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Návštěvu očkovacích center zahájila hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková společně se senátorem Petrem 
Štěpánkem a radním SK pro oblast zdravotnictví Pavlem Pavlíkem ve Velkopacitním očkovacím centru v Kulturním 
domě Josefa Suka v Sedlčanech.
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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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ČERVNOVÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se ko-
nalo 7. června v Divadelním sále Kulturního domu Josefa 
Suka. Zastupitelstvo s definitivní platností uzavřelo hos-
podaření města v roce 2020 schválením závěrečného 
účtu a zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkou-
mání hospodaření města. Příjmy dosáhly výše 258,3 mil. 
Kč a výdaje 235,2 mil Kč. Přebytek hospodaření dosáhl 
výše 23,1 mil. Kč a umožnil dobrý start hospodaření 
města v letošním roce. Se závěrem zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření města vyplývá, že byly dodr-
ženy všechny povinnosti stanovené zvláštními právními 
předpisy, hospodaření města bylo v souladu se schvále-
ným rozpočtem a byly dodrženy všechny podmínky pro nakládání s veřejnými prostředky.

Z letošního rozpočtu zastupitelstvo schvalovalo dotace sportovním spolkům a sociálním orga-
nizacím. Zastupitelstvo rozhodlo podpořit celkem 10 subjektů částkou 912. 878,- Kč. Na činnost 
Ochrany fauny Hrachov věnuje město částku 68. 000,- Kč. Ještě doplňuji, že příspěvky do výše 
20.000,- Kč schvalovala Rada města, která rozdělila celkem 101. 437,- Kč. Celková podpora ze 
strany města různým sportovním, volnočasovým a veřejně prospěšným aktivitám přesáhla částku 
1 mil. Kč.

Při projednávání majetkoprávních záležitostí města Sedlčany zastupitelstvo rozhodlo opustit 
dosavadní praxi, kdy prodej pozemků (vesměs při nápravě vlastnických hranic pozemků mezi 
městem a občany) se obvykle realizoval za částku 150,- Kč/m2. Zastupitelstvo se většinu Radou 
doporučených návrhů rozhodlo neprojednávat a uložilo Radě města přepracovat doposud využí-
vaný ceník a ceny více přiblížit cenám v místě a čase obvyklém. Odložené majetkové záležitosti se 
vrátí na program zastupitelstva v září letošního roku.

Přeji všem krásné prožití letního období a pohodovou dovolenou.

Uzávěrka příštího čísla je v pátek 6.8.2021

Ing. Miroslav Hölzel 
starosta města

Slavnostního zahájení integrace nových autobusových linek oblasti Dobříšska a Sedlčanska 
se zúčastnili, zleva: Ing. Josef Michálek – jednatel společnosti JIKORD s.r.o., JUDr. Zdeněk 
Šponar – ředitel příspěvkové organizace IDSK, Mgr. Petr Borecký – radní SK pro oblast ve-
řejné dopravy, Ing. Miroslav Hölzel – starosta města Sedlčany, Ing. Václav Haas – náměstek 
příspěvkové organizace ROPID.
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Rada města Sedlčany na tomto zasedá-
ní přijala soubor celkem 27. specifických 
usnesení, a to v následném členění jed-
notlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪  zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jed-
nání Rady města Sedlčany ze dne 5. května 
2021 (RM č. 62/2018-2022) a doplňující 
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 63-
1070/2018-2022);
▪  informaci Turistického informačního cent-
ra Sedlčany, které s odvoláním se na jednání 
„Kulturní komise“ ze dne 4. května t. r., hod-
lá ve spolupráci se společností City Event, 
s. r. o., pořádat na náměstí T. G. Masaryka 
v Sedlčanech akci s názvem „Street Food Fes-
tival s doprovodným programem“, a to v so-
botu dne 21. srpna 2021. V souladu s ust. čl. 
7 odst. 2) písm. a) obecně závazné vyhlášky 
města Sedlčany č. 5/2019, kterou se stano-
ví místní poplatek za užívání veřejného pro-
stranství, se tato akce osvobozuje od místní-
ho poplatku (RM 63-1080/2018-2022);
▪  roční hodnotící zprávu manažera pre-
vence kriminality a protidrogové prevence 
města Sedlčany za rok 2020, Bezpečnost-
ní analýzu za rok 2020 a doplňující zprávu 
o činnosti preventistky patologických jevů 
dětí a mládeže města Sedlčany za rok 2020 
s výhledem do činnosti a aktivit na rok 2021 
a s dokumentačním zajištěním systematic-
ké prevence (RM 63-1082/2018-2022).
Rada města Sedlčany stanovila: 
▪  termín pro svolání 15. veřejného zase-
dání Zastupitelstva města Sedlčany pro vo-
lební období 2018 – 2022 na pondělí dne 
7. června 2021 v čase od 17:00 hod. Veřejné 
zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se 
uskuteční v objektu Kulturního domu Josefa 
Suka Sedlčany (RM 63-1071/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupi-
telstvu města Sedlčany: 
▪  schválit a projednat navržený Program 
jednání 15. veřejného zasedání Zastupitel-
stva města Sedlčany pro toto volební ob-
dobí (2018 – 2022), které se bude konat 
v pondělí dne 7. června 2021 v čase od 
17:00 hod. v objektu Kulturního domu Jose-
fa Suka Sedlčany (RM 63-1072/2018-2022); 
▪  schválit a vydat obecně závaznou vyhláš-
ku města Sedlčany č. 1/2021, o stanovení 
kratší doby nočního klidu, kterou se záro-
veň ruší obecně závazná vyhláška města 
Sedlčany č. 1/2020, o stanovení kratší doby 
nočního klidu, schválená usnesením Zastu-
pitelstva města Sedlčany, označeným ZM 

161/2018-2022 dne 8. června 2020 (RM 
63-1073/2018-2022);
▪  schválit přímý prodej pozemku parc. 
č. 814/7, druhem pozemku trvalý travní po-
rost, o nově zaměřené výměře 90 m2 (pů-
vodní výměra 103 m2) v k. ú. a obci Sedlčany 
(vizte geometrický plán č. 2817-14/2021), 
který je ve vlastnictví města Sedlčany, 
a to žadatelům, manželům (vizte LV č. 2058 
pro k. ú. a obec Sedlčany), za jednotkovou 
cenu 150,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní 
cenu 13 500,00 Kč (v souboru výroků usne-
sení RM 63-1074/2018-2022);
▪  schválit směnu pozemků mezi městem 
Sedlčany a spoluvlastníky zájmových po-
zemků (každý podíl id. 1/3), vedených na 
listu vlastnictví 2011 pro k. ú. Sedlčany 
s tím, že město Sedlčany převede na spo-
luvlastníky (FO) pozemek parc. č. 2933/1, 
druhem pozemku trvalý travní porost 
o nové výměře 375 m2 v k. ú. a obci Sedl-
čany a spoluvlastníci převedou na město 
Sedlčany pozemky, tj. díl „a“ o výměře 401 
m2, oddělený z původního pozemku parc. 
č. 2936,  díl „b“ o výměře 27 m2, odděle-
ný z původního pozemku parc. č. 2935 a díl 
„c“ o výměře 2 m2, oddělený z původního 
pozemku parc. č. 2933/2, vše v k. ú. a obci 
Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2816-
13/2021). Rozdíl ve výměrách směňova-
ných pozemků mezi smluvními stranami, 
který činí 55 m2, bude finančně vyrovnán 
za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tzn., 
že město Sedlčany uhradí podílovým spo-
luvlastníkům celkovou částku 8 250,00 Kč 
(každý podílový spoluvlastník obdrží rovný 
díl z částky); (v souboru výroků usnesení 
RM 63-1075/2018-2022);
▪  schválit prodej pozemku ve vlastnictví 
města Sedlčany, tj. nově vzniklého pozemku 
parc. č. 2951/11, druhem pozemku ostat-
ní plocha, způsobem využití jiná plocha, 
o výměře 350 m2, který vznikl slouče-
ním dílu „b“ odděleného z pozemku parc. 
č. 2951/1 a dílu „c“ odděleného z pozemku 
parc. č. 2951/3, vše v k. ú. a obci Sedlčany 
(vizte geometrický plán č. 2815-12/2021), 
a to žadateli (FO), za jednotkovou cenu 
150,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 
52 500,00 Kč (v souboru výroků usnesení 
RM 63-1076/2018-2022);
▪  schválit prodej pozemku ve vlastnictví 
města Sedlčany, tj. nově vzniklého pozem-
ku parc. č. 660/11, druhem pozemku ostat-
ní plocha, způsobem využití jiná plocha, 
o výměře 67 m2, který byl nově oddělen 

z původního pozemku parc. č. 660/1, dru-
hem pozemku ostatní plocha, způsobem 
využití ostatní komunikace, v k. ú. Oříkov, 
obec Sedlčany (vizte geometrický plán 
č. 216-43/2021), a to přímým prodejem 
žadateli, trvale bytem Sedlčany, za jednot-
kovou cenu 100,00 Kč/m2, tj. za celkovou 
kupní cenu 6 700,00 Kč (v souboru výroků 
usnesení RM 63-1077/2018-2022);
▪  schválit přijetí daru z vlastnictví FO, trva-
le bytem Sedlčany, jako dárce, tj. darování 
vodovodního řadu, který byl zrekolaudován 
z vodovodní přípojky v rámci stavby „Vodo-
vodní přípojka pro rodinný dům Sedlčany 
č. p. 169“. Věcná hodnota daru – vodovod-
ního řadu PEDN 63 – činí 123 680,00 Kč 
(RM 63-1078/2018-2022);
▪  s ohledem na ust. § 84 odst. 2 písm. r) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů, schválit 
návrh na vstup města Sedlčany do Místního 
partnerství místní akční skupiny, čímž by se 
město Sedlčany stalo partnerem MAS Sedl-
čansko, o. p. s., a to k datu sjednaném v pří-
padně uzavřené Partnerské smlouvě (účin-
nost od 1. srpna 2021). Město Sedlčany by 
bylo zařazeno do zájmové skupiny veřejná 
správa / veřejný sektor. Město Sedlčany by 
tímto rozhodnutím přistoupilo na podmín-
ky a závazky partnerství v obecně prospěš-
né společnosti (RM 63-1083/2018-2022);
▪ pro rok 2021 schválit uzavření Veřej-
noprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro 
následující subjekty (žadatele) o finanční 
podporu: 
▪ TJ  TATRAN SEDLČANY, z. s., se sídlem 
Sedlčany, Tyršova č. p. 150, 264 01 Sedlča-
ny, ve výši 487.984,00 Kč;
▪ Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany, p. s., 
se sídlem Sedlčany, Zberazská č. p. 163, 264 
01 Sedlčany, ve výši 70.747,00 Kč;
▪ Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s., se 
sídlem Sedlčany, Na Potůčku č. p. 652, 264 
01 Sedlčany, ve výši 51.654,00 Kč;
▪ Alena Novotná, z. s., se sídlem Sedlčany, 
Zahradní č. p. 575, 264 01 Sedlčany, ve výši 
76.528,00 Kč;
▪ Rugby Club Sedlčany, z. s. se  sídlem Sedl-
čany, Jateční č. p. 154, 264 01 Sedlčany, ve 
výši 35.000,00 Kč;
▪ Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, z. s. se 
sídlem Sedlčany, U Školky č. p. 698, 264 01 
Sedlčany, ve výši 36.248,00 Kč;
▪ Šachový klub KDJS Sedlčany, z. s., se síd-
lem Sedlčany, Havlíčkova, č. p. 514, 264 01 
Sedlčany, ve výši 24.717,00 Kč;
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▪ Diakonie Apoštolské církve (středisko Do-
mácí hospic Křídla Sedlčany), se sídlem Čes-
ký Těšín, Polní č. p. 1105/15, 737 01 Český 
Těšín, ve výši 80.000,00 Kč;
▪ Mela, o. p. s., se sídlem Konárovice, 
Nová č. p. 106, 281 25 Konárovice, ve výši 
25.000,00 Kč;
▪ Charita Starý Knín, se sídlem Nový Knín, 
náměstí Jiřího z Poděbrad č. p. 47, 262 03 
Nový Knín, ve výši 25.000,00 Kč;
▪ Ochrana fauny ČR, o.  p.  s., se sídlem 
Hrachov č. p. 13, 262 56 Svatý Jan, ve výši 
68.000,00 Kč (RM 63-1088/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila Městskému 
úřadu Sedlčany, Odboru majetku: 
▪  řádně zveřejnit na úřední desce Měst-
ského úřadu Sedlčany záměr přímého 
prodeje pozemku parc. č. 814/7, výměra 
90 m2 v k. ú. a obci Sedlčany (v souboru 
výroků usnesení RM 63-1074/2018-2022);
▪  řádně zveřejnit na úřední desce Měst-
ského úřadu Sedlčany záměr směny po-
zemků v k. ú. a obci Sedlčany, který je 
navrhován za účelem zajištění dopravní 
dostupnosti (v souboru výroků usnesení 
RM 63-1075/2018-2022);
▪  řádně zveřejnit na úřední desce  Měst-
ského úřadu Sedlčany záměr přímého pro-
deje pozemku ve vlastnictví města Sedl-
čany, tj. nově vzniklého pozemku parc. 
č. 2951/11, do vlastnictví žadatele (v souboru 
výroků usnesení RM 63-1076/2018-2022); 
▪  řádně zveřejnit na úřední desce Měst-
ského úřadu Sedlčany záměr prodeje nově 
vzniklého pozemku parc. č. 660/11, dru-
hem pozemku ostatní plocha, způsobem 
využití jiná plocha, o výměře 67 m2, který 
byl nově oddělen z původního pozemku 
parc. č. 660/1, druhem pozemku ostatní 
plocha, způsobem využití ostatní komuni-
kace, v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany (v sou-
boru výroků usnesení RM 63-1077/2018-
2022).
Rada města Sedlčany schválila:
▪  žádost Sdružení obcí Sedlčanska ze 
dne 4. května 2021 o užívání veřejného 
prostranství na náměstí T. G. Masaryka 
v Sedlčanech, a to ve dnech 12. června, 
18. září a 11. prosince t. r. za účelem pořádání 
tzv. „Farmářských trhů“. V souladu s ust. čl. 
7 odst. 2) písm. a) obecně závazné vyhlášky 
města Sedlčany č. 5/2019, kterou se stano-
ví místní poplatek za užívání veřejného pro-
stranství, se výše uvedené akce, obdobně 
jako v minulých letech, osvobozují od míst-
ního poplatku (RM 63-1079/2018-2022);

