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Počátkem srpna si žáci, rodiče a učitelé z 2.ZŠ Propojení Sedlčany užili příjemné dopoledne při druhé části
školního Vypečeného projektu. Proběhly totiž žně, a to jak zastara - tátové a učitelé sekali hrabicemi,
maminky s dětmi vázaly do povřísel snopy a společně stavěli panáky. Na podzim je čeká mlácení cepy.
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SLOVO STAROSTY

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ
MĚSTA ZA PRVNÍ
POLOLETÍ 2021

Výsledky hospodaření města za šest měsíců letošního roku
projednala Rada města 21. července. S napětím jsme očekávali, jak dopadnou zejména daňové výnosy v příjmové části
rozpočtu. S úlevou jsme přijali zjištění, že daňové výnosy dosáhly přesně 50 % ročního plánu, což je 53,9 mil. Kč. Výrazně
se propadla výše daně ze závislé činnosti (daň ze mzdy), která
se naplnila jen na 33 %. Tady se jednoznačně promítly daňové
úpravy platné od 1. 1. 2021, a to zejména zrušení superhrubé
mzdy a zvýšení slevy na daňového poplatníka. Toto opatření zvýšilo příjmy občanů, ale logicky způsobilo pokles příjmové části veřejných rozpočtů. Tento propad v rozpočtu města naštěstí
vykompenzoval vyšší výnos daně z příjmu právnických osob, nebo chcete-li daň z příjmu firem.
Skutečnost, že zásadní příjmová část rozpočtu – daňové příjmy, dosáhla plánované výše, je vytvořen předpoklad, že město může realizovat naplánované investiční akce a zachovat plný rozsah
činností všech organizací města.
V rámci dopravních staveb budou dokončeny nové povrchy ulice Pod Lesíkem za 1 340 tis. Kč
a ulice Profesora Plavce za částku 2 240 tis Kč. Obě zakázky vysoutěžila Údržba silnic s.r.o. a budou
ve 2. pololetí realizovány. V současné době probíhá realizace projektu „Výstavba sportovně rekreační zóny Luční ulice“, kde celková hodnota projektu je 4 300 tis. Kč. V průběhu léta se úspěšně
podařilo dokončit projekt stavebních úprav suterénu Centra Petrklíč v objemu více než 2 mil. Kč.
V plnění je i řada menších stavebních akcí dle schváleného rozpočtu města.
Pro úplnost uvádím, že za první pololetí celkové příjmy dosáhly výše 110,1 mil. Kč. tj. 57,2 %
schváleného rozpočtu a výdaje 82,7 mil. Kč tj. 43,7 % schváleného rozpočtu. Rozdíl mezi příjmy
a výdaji je ve výši 27,6 mil. Kč, což jsou zatím nečerpané finanční prostředky alokované ve výdajové části rozpočtu na plánované a zastupitelstvem schválené výdaje.
Ing. Miroslav Hölzel
starosta města

POZVÁNKA

na 16. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany,
které se bude konat v pondělí 6. září 2021 od 17:00 hodin
v Kulturním domě Josefa Suka Sedlčany.

Výběr z návrhu Programu (tematické celky):
▪ Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání ZM;
(interval dní 8. června 2021 – 6. září 2021);
▪ Odpadové hospodářství ve městě Sedlčany; systém shromažďování, třídění
a další nakládání s komunálním odpadem; předpisy města Sedlčany na rok 2022;
▪ Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany
(soubor konečných řešení jednotlivých žádostí občanů a potřeb města);
▪ a další.

CELOSVĚTOVÝ ÚKLIDOVÝ DEN
NA 1. ZŠ SEDLČANY
Žáci pátých a šestých tříd z 1. ZŠ Sedlčany se během září
připojí k celosvětovému úklidovému dni, který se koná 18. září.
Každá třída vybavena rukavicemi a pytli vyrazí na různá místa
do okolí města. Děti se svými učiteli zbaví přírodu materiálů,
které do ní nepatří, ale také využijí úklidové akce k poznávání rostlin,
hmyzu nebo ptáků. Dobrovolníci z řad veřejnosti se mohou přihlásit
na 1.ZŠ Sedlčany a akce se spolu s dětmi zúčastnit.

USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 65/2018-2022 ZE DNE 16. ČERVNA 2021
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 24. specifických
usnesení, a to v následném členění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady města Sedlčany ze dne 2. června
2021 (RM č. 64/2018-2022) a doplňující
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 651108/2018-2022);
zprávu ve věci pořádku a bezpečnostní
situace na území města Sedlčany z pohledu prevence, činnosti, působnosti a plnění
zadaných úkolů Městské policie Sedlčany
za období roku 2020 a zprávu o činnosti Městské policie Sedlčany za uplynulé období roku
2021, sestavenou a přednesenou panem Petrem Krchem, vrchním strážníkem Městské
policie Sedlčany (RM 65-1109/2018-2022);
zprávu ve věci bezpečnosti města a regionu Sedlčany, obsahující vyhodnocení celkové bezpečnostní situace a vývoj přestupkové
a trestní činnosti za uplynulé období roku
2020 (s aktuálními daty), spolu se statistickým vyhodnocením a porovnáním hlavních
ukazatelů činnosti Policie ČR, Obvodního oddělení Sedlčany, předanou z pozice zástupce
vedoucího Obvodního oddělení Sedlčany
(RM 65-1110/2018-2022);
zprávu o součinnosti s městem Sedlčany, zásahové činnosti, vlastních aktivitách
a další působnosti při plnění úkolů profesionální jednotky Hasičského záchranného
sboru Středočeského kraje, Územní odbor
Příbram, Stanice HZS Sedlčany, vypracovanou nad údaji uplynulého období roku 2020
a daty roku 2021 ke dni 16. června 2021, kterou přednesl pan npor. Ing. Petr Hron, velitel
Stanice HZS Sedlčany (RM 65-1111/20182022);
dílčí zprávu ohledně bezpečnostní situace za uplynulé období roku 2021 (s daty
do dne 16. června 2021), vypracovanou
a přednesenou velitelem zásahové jednotky
JPO III Sedlčany, panem Milanem Šerákem
a zprávu ve věci vykonaných zásahů na záchranu ohrožených životů, majetku a dalších provedených ochranných, pomocných
a preventivních činností ve prospěch občanů města a regionu Sedlčany a činností
spočívajících v součinnosti s profesionální
jednotkou Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje, Stanice HZS Sedlčany,
jako i o provedených nezbytných školeních
(RM 65-1112/2018-2022);
předanou zprávu z prostředí působnosti
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Městského úřadu Sedlčany, Odboru krizového řízení, kterou předložil pan Jan Kundrlík,
vedoucí Odboru krizového řízení (RM 651113/2018-2022);
výsledky veřejnosprávní kontroly provedené podle Kontrolního řádu města Sedlčany, uvedené v Souhrnné zprávě o provedené
veřejnosprávní kontrole příspěvkových organizací města Sedlčany nad hospodařením
roku 2020 a dále informace o změně a doplnění personálního složení kontrolní skupiny
pro provádění veřejnosprávní kontroly nad
hospodařením příspěvkových organizací na
rok 2021, případně následných, prováděné
podle schváleného Kontrolního řádu města
Sedlčany (RM 65-1119/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
v souladu s usnesením Zastupitelstva
města Sedlčany č. 230/2018-2022 ze dne
7. června 2021, Městskému úřadu Sedlčany,
Odboru majetku, aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany řádně zveřejnil záměr
prodeje pozemku parc. č. st. 334, druhem
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1469 m2, jehož součástí je stavba – budova bez č. p. / č. e., objekt občanské vybavenosti („Úpravna vody Kosova Hora“), vše
v k. ú. a obci Kosova Hora, a to za minimální
kupní cenu 1 371 650,00 Kč, což představuje
polovinu původní ceny souboru nemovitostí stanovené znaleckým posudkem, neboť
na předcházející opakovaná „Oznámení
o prodeji“ nemovitostí nikdo nereagoval. Záměr prodeje bude zveřejněn v době od 21.
června do 30. září 2021 (RM 65-1114/20182022);
předložit k projednání konečný návrh
Dohody o narovnání, kterou podle předpokladu dojde k mimosoudnímu vyrovnání
a ukončení sporu obou smluvních stran,
tedy mezi investorem (město Sedlčany)
a zhotovitelem díla (VYSSPA Sports Technology, s. r. o., IČO 27967638, se sídlem Plzeň, Skladová 2438/6, Východní Předměstí,
326 00 Plzeň) pod názvem „Rekonstrukce
LAS Taverny“ (v souboru výroků usnesení
RM 65-1125/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
s akceptací nabídky na odkoupení vybraného zařízení bývalého fitness centra provozovaného v administrativní budově na adrese Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 34,
264 01 Sedlčany, a to v hodnotě 42 tis. Kč
podle rozpisu nabízeného majetku ze strany
jeho vlastníka. Nabídku finančně vypořádá
nabyvatel věcí, kterým je Základní umělecká
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škola Sedlčany, která je potřebuje za účelem
výkonu hlavní činnosti příspěvkové organizace (RM 65-1115/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla:
v postavení jednajícího orgánu jediného
společníka obchodní společnosti v působnosti valné hromady subjektu Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., o rozdělení zisku
dosaženého za rok 2020 ve výši 551 321,24 Kč
tak, že zisk v plné výši 551 321,24 Kč bude
převeden na nerozdělený zisk minulých
let (v souboru výroků usnesení RM 651116/2018-2022);
o výběru nejvýhodnější nabídky podané subjektem Údržba silnic, s. r. o., IČO
61681199, v hodnotě 1 107 140,92 Kč bez
DPH, tj. 1 339 640,51 Kč vč. DPH, která byla
podána do soutěže dodavatelů na akci s názvem „Ulice Pod Lesíkem, nový povrch komunikace“ (v souboru výroků usnesení RM
65-1120/2018-2022);
o výběru nejvýhodnější nabídky podané subjektem Údržba silnic, s. r. o., IČO
61681199, v hodnotě 1 851 706,67 Kč bez
DPH, tj. 2 240 565,07 Kč vč. DPH, která byla
podána do soutěže dodavatelů na akci s názvem „Ulice Profesora Plavce, dokončení povrchů, chodník“ (v souboru výroků usnesení
RM 65-1121/2018-2022);
o výběru nejvýhodnější nabídky podané subjektem Údržba silnic, s. r. o., IČO
61681199, v hodnotě 1 005 812,99 Kč bez
DPH, tj. 1 217 033,72 Kč vč. DPH, která
byla podána do soutěže dodavatelů na akci
s názvem „Komunikace na pozemku parc. č.
3020/44 k. ú. Sedlčany“ (v souboru výroků
usnesení RM 65-1122/2018-2022);
o odkladu realizace stavebních prací a výběru zhotovitele na opravu střechy objektu
2. ZŠ Sedlčany, a to na příští rozpočtové období (návrh na zapracování do rozpočtu na
rok 2022); (v souboru výroků usnesení RM
65-1122/2018-2022);
v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, v úplném a účinném znění
o výběru dodavatele prací firmy Strnad elektro, s. r. o., IČO 28252772, který za nabídnutou cenu 303 168,29 Kč bez DPH, tj. za 366
833,64 Kč vč. DPH vyhotoví akci pod názvem
„Rekonstrukce elektroinstalace 1. ZŠ“ (v souboru výroků usnesení RM 65-1124/20182022).
Rada města Sedlčany schválila:
účetní závěrky za rok 2020 příspěvkových
organizací města Sedlčany, a to 1. základní
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USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 65/2018-2022 ZE DNE 16. ČERVNA 2021
školy Sedlčany; 2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany; Základní umělecké školy
Sedlčany; Mateřské školy Sedlčany; Školní
jídelny l. ZŠ Sedlčany; Školní jídelny 2. ZŠ
Sedlčany; Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany; Městského muzea Sedlčany; Městské
knihovny Sedlčany a Sportovních areálů
Sedlčany (RM 65-1117/2018-2022);
návrhy na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření ke dni 31. prosinci 2020,
které byly podány příspěvkovými organizacemi města Sedlčany, a to 1. základní škola
Sedlčany; 2. základní škola – Škola Propojení
Sedlčany; Základní umělecká škola Sedlčany;
Mateřská škola Sedlčany; Městská knihovna
Sedlčany a Městské muzeum Sedlčany (RM
65-1118/2018-2022);
žádost o povolení vaření obědů pro frekventanty English camp 2021 – kurzu výuky anglického jazyka, který se již tradičně
koná ve městě Sedlčany pro žáky a studenty zdejších škol v termínu ode dne 2. srpna
do 6. srpna 2021. Obědy v počtu cca 100
ks/den zajistí Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 69,
264 01 Sedlčany; IČO 70999104 (RM 651126/2018-2022);
návrh mimořádných odměn vedoucím
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pracovníkům za plnění úkolů nad rámec
svých pracovních povinností za období prvního pololetí roku 2021, tj. jednatelům obchodních společností (Sedlčanské technické
služby, s. r. o.; Městská teplárenská Sedlčany,
s. r. o.) a ředitelům příspěvkových organizací
města Sedlčany (1. základní škola Sedlčany;
2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany;
Základní umělecká škola Sedlčany; Mateřská škola Sedlčany; Školní jídelna l. ZŠ Sedlčany; Školní jídelna 2. ZŠ Sedlčany; Kulturní
dům Josefa Suka Sedlčany; Městské muzeum Sedlčany; Městská knihovna Sedlčany
a Sportovní areály Sedlčany), a to v souladu
s předloženým návrhem rozvrhu odměn
(RM 65-1127/2018-2022);
pro případ žadatele 1. základní školy Sedlčany, zapojení finančních prostředků školy
původem z rozpočtu zřizovatele na předfinancování projektu s názvem „Letní kempy
2021“ v částce 164 000,00 Kč, neboť podle
nastaveného systému financování projektu
žadatel obdrží finanční prostředky od poskytovatele dotace nejdříve v měsíci srpnu
2021 (RM 65-1128/2018-2022);
pro případ žadatele 2. základní školy –
Školy Propojení Sedlčany, zapojení finančních prostředků školy původem z rozpočtu

