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SVOZ ODPADU O STÁTNÍCH SVÁTCÍCH | ZÁVOD VLTAVA RUN | ZAVEDENÍ MOBILNÍHO ROZHLASU

Autoklub RAC Sedlčany bude hostit 2.-3.října 2021 účastníky mezinárodního mistrovství České republiky.
Na trati se představí špička domácího seriálu v rozmanitých divizích, od dětských Racer Buggy s domácími jezdci
Ondrou Pospíšilem a Vítkem Weidenthalerem, přes plechové vozy až po čtyřlitrové speciály. Více v článku uvnitř
Radnice.
Foto: Tomáš Němec
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INFO
MĚSÍČNÍK RADNICE
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Městský úřad
Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32,
IČ 243272, místo vydávání Sedlčany,
Doubravice, Hradišťko, Libíň, Oříkov,
Sestrouň, Solopysky, Třebnice, Vítěž,
Zberaz, evidenční číslo MK ČR E 11727,
řídí redakční rada,
sazba Lenka Bučinská,
tiskne firma Van druck Sedlčany.
Vychází 28. den předchozího měsíce
v nákladu 3300 ks.
Distribuci zdarma do každé schránky
zajišťuje 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
Uzávěrka příštího čísla je v pátek 8.10.2021

SLOVO STAROSTY

NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA

1. ledna 2021 nabyl účinnosti soubor zákonů nové odpadové legislativy. Došlo ke zrušení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, k přijetí nových zákonů k novelizaci zákona
o místních poplatcích a zákona o zadávání veřejných zakázek. Nová
legislativa se dotýká všech měst a obcí a potažmo všech občanů. Přechodná ustanovení v nově přijatých zákonech umožňují obcím pokračovat v roce 2021 v režimu minulého zákona o odpadech a připravit
nové obecně závazné vyhlášky s účinností od 1. ledna 2022.
Na veřejném zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 6. září 2021 byla schválena nová Obecně
závazná vyhláška města Sedlčany č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Tato vyhláška nahrazuje dosud platnou vyhlášku č. 4/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území města Sedlčany. Schválením nové vyhlášky se pro občany nic
nemění a jedná se především o přizpůsobení textu vyhlášky nové dikci zákona. Revoluci doznalo
zpoplatnění občanů a vlastníků nemovitostí v souvislosti se svozem komunálního odpadu, kdy
namísto dosavadních třech režimů:
1. místní poplatek tzv. na hlavu dle zákona o místních poplatcích,
2. poplatek za komunální odpad z nemovitosti dle § 17a zákona o odpadech (doposud užívaný
způsob v Sedlčanech),
3. úhrada za svoz na základě smlouvy dle § 17 odst. 6 zákona o odpadech.
Zůstávají režimy dva a oba nově včleněné do zákona o místních poplatcích. Konkrétně se jedná o:
1. poplatek za obecní systém, odpadového hospodářství čili tzv. poplatek na hlavu,
2. poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Variantu 2 lze aplikovat třemi způsoby:
2.1 poplatek podle hmotnosti odloženého odpadu,
2.2 poplatek podle objemu odloženého odpadu,
2.3 poplatek podle kapacity soustřeďovacích prostředků na odpad.
Způsoby 2.1 a 2.2 není v současné době reálné aplikovat v Sedlčanech, neboť vyžadují značné
investice do svozové techniky, případně svozových nádob. Výraznou nevýhodou je, že poplatek
lze vybírat až po ukončení kalendářního roku po sumarizaci všech svozů, a tedy s ročním zpožděním. Varianta 2.3 je nejvíce podobná současnému způsobu úhrady poplatku za svoz komunálního odpadu. Je také motivující pro občany, aby minimalizovali množství odpadu ukládaného
do svozových nádob a snížili tak výši poplatku. Buď snížením počtu a objemu svozových nádob
nebo snížením počtu svozů. Zastupitelé města na zasedání 6. září obdrželi potřebné podklady
a zahájili diskusi na téma způsobu a výše zpoplatnění svozu komunálního odpadu.
Pro obecnou představu doplňuji, že občané se podílejí na celkových nákladech likvidace odpadů částkou 3,5 mil. Kč, což je zhruba polovina celkem vynakládané částky po odečtení příjmů
od společnosti EKO-KOM za tříděný odpad. Druhá polovina je hrazena z rozpočtu města.
Na veřejném zasedání zastupitelstva 4. října budou zastupitelé rozhodovat o způsobu a výši
zpoplatnění svozu komunálního odpadu. Uvidíme, jaké bude konečné rozhodnutí, ale zatím se
zastupitelé kloní spíše k variantě poplatku z nemovité věci podle kapacity soustřeďovacích prostředků na odpad. Po pravdě řečeno já se též po dlouhém zvažování hlásím k tomuto způsobu.
Nejvíce se přibližuje stávajícímu systému, motivuje k třídění odpadů a přinese nejmenší výkyvy
ve výši poplatku u jednotlivých skupin obyvatelstva. Z názorů zastupitelů je rovněž patrné stanovisko nezvyšovat výrazným způsobem zpoplatnění této služby, byť přímé náklady stoupají.
S jistotou mohu říci, že ani do budoucna se likvidace odpadů neobejde bez dotace z rozpočtu
města.
Ing. Miroslav Hölzel
starosta města

O státních svátcích 28. září a 28. října

budou provozy Sedlčanských technických služeb, s.r.o. uzavřené
V úterý 28. září budou probíhat svozy komunálního odpadu a bioodpadu jako v běžný pracovní den. Překládací stanice odpadů v Kosově Hoře, Kompostárna Kosova Hora a Sběrný dvůr
v Sedlčanech zůstanou 28. září uzavřené. Od 1.10.2021 budou Překládací stanice odpadů a Kompostárna Kosova Hora otevřené dle zimní provozní doby. Bude tedy otevřeno pouze ve všední
dny a v sobotu bude zavřeno. Zahájení sobotního provozu předpokládáme opět v dubnu 2022.
Ve čtvrtek 28. října budou probíhat normální svozy komunálního odpadu v Sedlčanech,
Nedrahovicích a Nechvalicích. Zároveň v tento den zůstanou uzavřené Překládací stanice
odpadů v Kosově Hoře, Kompostárna Kosova Hora a Sběrný dvůr v Sedlčanech. Jinak platí
běžná pracovní doba, kterou můžete najít na www.ts.sedlcany.cz

PŘÍJMENÍ Z OSOBNÍCH JMEN

PŘÍJMENÍ Z OSOBNÍCH JMEN
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 a původu
řeckého a latinského, další skupinu tvoří
německá příjmení, jejichž základ tvoří
germánština. Malý výčet vzniku příjmení
z osobních jmen:
Příjmení ze slovanských jmen - složená ze dvou významových základů a postupně se zkracovala, jejich část tvořila
základ obměněné podoby, např. jméno Bohuslav (význam Bůh/Boh) základ
Boh- příjmení Bošeh, Bouše (z Bohuše),
Bohuněk, ale může být i Hušek, Huša aj,
jméno Ladislav (význam vláda, moc) základ Lad- Lád, Lada, Lácha, Ladiš, Lalák,
Lašek, jméno Mladota (význam mladý)
základ Mlad- Mlada, Mládek, Mladý,
Mladen aj.
Příjmení z neslovanských jmen – jména hebrejská a aramejská - z významu
slov bylo utvořeno jméno a z něj vznika-

la různá příjmení, více či méně podobná. Ze spojení slov např. „otec množství“
– vzniklo jméno Abraham, bylo odvozeno příjmení Abraham, Abrahám, Háma,
Hamáček, Hamous, Hamza apod., dalšími jsou: „Bůh je silný“ – jméno Gabriel –
příjmení: Gabriel, Gabriš, Kabrdle, Kebrle aj., „dar boží“ – jméno Matouš, Matěj,
Matyáš – mnoho variant příjmení: Máca,
Macák, Mach, Macháně, Mašek, Matějíček, Matějka, Mates, Matouš, Matuška,
Maťcha apod., „dvojče“ – jméno Tomáš
- příjmení: Thoma, Toman, Tomášek, Tomek, Tomsa, Tůma, Tomšovic aj.
Příjmení vzniklá z řeckých jmen podobně jako vznikala příjmení z hebrejských a aramejských jmen, vznikala
příjmení ze jmen řeckých např. „milovník koní“ – jméno Filip – příjmení: Fila,
Filek, Filda, Filipec, Filipi, Filipovský aj.,
„zemědělec, rolník“ – jméno Jiří – početná příjmení: Jíra, Jiráček, Jiránek, Jirásek, Jirota, Jirout, Jirsa, Jiřinec, Jurda,
Juřina apod.
Příjmení vzniklá z latinských jmen několik příkladů v této kategorii: „přední,

vynikající“ – jméno Antonín – příjmení:
Antal, Anton, Antoš, Antuš, Thon, Tondra, Toník, Tonka aj., „kvetoucí“ – jméno Florián – příjmení: Florec, Florián,
Floriánek, Frolík, Froliš apod., „obyvatel
Galie“ – jméno Havel – příjmení: Havel,
Hála, Havelka, Havlata, Havlíček, Havlín,
Gál, Gavlas, Kála, Kalaš, Kalát aj., „bojovník, zasvěcený bohu Martovi“ – jméno
Marek – příjmení: Mareček, Marek, Mareš, Markus, Maršík apod.
Příjmení vzniklá z germánských jmen
- germánská jména byla původně také
složená ze dvou základů a postupem času
se začaly zkracovat a obměňovat: silný
jako medvěd“ – jméno Bernard – příjmení: Berčík, Berka, Bernáček, Bernad, Bernard, Bernhart, Berousek aj., „silný jako
kanec“ – jméno Eberhard – Eber, Eberle,
Ebrt, Hába, Habart, Havrla, Havrlík apod.,
„vládce domu, otčiny“ – jméno Heinrich
– Hagan, Haken, Hakl, Henych, Hynais,
Hynčík, Hynek, z českého Jindřich – Jindra, Jindrák, Jindřich apod.
Mgr. et Bc. Milena Barešová,
vedoucí Odboru vnitřních věcí

USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 68/2018-2022 ZE DNE 18. SRPNA 2021
Rada města Sedlčany na tomto zasedání
přijala soubor celkem 23. 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
21. července 2021 (RM č. 67/2018-2022)
a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 68-1171/2018-2022).
Rada města Sedlčany stanovila:
termín pro svolání 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro
volební období 2018 – 2022 na pondělí dne 6. září 2021 v čase od 17:00 hod.
Veřejné zasedání Zastupitelstva města
Sedlčany se uskuteční v objektu Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany (RM 681172/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany:
schválit a projednat navržený Program
jednání 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro toto volební
období (2018 – 2022), které se bude konat v pondělí dne 6. září 2021 v čase od
17:00 hod. ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany (RM 681173/2018-2022);
zrušit usnesení ZM č. 91 ze dne
19. prosince 2011, kterým byly s účinností
ode dne 1. ledna 2012 stanoveny prodejní
ceny pozemků ve vlastnictví města Sedlčany a v návaznosti na to schválit postup
pro zajištění ocenění nepotřebných pozemků ve vlastnictví města Sedlčany pro
účely realizace přímým prodejem cenou
v místě a čase obvyklou, který vychází
z Odborného vyjádření znalce z oboru
ekonomika č. 115 – 9/2021, které bylo
vyhotoveno Ing. Jiřím Janů dne 9. srpna 2021, a to za účelem stanovení kupní
ceny. Tento postup je doporučen aplikovat na všechny žádosti, o kterých nebylo
doposud Zastupitelstvem města Sedlčany
rozhodnuto (v souboru výroků usnesení
RM 68-1174/2018-2022);
schválit převod vlastnického práva Souhlasným prohlášením (vydržení pozemku),
a to nově odděleného pozemku parc. č.
660/11, druhem pozemku ostatní plocha,
způsobem využití jiná plocha, o výměře
67 m2, který byl oddělen z pozemku parc.
č. 660/1, druhem pozemku ostatní plocha,
způsobem využití ostatní komunikace,
v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany (geometrický
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▪