▪  aby byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 
7/II. patro) v Domově s pečovatelskou 
službou, na adrese Sedlčany, ulice 28. říj-
na č. p. 175, 264 01 Sedlčany, který byl 
uvolněn po zemřelém smluvním uživateli, 
byl nově přidělen žadatelce, dosud trvale 
bytem Vysoký Chlumec, 264 01 Sedlčany 
(RM 63-1081/2018-2022);
▪  sestavený harmonogram jednacích dní, 
a to spolu s definovaným hlavním bodem 
programu jednání Rady města Sedlčany 
na druhé pololetí roku 2021, a návrh na 
stanovení termínů pro svolání veřejného 
zasedání Zastupitelstva města Sedlča-
ny na uvedené časové období (RM 63-
1084/2018-2022);
▪  v postavení zřizovatele v souladu s usta-
novením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vo-
lební řád Školské rady při základní škole, 
jejíž činnost vykonává příspěvková orga-
nizace města Sedlčany, 2. základní škola 
– Škola Propojení Sedlčany, Příkrá č. p. 
67, 264 01 Sedlčany a Volební řád Školské 
rady při základní škole, jejíž činnost vyko-
nává příspěvková organizace města Sedl-
čany, 1. základní škola Sedlčany, Primáře 
Kareše č. p. 68, 264 01 Sedlčany, a to jako 
společný dokument pro oba subjekty (RM 
63-1085/2018-2022);
▪  v souladu se žádostí subjektu (č. j.: 
MÚ-S/MST 9812/2021), návrh příspěv-
kové organizace 1. základní škola Sedl-
čany, se sídlem Sedlčany, Primáře Kareše 
č. p. 68, 246 01 Sedlčany; IČO 47074299, 
na využití a zapojení částky ve výši 203 
516,16 Kč (vratka z přeplatku za dodávky 
energií a služeb za rok 2020) pro potře-
by žadatele (realizace akce „Rekonstrukce 
vstupního prostoru a vrátnice v 1. základ-
ní škole Sedlčany“), a to za předpokladu 
postupu příspěvkové organizace podle 
ustanovení § 31 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů, ve znění pozdějších předpisů (RM 
63-1086/2018-2022);
▪  na základě Žádostí o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Sedlčany na rok 2021, 
doručených žadateli v režimu zákona 
č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, ve znění poz-
dějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-

dějších předpisů a další zákony, a to ve 
schválených výších finančních podpor, 
které jsou uvedeny v individuálních návr-
zích sestavených Veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí finanční podpory na činnost 
a aktivity žadatelů v roce 2021, a to spolu 
s definováním předmětu podpory: 
▪ GE-BAEK-HOSIN SOOL - 15 437,00 Kč; 
▪ ČRS MO Sedlčany – rybářský kroužek -  
20 000,00 Kč;
▪ Střelecký klub Sedlčany- 3 000,00 Kč;
▪ Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé
pro Prahu a Středočeský kraj - 3 000,00 Kč;
▪ Benkon Benešov – činnost spolku -  
2 000,00 Kč;
▪ Linka bezpečí  - 4 000,00 Kč;
▪ Klub Velká Kobra Sedlčany, z. s. - 5 000,00 
Kč; 
▪ Rallycross klub AČR - 10 000,00 Kč;
▪ Základní kynologická organizace 
Sedlčany č. 478  - 10 000,00 Kč;
▪ Pěvecký sbor Záboj, z. s. - 5 000,00 Kč;
▪ Český svaz chovatelů, z. s., Základní orga-
nizace Sedlčany - 16 000,00 Kč; 
▪ Veterán klub Sedlčany - 5 000,00 Kč; (v sou-
boru výroků usnesení RM 63-1087/2018-
2022);
▪  v souladu se Žádostí subjektu (č. j.: 
MÚ-S/MST 9389/2021) návrh příspěv-
kové organizace 2. základní škola – Škola 
Propojení Sedlčany, se sídlem Sedlča-
ny, Příkrá č. p. 67, 246 01 Sedlčany; IČO 
48954004, na využití a zapojení částky 
ve výši 266 906,64 Kč (vratka z přeplatku 
za dodávky energií a služeb) pro potřeby 
žadatele (realizace akce „Zpevnění plochy 
před budovou 2. základní školy – Školy 
Propojení Sedlčany“; zajištěná nabídka 
prací celkem za 294 423,00 Kč s DPH), 
a to za předpokladu postupu příspěvkové 
organizace podle ustanovení § 31 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, ve znění pozděj-
ších předpisů (RM 63-1092/2018-2022);
▪  v souladu se Žádostí subjektu (č. j.: 
MÚ-S/ST 9447/2021) návrh příspěvko-
vé organizace Městská knihovna Sedlča-
ny, se sídlem Sedlčany, Kapitána Jaroše 
č. p. 482, 264 01 Sedlčany; IČO 71294694, 
na využití a zapojení částky ve výši 105 
458,00 Kč (vratka z přeplatku za dodáv-
ky energií a služeb) pro potřeby žadate-
le (zejména na zakoupení tří kusů PC na 
výpůjční pult a zakoupení modulu Triti-
us Platební brána), a to za předpokladu 
postupu příspěvkové organizace podle 
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ustanovení § 31 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů, ve znění pozdějších předpisů (RM 
63-1093/2018-2022);
▪  návrh ředitelky Mateřské školy Sedl-
čany, příspěvkové organizace, se sídlem 
Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 
Sedlčany; IČO 70999058; účelové čerpá-
ní (Žádost č. j.: MÚ-S/MST/10354/2021) 
Fondu investic organizace na zajištění ří-
zeného vstupu do objektů školy (Centrální 
a obě Odloučená pracoviště), a to ve výši 
191 713,72 Kč, podle nabídky společnos-
ti NES-elektro, s. r. o., se sídlem Sedlča-
ny, Zahradní č. p. 1242, 264 01 Sedlčany 
(cena s DPH); (RM 63-1094/2018-2022);
▪  na základě uplatněné žádosti fyzické 
osoby (podrobně uvedeno v příslušném 
spisu vedeném na Městském úřadu Sedl-
čany, Odboru sociálních věcí; č. j.: MÚ-S/
SOC/9611/2021, poskytnutí finančního 
daru v max. výši 800,00 Kč/rok 2021/
nemovitost, kde příjemcem je osoba spl-
ňující kritéria potřebnosti, definovaná ve 
smyslu zmírnění dopadu poplatkové po-

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 64/2018-2022 ZE DNE 2. ČERVNA 2021

Rada města Sedlčany na tomto zasedání 
přijala soubor celkem 11. specifických usne-
sení, 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 19. května 2021 
(RM č. 63/2018-2022) a doplňující zprávu 
o plnění úkolů průběžných (RM 64-1097/2018-
2022);
▪ aktuální zprávu o stavu prostředí v ob-
lasti sociální problematiky ve městě 
a regionu Sedlčany, souvisejících kompeten-
cích, výkonech a dalších činnostech Měst-
ského úřadu Sedlčany, Odboru sociálních 
věcí, a to v přenesené i samostatné působ-
nosti města Sedlčany. Prezentaci připravila 
a okomentovala Mgr. Věra Skálová, vedoucí 
Odboru sociálních věcí Městského úřadu Sedl-
čany (RM 64-1098/2018-2022);
▪ souhrnnou zprávu o činnosti a statisti-
ce výkonů za rok 2020 Pečovatelské služby 
Sedlčany, organizační složky města Sedlča-

ny, dále informace o organizačních a pro-
vozních opatřeních a výkonech v době 
Vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu 
2020 / 2021. Zprávu předložila a soubor dal-
ších informací připravila paní Jana Mácho-
vá, vedoucí Pečovatelské služby Sedlčany; 
s účiností od 1. července 2021 RM jmenovala 
vedoucí Pečovatelské služby Sedlčany Bc. Janu 
Vaverkovou (RM 64-1099/2018-2022);
▪ prezentaci činnosti Centra Petrklíč, z. s. (zá-
zemí a působnost v objektu Sedlčany, Sokolov-
ská č. p. 580, 264 01 Sedlčany), v roce 2020, 
informace o pandemických omezeních v rea-
lizaci projektů, aktuální činnosti a aktivitách, 
a to s výhledem do zbývajícího období roku 
2021 (RM 64-1100/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila: 
▪ Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě, týkající se 
stavby s označením „FTTH Sedlčany“, která je 
uzavírána mezi společností Telco Infrastructu-
re, s. r. o., se sídlem Praha, Duhová 1531/3, 
Michle, 140 00 Praha 4, jako budoucím opráv-

něným a městem Sedlčany, jako budoucím 
povinným, jejímž předmětem je právo opráv-
něného zřídit, provozovat, udržovat, opravo-
vat a likvidovat podzemní komunikační vedení 
veřejné komunikační sítě – „FTTH Sedlčany“, 
a provádět jeho úpravy a rekonstrukce za úče-
lem modernizace nebo zlepšení výkonnosti 
podzemního komunikačního vedení. Věcné 
břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 
ve výši 300,00 Kč/bm, včetně DPH, přičemž 
rozsah věcného břemene inženýrské sítě bude 
upřesněn v geometrickém plánu, který bude 
nedílnou součástí následně uzavřené Smlouvy 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě (RM 64-
1101/2018-2022);
▪ aby stávající Smlouva o poskytnutí ubytování 
na ubytovací jednotku č. 10/I. patro objektu by-
tového domu Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 
264 01 Sedlčany, byla nově uzavřena se synem 
smluvní uživatelky, neboť tento doposud žije 
s matkou ve společné domácnosti. Důvodem 
je ukončení trvání smluvního užívání ze strany 
žadatelky. Uzavření Smlouvy o poskytnutí uby-
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vinnosti za komunální odpad. Dar bude 
vyplacen na základě uzavřené Darovací 
smlouvy (RM 63-1096/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
▪  a to v souladu s ustanovením vnitřního 
předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu, v úplném 
a účinném znění, s předloženým návr-
hem dokumentace výběrového řízení pro 
výběr dodavatele stavebních prací na akci 
pod názvem „Ulice Pod Lesíkem, nový po-
vrch komunikace“ a rovněž tak s jeho re-
alizací (výběrového řízení); (v souboru vý-
roků usnesení RM 63-1089/2018-2022);
▪  postupem podle ustanovení vnitřního 
předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu, v úplném 
a účinném znění, s předloženým návr-
hem dokumentace výběrového řízení 
pro výběr dodavatele stavebních prací na 
akci pod názvem „Ulice Profesora Plavce, 
dokončení povrchů, chodník“, jako i s re-
alizací tohoto výběrového řízení (v sou-
boru výroků usnesení RM 63-1090/2018-
2022);