▪
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zřizovatele na předfinancování projektu
s názvem „Letní kempy 2021“ v částce
240 000,00 Kč, neboť podle nastaveného
systému financování projektu žadatel obdrží finanční prostředky od poskytovatele dotace nejdříve v měsíci srpnu 2021 (RM 651129/2018-2022);
na základě uplatněné Žádosti fyzické
osoby (podrobně uvedeno v příslušném
spisu vedeném na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí; č. j.: MÚ-S/
SOC/12079/2021, poskytnutí finančního
daru v max. výši 800,00 Kč/rok 2021/nemovitost, kde příjemcem je osoba splňující
kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu
zmírnění dopadu poplatkové povinnosti
za komunální odpad. Dar bude vyplacen
na základě uzavřené Darovací smlouvy (RM
65-1130/2018-2022);
vydat Změnu č. 1 Vnitřního předpisu
města Sedlčany, kterým byly dříve (dne 21.
dubna 2021; zn. RM 61-1049/2018-2022)
stanoveny další zaměstnanecké benefity pro
Městskou policii Sedlčany. Změna rozsahu
zaměstnaneckých benefitů stanovená uvedenou úpravou předpisu bude aplikována
s účinností dne 1. července 2021 (RM 651131/2018-2022).
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INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 66/2018-2022 ZE DNE 30. ČERVNA 2021
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 22. specifických
usnesení, a to v následném členění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady města Sedlčany ze dne 16. června 2021 (RM č. 65/2018-2022) a doplňující
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 661132/2018-2022);
zprávu z oblasti „Školství v prostředí města a regionu Sedlčany“ předloženou a vypracovanou Městským úřadem Sedlčany,
Odborem školství a památkové péče, kterou
s údaji školního roku 2020 / 2021 sestavila a jejímž garantem je paní Dana Čížková,
vedoucí Odboru školství a památkové péče
(RM 66-1133/2018-2022);
soubor organizačních opatření vydaných
paní Bc. Milenou Říčařovou, ředitelkou Ma-
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teřské školy Sedlčany, příspěvkové organizace, ve věci stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2021 / 2022.
Příspěvek za jedno dítě na měsíc je pro rok
2021 / 2022 stanoven částkou 350,00 Kč/
měsíc/dítě (RM 66-1134/2018-2022);
rozhodnutí ředitelky Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany,
ohledně vratky úplaty za předškolní vzdělávání dětí v době Vládou ČR vyhlášeného
nouzového stavu (interval dní od 3. března
do 1. května 2021). Celková částka vratky za
všechna pracoviště školy činí 106.900,00 Kč
(RM 66-1135/2018-2022);
informace o provozu Mateřské školy Sedlčany v období letních prázdnin (červenec
– srpen 2021). V období od 1. července do
16. července 2021 bude v provozu pouze
Odloučené pracoviště MŠ Sedlčany, Na Severním sídlišti; v období od 19. července do

▪

▪

6. srpna 2021 bude v provozu pouze Centrální pracoviště MŠ Sedlčany, Šafaříkova a dále
v období od 9. srpna do 31. srpna 2020 bude
v provozu pouze Odloučené pracoviště MŠ
Sedlčany, Sokolovská (RM 66-1136/20182022);
zprávu o výsledcích přijímacího řízení do
Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova č. p.
1070; IČO 70999058, pro školní rok 2021 /
2022, kterou vypracovala ředitelka subjektu
Bc. Milena Říčařová. Žádostem o přijetí bylo
vyhověno v počtu 64 případů dětí (RM 661137/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6028954/2
(P-2021-0708)“, stavba: Sedlčany, kNN pro
p. č. 1553/17, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se
sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická

▪

▪
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874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci společností ENERGON Dobříš,
s. r. o., se sídlem Dobříš, Průmyslová č. p.
1665, 263 01 Dobříš, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím
povinným, jejímž předmětem je zřízení
věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 1504/1 v k. ú.
a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční
soustavy, tj. kabelového vedení NN 0,4 kV
(elektro přípojka pro parcelu č. 1553/17).
Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou
náhradu ve výši 3 200,00 Kč, bez DPH (RM
66-1138/2018-2022);
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 1. října
2012, mezi městem Sedlčany, jako půjčitelem a Základní uměleckou školou Sedlčany,
jako vypůjčitelem, který se týká rozšíření výpůjčky nebytových prostor v administrativní
budově č. p. 34 na náměstí T. G. Masaryka
v Sedlčanech, tj. o bývalou tělocvičnu
v I. patře budovy, která byla doposud užívána za účelem provozování fitness centra.
Zmíněný Dodatek se schvaluje s účinností od
1. července 2021, a to za shodných podmínek jako dosud vypůjčené nebytové prostory v administrativní budově č. p. 34 (vizte čl.
IV výše citované Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor); (RM 66-1140/2018-2022);
s ohledem na dopady opatření přijatých
Vládou ČR v rámci šířící se epidemie koro-

▪

▪

naviru, aby bylo nájemcům, kteří na základě uzavřených smluvních vztahů s městem
Sedlčany provozují v nebytových prostorách
ve vlastnictví města Sedlčany služby, které
v důsledku vyhlášení nouzového stavu nebylo možno provozovat (uzavřené prodejny,
provozovny, veřejná prostranství – předzahrádky), bylo prominuto nájemné za měsíc
duben roku 2021 (v souboru výroků usnesení RM 66-1141/2018-2022);
navrhované Rozpočtové opatření č. 3
/ 2021, a to v plném rozsahu všech aktuálních a navržených rozpočtových změn.
Předmětem tohoto opatření je zvýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2021
o částku 307,0 tis. Kč a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 o částku
1 123,0 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě
budou činit celkem 192 442,0 tis. Kč. Výdaje
budou činit celkem 188 872,0 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do již dříve schváleného rozpočtu na rok 2021 města
Sedlčany bude přebytkový částkou + 3 570,0
tis. Kč (RM 66-1142/2018-2022);
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
podle „Zásad pro poskytování finančních
příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly
jejich využití“, označenou S-1561/OŽP/2021,
kterou je poskytována dotace ve prospěch
města Sedlčany v částce 6 598,00 Kč na zřizování nových oplocenek při obnově krajiny

▪

▪
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(porostu) melioračními a zpevňujícími dřevinami (RM 66-1145/2018-2022);
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo,
a to s vybraným zhotovitelem akce S-B,
s. r. o., IČO 25652362, DIČ: CZ25652362, se
sídlem Sedlčany, Husova č. p. 332, 264 01
Sedlčany, který byl sestaven podle ustanovení
§ 2586 a následných zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku ve znění pozdějších
předpisů, a to na změny předmětu díla pod
názvem „Podpora infrastruktury pro neformální vzdělávání v Centru Petrklíč, z. s. – stavební úpravy“, které představují po zápočtu
více a méněprací zvýšení konečné ceny díla
včetně DPH o částku 123.651,00 Kč. Konečná cena díla činí 1.368.374,87 Kč bez DPH,
což je 1.655.733,59 Kč včetně DPH ve výši
21 % (RM 66-1146/2018-2022);
na základě podané žádosti poskytnutí finanční podpory Spolku divadelních ochotníků Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Havlíčkova
č. p. 514, 264 01 Sedlčany, IČO 42728002,
ve výši 10 tis. Kč z rozpočtu města Sedlčany
roku 2021, a to za účelem vydání brožury,
která bude mapovat posledních třicet let
činnosti tohoto spolku a je připravována
k vydání v rámci připomenutí již 180. výročí
realizace prvního představení pro veřejnost
(RM 66-1147/2018-2022);
vzorovou Příkazní smlouvu, která bude
Městským úřadem Sedlčany, Odborem sociálních věcí, aplikována pro případy zajištění
slušného pohřbení zemřelých, prostřednictvím právního nástroje, kterým je tzv. sociální pohřeb s postupem v životní situaci uplatňovaným podle zákona č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů.
Smlouva bude uzavírána s vhodně vybranou
pohřební službou (RM 66-1148/2018-2022);
poskytnutí daru v zákonem o obcích
(zák. č. 128/2000 Sb.) stanovené maximální
možné výši 20 tis. Kč, určeného na likvidaci
škod způsobených vyšší mocí (přírodní katastrofa způsobená tornádem), a to odesláním příslušné částky na transparentní účet
č. 6013183309/0800 ve prospěch obce
Hrušky, se sídlem U zbrojnice č. p. 100, 691
56 Hrušky (IČO 00283185), okres Břeclav
(RM 66-1149/2018-2022);
a to v souladu se zákonem č. 132/2006
Sb., o kronikách obcí, provedený zápis do
Kroniky města Sedlčany za rok 2020, který
provedla Mgr. Ladislava Beranová, kronikářka města Sedlčany (v souboru výroků
usnesení RM 66-1150/2018-2022);
s ohledem na vývoj personální situace

▪

▪

▪

▪

▪

▪
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na Městském úřadu Sedlčany a předpokládané dopady připravované rekodifikace
stavebního práva do prostředí systemizace
pracovních pozic Městského úřadu Sedlčany pověřit vedením Odboru majetku paní
Bc. Lenku Havlovou, DiS., a to s účinností
dne 1. července 2021 (RM 66-1151/20182022);
prodejní cenu publikace vydávané městem Sedlčany (Příručka pro Městskou policii
Sedlčany; 2. vydání) v částce 120,00 Kč/ks.
Příručka je dostupná veřejnosti na Turistickém informačním centru Sedlčany (administrativní budova na adrese objektu náměstí
T. G. Masaryka č. p. 34, 264 01 Sedlčany);
(RM 66-1152/2018-2022);
bezúplatné poskytování služby rozmnoženin týdenních jídelních lístků, které jsou
poskytovány klientům Pečovatelské služby
Sedlčany, kteří jsou v postavení odběratelů
dovážky obědů na místo určení, zpravidla do
jejich příbytků, a to s účinností dne 1. srpna
2021 (RM 66-1153/2018-2022).

