Sedlčany 2011–2021

Výstava přiblíží 10 let činnosti Veterán klubu Sedlčany
od jeho založení až po současnost.

V pořadí třetí výstavou za dobu svého 
desetiletého působení se v sedlčanském 
muzeu představí Veterán klub Sedlčany. 
Jako název výstavy bylo zvoleno to, co 
všechny členy klubu spojuje, a to LÁSKA 
K HISTORII. Budete si moci prohlédnout 
nejen jejich krásné stroje a dobové před-
měty z oblasti motorismu, ale také pa-
nely připomínající hlavní akce a činnost 
klubu od založení v roce 2011 po součas-
nost.
Slavnostní zahájení výstavy se usku-
teční v sobotu 19. června 2021 
v 11 hodin.

Fotografie z výstavy Veterán klubu Sedlčany
„Pokrok nezastavíš“ z roku 2017.



Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové

HISTORIE

KROPENKY

1953–1954
Podle nového školského zákona byla 

v Sedlčanech zřízena z dosavadních vše-
obecně vzdělávacích škol jedenáctiletá 
střední škola. Třídy 1.–8. jsou v bývalé 
národní a střední škole, třídy 9.–11. jsou 
v bývalém gymnasiu. Škola má celkem 740 
žáků. Při nejvyšších třídách je zřízen inter-
nát, ve kterém bydlí 30 žáků. Ředitelem 
školy byl jmenován dosavadní ředitel gym-
nasia František Čejka, zástupce Lubomír 
Kratochvíl. 

1954–1955
Hlavní budova byla o prázdninách opat-

řena novými okny. Náklad činil 120 000 
Kčs. 

Ředitel školy František Čejka a uči-
telka Blažena Veselá byli ke Dni učitelů 
28. března 1955 vyznamenáni titulem 
Vzorný učitel. 

Pionýři sehráli ke květnovým osla-
vám pod vedením Antonína Krejčího hru 
J. K. Tyla Lesní panna.

O prázdninách byl zrušen internát pro 
malý zájem přespolních žáků. Hodně jich 

ubylo také pro to, že ve Voticích byla zříze-
na rovněž jedenáctiletka. 

Rovněž o prázdninách byly 9.–11. třídy 
přestěhovány do dolní budovy, kde tedy 
jsou třídy 6.–11. Dosavadní rozdělení ne-
vyhovovalo hlavně kvůli neustálému pře-
cházení z jedné budovy do druhé. Do horní 
budovy se naopak přestěhovaly třídy 2.–5. 

Svépomocí rodičů byla při Ústavu ná-
rodního zdraví vybudována tělocvična pro 
nápravný tělocvik. 

1956–1957
V tomto školním roce měla škola 

21 denních tříd, 1 odpolední třídu pro 
pracující (11 tř.) a 1 třídu z učiva 6.–8. 
třídy pro dospělé. Družina mládeže měla 
2 oddělení, celkem 50 žáků. Počet žáků 
včetně 25 dospělých byl 790. V jídelně se 
stravovalo 250 žáků. Celkem měla škola 
43 zaměstnanců a učitelů. Na konci školní-
ho roku propadlo 8 % žáků. Koncem srpna 
se zúčastnili žáci 9.–11. tříd česání chmele 
v JZD Srbči, okres Nové Strašecí. 11. třída 
se ve své kategorii umístila jako první a do-
stala 2 700 Kčs odměny. 

Velké kamenné nebo kovové kropenky 
bývají umístěny u vchodu do kostela (vždy 
vpravo) a do sakristie. Obsahují svěcenou 
vodu, kterou se věřící při příchodu i odcho-
du žehnají, a tím si symbolicky připomína-
jí křest. Kromě nich existují malé závěsné 
kropenky určené pro domácnost. Skládají 
se z mělké misky a zadní stěny, kterou se 
opírají o zeď. V minulosti se vyráběly z ke-
ramiky, porcelánu, skla nebo kovu a vždy 
byly zdobené křesťanskými motivy a sym-
boly (po stránce provedení malbou, malý-
mi plastikami nebo reliéfy). Postupem času 
se staly oblíbeným sběratelským artiklem, 
a pravděpodobně i proto se jich dochovalo 
poměrně velké množství. Zatímco kostelní 
kropenky byly běžné už v gotických chrá-
mech, domácí ze začaly užívat až v baroku 
– v době, kdy se církev snažila upevňovat 
svůj vliv všemi prostředky. Domácí kro-
penka visela většinou v blízkosti dveří, aby 
na ni člověk dosáhl při odchodu z domu, 
a voda v ní musela být posvěcená knězem 
v kostele. Svěcená voda totiž hrála v životě 

křesťanů důležitou roli – žehnali se jí před 
dlouhou cestou nebo důležitým jednáním, 
na požehnání se nezapomínalo při svat-
bách, na venkově při sklizních, při narození 
dětí i domácích zvířat a při mnoha dalších 

významných okamžicích v životě rodiny 
i v běhu hospodářství.

Zdroj: 
Vondrušková Alena. Jařmo, parkán, trdli-

ce. Praha : Grada, 2011.                            -pž-

František Čejka

Kropenka se skleněnou nádobkou.
Cínové kropenky zdobené náboženskými 
motivy.