▪  v souladu s ustanovením vnitřního 
předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu, v úplném 
a účinném znění, s předloženým návr-
hem dokumentace výběrového řízení 
pro výběr dodavatele stavebních pra-
cí na akci: „Komunikace na pozemku 
3020/44 k. ú. Sedlčany – etapa 1.“ a rov-
něž tak s jeho realizací (v souboru výro-
ků usnesení RM 63-1091/2018-2022);
▪  zřizovatele příspěvkové organizace 
města Sedlčany se zapojením subjektů, 
tj. Mateřské školy Sedlčany, Šafaříko-
va 1070, IČO 70999058; Školní jídelny 
1. Základní školy Sedlčany, Komenského 
náměstí 69, IČO 70999104 a Školní jídel-
ny 2. Základní školy Sedlčany, Příkrá 67, 
IČO 70999112, do partnerství v projek-
tu Středočeského kraje financovaného 
z Operačního programu potravinové 
a materiální pomoci s názvem projektu 
„Obědy do škol ve Středočeském kraji 
IV“ na pozici partnera s finančním pří-
spěvkem pro školní rok 2021/2022 (RM 
63-1095/2018-2022).
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tování bylo schváleno na dobu určitou, a to do 
31. srpna 2021 (RM 64-1103/2018-2022);
▪ uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování 
v bytovém domě Sedlčany, na adrese Strojí-
renská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubytovací 

jednotka č. 6/III. patro), a to s žadatelkou, 
trvale bytem Křepenice, na dobu určitou, 
tj. do 31. srpna 2021 (RM 64-1104/2018-
2022);
▪ na základě opětovně posouzené Žádosti 

o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu města 
Sedlčany na rok 2021, 
doručené žadatelem 
v režimu zákona 
č. 24/2015 Sb., kte-
rým se mění zákon č. 
250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech 
územních rozpočtů, 
ve znění pozděj-
ších předpisů, zákon 
č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších 
předpisů a další zá-
kony, a po provedení 
hloubkového šetření 
kazuistiky, finanční 
podporu subjektu EDA 
cz, z. ú., se sídlem Fi-
lipova 2013/1, 148 
00 Praha 4 – Chodov, 
v částce 5 000,00 Kč, 
čímž doplňuje dříve 
přijaté usnesení zn. 
RM 63-1087/2018-
2022 (v souboru vý-
roků usnesení RM 64-
1105/2018-2022);
▪ Dodatek č. 2 ke 
Smlouvě o výpůjčce, 
uzavíraný se Zdravotní 
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záchrannou službou Středočeského kraje, 
příspěvkovou organizací, se sídlem Kladno, 
Vančurova č. p. 1544, 272 01 Kladno; IČO 
75030926, jehož předmětem je prodloužení 
doby bezplatného užívání dříve poskytnuté 
movité věci (automatický externí defibrilátor 
pro podporu včasné defibrilace a resuscitace 
v systému přednemocniční neodkladné péče) 
o dobu 2 let, a to za podmínek ve změnovém 
ujednání dále uvedených. Přístrojem je vyba-
veno služební vozidlo Městské policie Sedl-
čany (RM 64-1106/2018-2022);
▪ poskytnutí daru ve výši 4 000,00 Kč 
na podporu vydání publikace s názvem 
„Confluens – Vlastivědný sborník Mělnic-
ka“, připravovaný Regionálním muzeem 
Mělník, IČO 00066567, ve kterém bude, 
mimo jiné, uvedena studie o rodáku ze Sedl-
čan, Augustýnu Rebcovi, nožířovi v Mělníce 
a válečném hrdinovi, který zemřel v kon-
centračním táboře Mauthausen (RM 64-
1107/2018-2022).
Rada města Sedlčany trvá: 
▪ na zachování železničního přechodu pro 
pěší na trati Olbramovice – Sedlčany (14,905 
km; lokalita Na Červeném Hrádku), neboť 
tento navazuje na obecní cestu a obča-
ny je využíván k procházkám a turistickým 
výletům do okolí města; město Sedlčany 
v postavení silničního správního úřadu (ust. 
§ 37a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) 
v této věci odeslalo nesouhlasné stanovisko 
k žádosti o zrušení přechodu Správě železnic, 
státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, 
se sídlem Praha, Partyzánská č. p. 24, 170 00 
Praha 7 (v souboru výroků usnesení RM 64-
1102/2018-2022).

INZERCE

Sedlčanská iniciativa reGe-
nerace, z. s., ve spolupráci 
s Městským muzeem Sedlča-
ny uspořádala během sobot-
ního podvečera 29. května 
2021 Sedlčanský orloj. Ten 
se odehrál v budově muzea 
a představil významné rodáky ze Sedlčan a okolí. 

Přijetí organizátora a účastníka 15. ročníku putování na počest 
svátku Corpus Domini, Vladimíra Drábka, starostou Ing. Miro-
slavem Hölzelem v TIC Sedlčany. Přijetí se zúčastnila i vedoucí 
Odboru školství Dana Čížková.



RŮZNÉ

Příjmení je jedním ze základních znaků fyzické osoby. Fyzická 
osoba je povinna užívat příjmení, které je zapsáno v matričním 
dokladu. Příjmení nabýváme narozením, osvojením, sňatkem 
nebo změnou příjmení. Do 16. století užívaly osoby pouze jmé-
no, postupný vývoj společnosti vyžadoval přesnou identifikaci 
osob. Začala vznikat příjmení. Dědičnost a neměnnost příjme-
ní byla uzákoněna v roce 1780. Příjmení vznikala například 
ze jmen osobních, z názvů osad, řemesel, podle rostlin, živo-
čichů, surovin, věcí, nástrojů aj. První předpise, který ukládal 
povinnost užívat rodové jméno a upravoval vedení matrik, po-
cházel z roku 1772 a 1779. Předpisy završil patent císaře Josefa 
II. z roku 1780. Problematikou zápisu jmen a příjmení do matrik 
se zabýval i všeobecný občanský zákoník. V minulosti byly ženy 
omezeny na svých právech. Tato skutečnost se odrážela i v pro-
blematice ženských příjmení. Obecný občanský zákoník rakous-
ký evidovaný pod číslem 946 z roku 1811, jehož účinnost byla 
k datu 1. ledna 1812, paragraf 91 označuje muže, jako hlavu 
rodiny, ukládá muži zvláštní právo řídit domácnost, ale též mu 
stanovuje povinnost slušně živit manželku a v každé věci ji za-
stupovat. Následující paragraf se zabývá otázkou příjmení ženy. 
Zákoník v paragrafu číslo 92 stanovil, že žena po sňatku obdrží 
jméno (příjmení) muže a je jí dovoleno požívat práv jeho stavu. 
Stanovena je povinnost ženě následovat muže do jeho obydlí, 
pomáhat mu v hospodářství a živnosti. K datu 1. ledna 1950 
nabyl účinnosti zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném a zá-
kon č. 268/1949 Sb., o matrikách. Tyto právní předpisy přinesly 
změnu ohledně volby příjmení žen při uzavírání manželství. Při 
uzavření manželství již žena neztrácela automaticky příjmení, 
jak tomu bylo do roku 1950. Zákon dával snoubencům dvě mož-
nosti prohlášení při uzavření manželství. Jedna možnost byla, 
že snoubenci souhlasně prohlásí, že příjmení jednoho z nich 
bude příjmením společným a druhá umožňovala snoubencům 
ponechat si své dosavadní příjmení, nutné bylo stanovit příjme-
ní dětí narozených v manželství. Novela z roku 1998 upravila 
volbu příjmení při uzavření manželství. Nově měli snoubenci tři 
možnosti. První byla, že snoubenci souhlasně prohlásili, že pří-
jmení jednoho z nich bude příjmením společným, druhou vari-
antou bylo ponechání si svého dosavadního příjmení a možnost 
zvolit si příjmení pro společné děti. Třetí umožnila snoubencům 
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zvolit si příjmení společné a navíc jeden z nich (při přijetí změ-
ny) mohl na druhém místě uvádět příjmení předchozí. Novela 
zákona o matrikách z roku 2001 umožnila ženě užívat příjme-
ní v mužském nepřechýleném tvaru, ovšem pokud toto právo 
umožňovala mezinárodní smlouva. Podmínkou bylo, že žena 
prohlásila, že je jiné než české národnosti. Další novelou záko-
na o matrikách s účinností od 16. dubna 2004 došlo k rozšíření 
důvodů, kdy je možné, aby žena užívala příjmení v mužském 
tvaru. Zákon vymezuje okruh žen, které mohou nepřechýlené 
příjmení užívat. Jde o ženu, která učiní prohlášení, že je: cizin-
ka, občanka ČR, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, 
občanka ČR, jejíž manžel je cizinec, nebo občanka ČR, která je 
jiné než české národnosti. 

Pokud žena již užívá příjmení v mužském tvaru, může naopak 
požádat o užívání příjmení v souladu s pravidly české mluvni-
ce. Připravuje se novela zákona o matrikách, která umožní že-
nám zvolit si příjmení v mužském tvaru bez koncovky -ová, již 
bez udání důvodu. V době vzniku tohoto článku novelu zákona 
o matrikách schválila pouze Poslanecká sněmovna, ještě musí 
být projednána Senátem a podepsána prezidentem.    

Mgr. Milena Barešová et Bc., vedoucí Odboru vnitřních věcí

K příležitosti odchodu do starobního 
důchodu město Sedlčany vyslovuje po-
děkování dvěma dlouholetým vedoucím 
zaměstnancům města, a to paní Janě Má-
chové a panu Petru Kuthanovi, kteří se 
významným způsobem podíleli nejen na 
řízení pracovních kolektivů, ale především 
konkrétní praktické činnosti v administra-
tivě a službách. Svojí dobře odvedenou 
prací v prostředí města a regionu poslou-
žili ke spokojenosti našich spoluobčanů 
a ke zvýšení kvality života nás všech.

Paní Jana Máchová působila na pozi-

PODĚKOVÁNÍ 

ci vedoucí Pečovatelské služby Sedlčany 
více jak 25 let. Rozhodující profesní obdo-
bí spojila s výkonem služby především pro 
naše stárnoucí spoluobčany. Je až s podi-
vem, že za celé čtvrtstoletí nebyla na tuto 
organizační složku města podána jediná 
důvodná stížnost. 

Pan Petr Kuthan spojil celý svůj profes-
ní život se službou úředníka, a to nejprve 
od roku 1976 s výkonem činnosti na růz-
ných vedoucích pozicích Okresního úřadu 
Příbram a po zrušení okresních úřadů re-
formou státní správy a samosprávy v roce 

2003 přešel na Městský úřad Sedlčany, 
kde dlouhá léta zastával funkci vedoucího 
Odboru majetku, a to ke spokojenosti za-
městnavatele a občanů.

Paní Janě Máchové a panu Petru Kutha-
novi za veškerou dobře odvedenou práci 
náleží naše poděkování. 

Do dalších let osobního a společenského 
života Městský úřad Sedlčany přeje pevné 
a stálé zdraví, mnohé radosti a dobré přá-
tele i průvodce dalším obdobím života. Se 
svými radostmi a starostmi nezůstávejte 
nikdy sami.                                        Děkujeme. 



Poslední školní rok si naši maturanti příliš 
neužili, protože většinu času trávili doma na 
distanční výuce. Nemohli organizovat matu-
ritní ples ani stužkovací večírek a nemohli se 
společně připravovat na maturitní zkoušku. 
Bez školy byli všichni žáci, ale pro studenty 
maturitních ročníků bylo toto období ob-
zvlášť náročné. Příprava na maturitní zkouš-
ky a na přijímací zkoušky na VŠ v distančním 

ŠKOLSTVÍ

MATURANTI SE LOUČILI SE ŠKOLOU V DEŠTI
ANEB POSLEDNÍ ZVONĚNÍ G a SOŠE SEDLČANY

režimu nebyla vůbec jednoduchá. Studenti 
se přes všechny překážky na zkoušky zod-
povědně připravovali, využívali individuální 
konzultace a pracovali se svými vyučujícími 
přes platformu Teams. Se školou se defini-
tivně rozloučili ve středu 19. května tradič-
ním „Posledním zvoněním“, které díky lepší 
epidemiologické situaci mohlo být organi-
zováno. Slavnostní průvod ošerpovaných 

Přestože okna i dveře každé školy byla 
po dlouhou dobu dětem uzavřená a moh-
li jsme fungovat pouze přes okna našich 
monitorů, konec školního roku jsme si užili 
plnými doušky a bez roušky!

Pojďme si tedy tento netradiční rok 

OKNA 1. ZŠ SEDLČANY DOKOŘÁN

zhodnotit. Ve školních lavicích jsme sice 
strávili pouhé čtyři měsíce, ale přesto jsme 
udělali velký kus práce. Distanční výuka 
nám všem – dětem, pedagogům, rodičům 
– poskytla jedno velké plus. Zanechala 
v nás výraznou digitální stopu, která je pro 

současný život nepostrada-
telná.

I na dálku jsme se snažili 
obohatit výuku o setkání se 
zajímavými lidmi, besedami 
s knihovnicemi z Městské 
knihovny Sedlčany. Věnovali 
jsme se projektům, přípravě 
žáků na přijímací zkoušky, 
řešili jsme matematickou 
soutěž. Po návratu do škol 
byly čtvrté ročníky vybrány 
ČŠI k mezinárodnímu testo-
vání čtenářské gramotnosti. 
V červnu jsme uspořáda-
li sportovní odpoledne pro 
žáky budoucích prvních tříd. 