▪

▪

Rada města Sedlčany uložila:

▪ zajistit Městskému úřadu Sedlčany, Odbo-

ru majetku, všechny nezbytné podkladové
materiály potřebné k rozhodnutí o žádosti
podílových spoluvlastníků k uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti,
včetně následného vkladu do evidence katastru nemovitostí, a to za účelem zajištění
přístupu na pozemky, nyní nově v podílovém
spoluvlastnictví žadatelů, tj. pozemky parc. č.
110 a parc. č. 112/, vše v k. ú. a obci Sedlčany,
neboť dřívější věcné břemeno bylo sjednáno
na jméno konkrétní osoby, nikoliv vázáno k
pozemkům bez ohledu na jejich vlastnictví
(RM 66-1139/2018-2022);
Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, a to s využitím postupu podle příslušných předpisů a metodických doporučení
Ministerstva vnitra ČR, aby s jednotlivými
nájemci (podle seznamu nájemců), kteří byli
omezeni ve výkonu podnikání vlivem Vládou
ČR vyhlášených omezení nouzového stavu,
byly uzavřeny příslušné dodatky k nájemním

▪

smlouvám o prominutí nájemného za měsíc
duben roku 2021, resp. dodatky ke smlouvám o užívání veřejného prostranství – nájmy
pozemků (v souboru výroků usnesení RM 661141/2018-2022);
panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, starostovi města Sedlčany, zaslat Krajskému úřadu
Středočeského kraje návrh města Sedlčany
na vyhlášení a vykonání opakovaného výběrového řízení na obsazení místa všeobecného praktického lékaře pro místo poskytování
zdravotních služeb ve městě Sedlčany (RM
66-1144/2018-2022).
Rada města Sedlčany zamítla:
s ohledem na vyhodnocení nákladů a výnosů
předpokládaného provozu Zimního stadionu
Sedlčany v letním období s negativním dopadem do výdajové strany schváleného rozpočtu
města Sedlčany na rok 2021 žádost o dřívější
zahájení zimní sezóny na uvedeném sportovišti. Termín připravenosti sportoviště na sportovní sezónu 2021 / 2022 bude stejný jako byl
v roce 2020 (RM 66-1143/2018-2022).

▪

▪

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 67/2018-2022 ZE DNE 21. ČERVENCE 2021
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 17. specifických
usnesení, a to v následném členění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady města Sedlčany ze dne 30. června 2021 (RM č. 66/2018-2022) a doplňující
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 671154/2018-2022);
přednesenou zprávu o stavu, výsledcích
hospodaření a plnění schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 ve znění
údajů za uplynulé období kalendářního
roku (I. – VI. / 2021) s tím, že rozpočtové
příjmy jsou ke dni účetní závěrky 30. června
2021 ve výši 110.055,79 tis. Kč, což představuje 57,19 % plnění schváleného rozpočtu
a rozpočtové výdaje (čerpání) jsou ke dni 30.
června 2021 ve výši 82.460,12 tis. Kč, což
představuje 43,66 % schváleného předpokladu rozpočtu (RM 67-1155/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti, mezi CETIN, a. s., se
sídlem Praha 9 – Libeň, Českomoravská

▪
▪

▪

2510/19 a městem Sedlčany, jako vlastníkem, jejímž předmětem je zřízení věcného
břemene na pozemcích v majetku města
Sedlčany parc. č. 1639/1 a parc. č. 1639/4
v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem umístění a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, tj.
HDPE trubky, mikrotrubičkový systém, optické kabely (tj. „Komunikační vedení a zařízení“). Věcně se jedná o připojení na novou
optickou síť pro Bytový dům Mastník v Sedlčanech, ulice Pod Potoky. Věcné břemeno
se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši
3 000,00 Kč bez DPH (RM 67-1156/20182022);
využití vyspecifikované části veřejného
prostranství na náměstí T. G. Masaryka
v Sedlčanech, a to dne 1. srpna 2021 v čase
od 13:00 hod. do 16:00 hod., kdy se bude
na tomto místě konat vystoupení hudební
kapely The Drops při příležitosti slavnostního otevření rekonstruovaného hotelu Vltavan, Sedlčany. V souladu s ustanovením čl.
7 odst. 2) písm. a) obecně závazné vyhlášky
města Sedlčany č. 5/2019, kterou se stanoví místní poplatek za užívání veřejného pro-

▪

stranství, se výše uvedená akce osvobozuje
od místního poplatku (RM 67-1158/20182022);
Rozpočtové opatření č. 1 / 2021 schváleného rozpočtu příspěvkové organizace
Základní umělecká škola Sedlčany (IČO
61904287), a to dle návrhu ředitelky subjektu ze dne 8. července 2021 (č. j.: MÚ-S/
MST/14012/2021). Touto rozpočtovou
změnou nedochází ke zvýšení ani snížení
schváleného rozpočtu organizace na rok
2021, pouze ke změnám uvnitř rozpočtu
s ohledem na důvodné potřeby příspěvkové organizace (RM 67-1160/2018-2022);
nový Platový výměr pro ředitelku Školní
jídelny 2. Základní školy Sedlčany, a to dle
předloženého návrhu s aplikací ode dne
1. července 2021 (RM 67-1162/2018-2022);
přijetí darů do vlastnictví Městské
knihovny Sedlčany, Kapitána Jaroše č. p.
482, 264 01 Sedlčany; IČO 71294694, které obdarovaný subjekt použije pro výkon
hlavní činnosti dle Zřizovací listiny. Celková
hodnota darů je 58.892,72 Kč (celkem 285
svazků, z toho 267 knih a 18 AV); (RM 671163/2018-2022);

▪

▪

▪
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▪ přijetí dotace z rozpočtu Středočeského

kraje ve výši podpory 99 318,00 Kč na rozšíření Městského monitorovacího kamerového systému o čtyři monitorovací (kamerové) body. Za tímto účelem bude uzavřena
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
a způsobu kontroly jejího využití, prostřednictvím které bude uvedená dotace poskytnuta ve prospěch příjemce, tj. města Sedlčany (RM 67-1168/2018-2022);
návrh paní Blanky Tauberové, ředitelky
Městské knihovny Sedlčany, příspěvkové organizace zřízené městem Sedlčany,
na vstup do Místního partnerství místní
akční skupiny, čímž se Městská knihovna
Sedlčany, se sídlem Kapitána Jaroše č. p.
482, 264 01 Sedlčany; IČO 71294694, a to
po procesu přijetí, stane partnerem MAS
Sedlčansko, o. p. s. k datu sjednaném v případně uzavřené Partnerské smlouvě (RM
67-1169/2018-2022);
na základě uplatněné Žádosti fyzické
osoby (podrobně uvedeno v příslušném
spisu vedeném na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí; č. j.: MÚ-S/
SOC/13432/2021, poskytnutí finančního
daru v max. výši 800,00 Kč/rok 2021/nemovitost, kde příjemcem je osoba splňující
kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu
zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za
komunální odpad. Dar bude vyplacen na
základě uzavřené Darovací smlouvy (RM
67-1170/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila:
v souladu s uzavřenou Smlouvou
o smlouvě budoucí kupní ze dne
26. září 2017 Zastupitelstvu města Sedlčany schválit uzavření Smlouvy kupní, jejímž
předmětem je výkup pozemků parc. č.
2555/4, druhem pozemku ostatní plocha,
způsobem využití ostatní komunikace,
o výměře 94 m2 a parc. č. 2555/3, druhem
pozemku ostatní plocha, způsobem využití manipulační plocha, o výměře 134 m2,
které byly odděleny z původního pozemku parc. č. 2555/1, vše v k. ú. a obci Sedlčany, v souladu s geometrickým plánem
č. 2766-467/2020 ze dne 28. září 2020, a to
za jednotkovou cenu 20,00 Kč/m2. Celkem
výměra 228 m2 za kupní cenu 4.560,00 Kč
(RM 67-1157/2018-2022).
Rada města Sedlčany zamítla:
v návaznosti na své usnesení č. RM 40710/2018-2022 ze dne 27. května 2020,
kterým schválila přidělení bytu velikostní
kategorie 0+1 (č. bytu 6/2. patro) v Domo-

▪

▪

▪

▪

vě s pečovatelskou službou Sedlčany, na
adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 173,
264 01 Sedlčany, stávajícím smluvním uživatelům, jejich žádost, a to na další (v pořadí již druhou) výměnu dříve přiděleného
bytu na adrese téhož bytového domu (RM
67-1159/2018-2022).
Rada města Sedlčany vydala:
v souladu s ustanovením § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, předchozí souhlas zřizovatele
příspěvkové organizace Základní umělecká
škola Sedlčany (IČO 61904287), podle návrhu ředitelky subjektu ze dne 8. července
2021 (č. j.: MÚ-S/MST/14012/2021), a to
k provedení převodu finančních prostředků
z Fondu rezerv příspěvkové organizace do
jejího Fondu investic částkou ve výši 354
400,00 Kč, a to za účelem zakoupení nového hudebního nástroje (pianino); (RM 671161/2018-2022);
souhlas s navrhovaným využitím prostředků Investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Sedlčany, se sídlem
Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany; IČO
70999058 (č. j.: MÚ-S/MST/14523/2021),
a to na nákup, dovoz a instalaci nových venkovních herních prvků a komponent (Prolézačka „Pejsek“; Zahradní věž; Zahradní domeček)
pro Centrální pracoviště MŠ Sedlčany, Šafaříkova, v celkové ceně nabídky za 201 598,10 Kč,
neboť stávající zařízení je značně opotřebené,
poškozené a dále za přiměřené náklady neopravitelné (RM 67-1164/2018-2022).

