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VÝROČÍ OSOBNOSTÍ   |   ZMĚNA POPLATKOVÉ POVINNOSTI   |   17. LISTOPAD V SEDLČANECH



MĚSÍČNÍK RADNICE
Periodický tisk územního samospráv-
ného celku. Vydává Městský úřad 
Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, 
IČ 243272, místo vydávání Sedlčany, 
Doubravice, Hradišťko, Libíň, Oříkov, 
Sestrouň, Solopysky, Třebnice, Vítěž, 
Zberaz, evidenční číslo MK ČR E 11727,  
řídí redakční rada,  
sazba Lenka Bučinská,  
tiskne firma Van druck Sedlčany. 
Vychází 28. den předchozího měsíce 
v nákladu 3300 ks.  
Distribuci zdarma do každé schránky 
zajišťuje Město Sedlčany.
V případě nedodání zpravodaje se 
obraťte na Lenku Bučinskou, 
tel.: 734 259 387, 318 821 158.

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

Vyřizuje:
Městský úřad Sedlčany,  
tel.: 734 259 387, 318 821 158,  
bucinska@mesto-sedlcany.cz
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V říjnovém zpravodaji jsem informoval čtenáře o nové 
odpadové legislativě, která obcím zkomplikovala život. 
Do konce letošního roku musí být schváleny nové obec-
ně závazné vyhlášky, které upravují místní poplatky 
za svoz komunálního odpadu. Zastupitelstvo města 
Sedlčany schválilo novou vyhlášku na veřejném zasedá-
ní 4. října. Podrobné informace o změně poplatkové po-
vinnosti jsou uvedeny na dalších stránkách zpravodaje, 
včetně formuláře Ohlášení poplatkového subjektu. 

Další velký problém přináší novela vyhlášky 
č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potře-
bu a o změně některých zákonů. Vyhláška výrazně zpřísňuje splnění plánu finanční 
obnovy vodovodů a kanalizací. Metodický pokyn Ministerstva zemědělství upravuje 
a nově definuje závazný způsob výpočtu výše peněžních prostředků do fondu fi-
nancování vodárenské infrastruktury. Roční příspěvek je pro Sedlčany stanoven 
ve výši 9 922 000,- Kč. Pro srovnání v kalkulacích cen vodného a stočného pro rok 
2021 je nájemné ve výši 2 692 000,-Kč, což znamená, že nárůst pro rok 2022 je 
7 230 000,- Kč. Připravujeme kompromisní návrh, kterým bude do kalkulací cen pro 
rok 2022 uplatněno nájemné ve výši 6 922 000,- Kč a 3 mil. Kč budou z rozpočtu měs-
ta uloženy na zvláštní účet fondu obnovy vodárenské infrastruktury. Neblahý dopad 
na celkovou cenu vody pro konečné spotřebitele bude výrazný. Navýšení zhruba o 
15 Kč na m3 způsobí, že cena vodného a stočného se bude pro rok 2022 pohybovat 
okolo 100 Kč za m3.

Z mého pohledu se opět jedná o nesmyslný zásah ministerských úředníků do sa-
mostatného rozhodování obcí. Je to další ukázka toho, že stát s obcemi zachází jako 
s nesvéprávnými subjekty. A nejhorší na tom je, že na to opět doplácí občané. 

Ještě krátce k výsledkům voleb a srovnání celkových výsledků s výsledky v Sedl-
čanech. V Sedlčanech jsme měli takřka o 1% vyšší volební účast (66,4 %). Koalice 
Spolu v součtu s Piráty a Starosty dosáhla na 49,85 %, což je o 6,44 % vyšší číslo 
než celostátní průměr. ANO se v Sedlčanech propadlo o 2,24 % a SPD o 3,85 %. Na 
rozdíl od celostátních výsledků by v Sedlčanech usedla do parlamentních lavic i ČSSD 
se ziskem 5,63 %.

Jsem velmi rád, že v Sedlčanech se na rozdíl od celostátního průměru výrazně více 
občanů rozhodlo pro demokratické strany a návrat slušného chování zvolených zá-
stupců v nejvyšších patrech naší politické scény. 

Uzávěrka příštího čísla je v pátek 5.11.2021

Ing. Miroslav Hölzel 
starosta města

Obec Sedlčany  

VÝSLEDKY VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2021

účast 66,40 %



RŮZNÉ

VZNIK PŘÍJMENÍ, TŘETÍ POKRAČOVÁNÍ OSVĚTOVÉ SÉRIE ČLÁNKŮ

Příjmení vzniklá ze jmen místních, ná-
rodních a z názvů obyvatelských

Příjmení byla tvořena i podle míst, odkud 
osoba pocházela, po osadě, kde bydlela. 
Toto označení osoby užívala i šlechta, bylo 
tím vyjádřeno vlastnictví majetku, např. Jan 
Roháč z Dubé. Z označení obce vzniklo pří-
jmení např.: Lhota – příjmení: Lhota, Lho-
tecký, Lhotský, Praha – příjmení: Pražský, 
Pražan, Pražák.

Příjmení z názvů českých osad
Hojně vyskytující se příjmení byla vytvo-

řena z názvů jak českých, tak i německých 
osad. Podle obce vznikla příjmení jako Be-
chyně, Beroun, Hradec, Sobotka. Připo-
jením přípony – ský, -cký, vznikla příjmení 
Brodský, Domažlický, Janovský, Kostelecký, 
Kolínský, Kuthohorský, Opočenský, Radotín-
ský, Velecký, Vobecký apod. Z „obyvatel-
ských“ názvů: Bělohorec, Jihlavec, Lhoták, 

Plzák (Plzeň), Sukdolák (Suchdol), Sviták 
(Svitavy) aj.

Příjmení z německých názvů českých 
osad

Do této kategorie lze zahrnout příjmení, 
která jsou vytvořena z německého místního 
názvu obce v Čechách, např. Cettl – Sedlo. 
Příjmení vznikala i z německých obyvatel-
ských názvů: Gabler (Jablonné z Podještědí, 
Hain (Háj), Hyšpler (Hirschberg – Doksy), 
Vainer (Weinern – Vinaře u Kadaně) aj. 
Některá příjmení jsou odvozena z němec-
kých názvů a byla jim přidána česká přípo-
na, např. Kruliš (Krulich – Králíky), Vošický 
(Woschitz – Vožice) nebo Oschotz – Sušice.

Příjmení vzniklá z názvů německých osad 
Např. Bergenhof, Ederer, Goldbach, Haller, 

Hausner, Hellinger, Kolner, Landsdorf, Linz, 
Maixner, Münster, Rotenberg, Steinbach, 
Ternbach, Waldstein, Wittenberg.

Příjmení vzniklá ze jmen národů, zemí 
a krajů 

Základem pro vznik příjmení v této skupi-
ně tvořila větší osídlená a neosídlená místa. 
Ve většině označovala osobu, která se do 
dané oblasti přistěhovala. Podle příjmení 
je patrná i migrace a kolonizace obyvatel. 
Do skupiny lze zahrnout i příjmení půvo-
dem německá, byla přijata jako již vytvoře-
ná. Několik příkladů v této skupině: Čech, 
Čechura, Cigánek, Cikán, Horváth, Jambor, 
Moravec, Morávek, Němec, Němeček, Ra-
kušan, Rus, Slováček, Srb, Šváb, Švejda, 
Talián, Tatar, Tureček, Valášek, Vlašín, Žid, 
Žídek apod. Německá příjmení: Bayer, Pajer 
(Bavor), Böhm, Peml (Čech), Tajč (Němec), 
Lichtenstein, Oberländer (historicky Horní 
země), Reinland aj.

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

Jen připravený a informovaný člověk dokáže včas odhalit pod-
vodný telefonát, SMS zprávy nebo email, a tím zabránit ztrátám. 
Odhalte včas, že na vás útočí online podvodníci. 

POZNÁTE ÚTOK NA VÁŠ BANKOVNÍ ÚČET?
Vyzkoušejte si KYBERTEST a porovnejte si výsledky s ostatními. 