plán č. 216-43/2021), který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadateli, trvale bytem místní část Oříkov (v souboru výroků
usnesení RM 68-1175/2018-2022);
schválit prodej objektu „Vodárna a vodojem Kosova Hora“, který se nachází na
pozemcích parc. č. st. 333, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře
491 m2, parc. č. 439/11, druhem pozemku
ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 184 m2 a parc. č. 439/12,
druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 640 m2,
a to včetně těchto pozemků, které jsou ve
vlastnictví města Sedlčany, do vlastnictví
obce Kosova Hora, se sídlem Kosova Hora
č. p. 45, 262 91 Kosova Hora, za celkovou
kupní cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou Znaleckým posudkem ve výši
607 040,- Kč (RM 68-1176/2018-2022);
schválit prodej pozemku parc. č. 89/28,
druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití manipulační plocha, o výměře
26 m2, v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, který
je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadateli, trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu stanovenou Znaleckým posudkem ve výši 150,- Kč/m2, tj. za celkovou
kupní cenu 3 900,- Kč (v souboru výroků
usnesení RM 68-1179/2018-2022);
schválit prodej pozemku parc. č. 814/7,
druhem pozemku trvalý travní porost,
o výměře 90 m2, v k. ú. a obci Sedlčany
(geometrický plán č. 2817-14/2021), který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadatelům do společného jmění manželů, za
jednotkovou cenu stanovenou Znaleckým
posudkem ve výši 150,- Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 13 500,- Kč (v souboru výroků usnesení RM 68-1180/2018-2022);
schválit prodej pozemku ve vlastnictví
města Sedlčany, tj. nově vzniklého pozemku parc. č. 2981/91, druhem orná půda,
o výměře 538 m2, který byl nově oddělen
z původního pozemku parc. č. 2981/30,
druhem pozemku orná půda, v k. ú.
a obci Sedlčany (geometrický plán č.
2828-56/2021), a to společnosti ATLANTIK PRODUKT Třešňák, s. r. o., se sídlem
Praha, Libušská 395/229, 142 00 Praha 4
– Libuš, za jednotkovou cenu stanovenou
Znaleckým posudkem ve výši 200,- Kč/m2,
tj. za celkovou kupní cenu 107 600,- Kč
(RM 68-1181/2018-2022);
schválit převod vlastnického práva
Souhlasným prohlášením (vydržení po-
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zemku), a to nově odděleného pozemku
parc. č. 948/5, druhem pozemku ostatní
plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 28 m2, který byl oddělen
z pozemku parc. č. 948/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití
ostatní komunikace, v k. ú. a obci Sedlčany (geometrický plán č. 2810-66/2021),
který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to
žadateli, trvale bytem Sedlčany (v souboru
výroků usnesení RM 68-1182/2018-2022);
schválit obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství,
a to náhradou za dřívější předpis č. 4/2012
z roku 2012 (schválen 26. listopadu 2012);
(RM 68-1185/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla:
o dalším postupu ve prospěch identifikace zájmové části pozemku (část pozemku parc. č. 1929/29, druhem pozemku
ostatní plocha, způsobem využití ostatní
komunikace, v k. ú. a obci Sedlčany), a to
pro případné dispozice s ním, tzn. vyhotovit geometrický plán, kterým bude požadovaná část pozemku oddělena, následně
bude záměr přímého prodeje nepotřebné
části pozemku určené pro přístup a sjednocení hranic sousedního pozemku žadatele řádně zveřejněn na úřední desce
Městského úřadu Sedlčany a poté projednán Radou města Sedlčany, která případně doporučí Zastupitelstvu města Sedlčany jeho přímý prodej ke schválení (RM
68-1177/2018-2022);
o dalším postupu ve prospěch identifikace pozemku (část pozemku parc.
č. 745/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace
v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany), a to pro
případné dispozice s ním, tzn. vyhotovit
geometrický plán, kterým bude požadovaná část pozemku oddělena, následně
bude záměr přímého prodeje řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu
Sedlčany a poté projednán Radou města
Sedlčany, která případně doporučí Zastupitelstvu města Sedlčany jeho přímý prodej
ke schválení (RM 68-1178/2018-2022);
o výběru nabídky subjektu KPS stavby,
spol. s r. o., IČO 24816752, v hodnotě 198
266,25 Kč bez DPH, tj. 239 902,16 Kč vč.
DPH, která se týká výběru zhotovitele na
stavební akci s názvem „Úprava veřejného
prostranství Luční ul.“ (v souboru výroků
usnesení RM 68-1187/2018-2022).
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USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 68/2018-2022 ZE DNE 18. SRPNA 2021
Rada města Sedlčany schválila:
prodloužení Smlouvy o poskytnutí
ubytování v bytovém domě na adrese
Sedlčany, ulice Strojírenská č. p. 791,
264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 6/III.
patro), a to se stávající smluvní uživatelkou, trvale bytem Křepenice (bytová jednotka původně přidělena Radou města
Sedlčany dne 2. června 2021), na dobu
určitou, tj. do 31. prosince 2021 (RM 681183/2018-2022);
přidělení bytu velikostní kategorie 0+1
(č. bytu 3/I. patro) v Domově s pečovatelskou službou, na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 173, který byl uvolněn
po dřívější smluvní uživatelce (odstěhování), žadateli, doposud trvale bytem
Hrachov (RM 68-1184/2018-2022);
navrhované Rozpočtové opatření
č. 4 / 2021, a to v plném rozsahu všech
aktuálních a navržených rozpočtových
změn. Předmětem tohoto opatření bylo
zvýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 o částku 880,0 tis. Kč
a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 o částku 1 326,0 tis. Kč.
Příjmy po provedené úpravě činí celkem
193 322,0 tis. Kč. Výdaje činí celkem
190.198,0 tis. Kč. Rozpočet po započítání
tohoto opatření do již dříve schváleného
rozpočtu na rok 2021 města Sedlčany je
přebytkový částkou + 3 124,0 tis. Kč (RM
68-1186/2018-2022);

▪

▪

▪

▪

uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle „Programu na
podporu informačních center Středočeského kraje pro rok 2021“, označenou S-3592/KUL/2021, kterou je městu
Sedlčany poskytována dotace v částce
o maximální výši 50 000,00 Kč, nejvýše
však ve výši 56 % z celkových skutečných uznatelných finančních nákladů, a to na předmět podpory uvedený
v žádosti označené číslem jednacím poskytovatele 0529152021/KUSK (RM 681188/2018-2022);
Dohodu o narovnání uzavíranou ve
smyslu ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění, a to mezi městem Sedlčany, IČO 00243272, se sídlem Sedlčany,
náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80
Sedlčany a společností VYSSPA Sports
Technology, s. r. o., IČO 27967638, se
sídlem Plzeň, Skladová 2438/6, Východní
Předměstí, 326 00 Plzeň, jejímž předmětem je narovnání a vypořádání sporů nad
vyhotoveným dílem LAS Taverny – umělé
povrchy dráhy, sektory (v souboru výroků
usnesení RM 68-1189/2018-2022);
přijetí finančního daru ve výši
36 000,00 Kč do vlastnictví příspěvkové
organizace města, kterou je 2. základní
škola – Škola Propojení Sedlčany, okres
Příbram, se sídlem Sedlčany, Příkrá č. p.

▪

▪
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67, 264 01 Sedlčany; IČO 48954004, a to
na základě smluvního ujednání od dárce, kterým je subjekt Pomáháme školám
k úspěchu, o. p. s., se sídlem Praha, ulice
Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6; IČO
29005469, které obdarovaný subjekt
použije na realizaci programu kolegiální
podpory za účelem vzdělávání (RM 681191/2018-2022);
Dohodu o zajištění provozování veřejného pohřebiště, která je uzavírána
za účasti správce pohřebiště (Sedlčanské technické služby, s. r. o., se sídlem
Sedlčany, ulice Karla Hynka Máchy č. p.
651, 264 01 Sedlčany; IČO 27167127)
mezi městem Sedlčany v postavení provozovatele veřejného pohřebiště a obcí
Příčovy, se sídlem Příčovy č. p. 14, 264
01 Příčovy; IČO 00473880, jejímž předmětem je zajištění provozování a správy
veřejného pohřebiště u provozovatele
pohřebiště prostřednictvím správce pohřebiště pro objednatele, který aktuálně nemůže zřídit a zajistit provozování
vlastního veřejného pohřebiště v územním obvodu své působnosti (RM 681192/2018-2022);
poskytnutí finanční podpory na Domovní čistírnu odpadních vod pro případ žádosti č. j.: MÚ-S/ŽP/13267/2020
a žádosti č. j.: MÚ-S/ŽP/13268/2020. Pro
každou žádost bude uzavřena Smlouva
o poskytnutí podpory (veřejnoprávní
smlouva o poskytnutí dotace z Programu města Sedlčany na podporu kvality
životního prostředí v rozpočtovém období 2021 s podporovanou aktivitou
„Výstavba domovních čistíren odpadních
vod“), a to pro případ žadatele v Potoční
ulici a žadatelů (manželů) z místní části
Oříkov, za účelem čištění domovních odpadních vod (v souboru výroků usnesení
RM 68-1193/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
k přímému prodeji pozemku parc. č.
264/3 o výměře 4405 m2; pozemku parc.
č. 266/12 o výměře 22 m2 a pozemku
parc. č. 267/6 o výměře 692 m2, které
spolu tvoří jeden funkční celek „Autokrosového areálu Sedlčany“, a to z vlastnictví Lesů ČR, s. p. do vlastnictví žadatele Autoklubu KM Racing v ČR. Tento
souhlas vlastníka je žádán s ohledem na
vlastnictví města Sedlčany některých nemovitostí v uvedeném sportovním areálu (RM 68-1190/2018-2022).

▪

▪

▪

USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 69/2018-2022 ZE DNE 1. ZÁŘÍ 2021
Rada města Sedlčany na tomto zasedání
přijala soubor celkem devět 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 18. srpna
2021 (RM č. 68/2018-2022) a doplňující
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 691194/2018-2022).
zprávu o plnění stavebních a investičních
akcí města Sedlčany v roce 2021, kterou
sestavil a okomentoval Ing. Tomáš Langer,
vedoucí Odboru investic Městského úřadu
Sedlčany (RM 69-1195/2018-2022);
výsledky Stavebně technického průzkumu
objektu Sokolovna Sedlčany na adrese Tyršova č. p. 150, 264 01 Sedlčany (na pozemku
parc. č. 1637 k. ú. a obec Sedlčany), a to spolu s orientačními náklady na sanaci objektu.
Tyto dokumenty vypracovala společnost S-B,
s. r. o. (projekty a realizace staveb), se sídlem
Sedlčany, Husova č. p. 332, 264 01 Sedlčany;
IČO 25652362 (RM 69-1196/2018-2022);
dokument s názvem „Vyhodnocení současného zatížení, posouzení aktuálního
technického stavu a návrh úprav kompletní
vodní a kalové linky při respektování požadavků na složení finálního odtoku dle platné
legislativy včetně odhadu investičních nákladů“, který pro objekt ČOV Sedlčany vypracoval objednaný zpracovatel AQUA-CONTACT
Praha, v. o. s., se sídlem Jaroměř, Husova č.