▪

▪

Rada města Sedlčany povolila:
závod „O pohár města Sedlčany“, pořádaný Kynologickým klubem Sedlčany, ZKO, se
sídlem Sedlčany č. p. 478, 264 01 Sedlčany,
který se uskuteční dne 11. září 2021 v areálu
Kynologického cvičiště Sedlčany a jeho okolí
se sponzorskou podporou města Sedlčany
propagačními předměty města a regionu,
a to za podmínky dodržení všech bezpečnostních předpisů pořadatelem závodu (RM
67-1165/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla:
v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v úplném a účinném
znění o výběru dodavatele stavebních prací
na akci s názvem „Oprava zpevněných ploch
a odvodnění při objektu 2. ZŠ Sedlčany“, kterým je S-B, s. r. o., IČO 25652362, a to podle
předložené a akceptované cenové nabídky
v hodnotě díla 487 369,00 Kč bez DPH, tj.
589 716,49 Kč vč. DPH (v souboru výroků
usnesení RM 67-1166/2018-2022);
pořídit vybavení pro stavbu s názvem
„Podpora infrastruktury pro neformální
vzdělávání v Centru Petrklíč, z. s.“ od následujících dodavatelů, tzn. sedací nábytek
od firmy IKEA Česká republika, s. r. o., IČO
27081052, za cenu 23 148,00 Kč vč. DPH;
pracovní vybavení od firmy AB-STORE,
s. r. o., IČO 28459423, za cenu 22 989,00
Kč vč. DPH a pracovní nábytek od dodavatele LBR Nalžovice, IČO 65592182, za cenu
6 655,00 Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 67-1167/2018-2022).

▪

▪

▪

Společný pokus Městské knihovny Sedlčany a Veterán klubu Sedlčany o rekord

NEJDELŠÍ LEPORELO S KOLONOU AUT
ANEB CO ŘÍKÁ AUTOMOBIL?

Podmínky rekordu (podoba leporela):
• 1 obrázek A4 (čtvrtka) na šířku = 1 auto (jakékoliv) s komiksovou bublinou. Auto musí
být vybarvené a mít alespoň naznačené okolí (pouze obrys nebude moci být uznán).
• Text v komiksové bublině „Co říká automobil?“: text může být vtipný, může to být
apel, může to být prosba auta; zvolání
může být směřováno k chodcům, k cyklistům, omluva směrem k ovzduší, planetě...
• Cíl: nasbírat co nejvíce obrázků tak, aby
leporelo bylo co nejdelší (pokus o zápis do
České knihy rekordů).
• Výsledek: výsledkem musí být leporelo
(do harmoniky slepené nebo svázané obrázky).
• Termín odevzdání: do 30. 9. 2021 do
knihovny (nejlépe odevzdávat průběžně).

RŮZNÉ

PŘÍJMENÍ
Příjmení je jedním ze základních znaků fyzické osoby, dalšími znaky jsou jméno a rodné číslo. Fyzická osoba je povinna užívat příjmení, které je zapsáno v matričním dokladu.
Veškeré změny příjmení jsou zaznamenány
v matričních knihách. Příjmení začala vznikat
v období středověku. Do této doby osoby
měly pouze křestní jméno. V matričních knihách ze 17. století lze ještě nalézt zápisy, kde
je zapsáno pouze křestní jméno. U jména se
dříve zpravidla zapisovalo jen povolání např.
formou „Jan, pekař“. Křestní jméno bylo hlavním a dlouho i jediným označením osoby.
Příjmení nabylo význam teprve, když bylo
potřeba přesně odlišit osoby a samotné
jméno již nestačilo. Příjmení vznikala několik
století. Nejdříve u šlechty a měšťanů, poté
u svobodných sedláků. Postupný vývoj společnosti vyžadoval přesnou identifikaci osoby,
čímž docházelo k ustalování příjmení. Dědičnost a neměnnost příjmení byla uzákoněna
v roce 1780. V tento rok dostaly příjmení
úplně všechny osoby, tedy i bezzemci, čeleď
i žebráci. V polovině 19. století byla provede-

na pravopisná reforma, která tvořila základ
pro pravidla českého pravopisu. Z příjmení
je možné vyčíst nejen proměny jazyka, ale
i společenské změny v životě národa. Ve středoevropských zemích se vyskytují příjmení
různého původu, což je zejména spojeno
s jazykovými i mimojazykovými aspekty, dále
též ovlivněno událostmi v historii (válečné
konflikty, živelné pohromy, kulturní události).
Příjmení mohou být i směšná nebo hanlivá
a přináší svému nositeli nepříjemné okamžiky, což nevylučuje ani to, že některý nositel je
naopak na toto příjmení hrdý. Největší skupinu příjmení tvoří příjmení vzniklá z osobních
jmen. Důvodem je, že osobní jméno bylo dříve jediným identifikátorem osoby. Příjmení
v této skupině lze rozčlenit podle původu osobních jmen na příjmení ze slovanských jmen, z
neslovanských – v našich podmínkách se jedná
hlavně o příjmení hebrejského, řeckého a latinského původu, další skupinu tvoří německá
příjmení, jejichž základ tvoří germánština.
Mgr. et Bc. Milena Barešová, vedoucí
Odboru vnitřních věcí, Městský úřad Sedlčany

SPORT
V SEDLČANECH
Fotbalové soutěže jsou, po minulém
vynechaném ročníku, již v plném proudu. Podrobné informace o rozlosování
a výsledcích najdete na: www.fotbal.
tatransedlcany.cz
Zimní stadion obnovuje svůj provoz
24. srpna po nepovedené minulé sezoně, kdy musel být přerušen provoz
kvůli Covidu. Do konce prázdnin bude
probíhat soustředění třech klubů, včetně sedlčanského oddílu TJ Tatran. Každoroční soutěž O pohár starosty města
začíná 4. září. Veřejné bruslení začíná
nedělí 29.8. Detailní informace včetně
obsazenosti ledové plochy naleznete
zde: www.stadionsedlcany.eu
Stadion Taverny s tartanovou atletickou dráhou a multifunkčním hřištěm je
v provozu nepřetržitě, k využití je již navíc nová betonová skateová U - rampa.
Vstup na stadiony je povolen pouze
tomu, kdo může prokázat bezinfekčnost na Covid-19.
Více na: www.arealysedlcany.cz

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
Zapojte se do úpravy dětských hřišť v našem městě. Přijít může opravdu kdokoliv! Rodiče
společně s dětmi, prarodiče, tetičky nebo prostě ten, kdo se bude chtít zapojit do aktivity,
kterou ocení nejen ti nejmenší. Smyslem celé akce je zlepšení vzhledu hracích prvků na
hřištích pro děti, a tím jim zpříjemnit trávení volného času. Veškeré potřeby pro natírání,
malování a zkrášlování zajistíme včetně ochranných pomůcek. Stačí, když přijdete v pracovním oděvu a s dobrou náladou. Po těžké práci na nás bude čekat odměna ve formě
opékání buřtů. Těšíme se na vás!
Ludmila Farová, manažer prevence kriminality a protidrogové prevence

Dětská hřiště

Pojďme společně vylepšit hřiště pro naše děti!
Záměrem aktivity je dostat do formy a atraktivního vzhledu houpačky, domečky, kolotoče a další
vybavení hřišť. Nebudeme nic opravovat, spravovat nebo vyměňovat.
Budeme natírat, malovat, zkrášlovat, ... (fantazii se meze nekladou).
Zpříjemníme dětem trávení volného času a užívání si dětských chvil plných barevných a originálních
prvků.

Barvy, štětce a další potřebné vybavení zajistíme.

Hřiště Za Nemocnicí

Hřiště Háječek

11. září 2021 v 9 hod.

18. září 2021 v 9 hod.

V případě dotazů se obracejte na manažera prevence kriminality:

tel.: 603 896 763

farova@mesto-sedlcany.cz

VÝZVA PRO RODIČE
TŘÍLETÝCH DĚTÍ
V rámci projektu S knížkou do života
dostává vaše děťátko motivační dárkové sady. První sadu jste obdrželi při
Vítání občánků na Městském úřadě
Sedlčany a někteří z vás při slavnosti
Setkání miminek v knihovně. V letošním roce Váš syn nebo dcera oslaví
třetí narozeniny. A právě v tomto období je pro vás připravená druhá motivační dárková sada, kterou dostanete
při slavnostním setkání nového klubu
Rosteme (3-6 let). Na toto setkání je
třeba se do 4. 9. 2021 přihlásit přímo
v Městské knihovně Sedlčany nebo na
telefonu: 725 826 122, 318 821 186
nebo na e-mailu: roskotova@knihovna-se.cz

KULTURNÍ
KALENDÁŘ
Ve čtvrtek 16. září od 19.30 hod. se v KDJS
uskuteční po delší době koncert královny
české country Věry Martinové a její kapely.

KDJS SEDLČANY
VÝSTAVY

MUZEUM
MUZEUM
KNIHOVNA

ZÁŘÍ 2021
Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MĚSTSKÉ MUZEUM

do 19.9 . VÝSTAVA „MARTIN DYRYNK 80”
od 23.9. VÝSTAVA „100 LET FOTBALU V SEDLČANECH”
2.9. - 6.10. VÝSTAVA „HISTORICKÁ ARCHITEKTURA OČIMA ONDŘEJE HLADÍKA”

DALŠÍ AKCE
ST 1.9. od 17 hod.
ČT 2.9. od 18 hod.
SO 4.9. od 20 hod.

HAJÁNEK
HISTORICKÁ ARCHITEKTURA OČIMA ONDŘEJE HLADÍKA
SVÉRÁZ ČESKÉHO RYBOLOVU

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

PO 6.9. od 17 hod.
ÚT 7.9. od 19.30 hod.
ČT 9.9. od 19.30 hod.
PÁ 10.9. od 16 hod.
PÁ 10.9. od 20 hod.
SO 11.9. od 13 hod.
SO 11.9. od 20 hod.
NE 12.9. od 15 hod.

KAMIL - MALÍŘ SNŮ
KONTRAMOMENT
NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY
PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
BOŽE, TY SEŠ HAJZL
NETRADIČNÍ SETKÁNÍ ČTENÁŘŮ A SPISOVATELŮ
MATKY
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ

................................. KŘEST AUDIOKNIHY
................................................... KONCERT
...................................... TRAVESTI SHOW
................................................... PRO DĚTI
.......................................................... KINO
................................... FOTBALOVÉ KLÁNÍ
.......................................................... KINO
.................................. PRO DĚTI A RODIČE

PO 13.9. od 10 hod.
ST 15.9. od 17 hod.
ČT 16.9. od 19.30 hod.
PÁ 17.9. od 13 hod.
PÁ 17.9. od 18 hod.
PÁ 17.9. od 20 hod.
SO 18.9. od 20 hod.

HOUBOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA
HAJÁNEK
VĚRA MARTINOVÁ - JUBILEUM TOUR
PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
JAPONŠTÍ DÉMONI VČERA A DNES
UBAL A ZMIZ
CHYBY

................................... PRO DĚTI A RODIČE
................................................... PRO DĚTI
................................................... KONCERT
................................................... PRO DĚTI
.............................................. PŘEDNÁŠKA
.......................................................... KINO
.......................................................... KINO

PO 20.9. od 10 hod.
ST 22.9. od 17 hod.
ST 22.9. od 19.30 hod.
ČT 23.9. od 18 hod.
ČT 23.9. od 19.30 hod.
SO 25.9. od 20 hod.

KULIHRÁŠEK
HAJÁNEK
GALAKONCERT ANDREA KALIVODOVÁ
100 LET FOTBALU V SEDLČANECH
BLÍZKÉ SETKÁNÍ... TENTOKRÁT S CYRILEM HÖSCHLEM
BÁBOVKY

................................... PRO DĚTI A RODIČE
................................................... PRO DĚTI
................................................... KONCERT
................................. VERNISÁŽ VÝSTAVY
..... PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE
.......................................................... KINO

ST 29.9. od 19.30 hod.