V letošním roce byl titulem Vzorný učitel 
vyznamenán zástupce ředitele Luboš Kra-
tochvíl.



Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
v červnovém čísle Radnice bych se s vámi chtěla podělit za Sdružení o aktuální informace týkající se Cyklostezky Sedlča-
ny-Prčice (Krčínova cyklostezka), za Toulavu o připravované Analýze cestovního ruchu u řeky Vltavy.

Někteří z vás si mož-
ná kladou otázku, proč 
není cyklostezka Sedlča-
ny-Prčice (Krčínova cyk-

lostezka) již oficiálně otevřená a je stále ještě 
staveništěm, i když byla stavebně dokončena 
již koncem loňského roku. Na tuto otázku je 
jednoduchá odpověď. Dokud nebude stavba 
zkolaudována nemůže být oficiálně zprovoz-
něna. Navenek opravu vypadá, že se nic ne-
děje, ale opak je pravdou. Od konce loňského 
roku intenzivně pracujeme na podkladech, 
které jsou potřeba k podání Žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu. Těmi jsou: projektová 
dokumentace ověřená stavebním úřadem ve 
stavebním řízení, stavební deníky, zápisy o pře-
dání a převzetí staveniště a následně stavby, 
prohlášení o shodě, doklady o likvidaci odpa-
du, prohlášení zhotovitele stavby o použitých 

CYKLOSTEZKA SEDLČANY-PRČICE (KRČÍNOVA CYKLOSTEZKA)

ANALÝZA CESTOVNÍHO RUCHU KOLEM ŘEKY VLTAVY

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

Kde se vykoupat, 
kde se dobře najíst, jak 

to vypadá v kempu, co všechno nabízí, kde si 
půjčit loď, kam na ní vyrazit - to vše a podob-
né otázky napadnou každého turistu, který 
se vydá na dovolenou k Orlické přehradě, 
nebo k dalším krásným místům u řeky Vltavy 
na Sedlčansku.

Ne vždy však turista jednoduše najde to, 

Těším se na vás v dalším čísle Radnice. Štěpánka Barešová ☺

materiálech, závěrečná zpráva zhotovitele, 
smlouvy o smlouvách budoucích u nově do-
tčených pozemků. Koncem února jsme obdr-
želi  od geodetů geometrické plány skutečné-
ho vedení cyklostezky a začátkem května nám 
byla předána projektantem dokumentace 
skutečného provedení stavby. Pokud vše bude 
v pořádku, cyklostezka by mohla být zkolaudo-
vaná začátkem června a následně by koncem 
června proběhlo její slavnostní otevření. 

Mnozí z vás poukazovali na skutečnost, 
že cyklostezka není po zimě „uklizená“, ale 
vzhledem k tomu, že je stále staveništěm, 
tak údržba neproběhla. Cyklostezka bude 
dána do pořádku před slavnostním otevře-
ním (sečení, zametání, ořezání křoví atd.). Do 
budoucna bude probíhat pravidelná údržba, 
kterou budou zajišťovat Sedlčanské technic-
ké služby, a.s., které zvítězily ve výběrovém 

řízení na údržbu (další účastníci Údržba sil-
nic s.r.o., Služby Sedlec-Prčice, s.r.o.). Dále 
proběhlo, prostřednictvím KČT, přeložení 
a přeznačení části Greenway Praha – Vídeň 
na cyklostezku. Před slavnostním otevřením 
zhotovitel stavby ještě odstraní věci připo-
mínkované zadavatelem. 

Kolaudací a slavnostním otevřením cyk-
lostezky to ale pro sdružení a starosty obcí 
nekončí. Začneme zpracovávat vyúčtování 
dotace SFDI a Středočeského kraje, budeme 
pracovat na zapsání cyklostezky do katastru 
nemovitostí, starostové budou vypořádávat 
pozemky dotčené cyklostezkou. 

Aktivity spojené s cyklostezkou Sedlčany-
-Prčice (Krčínova cyklostezka) pro sdružení 
budou pokračovat i po vyúčtování. Budeme 
se snažit, pomocí dotačních prostředků, cy-
klostezku zatraktivňovat a vylepšovat např. 
pořízením informačních tabulí, vyhlídkových 
míst, posezeními atd., ale to se předbíhám, 
to je ještě hudba budoucnosti. ☺

co hledá, nebo je leckdy i nepříjemně pře-
kvapen kvalitou služeb, ubytování nebo sta-
vem příjezdových komunikací.

Turistická oblast Toulava se proto spojila 
se sousední oblastí Písecko a společně za-
čneme připravovat velké shrnutí toho, jak 
cestovní ruch v této lokalitě funguje. 

Ale nejen to. Z analýzy oblasti kolem Vltavy 
by mělo vyplynout i to, jaké se zde plánují inves-

tice a především, jaké investice by byly potřeb-
né, aby se situace pro turisty zlepšila, kde jsou 
turisté žádaní a kde naopak ne. To vše potom 
bude sloužit jako podklad pro města, obce, kra-
je, CzechTourism a další státní organizace, aby 
věděly, jaké projekty by bylo dobré podpořit.