▪
▪
▪

▪

p. 112, 551 01 Jaroměř, provozovna Praha,
Mařákova č. p. 8, 160 00 Praha 6 (RM 691197/2018-2022);
informaci paní Bc. Mileny Říčařové, ředitelky Mateřské školy Sedlčany, příspěvkové organizace města, o navýšení ceny
stravného v jídelnách tohoto subjektu,
a to s účinností od 1. září 2021, na zákonem
stanovenou minimální hranici (vyhláška
č. 272/2021Sb., kterou se mění vyhláška
č. 105/2005 Sb., o školním stravování). Strávníci za poskytovanou denní stravu (přesnídávka, oběd, svačina, nápoje) do šesti let
věku budou hradit 37 Kč a strávníci starší
41 Kč (RM 69-1202/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
s doporučeným postupem na zajištění
řádného provozování „Vodohospodářské
infrastruktury města Sedlčany“ a způsobem výběru vhodného dodavatele služeb
a výkonů (koncesní řízení), jako i s oddílným modelem provozování Vodohospodářské infrastruktury města Sedlčany, který
vyplynul z provedené „Analýzy možností“,
kterou na základě objednávky města Sedlčany vypracoval sjednaný zhotovitel – Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.,
Divize 03, se sídlem Praha, Nábřežní 90/4,
150 00 Praha 5 – Smíchov; IČO 47116901;
DIČ CZ47116901 (v souboru výroků usnesení RM 69-1198/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany:

▪

▪

▪

schválit převod vlastnického práva Souhlasným prohlášením (vydržení pozemku),
a to nově odděleného pozemku parc. č.
948/6, druhem pozemku ostatní plocha,
způsobem využití ostatní komunikace,
o výměře 26 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 948/1, k. ú.
a obec Sedlčany (vizte geometrický plán
č. 2810-66/2021), a to v souladu s ustanovením § 1089 a následných zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném
znění s tím, že město Sedlčany předmětný
pozemek převede na žadatele (v souboru
výroků usnesení RM 69-1199/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě na adrese Sedlčany,
ulice Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 1/III. patro), a to
s žadatelkou, trvale bytem Sedlčany, Žižkova č. p. 187, 264 01 Sedlčany, na dobu
určitou, tj. od 1. října do 31. prosince
2021 (RM 69-1200/2018-2022);
s ohledem na změnu právního prostředí
a v souladu s platným Plánem odpadového
hospodářství města Sedlčany uzavření návrhu Dodatku č. 1 k dřívějšímu smluvnímu
ujednání na zpětný odběr použitého elektrozařízení (elektroodpad), které je po době
funkčnosti, a to se společností ASEKOL, a. s.,
se sídlem Československého exilu 2062/8,
143 00 Praha 4, IČO 27373231 (RM 691201/2018-2022).

▪

▪

INFORMACE O VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH
Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČANY ZE DNE 6. ZÁŘÍ 2021
Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor celkem patnácti usnesení, resp.
specifických souborů rozhodnutí, a to
v následném členění:
Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na
vědomí:
předanou zprávu o doplňující kontrole
usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva
města Sedlčany ze dne 8. března 2021
a kontrole plnění usnesení z 15. zasedání
Zastupitelstva města Sedlčany, které se
konalo dne 7. června 2021, předloženou
a okomentovanou panem Mgr. Zdeňkem
Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, s aktuálními údaji plnění, a to v pl-

▪

ném rozsahu, bez připomínek (usnesení
234/2018-2022);
zprávu předloženou a doplněnou
panem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, o jednání a činnosti Rady města Sedlčany za uplynulé období v intervalu dní
8. června až 6. září 2021, ve kterém se
v termínu, a to 16. června, 30. června,
21. července, 18. srpna a 1. září 2021, konala řádná zasedání tohoto orgánu města
Sedlčany (usnesení 235/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo:
navrhované rozpočtové opatření

▪

▪

č. 5/2021, a to v plném rozsahu všech
aktuálních a navržených rozpočtových
změn. Předmětem tohoto opatření je
zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 o částku 2 157 tis. Kč.
Příjmy rozpočtu města Sedlčany nejsou
tímto RO č. 5 /2021 dotčeny, činí celkem
193 322 tis. Kč. Výdaje budou činit celkem 192 355 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do již dříve schváleného rozpočtu na rok 2021 města
Sedlčany bude přebytkový částkou + 967
tis. Kč (usnesení 236/2018-2022);
minimální prodejní ceny pozemků
ve vlastnictví města Sedlčany, a za úče-

▪
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INFORMACE O VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH
Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČANY ZE DNE 6. ZÁŘÍ 2021
lem stanovení těchto cen pro realizace
přímým prodejem cenou v místě a čase
obvyklou pak rovněž postup pro zajištění jejich ocenění uvedený v Příloze tohoto usnesení (v souboru výroků usnesení
237/2018-2022);
výkup pozemků parc. č. 2555/3, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem
využití manipulační plocha, o výměře 134
m2 a parc. č. 2555/4, druhem pozemku
ostatní plocha, způsobem využití ostatní
komunikace, o výměře 94 m2, vše v k. ú.
a obci Sedlčany, které jsou ve vlastnictví
obchodní společnosti STROS-PEGA LIFT –
F, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Strojírenská
č. p. 791, 264 01 Sedlčany, a to za jednotkovou cenu 20,- Kč/m2, což při výměře pozemků 228 m2 představuje celkovou
kupní cenu 4 560,- Kč (v souboru výroků
usnesení 238/2018-2022);
prodej pozemku parc. č. 89/28, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem
využití manipulační plocha, o výměře 26 m2, v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany,
který je ve vlastnictví města Sedlčany,
a to žadateli, trvale bytem Sedlčany,
za jednotkovou cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 150,- Kč/m2,
tj. za celkovou kupní cenu 3 900,- Kč (v
souboru výroků usnesení 239/20182022);
převod vlastnického práva (vydržení) nově odděleného pozemku parc. č.
660/11, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 67 m2, který byl oddělen z pozemku
parc. č. 660/1, druhem pozemku ostatní
plocha, způsobem využití ostatní komunikace, v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany
(vizte geometrický plán č. 216-43/2021),
který je ve vlastnictví města Sedlčany,
a to žadateli, trvale bytem Sedlčany, místní část Oříkov (v souboru výroků usnesení
240/2018-2022);
převod vlastnického práva (vydržení) nově odděleného pozemku parc. č.
948/5, druhem pozemku ostatní plocha,
způsobem využití ostatní komunikace
o výměře 28 m2, který byl oddělen z pozemku parc. č. 948/1, druhem pozemku
ostatní plocha, způsobem využití ostatní
komunikace, v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2810-66/2021),
který je ve vlastnictví města Sedlčany,
a to žadateli (v souboru výroků usnesení
241/2018-2022);

▪

▪

▪

▪

▪ prodej pozemku parc. č. 814/7, druhem

pozemku trvalý travní porost, o výměře
90 m2, v k. ú. a obci Sedlčany (vizte
geometrický plán č. 2817-14/2021),
který je ve vlastnictví města Sedlčany,
a to žadatelům (manželům do SJM),
za jednotkovou cenu stanovenou Znaleckým posudkem ve výši 150,- Kč/m2,
tj. za celkovou kupní cenu 13 500,- Kč
(v souboru výroků usnesení 242/20182022);
prodej pozemku ve vlastnictví města
Sedlčany, tj. nově vzniklého pozemku parc.
č. 2981/91, druhem orná půda, o výměře
538 m2, který byl nově oddělen z původního pozemku parc. č. 2981/30,
druhem pozemku orná půda, v k. ú.
a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č.
2828-56/2021), a to společnosti ATLANTIK PRODUKT Třešňák, s. r. o., se sídlem
Praha, Libušská 395/229, 142 00 Praha 4
– Libuš, za jednotkovou cenu stanovenou
Znaleckým posudkem ve výši 200,- Kč/m2,
tj. za celkovou kupní cenu 107 600,- Kč
(v souboru výroků usnesení 243/20182022);
prodej objektu „Vodárna a vodojem
Kosova Hora“, který se nachází na pozemcích parc. č. st. 333, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 491
m2, parc. č. 439/11, druhem pozemku
ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 184 m2 a parc. č. 439/12,
druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře
640 m2, a to včetně těchto pozemků,
které jsou ve vlastnictví města Sedlčany,
obci Kosova Hora, se sídlem Kosova Hora
č. p. 45, 262 91 Kosova Hora, za celkovou kupní cenu v místě a čase obvyklou,
stanovenou Znaleckým posudkem ve výši
607 040,- Kč (v souboru výroků usnesení
244/2018-2022);
obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 2/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství, kterou se zároveň nabytím
účinnosti této vyhlášky ruší obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 4/2012,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem
na území města Sedlčany, dříve schválená usnesením Zastupitelstva města
Sedlčany, označeným ZM č. 174 dne

▪

▪

▪

26. listopadu 2012 (v souboru výroků
usnesení 245/2018-2022);
podání žádosti o zanesení symbolů
města Sedlčany – znaku a vlajky do databáze Registru komunálních symbolů, která bude podána Podvýboru pro heraldiku
a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (v souboru výroků
usnesení 247/2018-2022);
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ze
dne 7. října 2014 (konsolidované znění
Zřizovací listiny) příspěvkové organizace Městská knihovna Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Kapitána Jaroše č. p. 482,
264 01 Sedlčany, IČO 71294694 (v souboru výroků usnesení 248/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany zrušilo:
usnesení ZM č. 91 ze dne 19. prosince 2011, kterým byly s účinností ode dne
1. ledna 2012 stanoveny prodejní ceny
pozemků ve vlastnictví města Sedlčany
(v souboru výroků usnesení 237/20182022).
Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo:
každému jednotlivému členu Zastupitelstva města Sedlčany, a to v termínu nejpozději do dne 15. září 2021,
zaslat starostovi města Sedlčany své
vyjádření ohledně preferencí varianty úhrady nákladů spojených se soustřeďováním, sběrem a likvidací odpadů, ze kterého bude zřejmé, kterou
zákonem definovanou variantu preferuje, zda poplatek za obecní systém
odpadového hospodářství nebo poplatek za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci při stanovení výše poplatku podle kapacity soustřeďovacích
prostředků (v souboru výroků usnesení
246/2018-2022);
Radě města Sedlčany vypracovat
a pro konečné projednání Zastupitelstvu
města Sedlčany předložit návrh obecně
závazné vyhlášky města Sedlčany ohledně problematiky zpoplatnění nákladů
spojených se soustřeďováním, sběrem
a likvidací odpadů na rok 2022 a následné, a to tak, aby účinnost tohoto předpisu
byla nejpozději od 1. ledna 2022 a předpokládaná výtěžnost poplatků minimálně
na úrovni roku 2020. Při návrhu předpisu bude Rada města Sedlčany vycházet
z výsledků vyjádření jednotlivých zastupitelů města Sedlčany (většinová preference);
(v souboru výroků usnesení 246/20182022).

▪

▪

▪

▪

▪

SPORT

MEMORIÁL RADKA LANDY VE STOLNÍM TENISE VYHRÁL PETR BICAN Z PRAHY
V sobotu 28. srpna se v Sedlčanech na Nové Formance konal
4. ročník memoriálu Radka Landy ve stolním tenise. Hrálo 18 hráčů, z toho 2 ženy (Lenka a Vladěna), které si nevedly vůbec špatně.
Hráči hráli ve třech skupinách, po šesti hráčích. 8 nejlepších postoupilo do finálové skupiny, kde hrál každý s každým. Dva hráči
procházeli turnajem bez prohry a nakonec se střetli ve finále, Pavel Jindrák (Kolomazník) a Petr Bican (příbuzný fotbalisty J. Bicana). Bican nakonec vyhrál v bouřlivém prostředí po vyrovnaném
boji 2:0 na sety.
V zápase o třetí místo porazil Luděk Maršík Ivana Sůsu (Sušenku). Nejstarším hráčem turnaje byl František Pejša (66), který
skončil na 11. místě.
Během turnaje se pilo dobré pivo, jedly se chlebíčky, jednohubky, vídeňské párky, ale největší úspěch sklidil guláš od stavitele
Vency Pauknera. Nejlepší hráči si kromě cen odnesli poháry, medaile a vítěz basu Plzně. Ceny předávala vedoucí Formanky paní
Ilonka Boťová za přítomnosti paní Landové a syna Jirky. Hráči dě-

kují sponzorům a všichni se už těší na vánoční turnaj, který je již
obsazen.
František Pejša

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V AUTOCROSSU V SEDLČANECH
Jako každý rok i letos tradičně uzavře autocrossovou sezonu
podnik na sedlčanské kotlině. Autoklub RAC Sedlčany bude hostit
2.-3.října 2021 závěrečný podnik mezinárodního mistrovství České republiky a jezdci budou bojovat o každý bod do celkového pořadí. Na trati se představí špička domácího seriálu v rozmanitých
divizích. Od dětských Racer Buggy
s domácími jezdci
Ondrou Pospíšilem,
Petrem Bílkem a Vítkem Weidenthalerem, přes plechové
vozy, až po čtyřlitrové speciály divize