Ludmila Farová
Manažerka prevence kriminality a protidrogové prevence



USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 71/2018-2022 ZE DNE 29. ZÁŘÍ 2021

Rada města Sedlčany na tomto zasedání 
přijala soubor celkem jedenácti specific-
kých usnesení, a to v následném členění 
jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání 
Rady města Sedlčany ze dne 15. září 2021 (RM 
č. 70/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění 
úkolů průběžných (RM 71-1223/2018-2022);
▪ zprávu o činnosti a plnění úkolů Městské 
teplárenské Sedlčany, s. r. o. za první polo-
letí roku 2021 s aktualizovanými daty ke dni 
jejího zpracování a zprávu o připravenosti 
zařízení na zahájenou topnou sezónu 2021 
/ 2022, sestavenou a okomentovanou pa-
nem Ondřejem Sůvou, jednatelem uvede-
né městské obchodní společnosti (RM 71-
1224/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 24377/2018-12 se zhotovitelem díla SIL-
VA PROJEKT, s. r. o., IČO 29295033, který 
je uzavírán v souladu s dřívějším smluvním 
ujednáním a jehož předmětem je stanovení 
konečné výměry zpracovaných lesních hos-
podářských osnov na 809,58 hektarů spolu 
se stanovením konečné ceny díla na část-
ku 411 428,- Kč včetně DPH; výše doplatku 
po upřesnění výměry tak činí 163 834,- Kč 
a současně uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě 
o dílo č. 24377/2018-12 se zhotovitelem díla 
SILVA PROJEKT, s. r. o., IČO 29295033, který 
je uzavírán v souladu s dřívějším smluvním 

ujednáním a jehož předmětem je uplatnění 
smluvní pokuty městem Sedlčany za pozdější 
dodání díla v částce 3 230,- Kč. Po započítání 
smluvní sankce je doplatek snížen na částku 
160 604,- Kč (v souboru výroků usnesení RM 
71-1225/2018-2022);
▪ uzavřít Smlouvu o dílo, jejímž předmě-
tem je poskytnout městu Sedlčany sjedna-
nou službu k podpoře výkonu státní správy 
podle ustanovení § 48 zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění někte-
rých zákonů (lesní zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů, prostřednictvím SW produk-
tu HELETAX od externího dodavatele Topol 
Pro, spol. s r. o., se sídlem Obrubce – Obo-
ra 2, 294 04 Dolní Bousov, IČO 62956027, 
za cenu roční služby v částce 4 840,- Kč 
s DPH (RM 71-1226/2018-2022);
▪ na základě návrhu Městského úřadu 
Sedlčany, Odboru vnitřních věcí, předlo-
žený Kalendář oddacích dnů na rok 2022, 
ve kterých bude zajištěna služba oddávají-
cích a v jehož časových limitech bude správ-
ním orgánem závazně rozhodováno (RM 
71-1227/2018-2022);
▪ přijetí nabídky (označené č. 1295369015/
holding) na dodávky elektrické energie na 
období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 
2022, kterou pro město Sedlčany vypraco-
vala a předložila skupina ČEZ ESCO, a. s., IČO 
03592880, se sídlem Praha, Duhová 1444/2, 
140 00 Praha (v souboru výroků usnesení RM 
71-1228/2018-2022);

▪ uzavřít Smlouvu o dílo s vybraným zhoto-
vitelem stavební akce pod názvem „Přístavba 
provozní budovy SDH II Sedlčany“, kterým je 
společnost S-B, s. r. o., IČO 25652362, která 
ve veřejné soutěži podala nejvýhodnější na-
bídku za celkovou cenu díla 1 994 947,00 Kč 
bez DPH (v souboru výroků usnesení RM 71-
1229/2018-2022);
▪ uzavřít Smlouvu se zhotovitelkou přezku-
mu hospodaření města Sedlčany za rok 2021, 
kterou je Ing. Jitka Licinberková, se sídlem 
Janov č. p. 155, 473 01 Nový Bor, auditorka 
č. ev. 1620, IČO 40200281, DIČ CZ6055111898, 
za nabídnutou cenu 68 000,00 Kč bez DPH 
(s DPH 21 % cena činí 82 280,00 Kč); (v soubo-
ru výroků usnesení RM 71-1230/2018-2022);
▪ na základě Žádosti příspěvkové organizace 
Základní umělecká škola Sedlčany, se sídlem 
Šafaříkova č. p. 428, 264 01 Sedlčany, IČO 
61904287, vyplacení náhrady částkou 70 % 
z učiněných plateb, a to výdajem z rozpočtu 
provozních nákladů příspěvkové organizace, 
jako náhrady za přijatou peněžní zálohu ro-
dičům žáků školy, kteří zálohu uhradili na plá-
novaný zájezd žáků na Mezinárodní hudební 
festival pro mládež do Chorvatska, přičemž 
společnost, která měla zájezd organizovat, 
poskytnuté finanční zálohy zpět škole nevrá-
tila (RM 71-1231/2018-2022);
▪ na základě Žádosti o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 
(č. j.: MÚ-S/MST/19425/2021, přijaté dne 
29. září 2021), doručené žadatelem v režimu 
zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpi-
sů a další zákony, finanční podporu žadateli 
(vodní sporty – závody rychlostní kanoistiky; 
Memoriál Bóži Karlíka 2021 – nákup věc-
ných cen pro závodící děti), v částce podpory 
10.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 
71-1233/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
▪ učiněný v souladu se zákonem č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů a na základě Žádosti č. j.: MÚ-S/
MST/19113/2021, s čerpáním Fondu in-
vestic příspěvkové organizace Kulturní dům 
Josefa Suka Sedlčany, se sídlem Havlíčkova 
č. p. 514, 264 01 Sedlčany, IČO 42728452, 
v částce 137 819,- Kč, a to na pořízení kame-
ry k dalekohledu CMOS C3-61000 do Lidové 
hvězdárny Josefa Sadila Sedlčany (RM 71-
1232/2018-2022).

Kamenictví      M-KÁMEN
M. Mašek, Sedlčany 329

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

nové hroby, pomníky,
doplňky

čištění a renovace
hrobů

sekání a obnova
písma

konzultace zdarma

INZERCE



USNESENÍ / RŮZNÉ

INFORMACE O VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH
ZE 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČANY ZE DNE 4. ŘÍJNA 2021        

Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor 
celkem deseti usnesení, resp. specific-
kých souborů rozhodnutí, a to v násled-
ném členění:
Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na 
vědomí:
▪ předanou zprávu o kontrole plnění 
usnesení ze 16. zasedání Zastupitelstva 
města Sedlčany, které se konalo dne 6. září 
2021, předloženou a okomentovanou pa-
nem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místosta-
rostou města Sedlčany, s aktuálními údaji 
plnění, a to v plném rozsahu, bez připomí-
nek (usnesení 249/2018-2022);
▪ zprávu předloženou a doplněnou 
panem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, mís-
tostarostou města Sedlčany, o jednání 
a činnosti Rady města Sedlčany za uply-
nulé období v intervalu dní 7. září 2021 až 
4. října 2021, ve kterém se v termínu, a to 
15. září a 29. září 2021, konala řádná zase-
dání tohoto orgánu města Sedlčany (usne-
sení 250/2018-2022);
▪ návrh Sazebníku k administraci OZV 
č. 3/2021 o místním poplatku za odkládá-
ní komunálního odpadu z nemovité věci 
a návrh formuláře Ohlášení poplatkového 
subjektu (usnesení 258/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo:
▪ zařazení ploch uvedených v Tabulce 
č. 1 a znázorněných zákresem v grafické 
části dokumentace na mapových pod-
kladech, které tvoří společně nedílnou 
přílohu k tomuto usnesení, do Změny 
č. 2 územního plánu města Sedlčany, a to 
bez jejich úprav ve smyslu a obsahu původ-
ních žádostí (usnesení 251/2018-2022);
▪ zařazení redukovaných ploch uvedených 
v Tabulce č. 2 a znázorněných zákresem 
v grafické části dokumentace na mapových 
podkladech, které tvoří společně nedílnou 
přílohu k tomuto usnesení, do Změny 
č. 2 územního plánu města Sedlčany 
(usnesení 252/2018-2022);
▪ vyřadit žádosti o zařazení ploch uvede-
né v Tabulce č. 3 a znázorněné zákresem 
v grafické části dokumentace na mapových 
podkladech, které tvoří společně nedílnou 
přílohu k tomuto usnesení, a to ze Změ-
ny č. 2 územního plánu města Sedlčany 
(usnesení 253/2018-2022);
▪ prodej pozemku parc. č. 2940/138, 
druhem pozemku orná půda, způsobem 
ochrany ZPF, o výměře 101 m2, který byl 
oddělen z původního pozemku parc. č. 
2940/8, druhem pozemku orná půda, 

způsobem ochrany ZPF, vše v k. ú. a obci 
Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2812-
68/2021), který je ve vlastnictví města 
Sedlčany, a to žadatelům (spoluvlastnic-
ký podíl id. 2/3 a spoluvlastnický podíl 
id. 1/3), oba trvale bytem Sedlčany, za jed-
notkovou cenu 200,- Kč/m2, tj. za celkovou 
kupní cenu 20 200,- Kč. Strana kupující zá-
roveň uhradí náklady na vyhotovení zna-
leckého posudku, poměrné náklady na vy-
hotovení geometrického plánu a poplatek 
za vklad do evidence katastru nemovitostí 
(v souboru výroků usnesení 254/2018-
2022);
▪ prodej pozemku parc. č. 908/26, dru-
hem pozemku ostatní plocha, způsobem 
využití neplodná půda, o výměře 108 m2, 
který byl oddělen z původního pozemku 
parc. č. 908/1, druhem pozemku ostatní 
plocha, způsobem využití neplodná půda, 
vše v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometric-
ký plán č. 2811-67/2021), který je ve vlast-
nictví města Sedlčany, a to žadatelce, trva-
le bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu 
250,- Kč/m2, tj. za cel-
kovou kupní cenu 27 
000,- Kč. Strana kupu-
jící zároveň uhradí ná-
klady na vyhotovení 
znaleckého posudku, 
náklady na vyhotove-
ní geometrického plá-
nu a poplatek za vklad 
do evidence katastru 
nemovitostí (v sou-
boru výroků usnesení 
255/2018-2022);
▪ převod vlastnické-
ho práva (vydržení) 
nově odděleného po-
zemku parc. č. 948/6, 
druhem pozemku 
ostatní plocha, způ-
sobem využití ostatní 
komunikace, o výmě-
ře 26 m2, který byl 
oddělen z pozem-
ku parc. č. 948/1, 
druhem pozemku 
ostatní plocha, způ-
sobem využití ostatní 
komunikace, v k. ú. 
a obci Sedlčany (vizte 
geometrický plán č. 
2810-66/2021), který 
je ve vlastnictví města 

PREVENTIVNĚ
BEZPEČNOSTNÍ AKCE 
"VIDITELNOST"
Častou příčinou dopravních nehod je
nedostatečná viditelnost chodců a cyklistů, 
kteří nejsou dostateně vidět za snížené
viditelnosti nebo ve tmě.