BOSÉ NOHY V PARKU

............................ PŘEDPLATNÉ DIVADLO

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program září 2021
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

Úterý 7. září od 19.30 hod.

KONCERT

Novou sezonu po vynucené dlouhé přestávce
zahájíme v divadelním sále koncertem

KONTRAMOMENT

KontraMoment je vokální a instrumentální projekt hudby převážně raného a vrcholného baroka, který vznikal ze společné
touhy v muzicírování a komunikaci v období pandemie.
Na programu budou skladby hudebních velikánů své doby,
kterými byli například skladatelé Monteverdi, Purcell, Caccini,
Handel, Vivaldi, Broschi či Frescobaldi.
Účinkují: Alžběta Vlčková - cello, Markéta Čechová - cembalo,
Jana Janků - barokní harfa, Vojtěch Kaděra - kontratenor.
Vstupné: dobrovolné.
Délka představení cca 65 minut + přestávka.

Čtvrtek 9. září od 19.30 hod.

TRAVESTI SHOW

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

NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY

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

Neděle 12. září od 15 hod.

POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší diváky jsme připravili muzikálovou pohádku Dany Bartůnkové
v provedení Metropolitního divadla Praha.

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ

…V ledovém království na konci světa žije zlá Sněhová královna, která má srdce z ledu. Jednoho dne,
když se prohání, jako mrazivá meluzína nad Královstvím slunce, zahlédne prince Kryštofa, který si
ze sněhu staví sněhuláka. Jeho mladší sestřičky Ella a Anna si z bratrovy nešikovnosti dělají legraci…
a tak, když mu Sněhová královna nabídne náruč stříbrného prachu a celé království z ledu, očarovaný Kryštof se nechá unést do jejího království. Jeho náhlé zmizení trápí obě sestřičky, které se ho
vydají se sněhulákem Olíkem hledat. Cestou zažijí mnohá dobrodružství a potkají se s pohádkovými
bytostmi, které nikdy předtím neviděly…
Vstupné: 90,- Kč. Délka představení cca 65 minut bez přestávky.

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program září 2021
Čtvrtek 16. září od 19.30 hod.

KONCERT

V roce 2020 Věra Martinová připravila se svou kapelou Meritum nový program a vydala album „Meritum“, které nahrávala
s oceňovaným hudebníkem Borisem Carloffem. Album obsahuje 11 původních českých písní (včetně duetu s Davidem
Stypkou) a jednu cover verzi Bez nebe ráj. Kolekce písní Meritum byla velmi pozitivně přijata hudebními kritiky a má velký
úspěch u posluchačů i návštěvníků koncertů.

Středa 22. září od 19.30 hod.

KONCERT

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

GALAKONCERT

Jeho hlavní protagonistkou bude vynikající česká pěvkyně

ANDREA TÖGEL KALIVODOVÁ

Jak název napovídá, jedná se o koncert připravený k životnímu
jubileu zpěvačky, které oslavila v roce 2020. Bohužel koncert
musel být dvakrát přesunut, a proto proběhne až v tomto termínu. Návštěvníci uslyší novinky a pochopitelně také největší
hity z bohatého repertoáru této skvělé zpěvačky.

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

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

Vstupné: 290,- až 420,- Kč.
Délka představení cca 85 minut + přestávka.

Po delší době přivítáme tuto zpívající královnu české country
na sedlčanském jevišti s novým pořadem

VĚRA MARTINOVÁ
– JUBILEUM TOUR

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program září 2021
Čtvrtek 23. září od 19.30 hod.

PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE

Jako první představení letošního předplatitelského cyklu se
uskuteční zajímavý pořad

BLÍZKÉ SETKÁNÍ
…TENTOKRÁT S CYRILEM
HÖSCHLEM

Pozvání moderátora a hudebníka Jiřího Holoubka do Sedlčan
přijal psychiatr Cyril Höschl.
Srdečně Vás zveme na večer s povídáním nejen o psychiatrii.
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.
Přijďte si poslechnout neotřelé, originální a poučné pohledy
na život, zdraví i společnost, které písničkami doprovodí člen
legendárního Spirituál kvintetu, oblíbený moderátor ČRo Dvojka a skvělý muzikant Jiří Holoubek
Účinkují: Cyril HÖSCHL a Jiří HOLOUBEK
Vstupné: 200,- Kč.
Délka představení je cca 75 minut + přestávka.

Středa 29. září od 19.30 hod.

PŘEDPLATNÉ DIVADLO

Letošní předplatitelský cyklus divadelních představení zahájíme hrou Neila Simona

BOSÉ NOHY V PARKU
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 Kateřiny Ivákové hrají:
Viktorie Bratterová - Anna KAMENÍKOVÁ (Linhartová)/ Karolína VÁGNEROVÁ, Pavel Bratter - Radúz MÁCHA, Ester Banksová - Veronika FREIMANOVÁ, Hektor Velasco - Rudolf HRUŠÍNSKÝ
Vstupné: 380,- Kč.
Délka představení je cca 110 minut + přestávka.

Cyril HÖSCHL

Jiří HOLOUBEK

PLÁNOVANÉ AKCE
NA ŘÍJEN 2021
ÚT 5.10. KONCERT UČITELŮ ZUŠ SEDLČANY
Koncert
ÚT 12.10. KDO NEPLÁČE NENÍ ČECH – L. PAVLÁSEK		
Zábavný pořad
NE 17.10. ŠTÍSTKO A POUPĚNKA
Pořad pro děti a rodiče
ÚT 19.10. COMMEDIA FINITA
Divadlo - předplatné
ÚT 26.10. 4-TET
		
Koncert

DÁLE PŘIPRAVUJEME
NA ROK 2021

J.A.NÁHLOVSKÝ + P. ŠTROS (zábavný pořad)
ŽIVÁ SLOVA JOSEFA SUKA (večer hudby a poezie)
RADŮZA (koncert)
MRAVNOST NADE VŠE (divadlo)
BLUE ORCHESTRA (koncert)
LEONA MACHÁLKOVÁ (koncert)
VÁNOČNÍ KONCERT …

KINO

SEDLČANY

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program září 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.

sobota 4. září ve 20 hod.

SVÉRÁZ ČESKÉHO RYBOLOVU

film Česko – dokument (2021), rež. I. Paternová Miloševičová, 77 min.
Parta šesti dobrosrdečných chlapů vyráží na dalekou cestu za rybami do Norska. Spojuje je dlouholeté přátelství a touha po mužském dobrodružství. Moře jim poskytuje svobodu a touha plnit si
své sny je žene vstříc kapitálnímu úlovku.
Vstupné 100 Kč. Nevhodné do 12 let.

sobota 18. září ve 20 hod.

CHYBY

film Česko/Slovensko – romance (2021), rež. J. Prušinovský,
99 min
Ema (P. Gajdošíková) je energická pětadvacetiletá prodavačka
v supermarketu na malém městě. Tomáš (J. Jankovský) je třicetiletý pokrývač žijící v nedaleké vesnici. Jedna noc, od které ani
jeden z nich nic zásadního nečekal, rychle přeroste ve vztah, lásku
a společné bydlení.
Vstupné 100 Kč. Do 15 let nepřístupné.

pátek 10. září ve 20 hod.

BOŽE, TY SEŠ HAJZL

film Belgie/Německo – komedie drama (2020), rež. A. Erkau, 98 min.
Co dělat, když zjistíte, že už vám v životě nezbývá tolik času? Budete jako chudinka brečet v koutě a čekat na zázrak, anebo to nejlepší z vašeho plánovaného života vměstnáte do těch posledních
dní? Šestnáctiletá Steffi má jasno. Inspirováno skutečným příběhem.
Vstupné 100 Kč. Nevhodné do 12 let.
sobota 11. září ve 20 hod.

MATKY

film Česko – romantická komedie (2021), rež. V. Moravec,
95 min.
Hereckými hvězdami obsazená komedie o tom, jaké to opravdu je
být v dnešní době mámou malých dětí a k tomu současně ženou,
partnerkou a kamarádkou. Zkrátka, jak být matkou a nezbláznit se
z toho. Hrají H. Vágnerová, P. Hřebíčková, S. Nováková, G. Marcinková a další.
Vstupné 130 Kč. Nevhodné do 12 let.
pátek 17. září ve 20 hod.

UBAL A ZMIZ

film Česko – komedie/krimi (2021), rež. A. Hobzík, 99 min.
V průběhu jednoho dne, jedné šílené noci a v jednom městě se
odehrává komedie Ubal a zmiz. Tři kamarádi, Mireček (M. Ruml),
Vilém (J. Gregor) a Dužan (Duy Anh Tran), si přivydělávají pěstováním a prodejem kvalitní trávy. A dostanou nabídku, která se
neodmítá: prodat kompletní úrodu za jednu noc.
Vstupné 100 Kč. Nevhodné do 12 let.

sobota 25. září ve 20 hod.

BÁBOVKY

film Česko – komedie/drama (2020), rež. R. Havlík, 97 min.
Film natočený podle knižního bestselleru spisovatelky Radky
Třeštíkové vypráví o tom, že všichni jsme propojení a díky tomu
i malé věci dokážou někdy otřást světem. Bábovky mapují současné partnerské i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace
z každodenního života, které zná každý z nás. V hlavních postavách příběhu se představí O. Vetchý, L. Vlasáková, J. Plodková, M.
Taclík, B. Poláková, T. Pauhofová, B. Cmuntová a další.
Vstupné 110 Kč. Do 12 let nevhodné.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 30. září ve 20 hod
Po dlouhé covidové odmlce bude v nové sezoně zahájena činnost Filmového klubu. Protože v době uzávěrky ještě nebyl vybrán film pro první projekci v nové sezoně, tak prosím sledujte
web, vývěsky a FB. Ihned po vybrání nového titulu budete informováni.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program září 2021
Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 186, 725 826 122
www.knihovna-se.cz, mek@knihovna-se.cz
Otevírací doba:
P0 - ST 9 - 18 hod., ČT zavřeno,
PÁ 9 - 20 hod., SO 9 - 12 hod.

od 2.9. - 6.10.2021

pondělí 6.9.2021 v 17 hod.