Závěr školního roku proběhl v zajetých 
kolejích. Deváťáci a někteří páťáci opustili 
brány naší školy a po prázdninách začnou 
novou etapu svého života na středních 
školách a víceletém gymnáziu. Slavnostně 
jsme se s nimi rozloučili na školní zahradě. 

Jedni školu opustili a další žáčci – prv-
ňáčci – plni očekávání v září zasednou do 
lavic dvou prvních tříd. Všem přejeme, ať 
chodí do školy s nadšením a úsměvem na 
rtech.

Věříme, že nás na podzim čeká úplně 
obyčejný školní rok, kdy se budeme den-
ně potkávat tváří v tvář se svými kamarády 
a učiteli, a kromě poznatků z výuky načer-
páme nové zkušenosti i zážitky při adaptač-
ním kurzu, škole v přírodě, na exkurzích 
a besedách.

A pokud byste chtěli nahlédnout do 
prací našich žáků i během prázdnin, máte 
možnost si prohlédnout výstavu s témati-
kou ke Dni Země v městské knihovně.

Vyučující 1.ZŠ Sedlčany

maturantů sice doprovázel déšť, ale nikomu 
to nevadilo a všichni byli šťastní, že ales-
poň tato drobná část ze závěrečného roč-
níku se mohla realizovat. Doufáme, že vše 
dobře zvládneme, že studentům „z nebe 
pršelo štěstí“ a že v následujících dvou týd-
nech dokončí zdárně středoškolské studium 
a přes všechny překážky zvládnou zkoušku 
z dospělosti.                          G a SOŠE Sedlčany



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

V sobotu 21. srpna od 10 hodin se na ná-
městí T.G.Masaryka poprvé v historii usku-
teční Food Festival Sedlčany.

ČERVENEC-SRPEN 2021

KDJS SEDLČANY MĚSTSKÁ KNIHOVNA MĚSTSKÉ MUZEUM

VÝSTAVY MUZEUM
KNIHOVNA

do 29.8. VÝSTAVA „LÁSKA K HISTORII”
1.7. - 1.9. VÝSTAVA „FOTONÁDECH ANEB SEDLČANSKÁ FOTKA ŽIJE”

DALŠÍ AKCE

SO 17.7. od 20 hod. JANIČKA Z ARKU

PO 19.7. od 10 hod. PRÁZDNINY U MOŘE ................................... PRO DĚTI A RODIČE

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

SO 10.7. od 20 hod. NEBE
NE 11.7. od 14 hod. FANDA TOMÁŠEK A PŘÁTELÉ (areál „U chovatelů”)

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

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

SO 1.7. od 18 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY „FOTOFLEGMATIKŮ”
SO 3.7. od 20 hod. LÉTO V KREUZBERGU

................................. VERNISÁŽ VÝSTAVY

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

SO 31.7. od 19 hod. PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE .......................................................... KINO

PÁ 6.8. od 21 hod. FRIDA
SO 7.8. od 20 hod. RYTÍŘI SPRAVEDLNOSTI

.......................... LETNÍ KINO - U HÁJEČKU

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

SO 14.8. od 10 hod. FANDA TOMÁŠEK A PŘÁTELÉ (areál „U chovatelů”) 
SO 14.8. od 14 hod. SEDLČANKA (areál „U chovatelů”) 
SO 14.8. od 20 hod. PŘÍPITEK
NE 15.8. od 10 hod. DECHOVKA MÍLY NOVÁKA (areál „U chovatelů”)

NE 15.8. od 12 hod. FANDA TOMÁŠEK A PŘÁTELÉ (areál „U chovatelů”)

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

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

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

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

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

PO 16.8. od 10 hod. POUŤOVÁNÍ V KNIHOVNĚ
SO 21.8. od 10 hod. FOOD FESTIVAL SEDLČANY
SO 21.8. od 20 hod. CHCI TĚ, JESTLI TO DOKÁŽEŠ

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

..................................................... OSTATNÍ

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

PÁ 27.8. od 20.30 hod. BÁBOVKY
SO 28.8. od 20 hod. PRVNÍ KÁVA

.......................... LETNÍ KINO - U HÁJEČKU

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

LÁSKA K HISTORII

VETERÁN KLUB SEDLČANY
ve spolupráci s Městským muzeem Sedlčany

pořádá výstavu

Veterán klub Sedlcany 2011–2021 

VÝSTAVA PŘIBLIŽUJE 10 LET ČINNOSTI VETERÁN KLUBU 
SEDLČANY OD JEHO ZALOŽENÍ AŽ PO SOUČASNOST

Městské muzeum Sedlčany 19. 6. – 29. 8. 2021  

Otevírací doba: červen: Úterý – Neděle 9 - 16 hod. (středa do 17 hod.)
červenec a srpen: Pondělí – Neděle 9 - 16 hod. (středa do 17 hod.)

Výstava bude zahájena vernisáží 
v sobotu 19. 6. 2021 v 11.00 hodin

Vstupné dobrovolné

Frida - 6.8.2021, letní kino Sedlčany U Háječku Výstava Fotoflegmatici v Městské knihovně Výstava Láska k historii v Městském muzeu

ÚT 31.8. od 18 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY „MARTIN DYRYNK 80” ................................. VERNISÁŽ VÝSTAVY



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  - červenec - srpen 2021

Neděle 11. července od 14 hod.
KONCERT

Na nedělní odpolední koncert věnovaný country a folkové 
hudbě Vás zveme do oblíbené lokality – do Areálu u chovatelů 
v Sedlčanech v Nádražní ulici. K poslechu a případně i tanci 
zahraje oblíbená regionální kapela

FANDA TOMÁŠEK A PŘÁTELÉ
Mimo příjemné muziky bude připraveno v areálu i občerstve-
ní. Takže pokud počasí a epidemiologická situace nezpůsobí 
komplikace, čeká návštěvníky příjemné pohodové odpoledne 
na čerstvém vzduchu … a to vše zcela zdarma. 

SEDLČANSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2020SEDLČANSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2020

 LETNÍ KINO
Pátek 6. srpna 2021 od 21.00 hod. (po setmění)  

FRIDA
U Háječku - LETNÍ KINO

Pochopitelně pokud počasí dovolí – bude promítat v areálu 
U Háječku /vedle minigolfu/ kanadsko-americké životopisné drama

FRIDA
Fridu už od mladých let fascinovalo umění a oplývala výtvarným 
talentem. Byla plná života a zamilovaná do svého přítele Alexe. 
Jednoho dne ale přišla obrovská tragédie. Autobus, ve kterém 
cestovala Frida s Alexem havaroval a vypadalo to, že Frida už ni-
kdy nebude chodit. Po návratu z nemocnice byla velmi dlouhou 
dobu upoutána na lůžko. Následovala další rána, Alex odjel stu-
dovat do Evropy. Frida se ale přes ohromnou bolest rozhodla, že 
nepříznivý osud zvrátí. Začala velmi intenzivně malovat, její ob-
razy byly jedinečné a originální. Fridina léčba je velmi nákladná 
a rodina se začíná dostávat do nepříznivé finanční situace. Dívka 
nechce být pro rodiče břemenem a poté, co se znovu postaví na 
nohy, se vydá za vyhlášeným mexickým malířem Diegem Riverou, 
aby její práci ohodnotil. Hrají Salma Hayek, Mía Maestro, Alfred 
Molina, Antonio Banderas, Valeria Golino, Diego Luna, Edward 
Norton, Saffron Burrows. Režie J. Taymour, délka 123 min.

 Přístupné mládeži od 12 let. Vstup zdarma.

Pátek 27. srpna 2021 od 20.30 hod. (po setmění)

BÁBOVKY
U Háječku - LETNÍ KINO

Letní kino – opět pokud počasí dovolí – bude promítat v areálu 
U Háječku /vedle minigolfu/ české komediální drama

BÁBOVKY
Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání dokáží na-
věky změnit život. Všichni jsme totiž propojeni. Vztahy, prací, ná-
hodami, nenávistí nebo láskou. Jsme součástí té nejsložitější sítě, 
která je utkána z emocí, mezi nimiž nechybí humor, ironie, bolest, 
napětí a pochopitelně i láska a vášeň. Bábovky mapují součas-
né partnerské i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace 
z každodenního života, které zná každý z nás. V hlavních posta-
vách příběhu se představí Ondřej Vetchý, Lenka Vlasáková, Jana 
Plodková, Marek Taclík, Barbora Poláková, Táňa Pauhofová, Ros-
tislav Novák ml., Jiří Langmajer a další. Režie R. Havlík, délka 97 
minut.                                Přístupné mládeži od 12 let. Vstup zdarma. 

Rok plný omezení a zákazů utekl jako voda a doufejme, že le-
tošní léto bude již bez výrazných omezení a bude nakloněno po-
řádání kulturních akcí. Několik akcí menšího rozsahu připravilo 

město Sedlčany ve spolupráci s KDJS Sedlčany a touto cestou 
Vás na ně srdečně zveme. Konat se budou podle pravidel a ome-
zení platících aktuálně v době konání. 

Při projekci Letního kina bude realizovaná dobrovolná 
sbírka pro Domácí hospic KŘÍDLA Sedlčany.



 
KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program červenec - srpen 2021

 V termínu tradiční sedlčanské pouti 
ožije areál U Chovatelů – v Nádražní ulici.

Sobota 14. srpna 2021 
od 10 do 12 hodin zahraje k poslechu a tanci country kapela
FANDA TOMÁŠEK A PŘÁTELÉ
od 14 do 16 hodin je vystřídá 
SEDLČANKA vedená Martinem Caltou

Neděle 15. srpna 2021
od 10 do 12 hodin zahraje 
DECHOVKA MÍLY NOVÁKA vedená Václavem Zelenkou
od 14 do 16 hodin v rytmu country a folku zahraje kapela
FANDA TOMÁŠEK A PŘÁTELÉ

Sobota 21. srpna od 10 hod. do 20 hod.
GASTRO FESTIVAL

Na sedlčanském náměstí  T.G.Masaryka
se poprvé v historii uskuteční

FOOD FESTIVAL SEDLČANY
Tato akce je již podle názvu zejména pro příznivce gastrono-
mie, jídla a pití. 
Akce bude obohacena i o kulturní doprovodný program. 
V době tohoto vydání se program ještě připravuje. Proto 
sledujte aktuální propagaci této akce v průběhu prázdnin.

INFORMACE PRO POŘADY NOVÉ SEZONY 2021/2022

V červnu 2021
byl zahájen prodej obou našich zvýhodněných

předplatitelských cyklů 

- PŘEDPLATNÉHO DIVADLA 
a PŘEDPLATNÉHO SLOVA, HUDBY 

A POEZIE. 
Platnost předplatitelských průkazů minulé sezo-
ny 2020/2021 bude automaticky prodloužena na 
novou sezonu a jako poděkování Vám – majitelům 

Do nové sezony 2021/2022 připravujeme mnoho pořadů. Ně-
které jsou přesunuty z období covidových omezení a některé 

jsou nově zařazené do dramaturgie KDJS. Původní vstupenky 
 u přesunutých představení platí i pro nové termíny.

 

Čt 9. září NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY   
 Travesti show

Ne 12. září SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V LEDOVÉM 
                    KRÁLOVSTVÍ                           Pohádka pro děti

Čt 16. září VĚRA MARTINOVÁ – JUBILEUM TOUR  
                                                                          Koncert

St 22. září GALAKONCERT – ANDREA KALIVODOVÁ  
 Koncert

Čt 23. září BLÍZKÁ SETKÁNÍ – C. HÖSCHL a J.HOLOUBEK  
Večer slova a hudby  /předplatné/

St 29. září BOSÉ NOHY V PARKU Divadlo /předplatné/

St 6. října HANA ZAGOROVÁ   Koncert

Út 12. října LUKÁŠ PAVLÁSEK                                  Show

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 aktualizova-
né nabídce pořadů uvádíme na další stránce Kultur-
ního kalendáře. 
Majitelům letošních permanentek budou průkazy 
vyměněny zdarma za nové a noví zájemci o před-
platné si je budou moci zakoupit od června v před-
prodeji vstupenek v TIC na náměstí TGM v Sedlča-
nech.

PRO INFORMACI UVÁDÍME STRUČNÝ PŘEHLED 
NEJBLIŽŠÍCH NABÍZENÝCH POŘADŮ NOVÉ KULTURNÍ SEZONY.

Ne 17. října ŠTÍSTKO A POUPĚNKA     Pořad pro děti

Út 19. října COMMEDIA FINITA      Divadlo /předplatné/

Út 26. října 4TET                               Koncert

Út 2. listopadu KONCERT UČITELŮ ZUŠ  Koncert

St 3.listopadu ŽIVÁ SLOVA JOSEFA SUKA  
Večer slova a hudby /předplatné/

Út 9. listopadu JOSEF NÁHLOVSKÝ a PEPA ŠTROSS  
Zábavný pořad

15. - 20. listopad MRAVNOST NADE VŠE 
                              – sedlčanští ochotníci                  Divadlo

Út 23. listopadu RADŮZA                    Koncert



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 



 
KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program červenec - srpen 2021

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

sobota 3. července ve 20 hod.