Těmito postupnými kroky bychom chtěli 
zlepšovat kvalitu služeb a možnosti nejen 
pro turisty, ale i pro místní obyvatele.

Zimní ohlédnutí

Projekt Cyklostezka Sedlčany-Prčice (Krčínova 
cyklostezka) je spolufinancován z prostředků 
Státního fondu dopravní infrastruktury s fi-
nančním přispěním Středočeského kraje. 



HVĚZDÁRNA / SPORT

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH

Červen, měsíc letního slunovratu, posky-
tuje méně příležitostí sledovat vzdálené 
objekty na noční obloze, neboť dlouhý sou-
mrak trvající prakticky po celou noc ve dru-
hé polovině června ztěžuje přímé sledování 
vzdálených galaxií a planetárních mlhovin.

Na denní obloze určitě zaujme částečné 
zatmění Slunce 10. června. Kdo by chtěl 
sledovat úplné prstencové zatmění musí 
cestovat do oblasti severovýchodní Kanady 
nebo Grónska nebo taky do nejsevernějších 
částí Sibiře.

U nás budeme sledovat částečné zatmě-
ní, jehož maximální velikost dosáhne pou-
hých 0,17 průměru slunečního kotouče. 
Pro naši zeměpisnou polohu nastane první 
kontakt 11 h 43,8 m, střed bude ve 12 h 39 
m a konec ve 12 h 35,6 m SELČ. Hvězdárna 
bude otevřena.

V soumrakových hodinách lze při vhod-
ných podmínkách sledovat stříbřitou oblač-
nost podobnou jako je na vloženém snímku 
a pořízeném vloni. Oblačnost tvořená jem-
nými ledovými krystalky ve výšce až 80 km 
jsou osvětleny Sluncem, které se potuluje 
pod severozápadním až severním obzorem. 
Podobný úkaz nastává i v ranních hodinách.
Po soumraku se na večerní oblohu opět vra-
cí Mléčná dráha, která vystupuje nad jiho-

východním obzorem 
v souhvězdí Střelce 
a přes východní ob-
zor se stáčí k sever-
nímu obzoru. Právě v 
oblasti Mléčné dráhy 
zaujme trojice jas-
ných hvězd a to Vega 
v Lyře, Altair v Orlu 
a Deneb v Labuti. 
Na opačné straně 
oblohy zapadá jasný 
Regulus ve Lvu, vyso-
ko nad jižním obzo-
rem spatříme načer-
venalý Arcturus v Pastýři doprovázený níže 
nad obzorem Spicou v Panně.

POZOROVACÍ PROGRAM 
PRO VEŘEJNOST

Hvězdárna otevřena každý pátek 
a sobotu od 20 hod. do 23 hod. pokud je 
alespoň polojasno, kdy v mezerách mezi 
mraky můžeme spatřit vybrané objekty. Při 
větší oblačnosti nebo zcela zatažené obloze 
je hvězdárna uzavřena. V případně nejas-
ných podmínek, volat 777 285 444.

Měsíc – Na večerní obloze v pátek nebo 
sobotu 18.,19.,25. a 26. června. 

Planety – Merkur nepozorovatelný, Ve-
nuše s Marsem nad severozápadním obzo-
rem. Jupiter se Saturnem až ve druhé po-
lovině noci.

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

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

10. června hvězdárna otevřena od 13:30 
do 12:45 – částečné zatmění Slunce.

 František Lomoz

Mimořádná opatření pro oblast spor-
tu jsou formulována a publikována tak, 
že v době uzávěrky tohoto zpravodaje ne-
lze jednoznačně určit, kolik sportujících 
a kde může v jeden čas sportovat. Ale 
na venkovních sportovištích se omezeně 
sportovat může a ve vnitřních sportovištích 
s většími omezeními již také. K dodržování 
aktuálních opatření pro oblast sportu je 

RESTART SPORTU

vhodné sledovat informace například na 
webu České unie sportu: www.cuscz.cz/
novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-
-sportu

Během minulého měsíce probíhal prů-
zkum, do kterého se zapojilo 3248 klubů 
z více než osmi převážně kolektivních 
sportů. A z celkových 37 134 sportovců 
uvedlo trénink na venkovních hřištích 

jako místo nákazy 
nemocí „Covid-19“ 
25 hráčů, což je 
0,07 %.

Žádáme rodiče, 
aby poslali/přived-
li své děti zpět na 
tréninky do sportov-
ních spolků, nebo je 
nově přihlásili. Vět-
šina sedlčanských 
venkovních sportů 
již zahájila tréninky 
dětí a mládeže. Se-
znam sportovních 

spolků můžete najít na webu města Sedl-
čany: www.mesto-sedlcany.cz/cs/kultura-
-sport/spolky/sportovni spolky

Pro veřejnost jsou k dispozici všech-
na městská venkovní sportoviště vyjma 
fotbalového hřiště Městského stadionu 
Tatran. Konkrétně nově zrekonstruovaný 
atletický stadion Taverny s multifunkč-
ním a fotbalovým hřištěm, volejbalový 
a beach-volejbalový kurt na stadionu 
Tatran, fotbalové hřiště s umělou trávou 
ve Zberazské ulici, volno-časový areál 
v Luční ulici. Dále jsou veřejnosti otevře-
né tenisové kurty sedlčanské TJ Sokol, 
vedle nich workoutové hřiště, horolezec-
ká stěna v parku za nemocnicí a několik 
hřišť: Na Potůčku, v Háječku, v sídlišti 
za nemocnicí. A navíc několik dětských 
hřišť, včetně nového v pískovně u školy 
Propojení.