Viditelnost lze zvýšit vhodnou barvou oblečení 
a doplňky z reflexních materiálů.

Poradíme vám jak se chránit,
abyste byli vidět.

10. listopadu 2021, od 14 hodin 
náměstí T. G. Masaryka 

Manažerka prevence kriminality
a protidrogové prevence

Sedlčany, a to žadateli, trvale bytem Sedl-
čany, Na Potůčku č. p. 653, 264 01 Sedlča-
ny (v souboru výroků usnesení 256/2018-
2022);
▪ obecně závaznou vyhlášku města Sedl-
čany č. 3/2021 o místním poplatku za od-
kládání komunálního odpadu z nemovité 
věci, kterou se zároveň nabytím účinnosti 
této vyhlášky ruší obecně závazná vyhláška 
města Sedlčany č. 3/2013, kterou byl sta-
noven poplatek za komunální odpad, dříve 
schválenou Zastupitelstvem města Sedlča-
ny dne 18. listopadu 2013, a to usnesením 
č. 239 (usnesení 257/2018-2022).

MĚSTSKÉ TRHY 
V SEDLČANECH

V měsíci listopadu se budou městské 
trhy na náměstí v Sedlčanech konat ve 
středu 24. listopadu, jelikož třetí středa 
v měsíci vychází na státní svátek 17. lis-
topadu. Děkujeme za pochopení 
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Rada města Sedlčany na tomto zasedání při-
jala soubor celkem sedmnácti specifických 
usnesení, a to v následném členění jednotli-
vých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání 
Rady města Sedlčany ze dne 29. září 2021 (RM 
č. 71/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění 
úkolů průběžných (RM 72-1234/2018-2022);
▪ přednesenou zprávu o stavu, výsledcích 
hospodaření a plnění schváleného rozpočtu 
města Sedlčany na rok 2021 ve znění údajů za 
uplynulé období kalendářního roku (I. – IX. / 
2021) s tím, že rozpočtové příjmy jsou ke dni 
účetní závěrky 30. září 2021 ve výši 159 072,42 
tis. Kč, což představuje 82,28 % plnění schvále-
ného rozpočtu a rozpočtové výdaje (čerpání) 
jsou ke dni 30. září 2021 ve výši 126 263,85 tis. 
Kč, což představuje 65,64 % schváleného před-
pokladu rozpočtu (RM 72-1235/2018-2022);
▪ zprávu o činnosti a plnění úkolů Sedlčanských 
technických služeb, s. r. o. za první pololetí roku 
2021 s aktualizovanými daty ke dni jejího zpra-
cování, sestavenou a okomentovanou panem Ji-
řím Daňkem, jednatelem uvedené městské ob-
chodní společnosti (RM 72-1237/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ Rozpočtové opatření č. 6 / 2021, a to v pl-
ném rozsahu všech aktuálních a navržených 
rozpočtových změn. Předmětem tohoto opat-
ření je zvýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany 
na rok 2021 o částku 1 173,0 tis. Kč a zvýšení 
výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 
o částku 2 057,0 tis. Kč. Příjmy po provedené 
úpravě budou činit celkem 194 495,0 tis. Kč. 
Výdaje budou činit celkem 194 412,0 tis. Kč. 
Rozpočet po započítání tohoto opatření do již 

dříve schváleného rozpočtu na rok 2021 města 
Sedlčany bude přebytkový částkou + 83,0 tis. Kč 
(RM 72-1236/2018-2022);
▪ Plán zimní údržby místních komunikací měs-
ta Sedlčany, vypracovaný na zimní období od 
1. listopadu 2021 do 31. března 2022, zpraco-
vaný Městským úřadem Sedlčany, Odborem 
dopravy a silničního hospodářství ve spolupráci 
s jednatelem Sedlčanských technických služeb, 
s. r. o., které provádějí správu místních komu-
nikací ve smyslu zmírňování závad ve sjízdnosti 
a schůdnosti místních komunikací a schůdnosti 
chodníků a průjezdních úseků silnic, vzniklých 
povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby 
zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím 
ke společenským potřebám a ekonomickým 
možnostem vlastníka místních komunikací, 
tj. města Sedlčany (RM 72-1237/2018-2022);
▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohody o umís-
tění stavby č. IV-12-6028861/VB/01 Dublovice, 
Chramosty, NN pro č. ev. E74, mezi ČEZ Distribu-
ce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupená na 
základě plné moci ev. č. PM/071/2021 ze dne 
16. února 2021, 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. 773 v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, a to za 
účelem zřízení, provozování, údržby a oprav 
zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového ve-
dení NN 0,4 kV (elektro přípojka pro ev. č. E74) 
a umístění nového jistícího rozpojovacího pilí-
ře. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou 

náhradu ve výši 2 000,- Kč bez DPH (RM 72-
1240/2018-2022);
▪ 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 prostranství, návrh pořada-
telů akce „Happening“ na osvobození této akce 
od místního poplatku. Akce „Happening“ bude 
uskutečněna v prostoru shromažďovací plochy 
náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech, a to ve 
středu dne 17. listopadu 2021 v čase od 17:00 
do 19:00 hod. (RM 72-1243/2018-2022);
▪ nájemné na rok 2022 (smluvní partner 
1. SčV, a. s.; IČO 47549793), a to za užívání a pro-
vozování Městské infrastruktury Sedlčany (ve-
řejný vodovod a kanalizace), ve výši roční částky 
6 922 000,00 Kč, z toho podíl za veřejný vodo-
vod činí 2 770 300,00 tis. Kč a podíl za infra-
strukturu odpadních vod (kanalizační sousta-
vu a čistírnu odpadních vod) činí 4 151 700,00 
tis. Kč (RM 72-1244/2018-2022);
▪ návrh Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlou-
vě o dotaci / příspěvku na poskytování sociální 
služby, tedy činnosti nebo souboru činnos-
tí podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů zajiš-
ťujících pomoc a podporu osobám za účelem 
sociálního začlenění nebo prevence sociálního 
vyloučení, na rok 2021, evidenční číslo Dodat-
ku č. 1 poskytovatele: S-0692/SOC/2021/1, 
a to ze zdrojů Středočeského kraje. Dodatkem 
č. 1 je navýšena původně poskytnutá částka 
o 38 500,- Kč; celková výše dotace na rok 2021 
činí 1 333 100,- Kč (RM 72-1245/2018-2022);
▪ finanční podporu žadateli (Svaz diabetiků, 
pobočný spolek Sedlčany), IČO 61904856, 
se sídlem Sedlčany, ulice 28. října č. p. 173, 
264 01 Sedlčany, v částce podpory 20.000,00 
Kč určené na rekondiční a edukační pobyt čle-
nů spolku (v souboru výroků usnesení RM 72-
1246/2018-2022);
▪ se společností T-Mobile Czech Republic, 
a. s.; IČO 64949681, uzavřít předložený návrh 
Dodatku k Rámcové smlouvě č. 9548746, kterým 
se provádí změna podmínek Rámcové smlouvy 
o službách elektronických komunikací a o pro-
deji elektrokomunikačních zařízení a jejich pří-
slušenství. Dodatkem k již uzavřenému smluvní-
mu ujednání se, mimo jiné, prodlužuje sjednaná 
doba trvání Smlouvy o 24 měsíců od jeho uza-
vření / účinnosti (RM 72-1247/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila Městskému úřadu 
Sedlčany, Odboru majetku:
▪ aby záměr prodeje nepotřebného pozemku 
parc. č. st. 334, druhem pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 1469 m2, jehož sou-
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částí je stavba – budova bez č. p. / č. e., objekt 
občanské vybavenosti (bývalá „Úpravna vody 
Kosova Hora“), vše v k. ú. a obci Kosova Hora, 
byl opakovaně zveřejněn na úřední desce Měst-
ského úřadu Sedlčany, a to do 31. března 2022 
za minimální kupní cenu 1.371.650,- Kč (RM 72-
1239/2018-2022);
▪ zajistit uzavření Dodatku k Nájemní smlou-
vě, kterým bude uživatelský vztah, resp. doba 
užívání restaurace s kavárnou na Zimním 
stadionu Sedlčany, na adrese objektu pro-
vozovny Zberazská č. p. 152, 264 01 Sedl-
čany, prodloužena do dne 31. března 2026, 
a to s ohledem na vložené investice do objektu 
ze strany uživatele, neboť tento nemohl objekt 
po dobu čtyř měsíců řádně užívat (v souboru 
výroků usnesení RM 72-1241/2018-2022). 
Rada města Sedlčany vyhověla:
▪ žádosti provozovatele o prominutí nájem-
ného za období měsíce leden až duben roku 
2021 z užívání nebytových prostor provozov-
ny restaurace s kavárnou na Zimním stadionu 
Sedlčany, na adrese objektu Zberazská č. p. 152, 
264 01 Sedlčany, a to z důvodu vynuceného 
uzavření této provozovny s ohledem na Vlá-
dou ČR vyhlášený nouzový stav (pandemie 
Covid-19); (v souboru výroků usnesení RM 
72-1241/2018-2022); 
▪ žádosti provozovatele Nemocnice Sedlčany, 

společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., na 
změnu předmětu určení poskytované finanční 
podpory na rok 2021. Prostředky z rozpočtu 
města Sedlčany v celkové výši 710 tis. Kč, pů-
vodně určené na projekt „Rekonstrukce elek-
tro“ a akci „Dokončení klimatizace sesterny“ 
budou použity na řešení odvlhčení (sanačních 
prací) u místnosti č. B029 (ÚDRŽBA) a č. B033 
a B034 (ÚKLID) v budově Sedlčany č. p. 161 
a částečně na zahájení akce (I. etapa) sanace 
objektu ředitelství Nemocnice Sedlčany (RM 
72-1248/2018-2022).  
Rada města Sedlčany zrušila:
▪ své původní usnesení ze dne 5. května 2021 
(vizte usnesení zn. RM 62-1061/2018-2021) 
o prodeji pozemku s náhradou doporučení pro 
Zastupitelstvo města Sedlčany schválit prodej 
nově odděleného pozemku parc. č. 2940/141, 
druhem pozemku orná půda, výměra 300 m2, 
který byl oddělen z původního pozemku parc. 
č. 2940/8, druhem pozemku orná půda, vše 
v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán 
č. 2812-68/2021), který je ve vlastnictví města 
Sedlčany, a to do podílového spoluvlastnictví 
vlastníkům bytových jednotek v bytovém domě 
Sedlčany, Západní č. p. 1175, 264 01 Sedlčany, 
a to dle velikosti spoluvlastnických podílů na 
společných částech zastavěného pozemku parc. 
č. 2940/15, v k. ú. a obci Sedlčany, za jednotko-

vou cenu 250,- Kč/m2 stanovenou dle znalecké-
ho posudku č. 4698 – 57/2021, tj. za celkovou 
kupní cenu 75.000,- Kč, s tím, že strana kupující 
zároveň uhradí náklady na vyhotovení znalecké-
ho posudku a poměrné náklady na vyhotovení 
geometrického plánu (RM 72-1242/2018-2022);
▪ usnesení zn. RM 68-1190/2018-2022 
ze dne 18. srpna 2021, kterým vyslovila souhlas 
s přímým prodejem 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 tvoří jeden funkční celek 
„Autokrosového areálu Sedlčany“, a to z vlast-
nictví Lesů ČR, s. p. do vlastnictví žadatele Auto-
klubu KM Racing v AČR, a to s ohledem na nově 
zjištěné skutečnosti, dále po upřesnění infor-
mací a projednání věci s předsedou Autoklubu 
RAC Sedlčany, a na základě vyjádření prezidenta 
Autoklubu České republiky a současně vyjádřila 
s prodejem nesouhlas (v souboru výroků usne-
sení RM 72-1249/2018-2022). 
Rada města Sedlčany stanovila:
▪ termín pro svolání 18. veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Sedlčany pro volební ob-
dobí 2018 – 2022 na pondělí dne 13. prosince 
2021 v čase od 17:00 hod. Veřejné zasedání 
Zastupitelstva města Sedlčany se uskuteční 
v objektu Kulturního domu Josefa Suka Sedl-
čany (RM 72-1250/2018-2022).

24. ROČNÍK MEMORIÁLU BÓŽI KARLÍKA A LÁDI DVOŘÁKA
V sobotu 16. října se konal již 24. roč-

ník Memoriálu Bóži Karlíka - českého re-
prezentanta, olympijského medailisty 
a častobořského patriota, který se zasadil 
o rozvoj rychlostní kanoistiky na Sedlčan-
sku. Součástí závodů byl také závod Bacun-
da Cup a 3. ročník Memoriálu Ládi Dvořáka, 
zakladatele kanoistického oddílu v Sedlča-
nech. Po chladném a deštivém týdnu byl 
slunečný víkend příjemným překvapením 
a  pěkné počasí přilákalo na Častoboř více 
než 150 závodníků z více jak 15 oddílů 
z celé České republiky. 

Závody zahájily nejmladší závodnice na 
dlouhých tratích. Pádlovalo se na klasic-
kých dlouhých tratích – 2km a 5km a na 
krátkých tratích na 200m. Putovní pohár 
Bóži Karlíka získal pro domácí oddíl kanois-
ta Tomáš Malina. Vítězem memoriálu Ládi 
Dvořáka se stal odchovanec sedlčanského 
oddílu Lukáš Novotný (USK Praha) a nej-
rychlejším závodníkem závodu Bacunda 

Cup – kombinovaného závodu na kajaku 
a na kanoi byl Tomáš Mareš (KVS Praha).

Jménem pořádajícího oddílu rychlostní 
kanoistiky TJ Tatran Sedlčany patří velké 
poděkování městu Sedlčany, všem firmám, 
podnikům i jednotlivcům, kteří finančně 
nebo věcně při-
spěli na pořízení 
cen pro vítěze. Na 
organizaci letoš-
ního ročníku se 
podílela celá řada 
závodníků, jejich 
rodinných přísluš-
níků a kamarádů, 
bez jejichž pomo-
ci by se nemohl 
závod uskutečnit 
a kterým tímto pa-
tří také velký dík. 
Tento 24. ročník 
Memoriálu Bóži 

Karlíka byl posledním závodem a stal se tak 
tečkou za letošní závodní kanoistickou se-
zónou. Naše sedlčanské kanoisty nyní čeká 
krátký zasloužený odpočinek a vzápětí zim-
ní sportovní příprava.                      

Kateřina Řezáčová



ŠKOLSTVÍ

Zveme vás 

na den 

otevřených 

dveří

11. listopadu 2021 

od 13:00 do 17:00 hodin

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, 

Sedlčany, Nádražní 90

+420 318 822 895

goasedlcany.cz, goa@goasedlcany.cz

Obory studia:

63-41-M/02 obchodní akademie

79-41-K/41 Gymnázium - čtyřletý studijní obor

79-41-K/81 Gymnázium - osmiletý studijní obor

Slovo „normální“ v době před-covidové téměř zavánělo nudou 
a šedí. Jak velice se ale jeho obsah proměnil v době corony! Jak 
jsme všichni začali toužit po návratu do normálního života, kte-
rý nám předtím mohl připadat tak všední. A o školství to platí 
dvojnásob. Návrat k normální výuce, která nyní získala označe-
ní prezenční, většina studentů i učitelů uvítala s nadšením. Dis-
tanční výuka žáky neochudila jenom o přímý kontakt s učiteli 
a spolužáky ve školních lavicích, ale také o četné akce mimo ško-
lu, jako jsou výlety, exkurze, projektové dny, kulturní akce, spor-
tovní klání a mnohé další.

 Není tedy divu, že s nástupem září se s akcemi tohoto druhu 
na GaSOŠE takříkajíc roztrhl pytel. Hned čtyři třídy zahájily nový 
školní rok adaptačním kurzem v rekreačním středisku na Oboze 
a řeka Vltava jim i ještě v tomto ročním období poskytla skvělou 
příležitost k vodním sportům i ke klasickému táboráku s kytarami. 
O necelé tři týdny později se sem gymnazisté – kvartáni vrátili zno-
vu a pozvali na návštěvu a ke spolupráci i své vrstevníky z 9. tříd 
základních škol. Vyšší ročníky vyrazily se svými učiteli na exkurze 
do našeho hlavního města. Jak nádherné bylo projít se stále té-
měř poloprázdnou Prahou za teplého zářijového počasí! Královská 
cesta, Vyšehrad, Václavské náměstí, botanická zahrada. Studenti 
navštívili i mnohá muzea – čerstvě zrekonstruované Národní mu-
zeum, Hrdličkovo muzeum či Muzeum Policie ČR. Počasí přálo 
i sportu, pondělí před státním svátkem 28.9. bylo věnováno atle-
tickým závodům. Po roce, kdy se nesportovalo, měli žáci možnost 
poměřit své síly na novotou vonící dráze stadionu Taverny. 

NA GOA SI NAPLNO UŽÍVÁME NÁVRATU K NORMÁLU

S nástupem chladnějšího počasí plánujeme mnohé kultur-
ní akce a besedy, svou činnost po delší odmlce obnovuje i Klub 
mladého diváka s výjezdy za představeními do pražských divadel. 
K mnohým inovacím došlo v poslední době i uvnitř školy. V celé 
budově byla dokončena výměna dveří a obnova některých šaten. 
I nadále se pracuje na tvorbě relaxačního koutku pro studenty. 
GOA získalo své nové logo a také byly zmodernizovány webové 
stránky. Změnám podléhá i učitelský kolektiv, který byl rozšířen 
o další rodilé mluvčí – vyučující angličtiny a španělštiny. 