Super Buggy. Diváci
se mohou v královské divizi těšit na
poměřování sil mezi
Jakubem Kubíčkem,
Petrem Nikodémem
a nestárnoucím Jaroslavem Hoškem.
Na startovní listině
rozhodně nebudou
chybět jména jezdců z mistrovství Evropy. Součástí závodu je
i kartcrossový pohár Mascom Cup. Přijďte si vychutnat poslední
závod sezóny, užít si jedinečnou podívanou a atmosféru s vůní
benzínu a spálených pneumatik.
Daniel Kříž

ZAHÁJENÍ HOKEJOVÉ AMATÉRSKÉ SOUTĚŽE
V sobotu 4. září byla zahájena hokejová amatérská soutěž
„O pohár starosty města“ slavnostním vhozením úvodní buly místostarostou města Mgr. Zdeňkem Šimečkem.
V prvním zápase si po roční pauze způsobené covidem poměřili
své hokejové dovednosti týmy HC Kabaret Sázava a HC Čerti Křepenice. Utkání skončilo výhrou Kabaretu 13:3, po třetinách 6:2,
2:1 a 5:1. O atmosféru se postarali Čertovští bubeníci. V prvním
kole jsou týmy rozdělené na dvě skupiny (A/B) a podle pořadí
v tabulce se rozdělí na další dvě kola do tří jednotlivých lig. Pak už
bude následovat jednokolové „Playoff“, které zakončí finále koncem března příštího roku. Další informace najdete na webu zimního stadionu www.stadionsedlcany.eu.
Veřejné bruslení je již tradičně každou neděli a více o prázdninách.
Pavel Bednář, SAS
Od 23. září je v provozu každý čtvrtek, pátek a sobotu sauna na stadionu Tatran. Podrobné informace jsou na www.arealysedlcany.cz

KULTURNÍ
KALENDÁŘ
V úterý 26. října od 19 hodin se v Kulturním
domě uskuteční po 3 letech opět koncert
vokálního seskupení 4TET.

KDJS SEDLČANY
VÝSTAVY

MUZEUM
KNIHOVNA

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MĚSTSKÉ MUZEUM

do 21.11. VÝSTAVA „100 LET FOTBALU V SEDLČANECH”
8.10. - 3.11. VÝSTAVA „CO JSEM VIDĚL, KDYŽ JSEM SE NA CHVILKU ZASTAVIL”

DALŠÍ AKCE
PÁ 1.10. od 18 hod.
SO 2.10. od 20 hod.
NE 3.10. od 15 hod.

SEDLČANSKO. KRAJINA V SRDCI ČECH
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
HURÁ DO DŽUNGLE

........................................... KŘEST KNIHY
.......................................................... KINO
................................................... PRO DĚTI

ÚT 5.10. od 18 hod.
ST 6.10. od 17 hod.
ČT 7.10. od 20 hod.
PÁ 8.10. od 18.15 hod.
PÁ 8.10. od 19 hod.
PÁ 8.10. od 20 hod.
SO 9.10. od 20 hod.

UČITELSKÝ KONCERT ZUŠ
HAJÁNEK
KAŽDÁ MINUTA ŽIVOTA
CO JSEM VIDĚL, KDYŽ JSEM SE NA CHVILKU ZASTAVIL
KOSTÝMOVANÝ KONCERT HUDBY Z 13.-17. STOLETÍ
VYŠEHRAD - SERYJÁL
CESTA DOMŮ

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

PO 11.10. od 10 hod.
ÚT 12.10. od 19.30 hod.
ST 13.10. od 17 hod.
PÁ 15.10. od 13 hod.
PÁ 15.10. od 17 hod.
PÁ 15.10. od 18 hod.
PÁ 15.10. od 19 hod.
PÁ 15.10. od 20 hod.
SO 16.10. od 20 hod.
NE 17.10. od 10 hod.

KDO SPÍ V LESE
KDO NEPLÁČE, NENÍ ČECH
HAJÁNEK
PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
ŠIJEME LÁTKOVÉ PANENKY
HUDEBNÍ VEČER PŘI SVÍČKÁCH S PRVNÍ KÁVOU
NADĚJNÁ MLADÁ ŽENA
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA - AŤ ŽIJÍ POHÁDKY

................................... PRO DĚTI A RODIČE
.................................... ZÁBAVNÝ POŘAD
................................................... PRO DĚTI
................................................... PRO DĚTI
................................................... PRO DĚTI
................................... PRO DĚTI A RODIČE
................................................... KONCERT
.......................................................... KINO
.......................................................... KINO
................................... PRO DĚTI A RODIČE

ÚT 19.10. od 19.30 hod.
ST 20.10. od 17 hod.
ČT 21.10. od 20 hod.
PÁ 22.10. od 18 hod.
PÁ 22.10. od 20 hod.
SO 23.10. od 20 hod.

COMMEDIA FINITA
HAJÁNEK
AŤ ŽIJE REPUBLIKA
KOŘENY ČESKÉ POVÍDKY A JEJÍ CESTA K MODERNĚ
NEZNÁMÝ
GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDÍ ŽÍT

............................ PŘEDPLATNÉ DIVADLO
................................................... PRO DĚTI
.......................................................... KINO
............................................. PŘEDNÁŠKA
.......................................................... KINO
.......................................................... KINO

PO 25.10. od 10 hod.
ÚT 26.10. od 19 hod.
ST 27.10. od 17 hod.
PÁ 29.10. od 18 hod.
PÁ 29.10. od 20 hod.
SO 30.10. od 10 hod.
SO 30.10. od 20 hod.

TAK TOHLE JSEM JÁ
4TET VERZE V
HAJÁNEK
AUTOPORTRÉT
MARŤANSKÉ LODĚ
ČTENÍ PRO MIMINKA V BŘÍŠKU
MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA

................................... PRO DĚTI A RODIČE
................................................... KONCERT
................................................... PRO DĚTI
............................................... PROMÍTÁNÍ
.......................................................... KINO
................................... PRO DĚTI A RODIČE
.......................................................... KINO

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program říjen 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 5. října od 18 hod.

Úterý 12. října od 19.30 hod.

KONCERT

ZÁBAVNÝ POŘAD

Do divadelního sálu KDJS Vás zveme na podzimní

UČITELSKÝ KONCERT ZUŠ
Je to jeden z tradičních koncertů pořádaných ve spolupráci se
ZUŠ Sedlčany a po roční vynucené přestávce v pestrém hudebním programu zazní tradičně široké žánrové spektrum hudby –
od klasiky, přes pop a swing až po rockovou hudbu. Připravena
jsou vystoupení sólistů a pochopitelně i hudebních seskupení
včetně orchestru učitelů. Jednotlivé skladby českých i zahraničních autorů zazní v orchestrálních či zpívaných provedeních
a aranžérsky za většinou skladeb je podepsán skvělý kytarista,
skladatel, aranžér, pedagog a také kapelník Pavel Fořt. Mimo
učitelů místní ZUŠ vystoupí i někteří hudební hosté čí bývalí
učitelé …
Vstupné: 120,- Kč dospělí, děti do 15 let 80,- Kč.
Délka koncertu cca 80 minut bez přestávky.

V divadelním sále se uskuteční nový celovečerní zábavný
program Lukáše Pavláska

KDO NEPLÁČE, NENÍ ČECH
90 minutová one man show s podtitulem Češi, alkohol a Rock
and roll je klasickou standup comedy. Jen komik a mikrofon.
Dozvíte se který národ je nejlepší na světě, kde začíná zóna
debilů, proč pití prospívá naší civilizaci, co pít když chcete, aby
se vám narodil Václav Klaus, povíme si jak strávit pořádnou
dovolenou, kterou nám pokazí dámská jízda, sestavíme si nekompromisní punkovou kapelu, rozebereme si některé lidové
písně a nakonec si všichni společně zazpíváme o tom, co nám
leze na nervy, protože správnej Čech není nikdy spokojenej...
Lukáš Pavlásek patří mezi průkopníky a nejvýraznější tváře
české standup comedy, natočil desítky výstupů do pořadů Na
stojáka a Comedy club a absolvoval stovky vystoupení. Jeho
celovečerní speciál je esencí toho nejlepšího z jeho tvorby.
Uvádí Agentura AURA-PONT.
Vstupné: 200,- Kč.
Délka představení je cca 90 minut bez přestávky.
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5. října 2021
od 18.00 v KDJS Sedlčany
Vystoupí učitelé, žáci a přátelé školy.

Vstupné: 120 Kč a 80 Kč děti do 15-ti let a žáci ZUŠ
Předprodej vstupenek v TIC na Náměstí TGM v Sedlčanech a na www.kdjs-sedlcany.cz

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program říjen 2021
Neděle 17. října v 10 hod.

POŘAD PRO DĚTI A RODIČE

Úterý 19. října od 19.30 hod.

PŘEDPLATNÉ - DIVADLO

Pro naše nejmenší diváky jsme připravili ve spolupráci
se společností MOTTYGO
divácky velmi oblíbené představení

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

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA
- AŤ ŽIJÍ POHÁDKY!

COMMEDIA FINITA

V zbrusu novém představení se Štístko a Poupěnka se svými
broučky dostanou do pohádkového lesa.
Natrefí na skřítka Tik Ťaka, kterého ještě nikdo nechytil. Naučí
Pyšnou princeznu kouzelná slůvka. Pomůžou Karkulce, aby jí
nesežral vlk. Potkají Jeníčka a Mařenku a perníkovou chaloupku. Budou si hrát na Pejska a Kočičku. Dokonce jim bude plnit
sny Zoubková víla. Budeme papat ovoce a zeleninu se supermanem Mňamáčkem. Nezapomenou, že jen Kamarádi drží
všichni za jednoho a jeden za všechny. A samozřejmě zahrají
a zazpívají svoje osvědčené hity, které broučkové tak milují.
Těší se na vás Štístko a Poupěnka na představení: Ať žijí pohádky!
Vstupné: 195,- Kč. Vstupenky prodává pouze TICKETPORTAL.
Délka představení cca 65 minut bez přestávky.

Ema Destinová - mimořádně nadaná operní pěvkyně světového formátu, která v Čechách neobstála. Viktorie Hradská mistrně vykreslila poslední léta života velké pěvkyně, která trávila
v Čechách, očima čtyř žen – očima učitelky hudby, uklízečky,
placené společnice a komorné. Čtyři monology plné závisti,
žárlivosti, nepochopení, v podání známých hereček, nám vtipnou formou ukazují stále přítomnou českou malost, která potírá velké talenty…
Představení je velice úsměvné a navíc s autentickými ukázkami
světových árií operní zpěvačky. Tak trochu nastavené zrcadlo
české povahy.
Hru uvádí Divadelní společnost Karla Soukupa - hrají:
Učitelka zpěvu: Kateřina Macháčková
Uklízečka: Lucie Kožinová
Kamarádka: Valerie Zawadská
Komorná: Anna Kulovaná
Pořadatel: Karel Soukup
Vstupné: 340,- Kč.
Délka představení je cca 100 minut + přestávka.

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program říjen 2021
Úterý 26. října od 19 hod.

KONCERT

Do divadelního sálu zveme příznivce
skvělé hudby a skvělé zábavy na koncert

VÝSTAVA
Výstava v měsíci říjnu nebude pro naše návštěvníky
připravena, protože v prostorách určených pro instalaci výstav v současné době působí Očkovací centrum.