Více informací můžete najít na: www.
mesto-sedlcany.cz/cs/kultura-sport/se-
znam hřišť a sportovních zařízení.

SAS Sedlčany
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MY ZA TEBOU PŘIJEDEME 2021 

„Dobrý den,
Jmenuji se Nelly Magdy, je mi 11 let 

a navštěvuji Základní uměleckou školu 
v Sedlčanech, kde se věnuji dramatické-
mu a výtvarnému oboru. Také velmi ráda 
čtu a účastním se různých projektů pořá-
daných ZUŠ. V rámci jednoho z nich – My 
za tebou přijedeme - jsem se rozhodla 
Vám napsat. Jde o projekt, kdy my děti 
z dramatického kroužku bychom za Vámi 
přijely nebo Vy za námi, nebo bychom 
se setkali prostřednictvím video cha-
tu.  Každý z nás si vybral nějakou českou 
osobnost z kulturního života. Já jsem si 
vybrala Vás, protože se mi moc líbí Vaše 
projekty a to jak pracujete s lidmi. Je dů-
ležité, aby se lidé potkávali, seznamova-
li se a naučili se spolu vycházet. A to Vy 
díky svým projektům děláte. Myslím si, 
že každý člověk by měl mít své „potkáva-
cí místo“ „….“.

Závěrem mého dopisu Vám chci říct, 
že ne každý by dokázal vymyslet a usku-

PROJEKT K 140. VÝROČÍ OTEVŘENÍ NÁRODNÍHO DIVADLA VE SPOLUPRÁCI S KATEŘINOU ŠEDOU
tečnit takovéto projekty jako 
Vy. Děkujeme Vám za ně 
a doufám, že si o nich bu-
deme moci v rámci našeho 
projektu s Vámi popovídat.“

Tento dopis začal dopi-
sování mezi ZUŠ Sedlčany 
a současnou výtvarnicí Ka-
teřinou Šedou. Výjimečná 
výtvarnice byla dětmi ná-
sledně vyhodnocena jako 
nejlépe komunikující sou-
časná umělkyně. Dětmi bylo 
osloveno dvanáct výkonných 
umělců, tři z nich jim odpo-
věděli, spisovatel Pavel Čech 
se s nimi spojil v hodině onli-
ne. Byl to pro všechny krásný 
zážitek. Kateřině Šedé jsme 
oznámili, že dramatický obor nastuduje 
její profesní život a aplikuje její tvůrčí 
metody na naše ZUŠkové možnosti.

Celý projekt s názvem My za tebou 
přijedeme, měl původně jiný plán. Tvrdý 
lockdown nám však ukázal ještě lepší ces-
tu. Potřebovali jsme silné a nosné téma, 
které by nás podrželo celý rok. Kulaté 
výročí Národního divadla přineslo přes-
ně to, co je v projektu třeba. Téma musí 
být nevyčerpatelné, aby se dalo pojmout 
z hlediska všech možných oborů, navíc 
aktuální i v současnosti, a s mnoha vý-
hledy do budoucnosti. 

Národní divadlo prostřednictvím dvou 
osobností vyjádřilo potěšení z našeho 
nápadu. Způsobila to jistě i skutečnost, 
že všichni hledáme cesty kudy se dostat 
k sobě, k divákům, k tvorbě. Po několika 
online hovorech jsme vytvořili plán pro 
následující projektový den.

10. června 2021 od 15:00 – 18:00, po-
kud to epidemiologická situace dovolí, 
se uskuteční na zahra-
dě ZUŠ Sedlčany vyvr-
cholení projektu My 
za tebou přijedeme.

Na zahradě bude 
nachystáno dvanáct 
interaktivních zasta-
vení, kudy budou 
procházet jednotlivé 
týmy vytvořené žáky 
ZUŠ Sedlčany. Ti bu-
dou plnit zábavný 
kvíz a zadání na jed-
notlivá podtémata. 

 Kdo z dětí by ještě před rokem věděl, 
že Hynaisova opona nebyla schválena, 
protože postavy na ní byly moc bledé 
a hubené, tedy ne slovanské? Kdo by tu-
šil, co jsou trigy? Kdo by odhadl, že opon 
je pět a půl? 

A co nás čeká ve stylu Kateřiny Šedé? 
Pohledy napsané umělci ND už putují 
k dětem do ZUŠ Sedlčany společně se 
štafetově pletenou šálou, kterou začal 
plést vedoucí odboru výroby kostýmů 
a vlásenek Aleš Frýba. Další jiné aktivity 
jsou pro všechny překvapením. 

Podařilo se nám v tomto roce najít 
výjimečnou možnost setkat se s Národ-
ním divadlem a Kateřinou Šedou, po-
važujeme to za velký dar. Zástupci ND 
a jmenovaná umělkyně za námi přijedou 
10. června 2021 na ZUŠkovou zahra-
du do Sedlčan. Poděkování patří všem 
zúčastněným z ND, Kateřině Šedé, dále 
dětem a pedagogům ZUŠ Sedlčany a Na-
daci Patronát Sedlčansko.