LÉTO V KREUZBERGU
film N – drama, romantický (2020), rež. Krippendorff, 95 min. 

Čtrnáctiletá Nora je tichá dívka, která se o prázdninách poflakuje 
po Berlíně se svou starší sestrou a kamarádkami. Pomalé tempo 
líných letních dnů nabourá až setkání s osobitou Romy. Díky ní 
totiž Nora pozná velkou první lásku, ale i trápení. Přijďte spolu 
s nimi zažít žhavé léto v Kreuzbergu, které všechno změnilo. 

Vstupné 100 Kč. Mládeži od 12 let nevhodné.

sobota 10. července ve 20 hod.

NEBE 
film Česko/Čína – dokument(2020), rež. T.Etzler, A. Špajlová, 71 min.  

Nebe je celovečerní dokumentární snímek Tomáše Etzlera. Kaž-
dodenní syrová realita, kterou Tomáš v Číně sedm let na vlastní 
kůži zažíval, ve filmu silně kontrastuje s mikrosvětem, který obje-
vil v malé vesnici na severovýchodě Číny. 

Vstupné 110 Kč. Mládeži od 12 let nevhodné.

Je začátek roku 1439 a ve Francii zuří Stoletá válka. Do bitvy s An-
gličany o francouzský trůn vstupuje mladá dívka Jana, která věří, 
že si ji Bůh vyvolil, a postaví se do čela armády. Když je zajata, cír-
kev ji posílá k soudu na základě obvinění z kacířství. Jana odmítne 
přijmout obvinění a zůstane věrná svému poslání. 

Vstupné 100 Kč. Mládeži od 12 let nevhodné.

sobota 17. července ve 20 hod.

JANIČKA Z ARKU
film F – drama(2020), rež. B. Dumont, 124 min. 

sobota 14. srpna ve 20 hod.

PŘÍPITEK 
film F – komedie (2020), rež. L. Tirad, 87 min. 

Adrien trčí na otravné rodinné večeři. Otcovy historky se opakují 
posté, matka se vyžívá v nudných konverzacích a sestřin snou-
benec je jako vždy přechytralý. Adrienova expřítelkyně mu navíc 
neodpovídá na zprávu. Naděje, že ji získá zpátky, se zmenšuje. 
Minuty se vlečou a Adrien má jasno – horší už to být nemůže. 
Pak ale přijde poslední rána.     Vstupné 100 Kč. Mládeži od 12 let.

sobota 21. srpna ve 20 hod.

CHCI TĚ, JESLI TO DOKÁŽEŠ
film ČR – dokument(2020), rež. D. Smržová, 84 min. 

Osud k Janě nebyl dvakrát laskavý. Obrna ji připoutala na lůžko 
a dívka je zdánlivě zcela závislá na pomoci svých blízkých, kteří 
mají ale sami dost starostí. Matka Martina se potýká se složitou 
sociální situací a alkoholem, sestra Kateřina je nevidomá.  

Vstupné 130 Kč. Mládeži od 12 let.

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

sobota 31. července v 19 hod.

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

Nasazený voják Markus se vrací domů ke své dospívající dceři 
poté, co jeho manželka zemřela při tragické nehodě vlaku. Zdá 
se, že to byla pouze nešťastná shoda náhod, dokud se neobje-
ví matematický geek Otto se svými dvěma excentrickými kolegy 
Lennartem a Emmenthalerem. Otto také cestoval ve zničeném 
vlaku. A je přesvědčený, že za tím někdo musel být. 

Vstupné 110 Kč. Mládeži od 15 let.

sobota 7. srpna ve 20 hod.

RYTÍŘI SPRAVEDLNOSTI 
film D – komedie,drama,thriller (2020), r. A.T.Jensen, 115 min. 

sobota 28. srpna ve 20 hod.

PRVNÍ KRÁVA 
film USA – drama (2020), rež. K. Reichard, 121 min. 

Tichý a samotářský kuchař Cookie putuje se skupinou lovců kože-
šin americkým Oregonem. Spřátelí se s podnikavým Číňanem Kin-
g-Luem a společně rozjedou nečekaně úspěšný byznys se smaže-
nými koblížky. Důležitou ingredienci ovšem musí krást. Tajně za 
tmy chodí dojit první krávu, jedinou v širokém okolí, kterou do 
Oregonu přivezl bohatý Angličan. 

Vstupné 100 Kč. Mládeži od 12 let.
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Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 186, 725 826 122
www.knihovna-se.cz, mek@knihovna-se.cz

Prázdninová otevírací doba: 
P0 - ST 9 - 18 hod.

KLUBY 
V KOMUNITNÍM CENTRU

Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které 
v tomto centru působí, může navštěvovat úplně každý. 
Můžete se přijít třeba i nezávazně poradit…
Fotografování – FotoFlegmatici Sedlčany: první schůzka po 
prázdninách se uskuteční v neděli 26. 9. 2021 od 18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: první schůzka po 
prázdninách se uskuteční v pondělí 6. 9. 2021 od 17.30 hod.
Klub pro seniory (Mnémé): první schůzka po prázdninách se 
uskuteční ve středu 6. 10. 2021 od 9 hod.
Klub pletení a háčkování: první schůzka klubu se uskuteční 
v pátek 1. 10. 2021 od 15 hod. 
Krajkový klub (paličkování): první schůzka po prázdninách 
se uskuteční v úterý 5. 10. 2021 od 15 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: první schůzka po prázdninách se usku-
teční v sobotu 2. 10. 2021 od 9 hod.
Patchworkový klub: první schůzka po prázdninách se usku-
teční ve čtvrtek 7. 10. 2021 od 15 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro 
děti): první schůzka po prázdninách se uskuteční v pondělí 
6. 9. 2021 od 15 hod. Přijímáme nové členy – předškoláky a za-
čínající čtenáře. Klub pracuje zdarma. Přihlašujte se v knihov-
ně u paní Roškotové. V tomto klubu je počet míst omezen. 

KVÍZOVÁNÍ NA LÉTO
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 na prázdniny: Jména v titulech knih.

VÝSTAVA

od 1.7. - 1.9.2021

FOTOFLEGMATICI SEDLČANY POTŘINÁCTÉ 
– výstava fotografií členek a členů klubu, 

který působí při Městské knihovně Sedlčany.
Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovn 

 od 1. 7. 2021 do 1. 9. 2021. Vernisáž „odložené“ lednové 
výstavy se uskuteční 1. 7. 2021 od 18 hod. 

za dodržení hygieniky nastavených pravidel.

 FOTONÁDECH 
ANEB SEDLČANSKÁ FOTKA ŽIJE
Nádech – tak by se dal charakterizovat stav, který v této chvíli 
zažívá česká kultura. 
I my – Fotoflegmatici – do její mozaiky pravidelně přispíváme 
drobnými střípky a máme tedy radost, že Vás můžeme pozvat 
na výstavu našich fotografií.
Máte-li chuť se nadechnout, zajděte v době prázdnin do sedl-
čanské knihovny a radujte se společně s námi.

Vaši Fotoflegmatici

PRÁZDNINOVÉ PROGRAMY 
NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ 

PRO VEŘEJNOST

Pondělí 19. 7. 2021 od 10 hod.
Prázdniny u moře
Dopolední program pro rodiny s menšími dětmi. S pomocí 
básniček, písniček a příběhů doplujeme k mořským břehům. 
Společně se pohoupeme na mořských vlnách a nebudeme 
se bát ani vlnobití. Poté, co se mořská hladina uklidní, si udě-
láme čas na výtvarnou dílnu. Při té vyrobíme rybičky a jinou 
mořskou žoužel.

Pondělí 16. 8. 2021 od 10 hod.
Pouťování v knihovně
Dopolední program pro rodiny s menšími dětmi. Vzpomene-
me si na jarmareční písně, kouzla a triky kouzelníků a další 
pouťové „piškuntálie“. Jaké to budou? Nechte se překvapit. 
Nakonec vytvoříme pouťová štěstíčka pro své blízké. 

Všechny uskutečněné akce musí probíhat v souladu s aktuální-
mi nařízeními Ministerstva zdravotnictví
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UPOZORNĚNÍ
Box na vracení knih, který je umístěný na náměstí před ob-

chodním domem, slouží VÝHRADNĚ PRO VRACENÍ 
VYPŮJČENÝCH KNIH. Není tedy určen na dary. 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 
TŘETÍHO VĚKU

Zápis do zimního semestru proběhne v knihovně od 6. 9. 
2021 do 18. 9. 2021. Přihlásit se může úplně každý, koho 
dané téma oslovuje. Předchozí studium není podmínkou. 
Přednášky začínají 4. 10. 2021 od 10 hod. Bližší informace 
v knihovně u paní Jelenové.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Zápis do základního kurzu se koná v knihovně 

od 6. 9. 2021 do 18. 9. 2021. 
Kurz otevřeme pouze pokud se naplní. 

Je určen všem generacím. 

NOVINKY Z KNIHOVNY PRO RODINY S MALÝMI DĚTMI

„Klíčíme a rosteme v knihovně“ je název nové uzavřené face-
bookové skupiny, která vznikla jako součást projektu „S knížkou 
do života“ (Bookstart). Skupina je určena pro rodiny s menšími 
dětmi (0-6 let) a má pomoci rozvoji čtenářské gramotnosti dětí 
od nejútlejšího věku. Členové se prostřednictvím této skupiny 
dozví o aktivitách knihovny, ale i o nejrůznějších zajímavostech 
spojených s projektem. Zjistí, které knížky jsou pro jejich mr-

Projekt „S knížkou do života“ (Bookstart, www.sknizkoudozi-
vota.cz) Svazu knihovníků a informačních pracovníků České 
republiky (SKIP) se posunul se svými aktivitami pro děti do 
kategorie 3-6 let. Klub, který jsme u nás v knihovně plánova-
li pro tuto věkovou kategorii otevřít od ledna 2021, se zatím 
nemohl sejít. Věříme, že v září to epidemická situace dovolí. 
Dali jsme mu název „Rosteme“ a navazuje na již fungující klub 
„Klíčíme“. Jednou za měsíc se sejdeme a užijeme si program 
v knihovně a někdy i venku. Naším cílem je společně s rodiči 
podpořit a rozvíjet lásku ke knize a čtení u nejmenších a po-
moci jim v jejich dalším vývoji. 
Pro tuto věkovou skupinu vznikl v posledních letech speci-
ální koutek s velkým množstvím knih. Pro rodiče je vytvoře-
na nová, uzavřená facebooková skupina „Klíčíme a rosteme 
v knihovně“, ale také se věnujeme neformálnímu vzdělávání.
Při Vítání občánků na městském úřadě nebo při Setkání mimi-
nek u nás v knihovně jste již obdrželi první dárkový set. Poté, 
co vaše ratolest dovrší tří let, dostává druhý dárkový set. 

Pokud jste sedlčanští a v uplynulých měsících jste přivítali do 
své rodiny dalšího člena, můžete se přihlašovat na program 
Setkání miminek aneb Den za dnem s miminkem. Po tomto 
slavnostním setkání následuje ještě Rok s miminkem. Další se-
tkávání jsou již společná s ostatními dětmi a rodiči. To se děje 

PROSBA Z KNIHOVNY
V knihovně se se zvláštní péčí staráme o regionální knihy 

a periodika a snažíme se tento fond neustále doplňovat. 
V době pandemie jsme vložili do našich databází i veliké množ-
ství článků z regionálních novin a časopisů. Při jejich komple-
taci jsme zjistili, že nám chybí některá čísla občasníku Svatý 
Martin a Farní listy. Obracíme se na obyvatele města s pros-
bou o jejich zapůjčení. Pokud zmiňované tituly archivujete ve 
své domácnosti, řekněte nám o tom. Věříme, že s vaší pomocí 
pohřešovaná čísla doplníme.

NOVÁ FB SKUPINA
ňousky nejvhodnější. Mohou se podělit a sdílet své nápady, 
postřehy, fotografie a případně vymýšlet náměty pro budoucí 
aktivity. 
Pokud se chcete stát členem skupiny, pište nám na email 
roskotova@knihovna-se.cz. Pro více informací o projektu na-
vštivte stránky www.sknizkoudozivota.cz nebo facebookový 
profil www.facebook.com/sknizkoudozivota/.