Na všechno se ostatně zájemci mohou přijít podívat sami. Po-
kud nám tento „normál“ vydrží, dne 11. listopadu proběhne na 
škole den otevřených dveří, kdy se skutečně budova školy otevře 
návštěvníkům. Všichni jsou srdečně zváni!              GSOŠE Sedlčany



ŠKOLSTVÍ

ných hodin 8-12 hod., nabídku zveřejníme na www.propo-
jeni.cz a v 16 hodin se uskuteční Beseda o škole Propojení  
s ředitelem školy PaedDr. J. Nádvorníkem.

15.11.2021 Den otevřených dveří a hodin mezi 
8.-12. hod. se můžete přijít podívat do tříd, na vý-
uku na 1. i na 2. stupni, nabídku otevřených ho-
din zveřejníme na www.propojeni.cz a v 16 hodin 
Hrajeme si na prvňáčka - rodiče i děti zveme na 
prohlídku školy s překvapeními.

Dále Vás zveme na besedy pro rodiče, pro děti bude v tu dobu 
připraven program s budoucími třídními učitelkami: 

Budu prvňáčkem I: 29.11.2021 v 16 hodin: Angličtina v 1.třídě, 
Mgr. M. Horčičková 

Budu prvňáčkem II: 12.1.2022 v 16 hodin: Naše hodné a zlobi-
vé dítě, PaedDr. J. Ptáčková

Budu prvňáčkem III: 14.2.2022 v 16 hodin: Hejného matemati-
ka 1, Mgr. J. Michnová

Budu prvňáčkem IV: 3.3.2022 v 16 hodin: Prvňáček a změny v 
rodině, PaedDr. J. Ptáčková

Budu prvňáčkem V: 21.3.2022 v 16 hodin: Hejného matemati-
ka 2, Mgr. J. Michnová

6.4.2022 se můžete přijít podívat na Dopoledne otevře-

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA AKCE PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY
POŘÁDANÉ 2.ZŠ PROPOJENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021 -2022

Propojka se druhým rokem věnuje Vy-
pečenému projektu, během kterého děti 
zjišťují, jak v minulosti vypadaly například 
obilné žně či pečení chleba. Kromě orá-
ní, vláčení a setí pšenice již proběhly také 
dlouho očekávané žně – a to na začátku 
srpna. Akce se navzdory prázdninovému 
režimu zúčastnili učitelé, žáci i rodiče. Spo-
lečně pletli povřísla, vázali snopy a stavěli 
panáky. 

Počátkem října pak proběhla další fáze 
projektu, a to mlácení obilí. V rámci zacho-
vání dávných tradic byl i tento akt prove-
den za využití dnes již zastaralých nástrojů. 
A vzhledem k tomu, že práce s cepy není 
jednoduchá, vyžadovala předchozí nácvik. 
Chlapci trénovali tempo pod rytmickým 
vedením paní učitelky Maškové a svých 
spolužaček, které recitovaly „mlatecká ří-
kadla“. Svou roli si dámy i pánové zopako-
vali také během projektového dne. Kromě 
mlácení obilí dostali žáci dále příležitost 
navštívit stodolu pana hospodáře Turnov-
ce, společně oddělovali zrno od plev a vy-
zkoušeli si práci s „mlejnkem“.

A co školu čeká dále? Projekt se blíží 
do svého vypečeného finále, takže sta-
novený cíl je již velmi blízko – zanedlou-
ho zakončíme cestu chleba na náš stůl 
u rozpálené pece.                                                            -prop-

VYPEČENÝ PROJEKT POKRAČUJE



RŮZNÉ

V měsíci září proběhla akce „Pojďme 
společně vylepšit hřiště pro naše děti“ 
s cílem vylepšit vzhled dětských hřišť 
v našem městě. Aby akce mohla být re-
alizována, předcházelo jí několik kroků. 
Nutné bylo broušení hracích prvků, pro 
zajištění lepšího přilnutí nového nátěru 
a samozřejmě i dostatečného množství 
barev a pomůcek na natírání. O uvede-
né se ráda postarala manažerka preven-
ce kriminality a protidrogové preven-
ce, hlavní organizátor akce. Manažerka 
prevence se úkolu zhostila tak, aby celá 
akce proběhla bez větších zádrhelů 
a konečné výsledky byly co nejlepší. 
Pro dobrovolníky byla zajištěna za vy-
konanou práci odměna, která spočívala 
v opékání špekáčků na ohni, děti navíc 
dostaly sladkosti. 

Na zvelebení hřišť byly vyhrazeny dvě 
zářijové soboty. První sobotu účastní-
kům akce počasí přálo a s několika dob-
rovolníky včetně malých pomocníků byly 
prováděny práce na vylepšení hřiště Za 
Nemocnicí. Společnými silami se hra-

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

cí prvky oživily brzy 
po natření prvních 
ploch. Účastníci s ra-
dostí vnímali změnu 
a rozzáření tohoto 
místa. Ještě větší ra-
dost a smysl této akci 
přineslo ocenění 
dětí, které v ten den 
procházely kolem. 
Své upřímné nadšení 
dávaly jasně najevo. 
Po práci byly natře-
né prvky označeny 
nápisy „ČERSTVĚ NA-
TŘENO“ a děti spolu 
s organizátory si spo-
lečně užily zaslouže-
nou odměnu. 

Výzvu „Pojďme společně vylepšit hři-
ště pro naše děti“ vyslyšely i děti a vy-
chovatelky ze Školní družiny 1. základní 
školy Sedlčany. Společně s manažerkou 
prevence se ujaly vylepšit plot kolem 
hřiště Za Nemocnicí. Při té příležitosti 

se manažerka prevence dětem předsta-
vila a mimo jiné uvedla, že se na ni děti 
mohou obracet nejen v případě, kdy je 
bude něco trápit. Zúčastněné děti byly 
pracovité a velmi šikovné, a proto se po-
vedlo velkou část plotu za jejich pomoci 
a za pomoci šikovných vychovatelek na-
třít. Děti za svou práci dostaly zaslouže-
nou sladkou odměnu.

Další sobotu byla naplánována úprava 
hřiště Háječek. Do poslední chvíle orga-
nizátoři čekali, jestli se počasí umoudří 
a přestane pršet. Bohužel se tak nestalo 
a akce byla z důvodu nepřízně počasí 
zrušena. Po pečlivém zvážení byl termín 
úpravy hřiště Háječek přesunut na jaro 
2022, kdy můžeme očekávat vlídnější po-
časí. 

Celá akce byla podpořena Masnou vý-
robou Kňovice, firmou rodiny Šimkových, 
která zajistila výborné špekáčky, odmě-
nu účastníkům za těžkou práci. Organizá-
toři jsou vděčni za projev ochoty dalších 
podporovatelů, které si váží. Přenosné 
ohniště zapůjčil Matěj Dlouhý a dřevo, 
bez kterého by oheň nevzplál, daroval 
Jáchym Milosavljevič. A abychom měli 
na čem opékat špekáčky, půjčili jsme si 
od Sdružení obcí Sedlčanska opékací vid-
lice. Tímto všem děkujeme za podporu!

Samostatné poděkování náleží všem 
dobrovolníkům za pomoc. Společně 
se těšíme na jaro příštího roku. Věříme, 
že se sejdeme a dokážeme rozzářit více 
dětských očí úpravou dalšího hřiště, ten-
tokrát hřiště Háječek.

Ludmila Farová, manažerka prevence 
kriminality a protidrogové prevence

V rámci zkvalitnění poskytovaných služeb Turistického informačního centra byla instalo-
vána lavička včetně cyklostojanů.

Toto nové odpočinkové místo pro turisty s krásným výhledem na sedlčanské náměstí 
vzniklo díky podpoře Středočeského kraje.                                Markéta Křivská, vedoucí TIC

NOVÉ POSEZENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY TIC



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

V pátek 26. a sobota 27. listopadu se 
v Městském muzeu v Sedlčanech usku-
teční Netradiční Vánoce v muzeu.

LISTOPAD 2021

KDJS SEDLČANY MĚSTSKÁ KNIHOVNA MĚSTSKÉ MUZEUM

VÝSTAVY MUZEUM
KNIHOVNA

do 21.11. VÝSTAVA „100 LET FOTBALU V SEDLČANECH”
5.11. - 1.12. VÝSTAVA „ZROZENÍ KNIHY”

DALŠÍ AKCE

ST 10.11. od 17 hod. HAJÁNEK
ČT 11.11. od 20 hod. JABLKA
PÁ 12.11. od 15 hod. BOŽSKÁ KOMEDIE V LITERÁRNÍ PRÁDELNĚ
PÁ 12.11. od 16 hod. BÁSNIČKY NA ZELENÉM PROUDU
PÁ 12.11. od 18 hod. ČESKÁ POVÍDKA 20. A 21. STOLETÍ
PÁ 12.11. od 20 hod. RODINU SI NEVYBEREŠ
SO 13.11. od 20 hod. KAREL

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

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

............................................. FESTIVAL POEZIE

............................................. FESTIVAL POEZIE

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

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

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

ST 3.11. od 17 hod. HAJÁNEK
ST 3.11. od 19.30 hod. ŽIVÁ HUDBA JOSEFA SUKA
ČT 4.11. od 19 hod. KONCERT PRO KŘÍDLA
ČT 4.11. od 19 hod. VEČER SE ZPĚVÁKEM A KLAVÍRISTOU HONZOU JAREŠEM
PÁ 5.11. od 15 hod. O HADOVCE SMRDUTÉ
PÁ 5.11. od 18 hod. ZROZENÍ KNIHY
PÁ 5.11. od 19.30 hod. PRODLOUŽENÁ TANEČNÍCH
PÁ 5.11. od 20 hod. JEDNOTKA INTENZIVNÍHO ŽIVOTA
SO 6.11. od 19.30 hod. PRODLOUŽENÁ TANEČNÍCH
SO 6.11. od 20 hod. ATLAS PTÁKŮ
NE 7.11. od 15 hod. AINBO: HRDINKA Z PRALESA