V LÉTĚ SE PROPOJKA 
NEZAVŘE

Organizace MAP Sedlčansko (Místní 
akční plán) se zabývá otevřením letních 
kempů pro žáky do 15 let. Tento plán 
přichází z Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy jakožto Výzva LETNÍ KEM-
PY 2021. Proč k takové výzvě dochází je 
více než jasné. Žáci v uplynulém školním 
roce trávili výraznou část školního roku 
doma - vzdělávali se tedy dálkově, popří-
padě se ve škole střídali se svými spolu-
žáky z jiných tříd. Kempy by měly toto 
období alespoň částečně kompenzovat. 
Fungovat budou podobně jako příměst-
ské tábory – každý den cca od 8:00 do 
16:00 s předem zajištěným programem 
i stravou. Do projektu se v případě zá-
jmu dětí a rodičů zapojí i 2. ZŠ Propojení. 
Ta poskytuje pestrou nabídku vzdělá-
vacích kempů. V průběhu dvou měsíců 
(červenec, srpen) by tak mělo docházet 
k pravidelnému setkávání učitelů a žáků 
nad rámec školní docházky. Nejde však 
pouze o učení. Zásadní význam mají i ak-
tivity na posílení vztahů mezi vrstevníky 
a pohybová činnost. Na své si rozhodně 
mohou přijít malí i velcí školáci. 

2. ZŠ Propojení
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SRDCE PRO VÁS

Všimli jste si, že okolí 1. základní školy zdobí již několik dnů 
spousta různých srdcí? Vyrobili jsme je my, žáci 1. stupně a školní 
družiny.

Jsme zatím malí školáci, ale vnímáme, že jsou kolem nás lidé, 
bez kterých by to v takto náročné situaci prostě nešlo. Život v naší 
zemi se na rok omezil jen na nezbytně nutný provoz. V někte-
rých povoláních však omezení neplatí. Uvědomujeme si, že lékaři 
a ošetřovatelky - často na pokraji svých sil - pečují o zdraví paci-
entů, záchranáři vyjíždějí, aby pomohli nemocným, prodavačky 
a zaměstnanci pošty jsou neustále v první linii. Tak bychom mohli 
vyjmenovat řadu dalších profesí, na kterých jsou ostatní závislí.

Dospělí jako výraz poděkování odnesou nějaké dobroty do 
očkovacího centra nebo do nemocnice, a tak jsme i my pře-
mýšleli, jak bychom mohli vyjádřit, že si práce těchto institucí 
moc vážíme. Proto přicházíme s našimi srdci – symbolem lásky, 
lidskosti, péče.

Všechna srdce jsou tu pro vás, kteří se po celou dobu coronavi-
rové pandemie staráte o to, abychom byli zdraví a spokojení, aby 
vše fungovalo, jak má. 

I díky vám můžeme být zpátky ve škole.
Ať vám naše srdce vykouzlí úsměv na rtech a zpříjemní den.

Žáci 1. stupně a školní družiny 1. ZŠ Sedlčany 

KineDok je filmový klub, který  je orga-
nizován Institutem dokumentárního filmu 
(IDF). Jedná se o unikátní projekt, který je 
zaměřený na alternativní distribuci autor-
ských dokumentů a jejich projekci v netra-
dičních prostorech, jako jsou kluby, kavárny, 
parky, bývalé tovární haly či dokonce kaple. 
KineDokové projekce probíhají na více než 
dvaceti netradičních místech v každé ze zú-
častněných zemí: v Bulharsku, České repub-
lice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, 
Polsku a v Chorvatsku.

 IDF svůj projekt rozšířilo i o tzv. Školní fil-
mový klub, který spolupracuje s vybranými 
školami. G a SOŠE Sedlčany mělo možnost 

STUDENTI GaSOŠE SEDLČANY PATŘÍ DO FILMOVÉHO KLUBU KINEDOK

se do KineDoku zapojit a škola již absolvo-
vala tři projekce a besedy s režiséry filmů. 
Naším koordinátorem vzájemné spolupráce  
je v současné době Dominik Vontor.

Již v listopadu loňského roku jsme reali-
zovali projekci filmu Nikdy nevíš a zúčast-
nili jsme se streamované debaty zaměře-
né především na téma médií a fake news. 
Dále jsme viděli film Central Bus Station 
s českými titulky a zapojili jsme se do bese-
dy s režisérem filmu Tomášem Elšíkem. Za-
tím poslední projekcí byl film Easy Lesson, 
který natočila Dorottya Zurbó. Pro studenty 
pak byla připravena online beseda s režisér-
kou, která probíhala v angličtině. Studenti 
dostali možnost prostřednictvím chatu klást 
režisérce dotazy nebo se mohli  přímo zapo-
jit do diskuse.

Díky KineDoku se žáci i učitelé mohou 
účastnit  bezplatného promítání filmů 
s širokým spektrem témat. Také se mohou 
účastnit filmových událostí  a získávat dal-
ší  podporu od Filmového klubu KineDok, 
který např. pomáhá vytvářet inspirující pro-

středí pro studentskou tvorbu, může je pod-
pořit v jejich kreativitě, například si studenti 
mohou vyzkoušet i psaní vlastních scénářů.