4TET VERZE V
Již osmnáct let udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i hereckými výkony a nápady VOKÁLNÍ SESKUPENÍ
4TET. Gentlemani v cylindrech opět připravili originální podívanou. Verze V., kterou připravil se 4TETem stejný tým jako verze
předešlé, je scénicky a obsahově úplně jiná.
Co ale zůstalo, je umělecky plnohodnotný, precizní a přitom
osobitý projev vokálního seskupení, který se snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna. Úžasné
vokální výkony, nepřehlédnutelný design kostýmů Marie Markové a Jana Boušky, překvapivě originální pojetí aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké až
„taneční“ výkony některých aktérů na jevišti. To vše rozhodně
nenechá nikoho chladným a odměnou jsou jim vždy vyprodané koncerty s neopakovatelnou atmosférou.
Tenor: DAVID ULIČNÍK
Baritone 1: JIŘÍ KORN
Baritone 2: JIŘÍ ŠKORPÍK
Bass: DUŠAN KOLLÁR
Vstupné: 690,- Kč.
Délka představení cca 120 minut bez přestávky.

PLÁNOVANÉ AKCE
NA LISTOPAD 2021
ST 3.11. ŽIVÁ SLOVA JOSEFA SUKA				
Předplatné slova, hudby a poezie
ČT 4.11. BENEFIČNÍ KONCERT PRO KŘÍDLA		

Koncert

ÚT 9.11. JOSEF NÁHLOVSKÝ A PEPA ŠTROSS Zábavný pořad
ÚT 16.11. FLAMENGO reunion session 		

Koncert

15.-20.11. MRAVNOST NADE VŠE (5 představení)
Divadlo (i předplatné)
ÚT 23.11. RADŮZA				
Koncert
ÚT 30.11. ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ

Koncert

DÁLE PŘIPRAVUJEME
NA SEZONU 2021/2022
BLUE ORCHESTRA

(koncert)

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ – HEJ MISTŘE

(koncert)

POHÁDKA NA VÁNOCE

(představení pro děti)

VÁNOČNÍ KONCERT - LEONA MACHÁLKOVÁ
(koncert)
KAFE U OSMANYHO
ŠTEFAN MARGITA
HOUSLE
VOJTA NEDVĚD s kapelou

(zábavný pořad)
(koncert)
(Divadlo UNGELT)
(koncert)

PLESY, PRODLOUŽENÉ A VĚNEČKY TANEČNÍCH,
JAROSLAV SAMSON LENK

(solový recitál)

SPLAŠENÉ NŮŽKY

(divadlo)

HANA ZAGOROVÁ

(koncert)

KAREL PLÍHAL

(koncert)

RIGOLETTO

(divadlo)

LUCIE BÍLÁ a PETR MALÁSEK

(koncert)

MUŽI V OFFSIDU

(divadlo)

ŠTEPÁN KOJAN

(koncert)

MICHAL NESVADBA

(představení pro děti)

METROPOLITAN JAZZ BAND a Eva EMINGEROVÁ
(koncert) …

KINO

SEDLČANY

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

pátek 29. října ve 20 hod.

film Česko – komedie, drama (2021), režíe P. Hartl, 117 min.

film Česko, Norsko – drama, romantický (2021), 90 min.

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL

Prvok, Šampón, Tečka a Karel jsou čtyři dávnověcí kamarádi ve
středním věku, kteří si na večírku přiznají, že nežijí tak, jak si vlastně představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním téměř nesplnitelných úkolů. Hrají M. Pechlát,
D. Švehlík, H. Čermák a další. Vstupné 100 Kč. Do 12 let nevhodné.
pátek 8. října ve 20 hod.

VYŠEHRAD – SERYJÁL

film Česko – komedie (2021), rež. M. Štáfek, M. Kopp, 83 min.

Pojďte s námi sledovat Laviho v podání Jakuba Štáfka v možná
nejhorší situaci, ve které se dosud ocitl. Když svlečený jen v tílku
a trenkách, ohořelý a dobitý sedí spoutaný na židli v připravené
mučírně, snaží se vzpomenout, co ho do této situace přivedlo.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.
sobota 9. října ve 20 hod.

CESTA DOMŮ

film Česko – komedie, drama (2021), rež. T. Vorel, 92 min.

Snímek navazuje na Vorlovy filmy Cesta z města a Cesta do lesa.
V Cestě domů se v hlavních rolích vrátí B. Polívka a Eva Holubová
jako zemědělská rodina Papošů, T. Hanák a B. Nimcová jako rodina přistěhovaná z města. Ve filmu nechybí humor, tvůrci ale chtějí
vzdát hold životu na vsi.
Vstupné 100 Kč. Do 12 let nevhodné.
pátek 15. října ve 20 hod.

NADĚJNÁ MLADÁ ŽENA

film USA, GB – komedie, drama (2021), rež. E. Fennell, 113 min.

Cassandra (C. Mulligan) hraje zvláštní hru. Chodí do barů, předstírá v nich těžkou opilost, nechává se sbalit chlápky, kteří v ní vidí
snadnou kořist, a když má dojít k „nejlepšímu“, tak na ně nemilosrdně zaútočí.
Vstupné 100 Kč. Do 15 let nevhodné.
sobota 16. října ve 20 hod.

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA

film Česko – animovaná komedie (2021), rež. J. Haluza, 101 min.

Nataša a Dominik se neplánovaně stanou rodiči. Nataša dokáže rodinu lépe finančně zabezpečit, a tak se dohodnou, že hlavní část péče
o novorozence převezme Dominik jako otec na mateřské dovolené.
Hraje J. Mádl a T. Ramba.
Vstupné 120 Kč. Přístupné.
pátek 22. října ve 20 hod.

NEZNÁMÝ

film Rumunsko, ČR, Lotyšsko – drama (2020), rež. B. G. Apetri, 123 min.

Policejní inspektor Florian se kvůli vášnivému vztahu k mladé
atraktivní Stele dostává do víru událostí vedoucích k jeho neodvratnému pádu na lidské dno. Film osciluje na hranici krimi thrilleru. Příběh postupně odhaluje temnou proměnu hlavní postavy
a její sestup do pekla.
Vstupné 110 Kč. Do 12 let nevhodné.
sobota 23. října v 18 hod.

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT

film Česko – rodinný, dobrodružný (2020), rež. F. A. Brabec, 90 min.

Rodinný film je o světě viděném očima toulavého psa Gumpa.
O světě, o kterém mnoho z nás moc neví. O tom, jak nás vidí zvířata
a jak je ten náš svět pro ně důležitý. Ten svět, který jim dává domov,
sílu, naději, ale také bolest. Hrají B. Polívka, E. Holubová, K. Roden
a další.
Vstupné 120 Kč. Přístupné.

MARŤANSKÉ LODĚ

Martin (M. Kyšperský) a Eliška (E. Křenková) se poprvé setkávají na
narozeninové party ve vybydlených prostorách brněnského nádraží.
Mladá psycholožka na Martina zapůsobí. Ten za ní odletí do Norska
a po návratů domů zjišťují, že bez sebe nemůžou být. Vyléčí vesmírná láska všechny bolesti? Vstupné 120 Kč. Do 12 let nevhodné.
sobota 30. října ve 20 hod.

MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA

film Česko – tragikomedie (2020), rež. M. Šulík, 104 min.

Střetnutí cizích a vlastních představ o sobě samém otevře Josefovi oči. Když mu pak jeho mladá přítelkyně Katka (Alexandra Borbély) oznámí, že s ním čeká dítě, Josef ví, že je to jeho poslední
šance, jak si uspořádat dosavadní život. Rozhodne se s ní oženit
a narovnat rodinné vztahy... Vstupné 120 Kč. Do 12 let nevhodné.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 3. října v 15 hod.

HURÁ DO DŽUNGLE

film USA – animovaný, rodinný (2020), rež. B. Daves, 84 min.

Malý fialový návštěvník jménem Fneep byl vyslán svým otcem,
krutým dobyvatelem vesmíru, obsadit planetu Zemi! Jenže
Fneep je spíš roztomilý nešika, který rozhodně nemá talent
na dobývání nových světů. Stýská se mu po domově, se svou
vesmírnou lodí nešťastně havaroval a nutně potřebuje pomoc.
¨
Vstupné 100 Kč. Přístupné.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 7. října 2021 ve 20 hod.

KAŽDÁ MINUTA ŽIVOTA

film Česko, Slovensko 2021, rež. Erika Hníková, 80 min.

Mladý pár Lenka a Michal se věnují výchově svého čtyřletého
syna s nejvyšším možným nasazením. Miško má už od narození naplánovanou každou minutu svého života tak, aby se z něj
jednoho dne stal úspěšný vrcholový sportovec a po všech stránkách „kvalitní člověk“. Režisérka Erika Hníková otevírá řadu otázek ohledně výchovy dětí a rodičovských výzev v dnešní době.
čtvrtek 21. října 2021 ve 20 hod.

AŤ ŽIJE REPUBLIKA

film Československo, 1965, rež. Karel Kachyňa, 132 min.

Trpká mozaika líčí konec druhé světové války na moravském
venkově očima malého kluka. Lyrické i syrové obrazy ukazují ústrky, jež Olin zažívá od svých vrstevníků, jeho nevraživost
vůči surovému otci i jeho lásku k matce. Snímek je výsledkem
šťastné spolupráce režiséra Karla Kachyni a scénáristy Jana
Procházky. Zásadní podíl na strhující vizuální stránce filmu má
i kameraman Jaromír Šofr, který filmem v rámci celovečerního
formátu debutoval. SNÍMEK UVÁDÍME ZA ÚČASTI KAMERAMANA JAROMÍRA ŠOFRA.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program říjen 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.

ŘÍJNOVÉ AKCE

VÝSTAVA
od 8.10. - 3.11.2021

CO JSEM VIDĚL, KDYŽ JSEM SE
NA CHVILKU ZASTAVIL
– výstava fotografií prezidenta Agentury Dobrý den Pelhřimov

Miroslava Marka.

Vernisáž se uskuteční v pátek 8. 10. 2021 od 18.15 hod. a je
součástí letošní Noci s Andersenem. Během vernisáže se pokusíme, společně s Veterán klubem Sedlčany, o zapsání do české
knihy rekordů a věříme, že vytvoříme Nejdelší leporelo s kolonou aut. Po pokusu o rekord nám Miroslav Marek představí
rekordy s automobily, které zatím byly vytvořeny.
Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 8. 10.
2021 do 3. 11. 2021.
Slovo autora výstavy:
„Někdy si připadám, že mi je sto!
A když se mi poštěstí, že si uvědomím, že potřebuju změnu,
vezmu foťák a jdu něco vyfotit. Jsem amatér, nejspíš to moc
neumím, nikdy jsem nečetl žádnou odbornou knihu (i když by
to chtělo), neznám žádné poučky ani fígle, nemám čas na to,
abych si někomu řekl o radu, ale hrozně mě to baví.
Baví mě fotit obyčejné věci, ve kterých se najednou dá najít
ještě něco navíc. Nebo něco připomínají. Něco, co tam na první
pohled nebylo. A když se povede to ještě dotáhnout do konce
za pomoci nějakého slova či slov, bejvá člověk najednou takovej
spokojenej... a už mu zase není sto let, ale míň a toho je potřeba si vážit. A za to děkuju tomu docela obyčejnýmu fotoaparátu
a funkci zvané AUTOMAT... a taky našim, kteří mě do života vybavili jakýmisi dispozicemi, které můžu používat a díky nimž tu
a tam něco, co stojí za zmáčknutí spoušti, zahlídnu.
Nemám trpělivost na nějaký záběr čekat, takže obrázky, které
uvidíte, to jsou střípky z letu životem.
To berte jako polehčující okolnost. Děkuji za shovívavost.“
MM

KŘEST KNIHY:

Pátek 1. 10. 2021 v 18 hod.
Sedlčansko. Krajina v srdci Čech – křest knihy fotografa Milana Dlouhého.
„Přijměte pozvání na nevšední putování Sedlčanskem,
krajiny na pomezí středních
a jižních Čech, která si dokázala
i v těžkých časech udržet ráz
starých Čech. Pod pojmem
česká krajina se mi vždy vybavily malby Josefa Lady či
Mikoláše Alše. A právě Sedlčansko se této mojí vizi české
krajiny nejvíce podobá. Mozaika polí, luk a lesů, menší
městečka a vesnice okrášlené
gotickými a románskými kostelíky, k nim cesty, úvozy s kamennými tarasy, rybníky s žulovými balvany – to je jen malý výčet
zdejších krás. To vše dohromady vytváří osobitý a nezaměnitelný genius loci Sedlčanska. Mojí snahou bylo tuto esenci krajiny
Sedlčanska zvěčnit na fotografiích a předat ji Vám.“
Milan Dlouhý

PŘEDNÁŠKA:

Pátek 22. 10. 2021 od 18 hod.
Kořeny české povídky a její cesta k moderně – přednáška
pro veřejnost literárního vědce a pedagoga PhDr. Pavla
Šidáka, Ph.D.
Přednáška shrne žánrové a formální proměny povídky v průběhu 19. století. V celém jeho průběhu patřila povídka k žánru
oblíbenému, měnila se však její funkční role a také se radikálně proměňovala její témata – tak, aby na konci stála moderní
povídka realistická na straně jedné a moderní povídka směrů
konce století na straně druhé.