KLUB ROSTEME (3-6 LET)
Předávání těchto setů plánujeme jednou za půl roku vždy 
před klubem „Rosteme“. Pokud jste obyvatelé Sedlčan, 
vaše děťátko se narodilo v 1. pololetí 2018 a set jste neob-
drželi, přihlaste se v knihovně. 
Více informací vám ráda poskytne paní knihovnice Jana 
Roškotová (roskotova@knihovna-se.cz).
Pozor začínáme! První setkání klubu Rosteme!
Ve středu, 29. 9. 2021 v 16.30 hod., otevíráme! Pro toto první 
setkání se Jana inspirovala knihou Báry Laňkové Miky a dobro-
družství s autíčkem a připravila interaktivní program. V době, 
kdy Bára Laňková tuto knihu psala, jí bylo 8 let. Tato milá kníž-
ka byla pokřtěna na sedlčanském náměstí a Bára následně 
zapsána do České knihy rekordů jako nejmladší spisovatelka. 
Spolu s Mikym se vypravíme na dobrodružnou cestu za tatín-
kem.
Na program naváže Hajánek, podvečerní čtení. Přečteme si 
kousek z knížky Davida Laňky Pohádky. David Laňka je spiso-
vatel a tatínek Báry.

SETKÁNÍ MIMINEK ANEB DEN ZA DNEM S MIMINKEM
v klubu „Klíčíme“, který je určen dětem od narození do tří let.  
Setkání miminek se uskuteční ve středu 15. září 2021 od 15 
hodin v Městské knihovně Sedlčany. Závazné přihlášky přijí-
máme v knihovně nebo elektronicky na adrese roskotova@
knihovna-se.cz.



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

Výstavu věnovanou významnému výročí 
sedlčanského fotbalu 

„100 LET FOTBALU 
V SEDLČANECH“.

Zahájení výstavy se koná ve čtvrtek 23. září 2021.

Výstava představí veřejnosti 100 let fotbalu v Sedlčanech, pře-
devším období 1971–2021. Jejím cílem bude zmapovat práci 
a činnost členů fotbalového oddílu a připomenout úspěchy 
dosažené fotbalisty Tatranu Sedlčany. Na výstavě budou k vi-
dění  dochované materiály, např. fotografie, získané poháry 
nebo  historické dresy. 

Fotografie ze společných oslav postupu A týmu do divize 
a B týmu do I. B třídy v červnu 2015

do neděle 29. srpna
VÝSTAVA

Veterán klub Sedlčany ve spolupráci s Městským muzeem 
Sedlčany vás zvou na 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 představuje Veterán klub Sedlčany. 
Jako název výstavy bylo zvoleno to, co všechny členy klubu 
spojuje, a to LÁSKA K HIS-
TORII. Návštěvníci si mo-
hou prohlédnout nejen 
jejich krásné stroje a do-
bové předměty z oblasti 
motorismu, ale také pa-
nely připomínající hlavní 
akce a činnost klubu od 
založení v roce 2011 po 
současnost.

Výstavu můžete navštívit 
každý den po celé léto do 
neděle 29. srpna 2021.

LÁSKA K HISTORII

VETERÁN KLUB SEDLČANY
ve spolupráci s Městským muzeem Sedlčany

pořádá výstavu

Veterán klub Sedlcany 2011–2021 

VÝSTAVA PŘIBLIŽUJE 10 LET ČINNOSTI VETERÁN KLUBU 
SEDLČANY OD JEHO ZALOŽENÍ AŽ PO SOUČASNOST

Městské muzeum Sedlčany 19. 6. – 29. 8. 2021  

Otevírací doba: červen: Úterý – Neděle 9 - 16 hod. (středa do 17 hod.)
červenec a srpen: Pondělí – Neděle 9 - 16 hod. (středa do 17 hod.)

Výstava bude zahájena vernisáží 
v sobotu 19. 6. 2021 v 11.00 hodin

Vstupné dobrovolné

od úterý 31. srpna
VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany pořádá výstavu

MARTIN DYRYNK 80
Výstava typografa a knižního designéra, který dlouhá léta žil 
a tvořil na chalupě nedaleko Sedlčan. Během své čtyřicetileté 
práce pro krásnou literaturu typograficky upravil více než 350 
knih. V roce 2008 obdržel cenu Grand Prix a několikrát ocenění 
v soutěži Nejkrásnější česká kniha roku. 

Vernisáž výstavy se koná v úterý 31. srpna v 18 hodin.
Výstavu můžete navštívit do neděle 19. září 2021.

Ve státní svátky
v PONDĚLÍ 5. a v ÚTERÝ 6. července
máme OTEVŘENO od 9 do 16 hodin.

V červenci a v srpnu máme otevřeno každý 
den bez polední přestávky od 9 do 16 hodin 

(ve středu do 17 hodin). 



Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové

HISTORIE

LAVABO

1957–1958
Škola měla celkem 23 tříd s 830 žáky. 

Družinu mládeže navštěvovalo 70 žáků. 
Škola měla celkem 47 učitelů a zaměstnan-
ců. Ve třídách 1.–5. ročníku bylo pro nedo-
statek místa zavedeno střídavé vyučování. 
Ve třídách 1., 2., 6. a 9. prováděli učitelé 
výzkum nových osnov a učebnic jako jedna 
z 50 jedenáctiletek v republice. Začalo se 
se stavbou nové tělocvičny, v obou budo-

vách byla vyměněna chodební dlažba, do 
všech tříd staré školy se daly parkety, zřídi-
ly se dvě nové šatny. Všechny tyto změny 
kladly velké nároky na práci učitelů, všech-
nu novou práci konali mimo svůj úvazek, 
nezištně a většinou s pochopením. V tom-
to roce propadlo v 1.–5. třídě 6 % žáků, 
v 6.–8. tř. 3 % žáků. U maturitních zkoušek 
mělo 9 žáků z 30 vyznamenání, nepropadl 
nikdo. 

Výraz „lavabo“ pochází z latiny a označuje omývání rukou. Po-
užíval se také pro zařízení umístěné většinou v sakristiích kostelů 
nebo v klášterních refektářích (jídelnách). Vrchní část tvořila malá 
kovová nádržka na vodu, která se kohoutkem vypouštěla do mísy 
(umyvadla) pod ní. Mísa byla rovněž z kovu, někdy z kamene (mra-
moru). Lavabo mohlo být zasazené do zdi, nebo byly nádržka na 
vodu i mísa zabudované do úzké dřevěné skříňky. V sakristiích 
sloužilo k tomu, aby si kněz omyl ruce před bohoslužbou, zatímco 
k rituálnímu omytí v průběhu bohoslužby používal vodu z akvama-
nile (malá konvička z bronzu, mosazi nebo keramiky, ve středověku 
honosně zdobená, vytvarovaná např. do podoby zvířete). V klášter-
ních refektářích si v lavabu mniši myli ruce před jídlem a s tímto 
účelem se přeneslo i do světského života. Nejstarší umývací skříně 
jsou doložené v palácích velmožů a domech zámožných patricijů 
z přelomu 15. a 16. století. Později se jako lavabo začala označovat 
i souprava umyvadla a džbánu na vodu, která bývala součástí vy-
bavení ložnic zámožných lidí (zvláště žen). Vyráběla se z mědě-
ného plechu, z cínu nebo i stříbra, od 17. století z luxusní fajánse 
a později z porcelánu. Někdy byla bohatě zdobená, dokonce se 
osazovala drahými kameny. Lavaba sloužila k běžnému každoden-
nímu mytí, na koupání se připravovala voda v dřevěných vanách, 

kádích nebo neckách. Samostatné místnosti pro hygienu většinou 
neexistovaly ani na zámcích, skutečné koupelny se začaly budovat 
až kolem poloviny 
19. století, kdy se 
technicky vyřešil pro-
blém rozvodů vody 
a výstavby kanaliza-
ce. Teprve tehdy ztra-
tily soupravy na mytí 
svůj smysl, nicméně 
v mnoha zámcích, 
kde bylo z ložnice do 
koupelny daleko, se 
lavaba užívala ještě 
před druhou světo-
vou válkou.
Zdroj: 
Vondrušková Alena. 
Jařmo, parkán, trdli-
ce. Praha : Grada, 
2011.                    -pž-

Emil Zátopek a pan Děd, správce hřiště TJ Tatran.

Tato souprava džbánu a umyvadla z por-
celánu se objevila např. na muzejní vý-
stavě Polní maršál Radecký a jeho doba 
(2016).

1958–1959
Škola měla celkem 24 tříd s 867 žáky. 

Družina mládeže měla 3 oddělení, ve školní 
jídelně se stravovalo 320 dětí. Škola již dru-
hým rokem učila podle pokusných osnov 
a učebnic. Dne 23. dubna navštívil školu 
Emil Zátopek, který napsal žákům do pa-
mětní knihy: Byla pro mne radost navštívit 
vaši jedenáctiletku. Stadion na dosah ruky, 
velkolepá tělocvična ve výstavbě, veliké 
porozumění pro tělesnou výchovu a sport 
u profesorů i žáků, to všechno mi připomí-
ná, že z Vaší školy budou vycházet absol-
venti dobře připravení pro život. 

Od 1. září 1959 byl na vlastní žádost, ze 
zdravotních důvodů, zproštěn funkce dosa-
vadní ředitel školy Fr. Čejka a na jeho místo 
nastoupil Luboš Kratochvíl, dosavadní zá-
stupce ředitele. 

1959–1960
Od 1. září se stala naše škola dvanáctilet-

kou. Ředitelem je Luboš Kratochvíl, zástup-
ci ředitele Jan Pavelka a Fr. Čejka. Celkem 
měla škola 26 tříd a 3 oddělení družiny mlá-
deže. Počet dětí byl 925. Pedagogický sbor 
měl 41 členů, celkový počet zaměstnanců 
byl 53 osob. Celkem propadlo 5,3 % žáků. 
Pěvecký soubor vedený s. Faktorem po-
stoupil v STM do krajského kola. Ve sběru 
léčivých bylin umístila se sedlčanská škola 
na 1. místě v Pražském kraji.



LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH

V červnu bylo k vidění částečné zatmění, 
jehož podobu ilustruje vložený snímek téhož 
úkazu z března 2015.  Zatmění Slunce nejsou 
vzácná, dochází k nim i třikrát do roka, avšak 
stín Měsíce zasáhne vždy jen úzký pruh povr-
chu Země. Z větší části povrchu je sledovatelné 
částečné zatmění, kdy místem pozorovatele 
prochází polostín. Jinak je tomu u zatmění Mě-
síce, při kterém Měsíc v úplňku prochází stí-
nem Země. V tomto případě je Měsíc viditelný 
prakticky z celé polokoule Země.

Na červencovou a poté srpnovou oblohu se 
vrací ve své plné kráse Mléčná dráha vystupu-
jící z jihozápadního obzoru a táhnoucí se celou 
polovinou noční oblohy k obzoru severnímu. 
K pozorování celé řady mlhovin ve Střelci musí 
nastat výborné podmínky bez mlhavého opa-

ru, a hlavně bez Měsíčního svitu a svitu poulič-
ních světel. Nápadnou jsou mlhoviny Laguna, 
Trifid a Omega. Z kulových hvězdokup je dobře 
viditelná M22 a z otevřených hvězdokup pak 
M21 a M23.

Rozsáhlé mlhoviny v Labuti vysoko nad ob-
zorem jsou rozeznatelné pouhým okem, avšak 
jejich detaily a barevnost vynikne na digitál-
ních snímcích. Labuť nabídne více zajímavých 
objektů včetně planetární mlhoviny NGC6826 
a barevné dvojhvězdy Albireo.

V sousedství pod Albireem se nachází malá 
Lištička s další planetární mlhovinou M27, kte-
rá pro svou vizáž nese pojmenování „Činka“. 
V srpnu ustoupí dlouhotrvající soumrak 
a Mléčná dráha bude ve večerních hodinách 
prakticky půlit noční oblohu. Podmínky pro 
sledování všech objektů se budou zlepšovat. 

POZOROVACÍ PROGRAM 
PRO VEŘEJNOST

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

Měsíc – Na večerní obloze v pátek nebo so-
botu 16., 17., 23. a 24. července a potom 13., 
14., 20. a 21. srpna. 

Planety – V červenci Merkur ráno nad se-
verovýchodním obzorem, Venuše s Marsem 
večer nad západním a severozápadním obzo-
rem, Jupiter pozdě v noci, Saturn na večerní 
obloze. V srpnu Venuše nad západním obzo-
rem a Jupiter se Saturnem po celou noc.

HVĚZDÁRNA / SPORT

Ostatní objekty – Galaxie, kulové hvězdo-
kupy, mlhoviny otevřené hvězdokupy a další.