 Klub také studentům umožňuje rozšiřo-
vat obzory o filmové tvorbě  a může pomoci 
při volbě dalšího studia a volbě povolání.

I v období distanční výuky jsme našli ná-
stroje pro společnou projekci a realizovali 
jsme online besedy, které zpestřily výuku na 
dálku. 

Věříme, že po návratu žáků do školy 
se občas školní třída promění v improvizo-
vané kino, společně se podíváme na zajíma-
vé filmy a hlavně strávíme společný čas sle-
dováním kvalitních filmů a naživo si užijeme 
besedy se zajímavými hosty.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat za 
zpřístupnění zajímavých filmů a za organizo-
vání návazných programů, které ve výsledku 
velmi obohacují svět nejen studentů, ale 
i jejich učitelů a dávají nám další možnost, jak 
nahlížet na různá témata skutečného světa.

G a SOŠE Sedlčany  
– Lenka Lichtenbergová



RŮZNÉ

JOSEF ENTNER (* 11. června 1921 – 
† 2. února 2010) 

V červnu tohoto roku uplyne sto let od 
narození sedlčanského lékárníka a his-
torika PhMr. Josefa Entnera. Narodil se 
v Plzni, kde také vystudoval gymnázium 
(maturitní zkouška r. 1941), vysokoškol-
ské vzdělání získal na UK v Praze. První-
mi místy jeho praxe byly lékárny v Plzni 
a Českém Brodě. Do našeho města přišel 
počátkem padesátých let min. století, 
kdy vystřídal PhMr. Meškana, který se 
přestěhoval do Rychnova nad Kněžnou. 
Sedlčanská lékárna tehdy nesla název 
„U bílého lva“ a nacházela se v domě č.p. 
28 na západní straně náměstí. V březnu 
1957 došlo k jejímu přestěhování, pro-
tože budova byla určena k demolici pro 
stavbu hotelu Vltavan. Nové, prostorově 
vyhovující místo pro lékárnu bylo vybrá-
no v bývalé prodejně textilu Mrázko-
vých č.p. 164 na severní straně náměstí. 
Magistr Entner zde vybudoval vzorovou 
dobře fungující lékárnu, která zajišťovala 
potřebné služby občanům celého Sedl-
čanska. Její význam pro zdravotnictví 

VÝROČÍ OSOBNOSTÍ - ČERVEN 2021

regionu ještě vzrostl po otevření nemoc-
nice r. 1963. 

Vedle náročné odborné práce se pan 
Entner účastnil veřejného života. Byl 
zakládajícím členem astronomického 
kroužku v Sedlčanech, který roku 1958 
zahájil stavbu hvězdárny s otočnou ko-

pulí na Cihelnému vrchu (hvězdárna se 
tehdy stavěla brigádnicky v tzv. „Akci Z“). 
V pořadech do městského rozhlasu se 
věnoval zdravotnické osvětě. 

K jeho hlubokým zájmům patřila his-
torie. Sbíral farmaceutické památky, 
zpracoval dějiny všech lékáren na teh-
dejším příbramském okrese v letech 
1965 – 1984, přednášel na celostátních 
sympoziích z dějin farmacie, napsal stu-
dii o životě G. J. Camela (vydána tiskem 
1997). Rád putoval krajinou Sedlčanska. 
Při svých cestách fotoaparátem Flexare-
ta pořídil mnoho dokumentárních sním-
ků. Soubor pečlivě uspořádaných černo-
bílých fotografií křížů a kapliček věnoval 
sedlčanskému muzeu. 

Starší občané Sedlčan si jistě připome-
nou přátelství pana lékárníka s děkanem 
Štěpánem Lužou. Pevným poutem toho-
to vztahu byl hluboký zájem o skalničky. 
Jejich společné dílo – skalka na zahradě 
nadačního domu Pejšov toho byla dokla-
dem. Pan lékárník Entner prožil poctivý 
život a trvale se svou prací zapsal do vě-
domí občanů našeho města.

SEDLČANSKÝ ULIČNÍK V PRODEJI

Nevelké náměstí při cestě z centra 
města na Církvičku se původně nazývalo 
Töpfer Platz (Hrnčířské náměstí). Za prv-
ní republiky dostalo jméno po novináři 
a spisovateli Prokopu Chocholouškovi, 
za války mu Němci říkali Narwikplatz. 
Josef Suk (1974–1935), kterého název 
náměstí dodnes připomíná, byl světově 
proslulý hudebník a uznávaný skladatel. 
Několik místních obyvatel ho však také 
zvalo svým přítelem.