VÝSTAVA

KŘEST KNIHY

HISTORICKÁ ARCHITEKTURA
OČIMA ONDŘEJE HLADÍKA
Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od
2. 9. 2021 do 6. 10. 2021. Vernisáž se uskuteční v prostorách knihovny 2. 9. 2021 od 18.00 hod.. Na vernisáži zahraje
kapela HRST.
Kreslíř a historik, který je žákem sochaře a pedagoga Jana Řeřichy, zaměřený na architekturu, a především památky České
republiky. Přesto mezi jeho pracemi nalezneme i nejedno zahraniční téma, k němuž patří mimo jiné objekty zařazené do
seznamu Světového dědictví UNESCO.
Nejčastějším tématem jsou však naše hrady či zříceniny, pražská zákoutí a v neposlední řadě také dnes již neexistující objekty. Mnohdy se proto nejedná o současný stav zobrazovaných
staveb, ale zpracování podle starých, nekvalitních fotografií,
odhalující jejich podobu v předchozích desetiletích. Velkou inspiraci přinášejí historické grafiky a kresby od umělců jako byl
například Václav Hollar (český barokní rytec a kreslíř působící
v 17. století působící v Německu, Nizozemí i Anglii), s nimiž je
autor dobře obeznámen a obdivuje je vlastně již od dětství.
Vystavované kresby jsou zpracovány kombinovanou technikou,
kdy základ tvoří perokresba obvykle doplněná tužkou, v některých případech i akvarelem. Výjimku představuje jediná perokresbová koláž vytvořená ze starých vyřazených kancelářských
desek, kterým chtěl autor vdechnout nový život. Reflektoval
tak současnou aktuálnost ekologických témat, k nimž bezpochyby patří i druhotné využití zdánlivě nepotřebných věcí.
Všechny nové kresby jsou pravidelně zveřejňovány na sociálních sítích.
Facebook: Ondra Hladík kresby
Instagram: ondra_hladík_art
Kontaktní email: oh.kresby@gmail.com

KAMIL – MALÍŘ SNŮ

– křest audioknihy Markéty Vítkové
Pokřtíme audioknihu pro děti o našem malíři, ilustrátorovi
a grafikovi Kamilovi Lhotákovi. Hrdina knihy, malý Vašík, se setká s jeho obrazy na výstavě v Obecním domě v Praze, kam
ho vezme jeho milovaný dědeček. Děda vnukovi prozradí, že
obrazy pana Lhotáka jsou kouzelné. Vašík jich má plnou hlavu
a v noci se dějí věci! Dostane se postupně do šesti obrazů
a zažije v nich různá klučičí dobrodružství. Některá i po boku
malého Kamila, se kterým se skamarádí.
Audioknihu namluvil a nazpíval herec Petr Stach, pro jehož
hlas byly příběhy jako stvořené.
Pozvání na křest přijali všichni, kteří se na vzniku knihy podíleli.
Ema Zámečníková, autorka scénáře a textu písní, Josef Zámečník, autor hudby a masteringu a interpret knihy Petr Stach.
Křtem této knihy zahájíme v Sedlčanech projekt, který byl
o rok odložen a nese
název Kamil Lhoták
– malíř snů. Školy si
zasoutěží, v knihovně si užijí připravené programy. Na
jaře příštího roku se
pokocháme obrazy
i ilustracemi Kamila
Lhotáka na výstavách.

NETRADIČNÍ SETKÁNÍ
ČTENÁŘŮ A SPISOVATELŮ

Sobota 11. 9. 2021 od 13 hod. na stadionu Tatran Sedlčany
Fotbálek aneb Loučení s létem posedmnácté
– již posedmnácté se setkají ryze amatérské
a sportem příliš „nepolíbené“ týmy.
Na závěr dlouhodobé soutěže pro děti, která se jmenuje Čtenářská liga, se uskuteční fotbalové klání na sedlčanském stadionu (spisovatelé a ilustrátoři versus účastníci ligy), na které
se určitě přijďte podívat. Bojuje se již tradičně o dort ve tvaru
hřiště, o který se rovným dílem nakonec dělí vítězové i poražení. Osmnáctý ročník Čtenářské ligy startuje v říjnu!

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Zápis do základního kurzu se koná v knihovně od 6. 9. 2021 do
18. 9. 2021. Kurz bude otevřen pouze po naplnění a je určen
pro všechny generace.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program září 2021

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 uskuteční v sobotu 2. 10. 2021 od 9 hod.
Patchworkový klub: první schůzka po prázdninách se uskuteční 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 začínající čtenáře. Klub pracuje zdarma. Přihlašujte se v knihovně u paní Roškotové. V tomto klubu je počet míst omezen.

pátek 17.9.2021 v 18 hod.
PŘEDNÁŠKA

JAPONŠTÍ DÉMONI VČERA A DNES

Japonsko je někdy nazýváno „zemí sta božstev“ a místní pověsti představují pro Evropana fascinující čtivo. Spolu s tradicemi tzv. lidového náboženství, na západě známém hlavně díky
pestrobarevným festivalům oslavujícím nejrůznější božstva, se
zdejší kultura jeví stejnou měrou jako udivující, tak i podivná.
Japonské ostrovy jsou však domovem nejen bytostí, které člověku pomohou, ale i těch, které uškodí – démonů a příšerek
všemožných barev a tvarů. Mnohým z nich se díky moderním
médiím daří i v současné populární kultuře.
Pojďme si pár z nich představit a nahlédnout tak do mytologie
(a trochu i do historie) země, která se díky svým odlišnostem
v myšlení, oblékání i kultuře zdá být téměř cizím světem.
O přednášejícím:
Anna Štefanová je studentkou posledního ročníku magisterského studia univerzity Pardubice, v oboru religionistika.
V rámci své výzkumné činnosti se zaměřuje především na východní náboženské tradice, jakými jsou například buddhismus
nebo japonské šintó. Zájem o japonské „lidové náboženství“
ovlivnil i téma její diplomové práce, která se zabývá démony,
a především pak změnou jejich chápání s nástupem modernity
a jejich zobrazováním v současné pop-kultuře.

KVÍZOVÁNÍ

KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY
PRO DOSPĚLÉ

Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit vědomostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc máme naplánované jedno téma z oblasti literární nebo jazykové. Na konci
měsíce losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří získávají malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce rády
zodpovíme v knihovně.
Téma měsíce září: Najděte ve větách jednoslovné názvy knih.

PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

HAJÁNEK
Středa 1. 9. 2021 od 17 hod.
Středa 15. 9. 2021 od 17 hod.
Středa 22. 9. 2021 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém se začteme do knih Zuzany Pospíšilové Příhody veselých prvňáčků, Hurá do školy a Kouzelná třída.
Píšu, píšeš, píšeme
Pátek 10. 9. 2021 od 16 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žákem 2. stupně základní školy? Chceš se podělit o své zkušenosti a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď!
Pátek 17. 9. 2021 od 13 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žákem 1. stupně základní školy? Chceš se podělit o své zkušenosti a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď!
KLÍČÍME (0-3 roky) – Dopolední programy pro rodiny s dětmi
Pondělí 13. 9. 2021 od 10 hod.
Houbová výtvarná dílna
Pondělí 20. 9. 2021 od 10 hod.
Kulihrášek
Program pro rodiny s menšími dětmi motivovaný stejnojmennou knihou Márie Ďuřičkové. Zvesela vykročíme společně
s Kulihráškem do pohádkového příběhu. Kromě písniček, her
a velkého dobrodružství nás čeká setkání s krásnými ilustracemi Vladimíra Krále.

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.
Téma semestru: Architekti italského baroka.
Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze.
Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

Informace závěrem

Další z rekordů:

PŮJDETE DO TOHO OPĚT S NÁMI?

Čas neúprosně utíká a my již popatnácté připravujeme Den pro
dětskou knihu a s ním i letošní rekord. Celá akce se uskuteční
v sobotu 27. 11. 2021 v odpoledních hodinách na sedlčanském
náměstí. Tentokrát jsme pro vás spolu s Agenturou Dobrý den
připravili opravdu vánoční téma rekordu. Jaké je?
Nejvíce lidí s koledou. Koleda bude uznána v jakémkoliv provedení (v knize, zpěvníku, učebnici, notovém záznamu, na perníku, originálním CD, LP, na kazetě…, z nichž bude patrné, že
koledu obsahují). Upřednostňujeme starší, historické exempláře. U současných textů je podmínkou předložení celého znění
v češtině (pouze jedna sloka koledy nebude moci být uznána).
Pokud vás zajímají certifikáty, které jsme do této doby společně získali, můžete si je prohlédnout ve studovně sedlčanské
knihovny.

MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY - program září 2021
Tyršova 136
264 01 Sedlčany
tel./fax: 318 821 240
www.muzeum-sedlcany.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.

do neděle 19. září

od čtvrtka 23. září

VÝSTAVA

VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany vás zve na výstavu

MARTIN DYRYNK 80

Připravili jsme pro vás výstavu 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.

Městské muzeum Sedlčany a TJ Tatran Sedlčany
pořádají výstavu

„100 LET FOTBALU

V SEDLČANECH“

Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 23. září 2021 v 18 hodin.
Výstava představí veřejnosti 100 let fotbalu v Sedlčanech, především období 1971–2021. Jejím cílem bude zmapovat práci
a činnost členů fotbalového oddílu a připomenout úspěchy
dosažené fotbalisty Tatranu Sedlčany.
Na výstavě budou k vidění dochované materiály, např. fotografie, získané poháry nebo historické dresy.
Výstavu můžete navštívit do neděle 21. listopadu 2021.

výstava grafických prací
k nedožitým 80tinám

Městské muzeum Sedlčany

vernisáž 31. srpna 2021 v 18 hodin | do 19. září 2021

Připravujeme:

KOSTÝMOVANÝ KONCERT hudby z 13.–17. století.
Olga Šafrová zahraje a zazpívá s celou svou
muzikantskou rodinou. Koncert se koná v pátek
8. října, lístky budou v prodeji v recepci muzea.
Nová kniha 100 let fotbalu v Sedlčanech
(především období 1971 - 2021) můžete zakoupit
v Městském muzeu Sedlčany. Kniha mapuje činost
fotbalového oddílu ve zmíněném období.
Hudební večer při svíčkách s „PRVNÍ KÁVOU“
– polovina měsíce října.

Ve státní svátek v ÚTERÝ 28. září
máme OTEVŘENO od 9 do 16 hodin.

HISTORIE

Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové
1960–1961
Škola měla v tomto roce 28 tříd, do družiny bylo přihlášeno asi 150 žáků, ve školní
jídelně se stravovalo 360 žáků. Výchovná a vyučovací činnost byla spjata se 40.
výročím založení KSČ. Ve škole proběhly
besedy se zasloužilými členy strany, zakončením oslav byla slavnostní květnová akademie, kterou s dětmi připravili s. Hölzel,
Faktor a Čížková.
Školní rok začínal tak, jako nikdy předtím. Každé dítě mělo na svém stole připraveny školní potřeby a pomůcky, které
věnoval dětem náš stát. Jen pro naši školu
bylo zakoupeno za 70 000 Kčs pomůcek.
1961–1962
V tomto školním roce měla škola
28 tříd, 3 oddělení školní družiny a 1 oddělení školního klubu. Škola měla 1 000 žáků.
Značné narušení školní práce způsobily
prodloužené pololetní prázdniny (29. 1. –
17. 2. – chřipková epidemie.)
Maturitu udělalo z 29 žáků 13 žáků s vyznamenáním.
Veliká a mnohostranná byla účast v STM.

Do krajského kola postoupilo 27 dětí, do
ústředního kola ve zpěvu žákyně Vendulka
Vystydová z 1. ročníku a recitační soubor
SVVŠ vedený s. Hölzlem.

V únoru byla dána do provozu nová
tělocvična, což vzbudilo nebývalý zájem
o tělovýchovu a sport.

Základní škola s tělocvičnou a dostavbou (1961).