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

Doporučení k pozorování:
12. srpna ve 22 hod. maximum mete-

orického roje Perseid. Nejlépe pozorova-
telný z volného prostranství mimo dosah 
osvětlení. Při pořizování digitálních snímků 
ze stativu s expozicí 120 sec. a nastavení 
citlivosti 3200 ASA můžeme ty nejjasněj-
ší zachytit pokud máme štěstí a fotoapa-
rát je namířen tím správným směrem.                             
                                                          František Lomoz

Kamenictví      M-KÁMEN
M. Mašek, Sedlčany 329

tel.: 777 55 11 74
www.mkamen.cz              masek.kamen@seznam.cz

nové hroby, pomníky,
doplňky

čištění a renovace
hrobů

sekání a obnova
písma

konzultace zdarma

INZERCE

Po minulých nedohraných soutěžích za-
čne 1.srpna 2021 na Městském stadionu 
Tatran divizním zápasem mezi domácím 
TJ Tatran Sedlčany a FK Spartak Soběslav 
nová fotbalová sezóna. Postupně by měla 
začít hrát své soutěže všechna družstva 
sedlčanského fotbalového oddílu a věřme, 
že budou probíhat tak, jak jsme byli v mi-
nulosti zvyklí. Všichni účastníci si budou 
muset pravděpodobně připravit potvrzení 
o bezinfekčnosti na covid-19 (očkování/
test/prodělání nemoci), ale nic jiného by 
nemělo bránit v přímé nebo v divácké účas-
ti na nejpopulárnějším sportu na světě.

22. srpna je v plánu zapnutí chlazení le-
dové plochy na zimním stadionu. Koncem 
srpna budou probíhat na ledě přípravná 
soustředění. O hokejové sezóně a veřejném 
bruslením napíšeme více až v zářijovém čís-
le tohoto zpravodaje.

Pro typicky letní sporty jsou v Sedlčanech 
k dispozici následující sportoviště:

- beach-volejbalový kurt a antukový vo-
lejbalový kurt na stadionu Tatran

- atletický stadion Taverny s novou tarta-
novou běžeckou dráhou, atletickými sekto-
ry a multifunkčním hřištěm

- volnočasový areál v Luční ulici s in-line 
okruhem

- antukové tenisové kurty TJ Sokol s jed-
ním betonovým kurtem

Během léta by se měla otevřít nová be-
tonová U-rampa v původním skateparku na 
stadionu Taverny.

Sedlčanská přehrada láká na vodní sporty 
a také u ní začíná Krčínova cyklostezka.

SAS Sedlčany

LÉTO A SPORT



VÝROČÍ OSOBNOSTÍ

ANTONÍN LEGO (* 24. srpna 1839 – † 13. srpna 1901)  
Kněz, spisovatel, sběratel písní a pověstí, významný včelař a řezbář. 
Narodil se ve Strašicích na Rokycansku v rozvětvené rodině učite-
lů a hudebníků. Po svém vysvěcení na kněžství se stal kaplanem 
ve Stupně. V roce 1866 odešel do Počepic, zde obětavě pomáhal 
zaopatřovat nemocné během prusko-rakouské války. Dále působil 
na Svatém Janě, v Krásné Hoře a odtud přešel do Jesenice, kde 
působil téměř dvacet let až do své smrti.
Lego měl hluboký vztah ke krajině Sedlčanska, obdivoval její krá-
sy, zejména Českého Meránu, Sedlecka a Jesenicka. Svědomitě se 
staral o kostel i celou farnost a podílel se také na opravách míst-
ního zařízení. On sám byl vynikající odborník nejen na včelařství, 
ale byl také dobrý truhlář, řezbář a rozuměl i mechanice. Využíval 
proto svých schopností k opravě kostela, kde opravil kazatelnu, 
sám některé její díly i vyřezával, opravil poboční oltáře a také křti-
telnici. Jeho největším koníčkem však bylo včelařství. Lego vlastnil 

až osmdesát včelstev a začínal jako včelař i odborně hospodařit. 
Jezdil také na různé besedy po Sedlčansku. V té době se hospodáři 
v jednotlivých obcích pravidelně scházeli a on jim při těchto besíd-
kách přednášel o včelařství. Jeho přednášky byly oblíbené a hojně 
navštěvované. Jako uznávaný odborník se podílel na založení Vče-
lařské jednoty sedlčanské, která existuje dodnes. Pro usnadnění 
práce vynalezl nebo vylepšil některé pomůcky, např. medomet, 
rojochyt, dýmák, který se používá ke zklidnění včel. Právě Legův 
dýmák byl oceněn bronzovou medailí a diplomem na mezinárodní 
včelařské výstavě v Bruselu. Dalším vynálezem P. Lega byla tzv. secí 

VÝROČÍ OSOBNOSTÍ V ČERVENCI A SRPNU 2021
hůl, která je uložena v sedlčanském muzeu. Jedná se o dutou hůl, 
ta má v rukojeti schránku, do níž se nasypala semena, která se 
pomocí tlačítka po zabodnutí hole vpravila do země. 
Posledních deset let svého života věnoval Antonín Lego vlastivěd-
nému bádání o historii obce a kraje. Sbíral lidové písně, zvyky, oby-
čeje i pověsti a pro muzeum sháněl lidové památky. Díky němu 
tak dnes máme mnoho zpráv o někdejším životě v Jesenici i okolí 
a informace o místní historii, které by se jinak nedochovaly. Výsled-
ky svého bádání Lego pravidelně zveřejňoval, kromě řady článků 
též v třech ucelenějších pracích: Paměti a památky farní osady 
jesenické, Pastýřské melodie Sedlčanska a Jesenické oddatve (diva-
delní hra dokumentárně zachycující zvyky na staročeské svatbě).
Pro farnost byla velká škoda, že zemřel poměrně brzy. Jeho přáním 
údajně bylo, aby byl pochován v Jesenickém kostele v místech jako 
Černín z Chudenic, popravený na Staroměstském náměstí roku 
1621. Přání mu zřejmě bylo splněno, ale dnes se neví, kde se hrob 
přesně nalézá.
Před jesenickým kostelem byl roku 2001 u příležitosti 100. výročí 
úmrtí pátera Antonína Lega odhalen pomník.
KAREL BAZAL (* 7. července 1941 – † 16. září 2008) 
V červenci 2021 si připomínáme nedožité 80. narozeniny sedl-
čanského veterináře, etnografa, a regionálního spisovatele MVDr. 
Karla Bazala. Pocházel z jihočeské Třeboně, do našeho města se 
přestěhoval s rodiči. Po ukončení 11leté střední školy (gymnázia) 
vystudoval veterinární fakultu VŠ zemědělské v Brně. Od jejího 
absolvování pracoval jako veterinární lékař v Sedlčanech. Od mlá-
dí se zajímal o záhady a tajemné příběhy. Nashromáždil několik 
stovek pověstí ze Sedlčanska. Nejprve vycházely na pokračování 
v Sedlčanském kraji a později byly vydány knižně, např. Paměti pla-
né růže, Paměti dávných křížků atd.
JAN HARTMAN (* 14. července 1936 – † 18. srpna 2020)
Narodil v osadě Břišejov u Křečovic, kde strávil první léta školní 
docházky. Měšťanskou školu a gymnázium absolvoval v Sedlča-
nech. Po maturitě roku 1954 vystudoval Vyšší pedagogickou školu 
v Českých Budějovicích, kde se zaměřil na matematiku a fyziku. 
Zvolil si učitelské povolání, u něhož zůstal po celý svůj profesní 
život – vyučoval na školách v Počepicích, v Sedlci-Prčici, ve Vrcho-
tových Janovicích a posledních 35 let působil v Kosově Hoře. Od 
dětství se zajímal o radiotechniku a letectví. Své poznatky shrnul 
v malé publikaci Činnost spojeneckého letectva nad Sedlčanskem 
v posledních týdnech 2. světové války, kterou vydalo město Sedl-
čany v roce 1997.
JAN PAVELKA (* 10. srpna 1911 – † 9. ledna 1991) 
V srpnu 2021 si připomínáme 110. výročí narození učitele a vý-
znamné osobnosti kulturního života našeho města – profesora 
Jana Pavelky. Vystudoval Učitelský ústav v Hořovicích a od roku 
1939 působil jako učitel na měšťanské škole v Sedlčanech. Později 
se výrazně zapsal do paměti studentů sedlčanského gymnázia, na 
kterém vyučoval chemii a biologii.
Vedle pedagogické práce se Jan Pavelka aktivně účastnil společen-
ského života ve městě. Stal se členem muzejního spolku, spravoval 
městskou knihovnu a roku 1940 byl jmenován kronikářem – po-
drobně zachytil významné události v našem městě v rozmezí let 
1941–45. Mimořádnou hodnotu mají jeho pečlivé a přesné údaje 
o vystěhování Sedlčan, a proto i dnes jsou důležitým zdrojem in-
formací pro badatele. Jan Pavelka využil těchto záznamů k vydání 
publikace Sedlčany byly před 25 lety vystěhovány (později vydané 
pod názvem Lidé bez domova).



USNESENÍ

Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor 
celkem 23 usnesení, resp. specifických 
souborů rozhodnutí, a to v následném čle-
nění:
Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na 
vědomí:
▪ předanou zprávu o  kontrole plnění usne-
sení ze 14. zasedání Zastupitelstva města 
Sedlčany, které se konalo dne 8. března 
2021, předloženou a okomentovanou pa-
nem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostaros-
tou města Sedlčany, s aktuálními údaji pl-
nění, a to v plném rozsahu, bez připomínek 
(usnesení 222/2018-2022); 
▪ zprávu předloženou a doplněnou panem 
Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou 
města Sedlčany, o jednání a činnosti Rady 
města Sedlčany za uplynulé období v in-
tervalu dní 9. března až 7. června 2021, 
ve kterém se v termínu, a to 10. března, 
24. března, 7. dubna, 21. dubna, 5. května, 
19. května a 2. června 2021, konala řádná 
zasedání tohoto orgánu města Sedlčany 
(usnesení 223/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany přijalo 
a schválilo:
▪ dokument „Závěrečný účet – výsledky 
hospodaření a plnění schváleného rozpočtu 
vč. RO č. 1-6 za rok 2020 a to tak, že rozpoč-
tové příjmy k rozhodnému datu účetního 
období dne 31. prosince 2020 jsou ve výši 
258.330,48 tis. Kč vč. zapojení rezerv (což 
představuje 101,90 % schváleného předpo-
kladu RO č. 6) a rozpočtové výdaje ke dni 
31. prosince 2020 jsou ve výši 235.249,31 
tis. Kč (což představuje 94,12 % schváleného 
předpokladu RO č. 6); (usnesení 224/2018-
2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo:
▪ „Zprávu nezávislého auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Sedlčany 
za rok 2020“ a účetní závěrku města Sedlča-
ny za rok 2020, která je součástí „Zprávy ne-
závislého auditora o výsledku přezkoumání 
hospodaření města Sedlčany za rok 2020“ 
(usnesení 225/2018-2022);      
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace pro účel „Podpory spor-
tovní činnosti spolku TJ TATRAN SEDLČANY, 
z. s.“, a to subjektu TJ  TATRAN SEDLČANY, 
z. s., se sídlem Sedlčany, Tyršova č. p. 150, 
264 01 Sedlčany, IČO 00663468, zastoupe-
ný Ing. Martinem Havlem, předsedou spol-
ku, ve výši 487.984,00 Kč (v souboru výroků 
usnesení 226 a/2018-2022); 
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o po-
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skytnutí dotace pro účely „Zajištění spor-
tovní činnosti a provozu areálu TJ Sokol 
Sedlčany“, a to pro subjekt Tělocvičná jed-
nota Sokol Sedlčany, p. s., se sídlem Sedl-
čany, Zberazská č. p. 163, 264 01 Sedlčany, 
IČO 61101052, zastoupený panem Jiřím 
Doubravou, starostou Sokola Sedlčany, 
ve výši 70.747,00 Kč (v souboru výroků 
usnesení 226 b/2018-2022);
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace pro účely „Činnosti spol-
ku, rozvoje a prezentace sportu v regionu, 
práce s mládeží“, a to pro subjekt Sportovní 
klub Pegas Sedlčany, z. s., se sídlem Sedlča-
ny, Na Potůčku č. p. 652, 264 01 Sedlčany, 
IČO 61903779, zastoupený Ing. Tomášem 
Langerem, prezidentem sportovního klubu, 
ve výši 51.654,00 Kč (v souboru výroků 
usnesení 226 c/2018-2022);
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí dotace pro účel „Podpory sportujících 
dětí a mládeže v oblasti rekreačního a spor-
tovního aerobiku“ pro subjekt Alena Novot-
ná, z. s., se sídlem Sedlčany, Zahradní č. p. 
575, 264 01 Sedlčany, IČO 02166437, za-
stoupený Mgr. Alenou Novotnou, předsed-
kyní spolku, ve výši 76.528,00 Kč (v souboru 
výroků usnesení 226 d/2018-2022);
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace pro účel „Podpory činnosti 
RC Sedlčany, z. s.“, a to pro subjekt Rugby Club 
Sedlčany, z. s., se  sídlem Sedlčany, Jateční 
č. p. 154, 264 01 Sedlčany, IČO 27027678, 
zastoupený panem Milošem Vodrážkou, 
předsedou klubu, ve výši 35.000,00 Kč 
(v souboru výroků usnesení 226 e/2018-2022);
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace pro účel „Podpory činnosti 
mládeže v SK ZLOBR Sedlčany“, pro sub-
jekt Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, z. s. 
se sídlem Sedlčany, U Školky č. p. 698, 264 
01 Sedlčany, IČO 22864814, zastoupený 
Ing. Jiřím Práškem, předsedou klubu, ve výši 
36.248,00 Kč (v souboru výroků usnesení 
226 f/2018-2022);
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace pro účel „Výchovy mladých 
šachistů, činnost šachového kroužku“ pro 
subjekt Šachový klub KDJS Sedlčany, z. s., 
se sídlem Sedlčany, Havlíčkova, č. p. 514, 
264 01 Sedlčany, IČO 48955566, zastoupe-
ný panem Petrem Havelkou, předsedou klu-
bu, ve výši 24.717,00 Kč (v souboru výroků 
usnesení 226 g/2018-2022);
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí dotace pro účel „Podpory domácí palia-