Suk studoval na pražské konzervato-
ři hru na housle a skladbu, dostal se do 
mistrovské třídy u Antonína Dvořáka. 
V roce 1898 se oženil s Dvořákovou dce-
rou Otilií. V roce 1901 se jim narodil syn 
Josef, ale Otilie již čtyři roky poté (rok po 

svém otci) zemřela na následky vrozené srdeční vady. Tato událost zásadně 
ovlivnila další Sukovu tvorbu. Společně se třemi spolužáky z konzervato-
ře (Karel Hoffmann, Oskar Nedbal a Otto Berger) založil Suk r. 1892 České 
kvarteto, které uměleckou úrovní a mezinárodními úspěchy dosáhlo světo-
vého významu a jehož vznik byl v české komorní interpretaci historickým 
mezníkem. Od roku 1922 byl na pražské konzervatoři profesorem mistrov-
ské třídy skladby, čtyřikrát byl zvolen rektorem. K jeho žákům patřili mj. 
Jaroslav Ježek, Klement Slavický, Pavel Bořkovec a jeden rok (před odcho-
dem do Francie) Bohuslav Martinů. Josef Suk zemřel v Benešově a byl po-
chován ve svých rodných Křečovicích.

Suk obdržel roku 1929 čestné občanství města Sedlčany. Přesně rok 
po Sukově úmrtí byla otevřena pamětní síň, tehdy se jí říkalo „Sukovo mu-
seum“. Téhož roku byla vyznačena Sukova stezka, která vede ze Sedlčan 
údolím Mastníku přes Osečany do Křečovic. 29. května 1966 (také v den 
výročí Sukova úmrtí) byl veřejnosti předán pomník se skladatelovou bus-
tou, příhodně umístěn právě na Sukově náměstí. Dnes ho najdeme před 
kulturním domem. Kulturní dům přijal Sukovo jméno příštího roku 1967 
a byla v něm instalována deska s reliéfním portrétem Josefa Suka od Bře-
tislava Bendy.

Sukovo náměstí
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 Ulice, která dostala do vín-
ku jméno romantického spi-
sovatele Karla Hynka Máchy 
(1810–1836), se příznačně 
nachází v jižní části Sedlčan, 
při hlavní silnici na Sedlec-Pr-
čici. Rod Máchů sice pocházel 
z Krásné Hory, ale básníkův 
děd František (1725–1791) 
a otec Antonín (1769–1843) 
se narodili v Měšeticích, které 
dnes spadají právě pod město 
Sedlec-Prčice.

 Tento region Mácha pravi-
delně navštěvoval. Díky jeho 
vrstevníkovi A. N. Vlasákovi 

víme například o prvním výletu party studentů na hrad Zvěřinec v roce 
1829. Na zříceninu se pak Mácha vracel i sám a několikrát zde přespal. 
Znalci Máchova díla navíc připouštějí možnost, že některé charakteristic-
ké přírodní prvky použité třeba i v Máji nejsou typické pro krajinu u Doks, 
nýbrž pochází z Máchových měšetických návštěv. 

Dne 26. července 1936, při oslavách 100. výročí básníkovy smrti, mu 
byla slavnostně odhalena deska na centrální skalce hradu Zvěřinec. 
Byla pořízena nákladem Turistického spolku v Sedlci.

Karla Hynka Máchy
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Pamětní deska 
na Zvěřinci

ULICE POJMENOVANÉ 
PO VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTECH

SEDLÈANSKÝ

ULIÈNÍK
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Text: Mìstské muzeum Sedlèany

1. vydání, duben 2021, Mìsto Sedlèany

V Turistickém informačním centru 
a Městském muzeu je v prodeji za 20,- Kč 
nově vydaná brožura Sedlčanský uličník, 
textově zpracovaná kolegy z Městského 
muzea.

Způsob pojmenování ulic prozrazuje 
mnohé o historii města a o jeho charak-
teru. Sedlčanský uličník uvádí historické 
a novodobé názvy 25 vybraných ulic. Ty 
byly pojmenovány po významných rodá-

cích či osobnostech, které v Sedlčanech 
působily.

Brožura je doplněna fotografiemi osob-
ností, pamětních desek a historickými 
mapami Sedlčan. 



Sedlčany, 6. května 2021 – Nemocnice 
Sedlčany, která provozuje Velkokapacit-
ní očkovací centrum v Kulturním domě 
Josefa Suka v Sedlčanech, naočkovala již 
17 000 osob alespoň jednou dávkou vakcí-
ny proti nemoci COVID-19. Oběma dávka-
mi je v současné době naočkováno zhruba 
6 000 osob. Očkování již absolvovali paci-
enti s chronickým onemocněním, dále vě-
kové skupiny 60+, pedagogové a pracovníci 
v sociálních službách. Od 5. 5. 2021 se ote-
vřela registracei pro věkovou skupinu 50+. 
Velkokapacitní centrum navíc disponuje 
unikátními profesionálními čističkami vzdu-
chu, které v celém centru vymění vzduch 
několikrát do hodiny. 

Provozní doba očkovacího centra je nyní 
od 8.00 do 16.30 hodin od pondělí do so-
boty. Od června bude očkování probíhat 
i v neděli. Kapacita očkovacího centra, 

ZDRAVOTNÍCI NEMOCNICE SEDLČANY
NAOČKOVALI JIŽ 17 000 DÁVEK VAKCÍNY PROTI COVID-19

která je 500–600 osob denně, ale nebyla 
zatím zcela využita. „Vytíženost očkovací-
ho centra souvisí především s aktuálním 
počtem státem dodávaných vakcín. „Situ-
ace se ale zlepšuje, v prvním květnovém 
týdnu jsme na úrovni kapacity 550 očková-
ní za den“ říká MUDr. Sergej Jurčenko, ve-
doucí Velkokapacitního očkovacího centra 
v Sedlčanech a lékařský ředitel Nemocnice 
Sedlčany, kterou provozuje skupina VAMED 
MEDITERRA. 