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

.........  PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE

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

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

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

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

................................................................ TANEC

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

................................................................ TANEC

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

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

PO 15.11. od 16 hod. MRAVNOST NADE VŠE
PO 15.11. od 18 hod. LAMPIONOVÝ PRŮVOD
PO 15.11. od 19.30 hod. MRAVNOST NADE VŠE
ÚT 16.11. od 19.30 hod. FLAMENGO REUNION SESSION 
ST 17.11. od 17 hod. PŘIPOMÍNKA 32. VÝROČÍ LISTOPADOVÝCH UDÁLOSTÍ 1989
ST 17.11. od 19.30 hod. MRAVNOST NADE VŠE
ČT 18.11. od 19.30 hod. MRAVNOST NADE VŠE
PÁ 19.11. od 15 hod. KLUBÍČKO POHÁDEK Z MARTÍNKOVY ČÍTANKY
PÁ 19.11. od 17 hod. PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
PÁ 19.11. od 20 hod. TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
SO 20.11. od 19.30 hod. MRAVNOST NADE VŠE
SO 20.11. od 20 hod. JEDINĚ TEREZA
NE 21.11. od 15 hod. MOŘE KOUZEL

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

................................... LAMPIONOVÝ PRŮVOD

................................... PŘEDPLATNÉ - DIVADLO

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

............................................................. VÝROČÍ

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

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

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

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

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

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

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

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

PO 22.11. od 10 hod. DEŠTNÍKOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA
ÚT 23.11. od 17 hod. RADŮZA 
ST 24.11. od 19.30 hod. ELA, HELA A STOP
PÁ 26.11. od 15 hod. O TOM, CO SE MOŽNÁ STALO...
PÁ 26.11. od 13 hod. PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
PÁ 26.11. od 18 hod. ŠIJEME NA PANENKY
PÁ 26.11. od 9 hod. NETRADIČNÍ VÁNOCE V MUZEU
PÁ 26.11. od 20 hod. ZBOŽŇOVANÝ
SO 27.11. od 10 hod. ČTENÍ PRO MIMINKA V BŘÍŠKU
SO 27.11. od 9 hod. NETRADIČNÍ VÁNOCE V MUZEU
SO 27.11. od 15 hod. ADVENT V SEDLČANECH
SO 27.11. od 20 hod. ZTRACENI V RÁJI
SO 27.11. od 20 hod. PLES ZUMBA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................... ZAHÁJENÍ ADVENTU

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

................................................................... PLES

Městské muzeum Sedlčany
pořádá

pátek 26. listopadu od 9 do 17 hodin
sobota 27. listopadu od 9 do 18 hodin

Předváděcí dny řemesel spojené s vánočním prodejem

Vstupné dobrovolné
www.muzeum-sedlcany.cz

PO 29.11. od 10 hod. O KOŤÁTKU, KTERÉ SE UČILO
ÚT 30.11. od 18 hod. ADVENTNÍ ŤUKÁNÍ

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

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



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

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

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program listopad 2021

Středa 3. listopadu od 19.30 hod.
PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE

V divadelním sále se uskuteční druhý pořad letošního
předplatitelského cyklu, ale je určen nejen držitelům

předplatného, ale i pro ostatní zájemce jsou připravené
vstupenky v předprodeji. Pořad byl pojmenován

ŽIVÁ SLOVA JOSEFA SUKA
Tento hudebně – literární večer vznikl cíleně jako pocta 
k 85. výročí úmrtí mistra Josefa Suka. Zazní úryvky z mistrových 
vzpomínek na Antonína Dvořáka či z rozhlasových pořadů. Vše 
doprovodí krásná hudba Josefa Suka v podání vynikajícího kla-
víristy Tomáše Víška.
Účinkují: Martina Konvalinková, Pavel Němec - herci DS Svato-
pluk Benešov, Tomáš Víšek - klavír

Vstupné: 200,- Kč.
Délka představení je cca 70 minut bez přestávky.

Čtvrtek 4. listopadu od 19.00 hod.
KONCERT

Do společenského sálu KDJS Vás zveme na další benefiční akci

KONCERT PRO KŘÍDLA
V průběhu večera, který bude moderovat Šimon Bilina, vystou-
pí populární sedlčanská kapela The Beautifuls. Součástí večera 
bude Benefiční aukce uměleckých děl a jako doprovodná akce 
bude ve vestibulu instalována výstava výtvarných děl místních 
škol.

Vstupné: 250,- Kč.  
Délka akce cca 140 minut včetně přestávky.

 
Na úterý 9. listopadu byl plánovaný zábavný pořad

JOSEF NÁHLOVSKÝ
A PEPA ŠTROSS. 

Bohužel ze zdravotních důvodů se akce nemůže konat 
a realizace bude přesunuta na rok 2022. 

Vstupenky zůstávají v platnosti.

Úterý 16. listopadu od 19.30 hod.
KONCERT

Do společenského sálu KDJS – při klubové stolové úpravě 
s možností konzumace - Vás zveme na velice zajímavý koncert. 
Pro znalce a pamětníky je kapela FLAMENGO jistě pojem. Tato 
původní kapela založená v roce 1966 již neexistuje, ale vznikla 

na jejích základech kapela nová

FLAMENGO REUNION SESSION.
Ta se opírá o dvojici původních členů Flamenga, Pavla Fořta 
(kytara) a Vladimíra „Gumu“ Kulhánka (baskytara), kteří oba 
pamatují zlatou éru Flamenga. Doplní je Jan Holeček (Ham-
mond B3, zpěv), Vladimír Boryš Secký (saxofon, flétna) a Jiří 
„Zelí“ Zelenka (bicí, vokály). Kapela navazuje na období let 
1970– 1971, kdy za mikrofonem zněl hlas Ivana Khunta. Pro-
gram nesoucí název Stále dál… se bude opírat právě o pecky, 
které Flamengo v tuto dobu hrálo. Samozřejmě kapela neza-
pomene ani na ‚Kuře‘ ze kterého zazní kultovní píseň Stále dál, 
korespondující s názvem celého programu. V něm se přízniv-
ci starého bigbítu mohou těšit na pecky jako Too Much Love 
is Bad Thing, Vím, že pláčem to skončí, Každou chvíli či Týden 
v elektrickém městě a chybět nebudou ani kultovní covery, 
které Flamengo v daném období hrálo. Jde například o Whole 
lotta love nebo Oye Como Va. FLAMENGO reunion session tak 
návštěvníkům slibuje jedinečný, autentický a hlavně originální 
zážitek legendárního FLAMENGA s jeho původními členy a pů-
vodním repertoárem.

Vstupné: 250,- Kč. Délka koncertu cca 90 minut + přestávka.



 
KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program listopad 2021

Do divadelního sálu Vás zve
Spolek divadelních ochotníků Sedlčany na divadelní hru

nastudovanou podle stejnojmenného filmu
Martina Friče, Otakara Vávry a Huga Haase

MRAVNOST NADE VŠE
Ve hře je profesor Karas příkladem muže pevných zásad 
a mravného života, ale jen do okamžiku, než se objeví jeho 
prohřešek z mládí... 
Jde o typickou komedii se všemi atributy tohoto žánru. 
Za úsměvnými scénkami vyplouvá na povrch podstata hlou-
posti, snobismu a pokrytectví a kdy vnímavý divák ocení prav-
divý přístup k životu – skutečnou mravnost!
V režii Lidmily Sunegové hrají Jiří Bosák, Martina Štemberko-
vá, Růžena Zoulová (roz. Šachová), Jan Štemberk, Barbora Ko-
lářová, Jakub Chaloupecký, Miroslav Bouček, Pavel Heran, Pe-
tra Daňková, Hana Novotná, Jana Šimková, Petra Pohnánová, 
Miloslava Kelichová, Irena Čedíková, Dominik Tomášek, Zuzana 
Chudarková, Blanka Holoubková.

Vstupné: 130,- Kč 
(představení pro důchodce 15. 11. 2021 od 16.00 hod. 80,- Kč) 

Délka představení: 90 minut + přestávka

Představení je uváděno i jako součást předplatitelského
cyklu divadla v termínu 15. 11. 2021 od 19.30 hod.

Úterý 23. listopadu od 19.30 hod.
KONCERT

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

RADŮZA
Její umělecká dráha připomíná některé „pohádkové“ životopi-
sy. Na ulici ji v roce 1993 objevila Zuzana Navarová a již tři dny 
na to zpívala ve svatyni českých zpěváků, v pražské Lucerně. 
O pár týdnů později zde pak triumfovala jako „předskokanka“ 
slavné americké písničkářky Susanne Vega, o šest let později 
měla stejnou čest při koncertě Mikea Oldfielda. Od té doby vy-
dala několik velmi úspěšných sólových alb, která bez jakékoliv 
reklamy lámou rekordy v prodejnosti, získala několik zlatých 
Andělů a bodovala také v anketě Zlatý slavík.  