KUBÍK
Tak se říkalo pouzdru na brousek. Při práci s kosou bylo třeba ji neustále přiostřovat.
To platilo zvláště dříve, kdy kosy nebyly
z kvalitní oceli a rychle se tupily. Již Keltové
ostřili své malé kosy tak, že po nich přejížděli plochým kamenem. Tento jednoduchý
způsob se udržel až do současnosti, jen
s tím rozdílem, že se dnes brousky zhotovují z karborundových materiálů (na trhu se
objevily v 19. století). Spotřeba kamenných
brousků bývala kdysi velká, proto je také
profese brouskaře doložena už ve středověku. Aby bylo možno s kamenným brouskem efektivně pracovat, musel být vlhký,
a proto ho měl sekáč uložený v pouzdře s vodou. Tato pouzdra měla různé lidové názvy,
z nichž nejčastější byl právě kubík (dále
např. klbík, krbík, kloub nebo korbelík, jinde zase toulec, roh a podobně). Kubíky
se zhotovovaly z rohů skotu – dutý vnitřek
se vyčistil a u horního okraje se vyvrtaly otvory, jimiž se protáhl provázek na upevnění
k opasku, později se místo provázku používal malý kovový háček. Muzeum uchovává
několik exemplářů dlabaných či soustružených ze dřeva, v 19. století se objevily

i plechové. Kubík míval na spodku špičku
nebo hrot – to proto, aby ho mohl sekáč
zabodnout do země a voda se nevylila, když
si chtěl sednout a odpočinout si.
Zdroj:
Vondrušková Alena. Jařmo, parkán, trdlice.
Praha : Grada, 2011.
-pž-

Dřevěné kubíky s háčky k zavěšení, jeden
s výraznou špičkou.

Není divu, že se pouzdru na brousek říkalo také roh, když se nejčastěji z rohu
vyráběl.

HVĚZDÁRNA / VÝROČÍ

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH
Večerní obloha v září má bohatou nabídku nejrůznějších objektů pozorovatelných
pouhým okem, která se rozrůstá využijeme-li dalekohled hvězdárny.
Na tmavé obloze nerušené svitem Měsíce
nebo oblačností snadno rozlišíme pás Mléčné dráhy, který vyrůstá v souhvězdí Střelce
nad jihozápadním obzorem a přes zenit
s výrazným souhvězdím Labutě končí nad
severovýchodním obzorem s dominantním
souhvězdím Perseem.
Pro prosté oko jsou snadno k nalezení
nejjasnější hvězdy, a to zapadající Arcturus
v Pastýři, Capella ve Vozkovi v blízkosti severního obzoru a Vega ve vrcholící Lyře
poblíž Labutě. Prvé dvě jasné hvězdy vlivem ohybu světla nízko nad obzorem jsou
nápadné barevným blikáním. To se netýká
Vegy neboť její světlo přicházející atmosférou téměř svisle není výrazně ovlivněno lomem ve vrstvách vzduchu.
Dalekohled hvězdárny s ohniskovou vzdáleností 3 metry umožňuje spatřit jinak oku
skryté objekty. Zejména kulové hvězdokupy v souhvězdích Herkula a Pegasa, galaxie
v Andromedě a sousedním Trojúhelníku nad
východním obzorem a galaxie v okolí Velkého vozu nad severozápadním obzorem.
Další skupinou pro teleskopické sledování
jsou planetární mlhoviny v souhvězdí Lyry
a v Lištičce v okolí zenitu.

Večerní obloha poskytne velký výběr planet. Brzy zapadající Venuši coby Večernici
vystřídají nad jižním obzorem Saturn s Jupiterem. Jako velmi malé kotoučky spatříme
dalekohledem i Neptun a později v noci
Uran.
Pro první návštěvu hvězdárny je vhodné
vybrat den, kdy na obloze pobývá Měsíc
a to nejlépe jako úzký srpek nebo první
čtvrť. Při zvětšení 75x vyniknou na rozhraní
světla a stínu reliéfy pohoří a valů kráterů.
Větší zvětšení až 240x odhalí detaily osvětlených vrcholků kopců, malých kráterů jejichž dna spočívají ve tmě a jednotlivé hory
na rovinách vrhající dlouhé stíny.
Vložený obrázek představuje hlavní
čočkový dalekohled pro vizuální sledování
objektů a další dva zrcadlové dalekohledy
sloužící k pořizování snímků sledovaných
objektů. Snímky z CCD kamer u těchto dalekohledů umožňují bezprostředně porovnat
okem sledovaný objekt s podrobnostmi na
snímku.

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 případně nejasných podmínek,
volat 777 285 444.
Měsíc – Na večerní obloze v pátek nebo
sobotu 10., 11., 17. a 18. září. Po úplňku
pak 24. a 25. září.
Planety – Venuše nad jihozápadním obzorem. Jupiter, Saturn a Neptun po většinu
noci.
Ostatní objekty – Galaxie, kulové hvězdokupy, mlhoviny otevřené hvězdokupy
a další.
Pro organizované návštěvy je možné
dohodnout jiný den než pravidelný pátek
nebo sobotu na telefonu 777 285 444.
František Lomoz

VÝROČÍ OSOBNOSTÍ
Josef Poustka (* 3. září 1876 - † 16. prosince 1946)
Dne 3. září uplyne 145 let od narození hodináře a později
starosty našeho města Josefa Poustky. Josef Poustka se narodil
v Sedlčanech, kde absolvoval místní obecnou školu a následně se
v Linci vyučil hodinářem. V letech 1891 až 1896 postupně vystřídal několik míst (pracoval mimo jiné u hodináře Otakara Šťastného na Václavském náměstí v Praze a poté nastoupil do hodinářské
školy v Karlsteine nad Dyjí v Dolních Rakousích).
Jako příslušník živnostenské
strany byl v letech 1923 - 27
starostou města Sedlčany. Za
jeho působení byla provedena
elektrifikace města, či byl postaven úřednický dům. Byl též
posledním předsedou místní
dráhy Sedlčany - Olbramovice,
která byla za něho zestátněna
a zaveden zde motorový vlak. Pracoval v mnoha kulturních spolcích
- v okresním muzeu, spolku divadelních ochotníků, spolku turistů
atd. Jako člověk se širokým kul-

turně – společenským rozhledem byl osobním přítelem hudebního skladatele Josefa Suka a v těžkých protektorátních časech se
zasloužil o zachování sbírek sedlčanského muzea, když je převážel
do Kamýku nad Vltavou. Josef Poustka zemřel 16. prosince roku
1946 ve věku sedmdesáti let.

SDRUŽENÍ OBCÍ SEDLČANSKA / TOULAVA, o.p.s.
Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
děti se rozloučily s prázdninami, my dospěláci se ohlížíme po prožitých letních dovolených plných zážitků a doufám,
že i odpočinku. Někteří z nás se na dovolenou možná ještě těší, proto jsem se rozhodla, že na této stránce budu psát
spíše odpočinkově. Ohlédnu se za tím, co se za poslední dva měsíce od mého článku v červnové Radnice uskutečnilo.
Pro zpříjemnění září, vás pozvu na Farmářský trh v Sedlčanech a do turistické oblasti Toulava, konkrétně do města
Tábor na 30. Táborská setkání.

OHLÉDNUTÍ

12. 6. proběhl první
farmářský trh v letošním
roce, sedlčanské náměstí zaplnilo 22 prodejců. Nejvíce se nakupovalo
u stánků s trvalkami pana Antropiuse, s bramborami od Švagrů a s pečivem z pekárny Branka.

25. 6. 2021 jsme slavnostně otevřeli cyklostezku Sedlčany-Prčice (Krčínova cyklostezka), bohužel nám (opravdu hodně) nepřálo

počasí, takže program pro děti využilo pouze
pár statečných cyklistů.

Stolní kalendář Sdružení obcí Sedlčanska
Koncem září si budete moci zakoupit na informačních
centrech v muzeu a obecních úřadech další z řady stolních kalendářů, které vydává Sdružení obcí Sedlčanska již
řadu let. Fotografie zachycují různá témata z celého území
24 měst a obcí Sedlčanska, které fotí Milan Dlouhý. Tématem letošního kalendáře jsou zajímavé stavby Sedlčanska,
jako „bonus“ v kalendáři naleznete významné akce, poutě
a posvícení. Cena bude obdobná, jako v přechozích letech.

OHLÉDNUTÍ

26. 6. 2021 proběhl
3. ročník charitativní
cyklojízdy Na kole dětem Toulavou
Tento projekt je zaměřen na onkologicky
nemocné děti. Hlavním organizátorem akce
je pan Jakub Kachlík z Olbramovic, jehož syn
Toník v pěti letech onemocněl leukémií. Díky
velké pomoci lékařů a sester z motolské ne-

Těším se na vás v dalším čísle Radnice.		

POZVÁNKA

18. 9. 2021 - druhý farmářský trh

mocnice jsme mohli Toníka přivítat na sedlčanském náměstí. Předali jsme mu malé dárky a popřáli mu pevné zdraví, aby již mohl žít
tak, jako jeho zdraví vrstevníci.
V čele pelotonu samozřejmě nechyběl několikanásobný mistr světa na vysokém kole,
účastník nejtěžších cyklotour Tour de France,
Giro ď Italia, Vuelty a dalších – Josef Zimovčák.
Obrovské díky všem, kteří se akce zúčastnili
jako cyklisté v pelotonu, ale i těm, kteří jen
přišli a přispěli – DĚKUJI.

POZVÁNKA

10. – 12. září 2021 se uskuteční 30. Táborská setkání – mezinárodní historický festival - na oslavu jubilea je pro návštěvníky
připraven bohatý program - koncerty Hradišťanu, Anety Langerové a Dashy a sólistů
Moondance Orchestra, speciální ohňová
show, ohňostroj nad Jordánem, Táborské
tržiště, tajemná Ulička podsvětím, Středověký špitál, Stezka malého práčete, Dětský
plácek, hudební Pintovka a mnoho dalšího.
Více informací na: https://taborskasetkani.eu

		

Štěpánka Barešová

☺

VOLBY

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
V souladu s rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 28. prosince 2020 o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020
Sb. a učiněným na základě čl. 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona
č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle ustanovení § 1 odst.
3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění zákona
č. 204/2000 Sb., oznamuji:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
• v pátek dne 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a
• v sobotu dne 9. října 2021 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb:
• Ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v administrativní budově Městského úřadu Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, Sedlčany, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: ulice Církvičská, 28. října, Zahradní, Švermova,
Havlíčkova, Kapitána Jaroše, Šafaříkova, náměstí T. G. Masaryka,
Novoměstské náměstí a Kňovická;
• Ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově Městského muzea Sedlčany, Tyršova č. p. 136, pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ulice Za Nemocnicí, Sukovo náměstí, Novoměstská, Příční, Žižkova, Jateční, Lidická, HusoINZERCE

va, Kodicillova, Nademlýnská, U Roudného, Hasičská a Ořechová;
• Ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v budově Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech, klubovna č. 29, Havlíčkova č. p.
514, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ulice Na Stínadlech, Na Severním sídlišti, Pod Hřbitovem, U Kulturního domu, U Školky, U Háječku, Profesora Plavce pouze č. p. 1273,
Amerických letců, Balabánova, Manželů Rebcových, Pešatova a graficky vymezená část ulice Příčovská;
• Ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v budově Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech, “Červený salonek”, Havlíčkova
č. p. 514, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ulice Na Potůčku, Na Severním sídlišti I. II. III. Profesora Plavce
a graficky vymezená část ulice Příčovská;
• Ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v budově Domova
Sedlčany (bývalý Domov pro seniory), U Kulturního domu č. p. 746,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: pro
voliče z Domova Sedlčany;
• Ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost v budově Domova
mládeže při Středním odborném učilišti Sedlčany, Petra Bezruče č. p.
1305, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ulice Petra Bezruče, Pod Pilami, Pod Cihelným vrchem, Dělnická, Olbrachtova, Seifertova, Podélná, Příkrá, Víta Nejedlého, Sokolovská,
Západní, Jižní Svah a Ke Hvězdárně;
• Ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost v budově 1. základ-