Při návštěvě centra je o zájemce o očko-
vání postaráno od vstupu do centra až po 
jejich odchod. Celou dobu jsou pod perma-

Nabízíme všestrannou odbornou pomoc 
a doprovázení těm, kteří v Příbrami a jejím 
okolí pečují o blízkého s poruchou paměti. 
Poskytujeme sociálně právní poradenství,  
psychosociální podporu, vzdělávání v ob-
lasti každodenní péče a komunikace s lidmi 
s Alzheimerovou nemocí či některým typem 
demence. Nově zřízená specializovaná Porad-
na Včera je umístěna v pasáži Horymír na ná-
městí T.G.M. ve 3. patře. Poskytujeme podporu 
pečujícím i v terénu a on-line formou. K dispo-
zici vám jsou odborníci z oblasti sociální práce 
a péče, práva, neurologie, psychiatrie, výživy 
a duchovní péče. Veškeré služby poskytujeme 
zdarma. 

Příbramská Poradna Včera tak navazu-
je na úspěšnou práci v jiných středočes-
kých městech (Beroun, Mělník, Nymburk 
aj.), kterou zaštiťuje organizace Dementia 
I. O. V. (Institut osvěty a vzdělávání).

Rádi uvítáme spolupráci s ostatními zdra-
votnickými a sociálními službami pro senio-
ry na Příbramsku. Otevírací doba poradny je 
v pondělí od 8 do 13 hodin, pro terénní služby 
je vyhrazena doba ve středu od 12 do 17 ho-
din. Pokud vás trápí problémy spojené s domá-
cí péčí, můžete se na nás obrátit prostřednic-
tvím telefonu 775 292 884, e-mailu poradna.
pribram@dementia.cz nebo využít chatového 
poradenství na https://dementia.cz/chat.                             

Jsme tu pro Vás. Markéta Padevětová.

NA POMOC 
RODINNÝM PEČUJÍCÍM 

– PORADNA VČERA

Využití 
1.dávka 2.dávka celkem kapacity 80/den

2.-8.týden 11.1. -28.2.2021 1679 875 2554 91,2%

Využití 
1.dávka 2.dávka celkem kapacity 600/den

9. týden 1.3. - 7.3.2021 1196 69 1265 42,2%
10. týden 8.3. - 14.3.2021 1629 380 2009 67,0%
11. týden 15.3. - 21.3.2021 733 216 949 31,6%
12. týden 22.3. - 28.3.2021 468 947 1415 47,2%
13. týden 29.3. - 4.4.2021 790 1349 2139 71,3%
14. týden 5.4. - 11.4.2021 512 357 869 29,0%
15. týden 12.4. - 18.4.2021 868 796 1664 55,5%
16. týden 19.4. - 25.4.2021 1695 89 1784 49,6%
17. týden 26.4. - 1.5.2021 2416 1002 3418 94,9%
18. týden 3.5. - 9.5.2021 2435 649 3084 85,7%

12742 5854 18596 57,4%

Celkem 11.1. - 9.5.2021 14421 6729 21150

1.dávka 2.dávka celkem
Comirnaty (BioNTech / Pfizer) 11591 5049 16640 78,7%

COVID-19 Vaccine Moderna 2288 1680 3968 18,8%
VAXZEVRIA (AstraZeneca) 542 0 542 2,6%

14421 6729 21150 100%

Věk 1.dávka 2.dávka Celkem
80+ 1039 900 1939 9,2%

75-79 1243 955 2198 10,4%
70-74 3040 2129 5169 24,4%
65-69 2573 427 3000 14,2%
60-64 1968 371 2339 11,1%
55-59 1420 311 1731 8,2%
50-54 979 322 1301 6,2%
45-49 656 411 1067 5,0%
40-44 602 381 983 4,6%
35-39 370 219 589 2,8%
30-34 239 140 379 1,8%
25-29 160 91 251 1,2%
18-24 129 71 200 0,9%
16-17 3 1 4 0,0%

14421 6729 21150 100%

Očkování

Očkování

Očkovací centrum Sedlčany - Kulturní dům Josefa Suka

Nemocnice Sedlčany - interní ambulance

Očkování proti COVID-19 

nentním zdravotnickým dohledem a k dis-
pozici jim je vyškolený personál, který pa-
cienty naviguje a zajišťuje tak co nejhladší 
a nejrychlejší průchod centrem.

Registrace probíhá přes rezervační sys-
tém Ministerstva zdravotnictví (https://
registrace.mzcr.cz/). Pro detailní informace 
k očkování volejte informační linku ke koro-
naviru 1221 nebo informační linku Středo-
českého kraje 800 710 710.                                              

                      Kontakt pro další informace:
PhDr. Petra Plutnarová 

Marketing & Communication Manager 
Email: komunikace@mediterra.cz

MUDr. Sergej Jurčenko
Lékařský ředitel Nemocnice Sedlčany
Koordinátor očkování proti COVID-19