tivní péče v Sedlčanech a blízkém okolí“ pro 
subjekt Diakonie Apoštolské církve (středis-
ko Domácí hospic Křídla Sedlčany), se síd-
lem Český Těšín, Polní č. p. 1105/15, 737 01 
Český Těšín, kontaktní pracoviště náměstí 
T. G. Masaryka č. p. 28, 264 01 Sedlčany, 
IČO 26521385, zastoupen paní Bc. Pavlínou 
Oubrechtovou, ve výši 80.000,00 Kč (v sou-
boru výroků usnesení 226 h/2018-2022);
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí dotace pro účely „Denního stacionáře 
MELA, o. p. s. v Sedlčanech“ pro subjekt 
Mela, o. p. s., se sídlem Konárovice, Nová 
č. p. 106, 281 25 Konárovice, IČO 28376196, 
zastoupen Ing. Milanem Kratinou, ředite-
lem obecně prospěšné společnosti, ve výši 
25.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení 
226 i/2018-2022);
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí dotace pro účel „Pomoci sociálně zne-
výhodněným rodinám v ORP Sedlčany“ pro 
subjekt Charita Starý Knín, se sídlem Nový 
Knín, náměstí Jiřího z Poděbrad č. p. 47, 
262 03 Nový Knín, IČO 47068531, zastou-
pen panem RNDr. Stanislavem Žákem, CSc., 
ředitelem subjektu, ve výši 25.000,00 Kč 
(v souboru výroků usnesení 226 j/2018-
2022);
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace pro účel „Celoroční čin-
nosti Centra Ochrany fauny ČR“, a to pro 
subjekt Ochrana fauny ČR, o.  p.  s., se síd-
lem Hrachov č. p. 13, 262 56 Svatý Jan, IČO 
67778585, zastoupený panem Pavlem Kříž-
kem, ředitelem subjektu, ve výši 68.000,00 
Kč (v souboru výroků usnesení 226 k/2018-
2022);
▪ uzavření Dodatku č. 1 k veřejnopráv-
ní smlouvě o poskytnutí dotace, uza-
vřené s PhDr. Tomášem Zouzalem (č. j. 
MST/22338/2020), IČO  87131889. Před-
mětem tohoto Dodatku je změna termínu 
plnění účelu dotace a předložení vyúčto-
vání poskytnuté dotace. Účel dotace, kte-
rým je realizace knihy “Na cvičišti SS“, bude 
dosažen nejpozději do 31. prosince 2022 
a předložení vyúčtování dotace nejpozději 
do 31. ledna 2023 (v souboru výroků usne-
sení 226 l/2018-2022);
▪ obecně závaznou vyhlášku města Sedlča-
ny č. 1/2021 o stanovení kratší doby noč-
ního klidu, kterou se zároveň ruší obecně 
závazná vyhláška města Sedlčany č. 1/2020, 
o stanovení kratší doby nočního klidu, 
schválená usnesením Zastupitelstva města 
Sedlčany, označeným ZM 161/2018-2022 
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dne 8. června 2020 (usnesení 227/2018-
2022);
▪ výkup pozemku parc. č. 2406/5, zastavě-
ná plocha, o výměře 32 m2, který byl oddě-
len z původního pozemku parc. č. 2406/2, 
druhem 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), 
který je ve vlastnictví města Benešov, 
a v současné době je zastavený objektem 
občanské vybavenosti (Vodojem Benešov – 
Šiberna, objekt bez č. p. / č. e.) v majetku 
města Sedlčany, a to za jednotkovou cenu 
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
1 150,00 Kč/m2, což při výměře 32 m2 před-
stavuje celkovou kupní cenu 36 800,00 Kč 
(v souboru výroků usnesení 228/2018-2022); 
▪ návrh Státního pozemkového úřadu 
ČR, Pobočka Příbram, na změnu hranice 
katastrálního území. k. ú. Sestrouň, obec 
Sedlčany a k. ú. a obec Prosenická Lhota 
v rámci prováděné komplexní pozemkové 
úpravy v katastrálním území Prosenická Lhota 
s tím, že vlastníkům pozemků parc. č. 474/4 
a parc. č. 472/8 o celkové výměře 55 m2, 
obci Prosenická Lhota (LV 1974) parc. č. 
472/9 a parc. č. 474/7, o celkové výměře 
116 m2, vlastníku pozemku parc. č. 530/24 
o výměře 133 m2, pozemku parc. č. 535/3 

o výměře 244 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec 
Sedlčany, budou převedeny uvedené po-
zemky do k. ú. a obce Prosenická Lhota, 
a podílovým spoluvlastníkům pozemku 
parc. č. 165/1 o výměře 225 m2 bude tento 
převeden z k. ú. a obce Prosenická Lhota do 
k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany (v souboru vý-
roků usnesení 229/2018-2022);
▪ aby v případě opětovného zveřejnění 
záměru prodeje nemovitostí, tj. pozemku 
parc. č. st. 334, druhem pozemku zasta-
věná plocha a nádvoří, o výměře 1469 m2, 
jehož součástí je stavba – budova bez č. p. 
/ č. e., objekt občanské vybavenosti, v k. ú. 
a obci Kosova Hora, tj. bývalý objekt „Úprav-
na vody Kosova Hora“, byla minimální kup-
ní cena stanovená znaleckým posudkem 
ve výši 2 743 300,00 Kč, snížena o 50 %, tj. 
na minimální kupní cenu 1 371 650,00 Kč, 
v souladu s kterou bude záměr prodeje zve-
řejněn na úřední desce Městského úřadu 
Sedlčany (usnesení 230/2018-2022);
▪ přijetí daru od FO, trvale bytem Sedlčany, 
jako dárce, tj. darování vodovodního řadu, 
který byl zrekolaudován z vodovodní pří-
pojky v rámci stavby „Vodovodní přípojka 
pro rodinný dům Sedlčany č. p. 169“. Věcná 
hodnota daru – vodovodního řadu PE DN 
63 – činí 123 680,00 Kč (v souboru výroků 
usnesení 231/2018-2022);  

▪ a to s ohledem na ust. § 84 odst. 2 písm. 
r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
vstup města Sedlčany do Místního part-
nerství místní akční skupiny, čímž se stává 
partnerem MAS Sedlčansko, o. p. s., a to 
k datu sjednaném v Partnerské smlouvě 
(1. srpna 2021). Město Sedlčany bude za-
řazeno do zájmové skupiny veřejná správa 
/ veřejný sektor (v souboru výroků usnese-
ní 232/2018-2022).     
Zastupitelstvo města Sedlčany zrušilo 
bez náhrady:
▪ své dříve přijaté usnesení ZM č. 98 ze 
dne 17. prosince 2007, které bylo vydáno 
za účelem podpory financování výstav-
by inženýrských sítí v nových rozvojových 
lokalitách z rozpočtu města Sedlčany, 
kterých investorem bylo město Sedlčany, 
a to v plném rozsahu (usnesení 233/2018-
2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo:
▪ Radě města Sedlčany přijmout opatře-
ní k zajištění nápravy chyb a nedostatků 
z „Přílohy B“ Zprávy nezávislého auditora 
o výsledku přezkoumání hospodaření měs-
ta Sedlčany za rok 2020 a na nejbližším 
jednání Zastupitelstva města Sedlčany po-
dat o těchto opatřeních informaci (usnese-
ní 225/2018-2022).
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Poslanecká sněmovna dne 2. června 
2021 schválila nový typ občanského prů-
kazu s biometrickými údaji. Tímto rea-
guje na nařízení Evropského parlamentu 
z roku 2018. Nový občanský průkaz se za-
čne vydávat od 2. srpna 2021, přičemž bude 
použitelný i jako cestovní doklad, a to bez 
nutnosti cestovního pasu. Průkaz bude ob-
sahovat vysoce zabezpečený bezkontaktní 
čip, který nebude viditelný. Čip soustřeďuje 
biometrické údaje držitele (zobrazení obli-
čeje a dva otisky prstů). Tímto bude sníže-
na možnost doklad padělat a zneužít. Bio-
metrické údaje bude možné využít pouze 
pro ověření pravosti občanského průkazu 
a totožnosti držitele při překračování hranic. 
V případě, že by biometrické údaje nebyly 
do občanského průkazu zavedeny, bylo by 
možné průkaz použít pouze na území Čes-
ké republiky. Změna nastane také v úda-

NOVÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ OD 2. SRPNA 2021

jích zapisovaných do občanského průkazu, 
kde již nebude uvedeno rodné číslo a titul. 
U osob starších 15 let bude platnost občan-
ského průkazu stále 10 let, jako doposud, 
děti mladší šesti let dostanou občanský prů-
kaz s platností na 2 roky a občanské průkazy 
s platností 5 let budou vydávány osobám 
od šesti do patnácti let. Občané věkem nad 
70 let obdrží občanský průkaz na dobu 
35 let. Nařízení počítá s postupnou výmě-
nou. Dosud platné občanské průkazy budou 
platit do skončení jejich platnosti, nejdéle 
do 3. srpna 2031. Pokud tedy má občan vy-
daný občanský průkaz se strojově čitelnými 
údaji, ale bez biometrických údajů s dobou 
platnosti deset let, může s ním cestovat 
v rámci EU do konce jeho platnosti. To platí 
jak pro růžovo-modré (polykarbonátová kar-
tička velikosti kreditní karty), tak pro zelené 
občanské průkazy. Občanské průkazy, které 

neobsahují strojově čitelnou zónu, musí být 
vyměněny do pěti let, jinak s nimi nebude 
možné cestovat. V době vzniku tohoto člán-
ku, zákon o občanských průkazech schváli-
la pouze Poslanecká sněmovna, ještě tedy 
musí být projednán Senátem a podepsán 
prezidentem. V současné době na Měst-
ském úřadu Sedlčany, Odboru vnitřních věcí, 
Úsek osobních dokladů (Sedlčany, Nádražní 
č. p. 336) probíhají stavební úpravy, kde bu-
dou vybudována dvě samostatná pracoviště 
připravena vyřídit u jedné přepážky občan-
ský průkaz i cestovní doklad. Tyto agendy 
již nebudou rozděleny do dvou pracovišť. 
Pracoviště, kde od srpna vyřídíte nové 
osobní doklady, najdete na adrese Sedlčany, 
Nádražní č. p. 336, 1. patro budovy, dveře 
č. 23 a č. 24.

Mgr. Milena Barešová et Bc., 
vedoucí Odboru vnitřních věcí
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Slevy lze sčítat!

na brýlové obruby

na sluneční brýle

na všechna brýlová skla

na světové značky

INZERCE

REŽIE: LADISLAV JELEN

DIVADELNÍ SKUPINA ZÁŽEH

23. 7. 2021 OD 19:00 HODIN
HOGO FOGO DRÁŽKOV

Vstupenky na HOGOFOGO.CZ

ZALOŽENÉ RUCE 
ZNAMENAJÍ 

NE

UVÁDÍ KONVERZAČNÍ KOMEDII



ROZHLEDNY V OKOLÍ SEDLČAN
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Rádi „výletujete“ a nebojíte se výšek? Navštivte námi doporu-
čené rozhledny v okolí Sedlčan a prohlédněte si místní kraj z ptačí 
perspektivy. 

Při návštěvě všech sedmi rozhleden na obrázku získáte „Dra-

houškův certifikát“. Stačí jen pořídit selfie s rozhlednou, přijít 
ukázat na Turistické informační centrum v Sedlčanech nebo za-
slat e-mailem na tic@mesto–sedlcany.cz a certifikát spolu s ma-
lým dárkem je váš.                          Bc. Markéta Křivská, vedoucí TIC



Náměstí T. G. Masaryka
21. 8. 2021 od 10:00 - 20:00 h

VSTUP ZDARMA

STREET FOOD

FESTIVÁLEK

Sedlčanský

Doprovodný program pro FOOD FESTIVAL
10.30 - 12.00 Hudební soubor INFINITY MELODY /ZUŠ Sedlčany/

13.00 - 16.00 Country kapela FANDA TOMÁŠEK A PŘÁTELÉ

Náměstí T. G. Masaryka
21. 8. 2021 od 10:00 - 20:00 h

VSTUP ZDARMA

STREET FOOD

FESTIVÁLEK

Sedlčanský