VOLBY / SPORT

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
ní školy Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68, pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ulice Sedlecká, K Cihelně, Děkana Bučila, Baxova, Pod Potoky, Růžová, Karla Hynka Máchy, Sadová,
Primáře Kareše, Tyršova, část Nádražní (č. p. 84, č. p. 85, č. p. 86,
č. p. 91, č. p. 92, č. p. 94, č. p. 95, č. p. 98, č. p. 106, č. p. 108, č. p.
110, č. p. 113 a č. p. 295), Komenského náměstí, Podsadová, Luční,
Obchodní, Votická a Příbramská;
• Ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost v administrativní budově Městského úřadu Sedlčany, Nádražní č. p. 336, pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ulice Nad Přehradou, Pod
Strojírnami, Etropolská, Konečná, Na Vyhlídce, Na Skalách, Na Červeném Hrádku, Průběžná, Potoční, Lhotecká, Strojírenská, Vítěžská, Zberazská, Vítěž, část Nádražní (č. p. 101, č. p. 377 č. p. 902, č. p. 903, č. p.
904, č. p. 906, č. p. 908, č. p. 912, č. p. 914, č. p. 915, č. p. 917, č. p. 918,
č. p. 919, č. p. 920, č. p. 921, č. p. 924, č. p. 925, č. p. 929), Na Morávce,
Pod Lesíkem a Hermovo pole;
• Ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost v budově pohostinství
(RD s pohostinstvím), Solopysky č. p. 28, pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Sedlčany, místní část (osada) Solopysky;
• Ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost v budově hasičské
zbrojnice Třebnice č. p. 59 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Sedlčany, místní část (osada) Třebnice a Štileček;
• Ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost v budově města Sedlčany, Libíň č. p. 6, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Sedlčany, místní část (osada) Libíň, Doubravice
a Ústupenice;
• Ve volebním okrsku č. 12 je volební místnost v budově města Sedlčany, Sestrouň č. p. 10, pro voliče, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Sedlčany, místní část (osada) Sestrouň, Zberaz a Hradišťko;
• Ve volebním okrsku č. 13 je volební místnost v budově města Sedlčany, Oříkov č. p. 37, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Sedlčany, místní část (osada) Oříkov.
3. Prokázání totožnosti:
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže
volič platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem České republiky.

Podle nového zákona o občanských průkazech nebude možné vydat
ve zrychleném režimu občanský průkaz bez strojově čitelných údajů pro
účely výkonu volebního práva s dobou platnosti 30 dnů.
4. Distribuce hlasovacích lístků:
Každému voliči budou dodány tři dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise
vydá nové hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.
5. Hlasování mimo volební místnost:
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů,
obecní úřad (Městský úřad Sedlčany); paní Monika Peštová, DiS.,
e-mail: pestova@mesto-sedlcany.cz a paní Dana Čížková, e-mail:
cizkova@mesto-sedlcany.cz) a v den hlasování okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla volební komise
zřízena.
6. Zvláštní způsoby hlasování:
Zvláštní způsoby hlasování se použijí, bude-li ke dni 15. září 2021 trvat
stav pandemické pohotovosti nebo nouzový stav vyhlášený alespoň pro
část území ČR z důvodu ohrožení zdraví šířením onemocnění covid-19.
• Hlasování v drive-in
Tato volební stanoviště budou zřízena v každém okresu. Stanoviště
budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla. Hlasovat může
volič ve středu ve volebním týdnu od 8:00 hod. do 15:00 hod., a to
výlučně z motorového vozidla.
• Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno
Pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavření zařízení na svém
území, příslušný krajský úřad do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Hlasování bude od čtvrtka volebního týdne od 8:00 hod. do pátku
volebního týdne do 18:00 hod.
• Hlasování do zvláštní přenosné schránky
Pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít „drive-in”
hlasování, může telefonicky požádat o příjezd speciální volební komise
v ochranných prostředcích, a to do čtvrtka volebního týdne do 20:00
hod. Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky probíhá od pátku
volebního týdne od 8:00 hod. do soboty volebního týdne do 14:00 hod.
Veškeré informace o tématu „Volby do PS Parlamentu ČR“ jsou průběžně zveřejňovány na www stránkách města, a to v příslušné sekci.
Ing. Miroslav Hölzel, starosta města

ZAČNĚTE NOVÝ ŠKOLNÍ ROK S BOJOVÝM UMĚNÍM TAEKWON-DO!
Největší škola taekwon-do v ČR Ge-Baek
Hosin Sool vstupuje do nové sezóny! Přijďte si námi zacvičit tradiční korejské bojové
umění taekwon-do, jako nováčci zaplatíte
1000 KČ a budete moct cvičit až půl roku! Již
několik let po sobě se nám podařilo obhájit
celkové vítězství Mistrovství České republiky a patříme do nejlepšího STM v ČR.
Máme nejrozsáhlejší nabídku tréninků
po Čechách i na Moravě. Při trénincích
dbáme na originální hodnoty bojových
umění, kterými jsou zdvořilost, čestnost,
vytrvalost a sebeovládání. Naše škola je ve-

dena pod dohledem velmistra Hwang Ho
Yonga. Kromě taekwon-do si v naší škole
můžete vyzkoušet i jiná bojová umění, jimiž
jsou taekkyon a hopae sool, vyučujeme je
jako jediní v republice, cvičíme také cestu
korejského meče Haidong Gumdo, filipínské tyče FMA a systém tlaků na citlivé body
Kyusho.
Přihlásit se můžete po celý rok v SOU
Sedlčany, Petra Bezruče 364. Zkoušky na
vyšší pásek i výbavu (dobok, lapa, chrániče)
získáte zdarma jen u nás. Pro bližší informace navštivte náš web na tkd.cz.

Neváhejte a přidejte se k nám těšíme se
na nové členy.
Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool

ŠKOLSTVÍ

LETNÍ KEMP NA 1. ZŠ SEDLČANY
Naše škola získala již druhým rokem dotaci na realizaci Letního kempu pro děti od AŠSK. Tohoto Letního kempu se zúčastnilo
31 dětí. Účastníci kempů neplatí v souladu s podmínkami výzvy
žádné poplatky, jejich účast je hrazena v rámci projektu.
Celý týden byl zaměřen na poznávání Sedlčan a okolí. Děti besedovaly s Městskou policií, navštívily Polesí Svatý Jan, BOBO Vorači-

ce a zámek Vrchotovy Janovice. Zahrály si spoustu zajímavých her
a soutěží, na své si přišli i sportovci.
Jako vzpomínku na Letní kemp si všichni odnášeli vlastnoručně
malované tričko, pamětní zlatou medaili i drobné dárky.
Odměnou nám byly usměvavé děti i poděkování rodičů.
Vychovatelky ŠD 1. ZŠ Sedlčany

STUDENTI GaSOŠE SI ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU UŽILI NAPLNO
Covidová pandemie mnoho společenských kontaktů studentům
ani učitelům v loňském školním roce nedopřála. Žáci se z distanční výuky vrátili do škol až v půlce května, mnozí s rozpaky, neboť
doba odloučení byla opravdu dlouhá. Ve školních lavicích bylo
samozřejmě co dohánět, ale přesto jsme se snažili zorganizovat
tradiční mimoškolní aktivity, které k závěru školního roku neodmyslitelně patří, a navíc přispívají ke stmelení kolektivu. A tak se

v červnu budova školy opět vyprázdnila a žáci i učitelé vyrazili
za zážitky mimo ni.
Pro vyšší ročníky gymnázia a obchodní akademii byly připraveny
tradiční odborné a sportovní kurzy. Všichni s výjimkou biochemiků
a ekonomů, kteří se utábořili ve školních odborných pracovnách,
vyrazili do přírody. Jižní Čechy nabídly své vodní plochy a zákoutí
vodákům, surfařům a turistům, nedaleké Obory poskytly zázemí biologům a Častoboř hostila nejpočetnější, jazykově-výtvarný
kurz.
Ani mladší gymnazisté neseděli v závěru roku jen v lavicích. Nejprve podnikli školní výlety na klasická místa, jako jsou hora Říp
nebo Pražský hrad. V posledním týdnu pak sice do školy docházeli,
ale v programu převažovaly hry, soutěže a vycházky do okolí. Třída tercie se svou třídní učitelkou dokonce připravila pro všechny
své spolužáky na samý závěr školního roku Den zdraví s názornými
ukázkami první pomoci.
Věříme, že jsme takto žákům alespoň částečně zpříjemnili „ztracený“ školní rok, a doufáme, že ten nadcházející bude nakloněn
společenským akcím daleko více.
GaSOŠE

STAVEBNÍ ÚPRAVY CENTRA PETRKLÍČ A SPORTOVNĚ REKREAČNÍ ZÓNY LUČNÍ ULICE

Podpora infrastruktury pro neformální vzdělávání v Centru Petrklíč, z.s.
Dne 29. července byla předána stavební část projektu stavebních úprav v části budovy č.p. 580 užívané Centrem Petrklíč, z.s. Stavebními
úpravami vznikla nová rukodělná a řemeslná dílna včetně bezbariérového hygienického zázemí v přízemí a současně bylo upraveno hygienické zázemí v patře budovy. Celková hodnota stavebních prací je 1.655.734 Kč. V průběhu srpna probíhá dodávka a montáž nábytku
a vybavení do nových dílen a jejich zázemí za 371.439 Kč. Na stavbu i vybavení učeben je přislíbena podpora integrovaného regionálního
operačního programu ve výši 95% uznatelných nákladů. Centrum Petrklíč chystá slavnostní otevření dílen dne 3. září 2021.

Výstavba sportovně rekreační zóny Luční ul.
I díky podpoře národního programu podpory cestovního ruchu v regionech probíhá výstavba nového vybavení sportovně rekreační zóny
v Luční ulici. Ve výstavbě je kombinované parkurové a workoutové hřiště, hygienické zázemí s veřejnými záchody a venkovním osvěžením,
oddechový koutek a mobiliář zahrnující lanové prvky pro dětské hry, lavičky, stojany na kola včetně možnosti nabíjení kol a další vybavení.
Tyto dodávky jsou objednány od dodavatelů v hodnotě 4.138.254 Kč a pro marketingové aktivity je vyčleněno 130.137 Kč. Přislíbená podpora národního programu je 50% uznatelných nákladů. Areál v Luční ulici nyní bude opět atraktivnější pro aktivní sportování a rekreaci
napříč věkovými skupinami. Ještě během podzimu letošního roku se předpokládá uvedení nových prvků do provozu.

STATISTIKA OČKOVÁNÍ V SEDLČANECH
ZA OBDOBÍ OD 11. 1. DO 1. 8.2021

Očkování proti COVID- 19 bude i nadále pokračovat v redukované
podobě v prostorách KDJS.
MUDr. Sergej Jurčenko Lékařský ředitel Nemocnice Sedlčany
Koordinátor očkování proti COVID-19

Veterán klub Sedlčany zve do Radíče u Sedlčan,
kde proběhne již 7. ročník Setkání přátel Škodovek. Tato oblíbená akce určená pro vozidla
s okřídleným šípem ve znaku, není nijak limitována
rokem výroby. Na odpolední program, který začíná ve 12,00 hod jsou zváni též diváci, pro které je
připraven bohatý doprovodný program. Příjemnou
atmosféru jistě navodí hudební vystoupení skupiny František Tomášek a přátelé.
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