Díky své jedinečnosti a originálním písním, čerpajících přede-
vším z české tradice, zaujala i publikum v zahraničí, například 
Polsku a ve Francii.

Tentokrát nám představí se svou kapelou průřez dosavad-
ní tvorbou. Zazní nejen písně z posledního alba Muž s bílým 
psem (říjen 2018), ale i písničky z prvních desek. Radůza se 
zvládne doprovodit na několik hudebních nástrojů, její zpěv 
hřmí, ale i jemně vypráví dojemné příběhy.

Vstupné: 290,- Kč.
Délka představení cca 90 minut bez přestávky.



 

PLÁNOVANÉ AKCE 
NA PROSINEC 2021

ST 1.12. BLUE ORCHESTRA      Koncert

ČT 9.12. DVOJKA – VÁNOČNÍ AKADEMIE          Aerobic show

ST 15.12. J. J. Ryba – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ   Koncert

NE 19.12. POHÁDKY NA VÁNOCE      Divadlo pro děti a rodiče 

NE 26.12. Vánoční koncert 
      – L. MACHÁLKOVÁ  a Orchestr Václava Marka    Koncert

 

 DÁLE PŘIPRAVUJEME 
NA SEZONU 2021/2022

KAFE U OSMANYHO                          (zábavný pořad) 
ŠTEFAN MARGITA                                               (koncert)
HOUSLE                                                 (Divadlo UNGELT)
VOJTA NEDVĚD s kapelou                              (koncert) 
PLESY, PRODLOUŽENÉ A VĚNEČKY TANEČNÍCH
PETRA ŠPALKOVÁ              (hudebně-poetický pořad)
JAROSLAV SAMSON LENK                    (sólový recitál) 
RODINNÝ KONCERT ZUŠ                                (koncert)
SPLAŠENÉ NŮŽKY                                               (divadlo) 
HANA ZAGOROVÁ                                            (koncert)

VESELÉ VELIKONOCE                                     (pohádka)
KAREL PLÍHAL                                                       (koncert)
RIGOLETTO                                                       (divadlo) 
LUCIE BÍLÁ a PETR MALÁSEK                        (koncert) 
MUŽI V OFFSIDU                                                (divadlo) 
ŠTEPÁN KOJAN                                                     (koncert)

PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ
ČÍST V MAPÁCH                                                   (divadlo)
MICHAL NESVADBA                    (představení pro děti) 
METROPOLITAN JAZZ BAND a Eva EMINGEROVÁ          
                                                                           (koncert)

MUŽI V OFFSIDU                                              (divadlo) …

Středa 24. listopadu od 19.30 hod.
DIVADLO

Spolek Našlose ze Sedlčan
si již potřetí vybral divadelní předlohy od Václava Havla,

tentokrát jeho dvě nejkratší a nehranější hry.  
Absurdní komedie 

ELA, HELA A STOP 
je o iniciační cestě dvou dam, které si přejí poznat autostop na 
vlastní kůži. Hraje Renata Řezaninová Pejchlová, Petra Belková 
a Patrik Chmel.
Druhá jednoaktovka je tragédie o jednom dějství s názvem 

RODINNÝ VEČER,
kde hraje Jana Durďáková, Eva Kloudová, Zuzana Trojanová, 
Petr Svoboda, Filip Špale, Patrik Chmel a Jan Zdeněk. 

Vstupné: 150,- Kč. Délka představení cca 60 minut. 

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program listopad 2021

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

Úterý 30. listopadu od 18 hod.
KONCERT

Divadelní sál KDJS bude hostit tradiční pořad ZUŠ Sedlčany

ADVENTNÍ ŤUKÁNÍ
V pestrém pořadu, který je věnovaný zejména adventním i vá-
nočním a převážně lidovým tradicím a koledám, vystoupí žáci 
a někteří učitelé školy. Zapojí se žáci hudebního, tanečního 
a literárně-dramatického oboru. Dýchne na nás adventní atmo-
sféra, která neodmyslitelně patří k tomuto období.

Vstupné: 120,- Kč dospělí, děti do 15 let 80,- Kč.
Délka koncertu cca 70 minut bez přestávky.

Havlovy aktovky

Divadlo Našlose Sedlčany hraje  
v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech
dvě jednoaktovky Václava Havla 
k příležitosti jeho 85. narozenin  
a desátého výročí  
jeho úmrtí.

Ela, Hela a stop
Rodinný večer

Ivan Vyskočil, Václav Havel 
absurdní komedie o touze poznat  
autostop na vlastní kůži 
Ela: Renata Řezaninová Pejchlová  
Hela: Petra Belková 
Řidič: Patrik Chmel

Václav Havel 
rodinná tragédie o jednom dějství 
Jevištní technik: Patrik Chmel, Filip Špale  
Babička: Jana Durďáková 
Pokorná: ZuzanaTrojanová 
Pokorný: Petr Svoboda 
Alena: Eva Kloudová 
Ivan: Jan Zdeněk

nápověda: Jitka Jandová, Jarmila Vlčková   
hudba: Dominik Sosnovec  
režie: Jaroslava Trojanová

Vstupné 150 Kč

Děkujeme Nadačnímu fondu Patronát  
Sedlčansko za finanční podporu

24. 11. 2021 od 19:30
v KDJS Sedlčany
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Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741 
Vedoucí kina: Marcel Čekal (kino@sedlcany.cz) 
Kancelář kina je otevřena v pracovní dny od 8 - 14 hodin 
Pokladna kina je otevřena v den promítání hodinu před začátkem představení.

KINO
SEDLČANY

pátek 5. listopadu ve 20 hod.

JEDNOTKA INTENZIVNÍHO ŽIVOTA 
film Česko – dokument (2021), rež. Adéla Komrzý, 76 min.

Režisérka v průběhu tří let dokumentovala Oddělení paliativní péče 
ve VFN na Karlově náměstí v Praze. To vzniklo jako pilotní projekt, 
jenž má sloužit jako modelový příklad ostatním nemocnicím. Tým 
odborníků pomáhá pacientům nalézt řešení a učinit rozhodnutí, 
které pro ně v době nekonečných možností umělého prodlužování 
života může být dobré ... Po ukončení filmu proběhne beseda s re-
žiserkou filmu Adélou Komrzý.                 Vstupné 100 Kč. Přístupné.

sobota 6. listopadu ve 20 hod.

ATLAS PTÁKŮ
film ČR, SR, Slovinsko – drama (2021), rež. O. Omerzu, 90 min.

Film proplétá komplikované rodinné vztahy se světem moderních 
komunikačních technologií, které dokáží využít naše slabá místa. 
Ve válce, která se ve filmu pokradmu rozpoutává, ale není vůbec 
jasné, kdo stojí proti komu, natož kdo z ní vyjde jako vítěz. Hraje M. 
Donutil, A. Mihulová a další.   Vstupné 120 Kč. Do 12 let nevhodné.

Jednoho krásného letního rána se totiž Morelovi probudí s obrov-
ským problémem. Jejich těla a duše prošly opravdu hodně zvlášt-
ní proměnou. Šestiletá  holčička je najednou v těle svého táty, 
který je teď svým pubertálním synem a ten je zase v těle své starší 
sestry… Kdo je teď v těle matky a šestileté Chachy? Hlava vám to 
nebere? No, to ani jim. Jenže tím to vše teprve začíná. 

Vstupné 100 Kč. Do 12 let nevodné.

pátek 12. listopadu ve 20 hod.

RODINU SI NEVYBEREŠ
film Francie – komedie (2021), rež. J. P. Benes, 92 min.

Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do 
soukromí a do duše Karla Gotta. Režisérka  natáčela s Karlem Go-
ttem po dobu celého jednoho roku a díky jeho upřímné otevře-
nosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného 
zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příz-
nivcům, nenaskytl.                                     Vstupné 120 Kč. Přístupné.

sobota 13. listopadu ve 20 hod.

KAREL
film Česko – dokument (2021), rež. O. Malířová Špátová, 127 min. 

Uznávaný a oblíbený pediatr Zdeněk (J. Bartoška) jde do důchodu 
a těší se na zasloužený odpočinek. Ještě víc se však těší jeho ro-
dina – manželka Olga (Z. Kronerová), která se už nemůže dočkat, 
až o něj bude pečovat, stejně tak jako jeho dcera Zuzana, jejíž 
manželství s Karlem (J. Langmajer) se rozpadlo. Zdeněk má však 
jedno velké tajemství ...        Vstupné 100 Kč. Od 12 let přístupné.

pátek 26. listopadu ve 20 hod.

ZBOŽŇOVANÝ
film Česko – komedie, drama (2021), rež. P. Kolečko, 99 min.

FILMOVÝ KLUB

Přežijete, jen když budete potichu. Díky respektování jednodu-
chého, ale životně důležitého pravidla dokázali Abbottovi (tedy 
skoro všichni) přežít Tiché místo I. Pokračování úspěšného hororu 
jim do cesty postaví nové, mnohem náročnější výzvy. 

Vstupné 120 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 19. listopadu ve 20 hod.

TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
film USA – thriller, horor (2021), rež. J. Krasinski, 97 min.