PROMÍTÁNÍ:

Pátek 29. 10. 2021 od 18 hod.
Autoportrét
Promítání dokumentu, který je součástí festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.
Norský dokument z roku 2020 režisérů Espen Wallin, Margreth
Olin, Katja Høgseth. Film je o Lene, výborné portrétní fotografce, která celoživotně bojuje s anorexií. Snímek je intimní výpravou do života dívky, která si přeje, aby si ji svět pamatoval
jako významnou fotografku, nikoli jako pacientku s poruchou
příjmu potravy.
Na film naváže beseda s pracovnicí organizace centra Anabell, které se zabývá poradenstvím, psychoterapií a další podporou osob s poruchou příjmu potravy.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program říjen 2021

PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

HAJÁNEK
Středa 6. 10. 2021 od 17 hod.
Středa 13. 10. 2021 od 17 hod.
Středa 20. 10. 2021 od 17 hod.
Středa 27. 10. 2021 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si budeme číst o zvířatech z knih
Zuzany Kovaříkové.
Píšu, píšeš, píšeme
Pátek 15. 10. 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!
Pátek 15. 10. 2021 od 17 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!
KLÍČÍME (0-3 roky) – Dopolední programy pro rodiny s dětmi
Pondělí 11. 10. 2021 od 10 hod.
Kdo spí v lese?
Program pro rodiny s menšími dětmi, inspirovaný knihami
současných autorů. Společně nahlédneme pod peřinu lesním zvířátkům a seznámíme se i s nočními živočichy a ptáky.
Žádný strach! Pokud někdo při programu usne, přikryjeme
ho jehličím a mechem.
Pondělí 25. 10. 2021 od 10 hod.
Tak tohle jsem já
Výtvarná dílna pro nejmenší
Sobota 30. 10. 2021 od 10 hod.
Čtení pro miminka v bříšku (prenatální komunikace)
Zveme budoucí rodiče na příjemně a užitečně strávený čas
s knížkou v knihovně.
Šikovné ruce (9+)
Pátek 15. 10. 2021 od 18 hod.
Šijeme, látkové panenky
Předem připravené části těla panenek sešijeme, vycpeme,
vyšijeme oči, nos a ústa. Z vlny uděláme vlasy a poté už jen
vymyslíme jméno.

Den pro dětskou knihu a zahájení Adventu v Sedlčanech
aneb Další ze sedlčanských rekordů:
Čas neúprosně utíká a my již počtrnácté připravujeme Den
pro dětskou knihu a s ním i letošní rekord a zahájení Adventu
v Sedlčanech. 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).

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: 31. 10. 2021
od 18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: schází se každé
pondělí, v rámci klubu probíhá cvičení Qigong – od 17.30 do
18.30 hod. pouze pro ženy, od 18.30 do 19.30 hod. pro ženy
i pro muže.
Klub pro seniory (Mnémé): 6. 10. a 20. 10. 2021 od 9 hod.
Klub pletení a háčkování: schází se každý pátek od 15 do
17 hod.
Krajkový klub (paličkování): schází se každé úterý od 15 do
18 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: 2. 10., 16. 10. a 30. 10. 2021 od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro
děti od šesti let): schází se každé pondělí od 15 a 16 hod.
Patchworkový klub: schází se každý čtvrtek od 15 do 17 hod.

TÝDEN KNIHOVEN 2021

– „UDRŽITELNOST V KNIHOVNÁCH“
PROGRAM:
4. 10. 2021 – 10. 10. 2021: Přihlašování čtenářů zdarma –
Bez vás všech by žádná veřejná knihovna nebyla, ani ta naše
sedlčanská! Všem novým čtenářům bude v Týdnu knihoven
odpuštěn administrativní poplatek na půl roku.
4. 10. 2021: Odstartování 18. ročníku Čtenářské ligy. „Čáry,
máry, média“ je název letošního ročníku dlouhodobé čtenářské soutěže Čtenářská liga, která startuje již poosmnácté právě
v Týdnu knihoven. Smyslem Čtenářské ligy je motivovat děti ke
čtení, ale také naučit je tvořivě přistupovat k vypracování bonusových úkolů. Ty se v letošním roce týkají médií (sociálních
sítí, YouTube atd.). Od října do května mají děti možnost soutěžit a sbírat body. Body lze získat za správné vrácení knih, za
vyprávění přečteného, za zpracování úkolu pro daný měsíc, ale
také za účast na nejrůznějších akcích knihovny. Úspěšní ligaři
s námi nocují při Noci s Andersenem, na konci školního roku
dostávají knižní odměny a v září s námi hrají fotbal proti týmu
spisovatelů a ilustrátorů.
Přijďte a zkuste to, nemáte co ztratit!
4. 10. 2021: Zahájení zimního semestru Virtuální univerzity
třetího věku (pro přihlášené).
10 hod. Architekti italského baroka
13 hod. Architekti italského baroka
Užijte si s námi Týden knihoven 2021

KVÍZOVÁNÍ

KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY
PRO DOSPĚLÉ

Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit vědomostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc máme naplánované jedno téma z oblasti literární nebo jazykové. Na konci
měsíce losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří získávají malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce rády
zodpovíme v knihovně.
Téma měsíce října: Poznáte knihu podle jediné věty?

MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY - program říjen 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 21. listopadu

pátek 8. října od 19 hod.

VÝSTAVA

KONCERT

Městské muzeum Sedlčany a TJ Tatran Sedlčany
pořádají výstavu

„100 LET FOTBALU

V SEDLČANECH“

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.

KOSTÝMOVANÝ KONCERT
HUDBY Z 13.–17. STOLETÍ.

Přijďte si poslechnout dobovou hudbu a dozvědět se něco
o oblékání, nástrojích a vůbec mravech a obyčejích dob dávno
minulých.
Účinkují: Jana a Miloslav Lejčkovi, Lucie a Ondřej Bendovi
a Olga Šafrová s dcerou Alžbětkou.
Uslyšíte nástroje: loutna, vihuela, niněra, fidula, housle, flétna, kravský roh, harfa
a citola.
Lístky jsou v prodeji pouze
v muzejní pokladně. Možnost telefonické rezervace.
Vstupné: 140,- Kč,
cca 90 minut

Právě vyšla nová kniha 100 let
fotbalu v Sedlčanech (období
1971–2021). Publikace mapuje
činnost fotbalového oddílu ve
zmíněném období. V prodeji
v recepci muzea a v Turistickém
informačním centru.

pátek 15. října od 19 hod.
KONCERT

Hudební večer při svíčkách

s „PRVNÍ

KÁVOU“

Večer při svíčkách se známým sedlčanským hudebním uskupením.
Hudební těleso vystoupí ve složení: Martin Hamáček, Martin
Holeček, Miloš Jelen, Jan Kraft a Libor Nulíček.
Lístky jsou v prodeji pouze v muzejní pokladně. Možnost telefonické rezervace.
Vstupné: 100,- Kč | cca 90 minut

Připravujeme:

Vánoční řemeslné dny
– pátek 26. a sobota 27. listopadu

Ve státní svátek
ve ČTVRTEK 28. října
máme OTEVŘENO 9 - 12 a 13 - 16 hodin.

HISTORIE

Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové
1962–1963
Škola měla 28 tříd s 1 007 žáky. Školní
družina měla 4 oddělení se 112 žáky. Ve
školní jídelně se stravovalo průměrně 360
žáků. Škola měla 46 učitelů.
Činnost PO a ČSM se podstatně nelišila
od minulých let a jevila se jako průměrná.
Pořád scházejí pionýrští vedoucí z řad rodičů nebo vůbec dospělých. Většinu vedoucích tvoří studenti, kteří v mnoha případech
chápou vedení oddílu jako povinnost.
1963–1964
V neděli dne 1. září 1963 bylo slavnostní
otevření přístavby školy, jehož se zúčastnili tito soudruzi: V. Mandovec, poslanec
NS, Zd. Linhart, poslanec KNV, L. Cipro,
krajský školní inspektor, B. Počepický, Fr.
Bílek, členové ONV a V. Matějka, okresní školní inspektor. Široké veřejnosti byla

umožněna prohlídka přístavby, která má recitaci Nataša Brzáková byla pozvána na
15 učeben, 3 pracovny s kabinety, ředitel- celostátní přehlídku do Prostějova.
nu, sborovnu, školní
kuchyni s jídelnou.
Přístavba si vyžádala
náklad 4 300 000 Kčs.
Základní
devítiletá škola měla 23 tříd
s počtem 844 žáků,
SVVŠ 3 ročníky se 120
žáky, školní družina
4 oddělení se 108
žáky. Ve školní jídelně
se stravovalo 320 dětí.
V STM se umístil na 1. místě
v krajském kole recitační soubor vedený
s. Hölzelem, v sálové Pohled na ZDŠ včetně tehdy nové přístavby.

KRUHADLO NA ZELÍ
Velká kruhadla se používala v době, kdy
se téměř v každé domácnosti nakládalo
zelí na zimu. Lidé na venkově neměli během zimy k dispozici čerstvou zeleninu
a ovoce (většinu nedokázali uchovat) a museli se spoléhat jen na sušené plody. Zla-

Kruhadlo se zapuštěnými čepelemi a vodicími lištami, jezdec se bohužel nedochoval.

tým hřebem venkovské stravy proto bylo
zelí, kterého naši předkové zkonzumovali
neuvěřitelné množství. Už v době renesance se vědělo, že je zdraví prospěšné,
především jako prevence proti kurdějím,
ale doporučovalo se i jako lék na opilost
či melancholii. Císař Josef II. vydal koncem 18. století zvláštní dekret, aby krajští
hejtmani podporovali pěstování zelí jako
prostředku ke zlepšení zdraví prostého
lidu. Zelí patří k nejstarším pěstovaným zeleninám, pravděpodobně ho lidé znali už
v pozdní době kamenné. Způsobů nakládání
bylo několik, ale nejoblíbenější bylo kysání.

Zelí nakrouhané na malé kousky se pěchovalo do sudu (pokud byl dost velký, tak se
sešlapávalo), přidalo se koření a další ochucovadla, navrch se položila deska zatížená
kameny a zelí se nechalo alespoň dva týdny kysat. Uchovalo si chuť a vydrželo velice
dlouho. Zelí se původně krouhalo na malé
kousky nožem, ale už v renesanci se běžně
používala speciální kruhadla, která práci výrazně zrychlovala. Byly to dřevěné desky se
zapuštěnými čepelemi a pohyblivým jezdcem (tj. malá truhlička bez dna, pohybující
se ve vodicích lištách), do něhož se vložila
hlávka. Po třicetileté válce dokonce chodívali po venkově nádeníci, kteří si nesli
vlastní kruhadlo na
zádech a nabízeli lidem své služby. Pro
zpracování velkého
množství zelí se používalo také otočné
kruhadlo,
upevněné v dřevěné
stolici, s násypkou
a plechovým struhadlem poháněným
klikou.
Zdroj: Vondrušková Alena. Jařmo,
parkán, trdlice. PraSedlčanský exemplář má i otvory na nohy. Vládu Josefa II., o němž ha : Grada, 2011.
-pžbyla řeč, prokazatelně „zažil“.

HVĚZDÁRNA / SPORT

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH
Říjnová večerní obloha nabídne k pozorování planety a několik meteorických rojů.
Venuše se s večerní oblohou rozloučí krátce
po soumraku. V zorném poli dalekohledu
rozeznáme ubývající čtvrť planety, která prochází podobnými fázemi jako Měsíc. Po celý
večer můžeme cestovat od Saturnu k Jupiteru a v dalekohledu porovnat jejich zdánlivé
velikosti s Uranem a Neptunem. Saturn zaujme svým prstencem a Jupiter pak čtyřmi
měsíci. Pro první návštěvu hvězdárny, a hlavně děti, je nejlépe vybrat pozorovací pátek
nebo sobotu, kdy bude na večerní obloze
jako srpek nebo ve fázi první čtvrtě.

Ostatní objekty hlavně mlhoviny a galaxie
vyžadují bezměsíční oblohu, aby slabá zář
těchto objektů nebyla rušena rozptýleným
světlem Měsíce. Na říjnové noční obloze
opět vynikne zářící pruh Mléčné dráhy táhnoucí se od jihozápadního obzoru napříč
oblohou k obzoru severovýchodnímu.
Z mlhovin se stává dominantní Velká mlhovina v Andromedě, jinak galaxie M31,
kterou lze rozeznat i pouhým okem. V dalekohledu je nápadná její centrální část,
kde se nachází miliony hvězd. V celé M31
je více zářící hmoty ve hvězdách i rozptýleného plynu a prachu přibližně dvakrát více
než v naší Mléčné dráze. Na vloženém barevném snímku od Václava Chába je dobře
znatelná struktura tohoto hvězdného ostrova. Na snímku se dobře ilustruje podobnost s Mléčnou dráhou s umístěním Slunce
a kroužícím kolem středu jednou za 250 milionů let.
Z meteorických rojů připadají na říjen
hned tři. První, Drakonidy, má své maximum kolem 7. října. Druhý, Orionidy, pak
s malou hodinovou četností trvá od 2. do

21 října. Třetí, Severní Tauridy, nejslabší, se
projevuje od 20. října až do 11. listopadu.

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 přípaně nejasných
podmínek, volat 777 285 444.
Měsíc – Na večerní obloze v pátek nebo
sobotu 15., 16., 22. a 23. října.
Planety – Venuše nad jihozápadním obzorem. Jupiter a Saturn na večerní obloze,
Neptun a Uran 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

SEDLČANŠTÍ BĚŽCI POSEDMÉ V TOP DESÍTCE ZÁVODU VLTAVA RUN
O víkendu 11. - 12. září 2021 proběhl okolím Sedlčan běžecký
závod Vltava Run, který startuje na Šumavě a sleduje tok Vltavy
až do Prahy. Jedná se o 2denní štafetový závod pro týmy maximálně 12 běžců, z nichž každý uběhne v průběhu necelých 2 dnů
a 1 noci tři úseky o délce zhruba 10 km, celkem tedy 360 km.
Závod se konal poprvé v roce 2014, a přestože účast v něm není
snadná, počet týmů rok od roku stoupá. Letos se závod konal již
poosmé a počet přihlášených týmů se vyšplhal skoro k číslu 300.
Popularita tohoto náročného závodu spočívá v možnosti skloubení pohybu, výzvy k překonání sebe sama a týmové spolupráce,
a to vše v malebné krajině Povltaví. Většině týmů nezáleží tedy
ani příliš na umístění, příjemně prožitý společný aktivní víkend je
skvělou odměnou za vynaložené úsilí.
Jinak jsou na tom běžci místního sedlčanského týmu Áběs Sedlčany (Amatérští běžci Sedlčanska). Letos se zúčastnili závodu již
posedmé v řadě a pokaždé se ve velké konkurenci umístili do
desátého místa. Tým se skládá z mladších a starších sportovců,
jejichž pojítkem je sedlčanská kanoistika, ze které většina z nich
vzešla nebo s ní spolupracovala. Každopádně výkony závodníků
jsou vzácně vyrovnané. Ustálenou sestavu tvoří Jiří Moulík st.,
Martin Lachout, Petr Bilina, Ladislav Jelen ml., Jiří Moulík ml.,
Martin Hroch, Matěj Konvalinka, Jakub Procházka, Petr Polívka
a Jaroslav Dražan.
V letošním roce se závod Vltava Run v důsledku covidu již podruhé konal v září, a nikoli v květnu, jak tomu bývalo v předchozích ročnících, což významně ovlivnilo poměr denních a nočních
úseků na trati. Sedlčanský Áběs tým běžel letos pod pořadovým
číslem 199 a startoval na Zadově na Šumavě v sobotu ve 13 hod.

Některé závodníky potkaly tedy i dva úseky v terénu v úplné tmě
a každý naspal v noci pouze okolo 3-4 hodin. Běžec posledního úseku dorazil do cíle v Hamru Braník v Praze v neděli v 15:48. Vzdálenost 360 km urazili tedy sedlčanští běžci za 26 hod. 48 min, čímž
si vybojovali neskutečné 6. místo (5. ve své kategorii 10-12 běžců).
Navzdory tolika účastem a suprovým umístěním v tomto závodě to tým Áběsu stále nepřestalo bavit a i v dalších letech hodlají
potvrzovat, že do TOP desítky Sedlčanští běžci stále patří!
Martin Hroch, Jiří Moulík

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

REKAPITULACE HLAVNÍCH ČINNOSTÍ KANCELÁŘE SDRUŽENÍ
ZA MĚSÍC SRPEN A ZÁŘÍ
 Příprava a realizace 6 výběrových řízení malého rozsahu pro obce Nechvalice 2x,
Prosenická Lhota 2x, Počepice 1x, Nalžovice 1x
 Projekt Šablony do škol č. 3 – vypracována 1. zpráva o realizaci pro školy ZŠ a MŠ
Vysoký Chlumec a Chlum
 Příprava a odevzdání Závěrečné zprávy,
včetně vyúčtování, projektu Strategické dokumenty pro obce svazku
 Příprava a podání Žádosti o dotaci na
Středočeský kraj na podporu rozvoje meziobecní spolupráce v oblasti strategického
rozvoje dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje (250.000 Kč – úhrada části
mzdových prostředků zaměstnanců)
 Příprava Závěrečné zprávy k udržitelnosti projektu Centra společných služeb
 Poskytování služeb pověřence (GDPR)
 Poskytování poradenství obcím – především odpovědi týkající se Zákona č. 106/1999

Sb., zákona o svobodném přístupu k informa- nální stálé konference pro území Středočeského kraje (dotační titul pro rok 2022
cím
 Cyklostezka Sedlčany – Prčice - přípra- pro Destinační managementy, Informační
va a podpis Smlouvy na údržbu cyklostezky, centra, značení turistických a kulturních
cílů, Středočeská centrála cestovního ruúdržba a řešení kalamit
 Účast na jednání tajemníků dobrovol- chu – nové vedení atd.)
 Příprava a realizace farmářských trhů
ných svazků obcí Středočeského kraje
 Příprava zasedání Valné hromady svazku
 Účast na jednání s hejtmankou Petrou
Peckovou (oblast školství, pozemkové úpravy,
cestovní ruch atd.)
 Účast na jednání
pracovní skupiny Venkov
Regionální stálé konference pro území Středočeského kraje (standardy dopravní obslužnosti,
odpadové hospodářství)
 Účast na jednání Připomenutí – od 10. října 2021 je v prodeji stolní kalenpracovní skupiny Ces- dář Sdružení obcí Sedlčanska (prodej Informační centrum
tovního ruchu Regio- Sedlčany, Městské muzeum Sedlčany, obce Sdružení)

POUTNÍ STEZKY TOULAVY BUDOU MÍT SVŮJ FILM
V těchto dnech
v naší turistické oblasti
Toulava natáčíme krátká videa o Poutních
stezkách Toulavy. Natáčení probíhá ve spolupráci s poutními místy Klokoty, Milevsko
a Bechyně. Hlavní film, který bude mít za cíl
přilákat turisty se zájmem o sakrální památky a netradiční dovolenou na poutní cestě.
Popisuje tři příběhy - dvou seniorů, mladého
páru a samostatné turistky, kteří nacházejí
psychické a duchovní ozdravení v putování
po Toulavě k poutním cílům. Jejich příběh

Těším se na vás v dalším čísle Radnice.		

se protne v momentě, kdy každý z nich dojde
do svého cíle. Vedle hlavního filmu vzniknou
ještě tři krátké filmy, které ukáží vždy jednu
z poutních tras - do Klokot, Milevska, Bechyně. Celý projekt bude ke zhlédnutí v příštím
roce. Bude prezentován českým i zahraničním zájemcům o poutní turistiku. V současné
době najdete informace o poutních stezkách
Toulavy na www.toulava.cz/poutnik nebo
v tištěném letáčku.
Ochutnávka toho, co na poutních stezkách můžete potkat.

		

Štěpánka Barešová

☺

USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 70/2018-2022 ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2021
Rada města Sedlčany na tomto zasedání
přijala soubor celkem osmnácti 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 1. září 2021 (RM
č. 69/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění
úkolů průběžných (RM 70-1203/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany:
zařadit plochy uvedené v Tabulce č. 1
a vymezené v grafické části mapových podkladů, které společně tvoří nedílnou Přílohu
k tomuto usnesení do Změny č. 2 Územního
plánu města Sedlčany podle podaných žádostí vlastníků nemovitostí (pozemků); (RM 701204/2018-2022);
vyřadit plochy uvedené v Tabulce č. 2
a vymezené v grafické části mapových podkladů, které společně tvoří nedílnou Přílohu
k tomuto usnesení, a to z předmětu Změny
č. 2 Územního plánu města Sedlčany (RM 701205/2018-2022);
schválit prodej pozemku parc. č. 2940/138
o výměře 101 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 2940/8, druhem
pozemku orná půda, v k. ú. a obci Sedlčany
(vizte geometrický plán č. 2812-68/2021),
a to žadatelům (podílové spoluvlastnictví id.
2/3 a id. 1/3), oba trvale bytem Sedlčany, za
jednotkovou cenu 200,- Kč/m2, dle znaleckého posudku č. 4697 – 56/2021, za celkovou
kupní cenu 20.200,- Kč. Kupující též uhradí
náklady na vyhotovení znaleckého posudku
a geometrického plánu (v souboru výroků
usnesení RM 70-1206/2018-2022);
schválit prodej pozemku parc. č. 908/26
o výměře 108 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 908/1, druhem
pozemku ostatní plocha, způsobem využití
neplodná půda, k. ú. a obec Sedlčany (vizte
geometrický plán č. 2811-67/2021), a to ža-
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▪

▪
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datelce, trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu 250,- Kč/m2, dle znaleckého posudku č. 4695 – 54/2021, tj. za celkovou kupní
cenu 27 000,- Kč. Kupující zároveň uhradí
náklady na vyhotovení znaleckého posudku
a geometrického plánu (v souboru výroků
usnesení RM 70-1207/2018-2022).
Rada města Sedlčany zamítla:
vyhradit parkovací místo na osobní automobil v lokalitě Sedlčany, vnitroblok Za Nemocnicí, pro žadatelku (FO), trvale bytem
Sedlčany (RM 70-1208/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
aby byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu
3/I. patro) v Domově s pečovatelskou službou, na adrese Sedlčany, 28. října č. p. 172,
264 01 Sedlčany, byl nově přidělen vybranému žadateli (RM 70-1209/2018-2022);
návrh Smlouvy o krátkodobém pronájmu
nebytových prostor v objektu Městského
muzea Sedlčany, a to v souvislosti s konáním
akce „Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021“, kde bude zřízena volební
místnost pro volební okrsek Sedlčany č. 2.
Volby se budou konat v termínu 8. a 9. října
2021 (RM 70-1210/2018-2022);
návrh Smlouvy o krátkodobém pronájmu
nebytových prostor umístěných v objektu
Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany, ve
kterém v souvislosti s konáním akce „Volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
2021“, bude zřízena volební místnost pro
volební okrsek Sedlčany č. 3 a č. 4 (RM 701211/2018-2022);
návrh Smlouvy o krátkodobém pronájmu
nebytových prostor, v objektu restaurace
„U Beranů“, osada Solopysky č. p. 28, ve kterém v souvislosti s konáním akce „Volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021“,
bude zřízena volební místnost pro volební okrsek Sedlčany č. 9 (RM 70-1212/2018-2022);
podání Žádosti o dotaci z 1. programu
č. 16252 regionální sportovní infrastruktura

▪
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P O Z V Á N K A

na 17. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany,
které se bude konat v pondělí 4. října 2021 od 17:00 hodin
v Kulturním domě Josefa Suka Sedlčany.
Výběr z návrhu Programu (tematické celky):
▪ Zařazení žádostí k prověření do Změny č. 2 ÚP města Sedlčany;
▪ Návrh OZV města Sedlčany č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci;
▪ Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany (soubor konečných řešení jednotlivých
žádostí občanů a potřeb města);
a
▪ další.

2020-2024, výzvy 11/2021, Regiony 2021
s projektem „Zázemí pro sportovní areál na
pozemku parc. č. 441“, což zajistí Odbor investic (RM 70-1218/2018-2022);
návrh mimořádných odměn vedoucím pracovníkům škol zřízených městem Sedlčany za
plnění úkolů nad rámec svých pracovních
povinností za období třetího čtvrtletí roku
2021, přičemž pololetní odměny pro ředitele
byly schváleny podle předloženého schématu
(RM 70-1220/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, zajistit výběrové řízení na nejvhodnějšího
uchazeče na realizaci zakázky malého rozsahu pod názvem projektu „Výstavba garáže
SDH II“ (RM 70-1213/2018-2022);
Sportovním areálům Sedlčany, příspěvkové
organizaci, dopracovat předložený návrh Návštěvního řádu Sportovního areálu Luční, a to
podle výsledků připomínkového řízení, v termínu vydání nejpozději s účinností od 1. října
2021 (RM 70-1217/2018-2022);
Městskému úřadu Sedlčany vypracovat konečný návrh obecně závazná vyhlášky města Sedlčany č. 3/2021 o místním poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, kde základem dílčího poplatku je
kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za kalendářní měsíc
(rok) v litrech připadající na poplatníka, a to
s využitím parametrů a limitů dále Radou města Sedlčany stanovených (RM 701219/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla:
o objednání dalších prací na akci s názvem
„Výstavba nádrže – závlaha LAS“ od zhotovitele Aquačov, s. r. o., IČO 07028695, v hodnotě 100 589,64 Kč vč. DPH (v souboru výroků
usnesení RM 70-1214/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce minigolfu“ CZECH MINIGOLF, s. r. o., IČO
09149325, jehož předmětem je navýšení rozsahu prací o tři jamky a spojovací chodníčky
za cenu 236 800,- Kč bez DPH, tj. 286 528,Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM
70-1215/2018-2022);
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo se zhotovitelem stavby Sportovně
rekreační zóna v ul. Luční, aktivita Parkour
a workout, tj. firmou Enuma Elis s. r. o., IČO
01688260, jehož předmětem je záměna materiálu pro umělý povrch a navýšení ceny díla
o 193 600,- Kč vč. DPH (v souboru výroků
usnesení RM 70-1216/2018-2022).
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ZAVEDENÍ
MOBILNÍHO ROZHLASU

Dne 8.9. se 1. ZŠ Sedlčany zapojila do celorepublikové akce

,,T- Mobile Olympijský běh“,

která podporuje a oslavuje olympijské myšlenky. V 10 hodin odstartovalo po celé ČR 60 000 žáků z přihlášených škol.
Vydali se na trasy od 500 do 1000 m. Za 1. ZŠ běželo na stadionu Taverny 50 žáků 2. tříd. Úspěšně absolvovali vzdálenost
500 metrů.
Petr Novotný

Vážení spoluobčané,
spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které s vámi
nyní můžeme komunikovat moderně a efektivně. Občané, kteří se do Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od nás budou dostávat důležité informace o dění v obci Sedlčany, a to prostřednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace.
Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu?
poslech běžných hlášení rozhlasu přímo z mobilu
novinky z úřadu přímo do telefonu
upozornění na krizové situace - výpadky energií,
blížící se vichřice, dopravní uzavírky, atd.
pozvánky na sportovní a kulturní akce
pozvánky na brigády dobrovolníků, kteří rádi v obci pomáhají
účast ve veřejných anketách

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Registrace je zdarma. V registračním procesu si můžete nastavit, jaké informace vás zajímají. Vaše údaje budou v bezpečí
v souladu s GDPR obecným nařízením o ochraně osobních
údajů.
Jak se zaregistrovat?
1. Přes webovou stránku
https://mesto-sedlcany.mobilnirozhlas.cz//registrace
2. Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas Stáhnout pro Android
Stáhnout pro iOS
3. Vyplněním registračního letáku a předáním na úřad města
Sedlčany (leták možno vyzvednout na podatelně Městské
ho úřadu nebo na TIC Sedlčany)

INZERCE

ŠKOLSTVÍ

DO ČTYŘ PRVNÍCH ROČNÍKŮ SEDLČANSKÉHO UČILIŠTĚ
NASTOUPIL REKORDNÍ POČET ŽÁKŮ
O třicet žáků více má v letošním školním
roce sedlčanské Střední odborné učiliště v Bezručově ulici. Závěrečné zkoušky absolvovalo
56 třeťáků, do prvních ročníků šesti učebních oborů (kuchař-číšník, cukrář, kadeřník,
zahradník, instalatér, opravář zemědělských
strojů) nastoupilo 86 zájemců.
„Po dlouhých letech jsme mohli otevřít
čtyři třídy prvních ročníků. Zvýšený zájem
si vysvětluji několika důvody. Určitě k tomu
přispěla distanční výuka, kdy se mnozí žáci
v jejím důsledku bojí jít na střední školy
s maturitou. Dále se nám podařilo zatraktivnit učební obory, v nichž vyučujeme opravdu

moderní věci. Přispívá k tomu i skutečnost,
že se stále více otevíráme veřejnosti, která
hojně využívá našich služeb. A v neposlední
řadě se prohlubuje nedostatek dobrých řemeslníků a je známá pravda, že řemeslo má
zlaté dno,“ vysvětluje ředitel školy Jiří Kolín.
Provoz učiliště se nezastavil ani o letních
prázdninách. 10 dnů bylo na zdejším domově
mládeže ubytováno 80 žáků pražské Taneční
školy Vavruška, necelé dva týdny také dětští
basketbalisté Sparty Praha. Škola jim zajišťovala
nejen ubytování a pronájem sportovišť, ale také
celodenní stravování. V kuchyni si tak našlo brigádu několik učňů z oboru kuchař – číšník.

„Během prázdnin proběhla zásadní rekonstrukce chodby v přízemí a vstupu do
budovy školy, stihli jsme i zateplení vstupního koridoru tělocvičny. V nejbližší době
máme v plánu opravu střechy na budově
služeb a rekonstrukci toalet v tělocvičně.
Tam bychom rádi vyměnili také podlahu
a zažádáno o peníze máme také na opravu
fasády na budově školy a rekonstrukci sociálních zařízení na domově mládeže,“ vypočítává Jiří Kolín, který by rád pozval všechny
zájemce 27. 11. 2021 na tradiční Školní jarmark.
Karel Souček

PROPOJKA ZAHÁJILA ŠKOLNÍ ROK
Prázdniny sice skončily, avšak jejich ozvěny s námi ještě chvíli zůstanou. Propojka zahájila školní rok v duchu právě probíhajícího „Vypečeného projektu“, během kterého
žáci zjišťují, jak v minulosti vypadala „cesta
chleba na náš stůl“. Po úvodních proslovech
starosty Hölzela a ředitele Nádvorníka si
všichni přítomní připomněli srpnovou sklizeň pšenice. Zazněla „dožínková“ v podání
nikoli chasy, ale učitelek. Při tradičním popěvku navíc došlo k symbolickému předání
dožínkového věnce. Ten od krojované vychovatelky Dlouhé převzal hospodář Turnovec, bez jehož pomoci by projekt nemohl
vzniknout. Atmosféru báječně dokreslily

hřejivé paprsky letního sluníčka a vyslaly
projekt do jeho předposlední fáze – mlácení a mletí obilí.
Po hodině strávené ve škole se většina
žáků tradičně odebrala domů. Výjimku činili letos šesťáci - hned dopoledne totiž odjeli
s třídními učitelkami a výchovným poradcem na Častoboř, aby se v rámci adaptačního kurzu lépe poznali s učiteli i mezi sebou
navzájem. Během tří dnů absolvovali řadu
aktivit tvořících koncept cesty kolem světa.
Museli si poradit v různých situacích: zažili
ztroskotání na poušti a útoky domorodých
kmenů, vyráběli dopravní prostředek, putovali australskou buší a kreslili mapy, prochá-

zeli indiánským územím i bránou času nebo
běhali mezi totemy. Museli spolupracovat
při plnění různých úkolů, aby získali indicie
potřebné k vyluštění hesla. To sloužilo jako
vstupenka na loď zpátky do Evropy. Přistání
se podařilo - snad budou mít šesťáci klidné
moře i nadále…
Propojka samozřejmě nezapomíná ani
na rodiče – ti se během zářijových rodičovských kaváren seznamovali s třídními učitelkami svých dětí i s prostředím, ve kterém
jejich ratolesti tráví velkou část dne.
A co čeká školu dále? Věříme, že příjemných deset měsíců, během nichž se budeme pravidelně setkávat nejen ve výuce,
ale třeba také v kroužcích školního klubu,
které si děti v loňském roce nemohly užít.
K tradičním aktivitám, jakými jsou keramika, florbal či jóga, letos přibude i jedna netradiční… Slyšeli jste už o spikeballu? Zajímá vás, jak lze ve sportovní čtyřhře skloubit
prvky plážového volejbalu s trampolínou
a gumovým míčkem? Možná právě to zjistíte od svých malých sportovců po hodinách
s paní učitelkou Oubrechtovou...
-prop-

NEDALEKO
SEDLČAN
VYROSTL NOVÝ
SAUNOVÝ SVĚT

relaxační místnost tzv. oranžerie, které dominuje světlík a všudypřítomné zavěšené živé rostliny. Můžete zde
odpočívat na houpacích lehátkách či posedět u stolku.
Venkovní relaxační zóny vybízí k pozorování dění v zahradě z lehátka, třeba u nedalekého lesa. Občerstvit
se můžete na fresh baru, kde je každý den připravené
čerstvé a lehké občerstvení. Pro ochlazení lze kromě přírodního jezírka využít také ochlazovací zóny se sprchami,
které jsou vytvořeny v kamenném stylu.

Konečně si můžeme otužovat zdraví a vychutnat si saunování uprostřed přírody
v nově otevřeném saunovém světě Infinit
Sen jen 40 km od Sedlčan.
Obyvatele blízkého okolí Senohrab mají novou možnost
pro relaxaci v moderním wellness centru Infinit s venkovním saunovým světem a SPA zónu s nabídkou masáží a zážitkových balíčků.
V saunovém světě najdete pět saunových místností,
finskou panoramatickou, medovou, bylinkovou, sadovou
a ceremoniální saunu. K odpočinku se nabízí prosvětlená
Saunovou část doplňují dvě masážní místnosti s širokou nabídkou masáží, procedur a zážitkových balíčků.
Užijte si začátek saunové sezóny ve zcela novém saunovém světě uprostřed přírody Ladova kraje. Zažijete tu
nádherné výhledy na okolní kopce a lesy, vydechnete,
zpomalíte a odpočinete si od starostí všedních dní.
Více o saunovém světě najdete na www.sen.infinit.cz.

Nový saunový svět najdete v hotelu Sen
v Senohrabech, ulice Malostranská 344 – jen
30 minut cesty od Sedlčan.

Knihu lze zakoupit v Městské knihovně, Městském muzeu a v Turistickém informačním centru.