Příběh lásky, která se ocitla v nejkritičtějším bodě. Co udělá zamilo-
vaný člověk, aby ji zachránil? Úplně všechno. Navzdory tomu, že ho 
čekají četné nástrahy, omyly a fatální nedorozumění. Hrají I. Orozo-
vič, V. K. Kubařová a další.       Vstupné 120 Kč. Do 12 let nevhodné.

sobota 20. listopadu ve 20 hod.

JEDINĚ TEREZA
film Česko – romantická komedie (2021), rež. J. Fuit, 102 min.

sobota 27. listopadu ve 20 hod.

ZTRACENI V RÁJI
film Česko, Švýcarsko – komedie, road movie (2021), rež. F. Ziegler, 
75 min.

Evžen se sice narodil a vyrostl ve Švýcarsku, ale protože byl vždy 
tak trochu bohém, rozhodl se opustit tamější buržoazní svět, kam 
příliš nezapadal. Po třicítce se přestěhoval do Prahy, odkud jeho 
otec naopak v roce 1968 emigroval a už se tam pak nikdy nevrátil. 

Vstupné 100 Kč. Od 12 let přístupné.

čtvrtek 11. listopadu ve 20 hod.

JABLKA
film Řecko/Polsko/Slovinsko -  2020, r. Christos Nikou, 90 min.

Absurdní tragikomedie o náhlých ztrátách paměti a trvalé po-
třebě být někomu nablízku.
Svět zasáhla záhadná pandemie. Lidé bez důvodu ztrácejí pa-
měť. Nezbývá, než si pod bedlivým dohledem lékařů a psycho-
logů znovu budovat novou identitu. Amnézie postihne i Arise, 
muže ve středním věku. Apatický muž začíná podstupovat ab-
surdní terapii, která mu má otevřít novou životní perspektivu. 
Debutující Christos Nikou svým stylem patří k řecké divné vlně, 
ale do známé receptury přidává osvěžující prvky něžného me-
lodramatu a hořké komedie o touze zapomenout. 

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 7. listopadu v 15 hod.

AINBO: HRDINKA Z PRALESA
film Peru, Nizozemsko – animovaný (2021), rež. J. Zelada, 85 min.

Narodila se hluboko v amazonském pralese a bude statečně 
bojovat za záchranu svého vzácného domova! 

Vstupné 100 Kč.

neděle 21. listopadu v 15 hod.

MOŘE  KOUZEL
film Rusko – animovaný, komedie (2021), 82 min.

Mladý delfín Delfi je odjakživa strašpytlík a hodně velký styd-
livka. V moři náhodou objeví kouzelnou klenbu, která dokáže 
každou rybu proměnit v to, čím si přeje být.      Vstupné 100 Kč.
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Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 186, 725 826 122
www.knihovna-se.cz, mek@knihovna-se.cz

KVÍZOVÁNÍ
KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY 

PRO DOSPĚLÉ
Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit vě-
domostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc máme napláno-
vané jedno téma z oblasti literární nebo jazykové. Na konci 
měsíce losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří zís-
kávají malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce rády 
zodpovíme v knihovně. 
Téma měsíce listopadu: Čísla v titulech knih.

od 5.11. - 1.12.2021
VÝSTAVA

ZROZENÍ KNIHY 
– výstava Milana Dlouhého

Zajímá vás, jak se rodí kniha? 
Co předchází samotnému vzniku knihy?
Jak dlouho trvá příprava a tisk? 
Anebo vás spíše zajímají techniky a materiály, které se v dnešní 
polygrafii používají?
Toto všechno vám přiblíží výstava v knihovně. Prohlédnout si ji 
můžete v provozní době knihovny od 5. 11. 2021 do 1. 12. 2021.
Výstavu tentokrát zahájíme komentovanou prohlídkou. Ta se 
uskuteční v pátek 5. 11. 2021 v 18 hod. Výstavou vás provede 
její autor, fotograf a tiskař Milan Dlouhý.

Otevírací doba: 
P0 - ST 9 - 18 hod., ČT zavřeno, 
PÁ 9 - 20 hod., SO 9 - 12 hod.

KLUBY V KOMUNITNÍM CENTRU
Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které 
v tomto centru působí, může navštěvovat úplně každý. 
Můžete se přijít třeba i nezávazně poradit…
Fotografování – FotoFlegmatici Sedlčany: 28. 11. 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): 3. 11. od 9 hod.
Klub pletení a háčkování: schází se každý pátek od 15 do 
17 hod. 
Krajkový klub (paličkování): schází se každé úterý od 15 do 
18 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: (kreslení pro každého, ale třeba i jako 
příprava k budoucímu studiu): 13. 11. a 27. 11. 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.

FESTIVAL DEN POEZIE 2021
Letos s mottem: „Božská komedie“

8. – 21. 11. 2021
Božská komedie  
Schodišťová poezie napříč žánry a autory. Známá i neznámá, 
nezvyklá, překvapivá, zasněná i tíživá, pro děti i pro dospělé… 
Výběr básní si prohlédněte na nástěnkách a schodišti budovy, 
ve které knihovna sídlí.

8. – 21. 11. 2021
Místo pod korunou
Vyberte si místo, které považujete za poetické. Vyfoťte je ale-
spoň sedmkrát během festivalu Dne poezie stále ve stejnou 
denní dobu, ve stejný čas. Fotografie posílejte na adresu bud-
kova@knihovna-se.cz, nejdéle do 21. 11. 2021. Jednu vybra-
nou sérii odměníme knihou a všechny fotografie vystavíme na 
webových stránkách knihovny.

Pátek 12. 11. 2021 od 15 hod.
Božská komedie v Literární prádelně
Peklo, očistec a ráj při zrodu nových představení v Literární 
prádelně. Interaktivní program pro všechny bez rozdílu věku. 

Pátek 12. 11. 2021 od 16 hod.
Básničky na zeleném provázku
Výtvarná dílna, při níž si vymyslíme vlastní básničky nebo opí-
šeme jiné, které se nám líbí a dáme jim výtvarnou podobu. 
Zatavené ve fólii pak budou zdobit cestu na Cihelný vrch. Kaž-
dý, kdo půjde touto cestou, může vyfotit tu básničku, která se 
mu bude nejvíce líbit a poslat ji do knihovny nejdéle do 30. 11. 
2021 na email budkova@knihovna-se.cz. Z došlých odpovědí/
fotografií vylosujeme 3 výherce a odměníme je knihou. 

Pondělí 15. 11. 2021 od 18 hod. – LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
Když zapadne slunce, rozsvítí se lampion
Lampionový průvod od knihovny na Cihelný vrch. Na cestě 
si můžeme přečíst „Básničky na zeleném provázku“ rozvěše-
né po stromech. Na konci cesty nás čeká hudební vystoupení 
v podání kapely První káva, opékání buřtíků a hry pro děti.
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PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

HAJÁNEK
Středa 3. 11. 2021 od 17 hod.
Středa 10. 11. 2021 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém se potěšíme verši a pohádkami 
Františka Hrubína. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.
Pohádková babička
Pátek 5. 11. 2021 od 15 hod.
Pohádková babička přečte pohádku O hadovce smrduté 
z knihy Františka Nepila Pohádky z pekelce.
Po čtení následuje Houbová výtvarná dílna, v níž si pohra-
jeme s listím, ve kterém se schovává muchomůrka červená. 
Pátek 19. 11. 2021 od 15 hod.
Pohádková babička spolu s dětmi rozmotá první Klubíčko 
pohádek z Martínkovy čítanky spisovatele Eduarda Petišky. 
Ve Vlněné výtvarné dílně se naučíme z rozmotaných a znovu 
a jinak zamotaných klubíček udělat bambuli. Už jste se v tom 
zamotali? To nevadí, však se to společně naučíme.
Páteční odpoledne
Pátek 26. 11. 2021 od 15 hod.
Vyprávěním, povídáním a zpíváním prožijeme čas těsně před 
adventem společně s knihou Jarmily Enochové O tom, co se 
možná stalo…  
V Dračí výtvarné dílně se rozloučíme s podzimem a zároveň 
se naladíme na přicházející předvánoční čas.
Píšu, píšeš, píšeme
Pátek 19. 11. 2021 od 17 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žá-
kem nebo studentem 2. stupně základní školy, gymnázia, 
střední školy nebo učiliště? Chceš se podělit o své zkušenosti 
a vyzkoušet „improvizované“ psaní? Neváhej a přijď!
Pátek 26. 11. 2021 od 13 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žá-
kem 1. stupně základní školy? Chceš se podělit o své zkuše-
nosti a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď! 
KLÍČÍME (0-3 roky) – Dopolední programy pro rodiny s dět-
mi
Pondělí 22. 11. 2021 od 10 hod.
Deštníková výtvarná dílna
Prší? Nám to nevadí, my si rozevřeme deštník… Výtvarná díl-
na pro rodiny s menšími dětmi.
Pondělí 29. 11. 2021 od 10 hod.
O koťátku, které se učilo
Program pro rodiny s menšími dětmi, inspirovaný pohádkami 
spisovatele Eduarda Petišky. Zjistíme, co se má koťátko naučit 
a některé kočičí dovednosti si osvojíme spolu s ním.
Sobota 27. 11. 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 26. 11. 2021 od 18 hod.
Šijeme na panenky
V říjnu jsme si vyrobili látkové panenky a je potřeba je také 
obléknout. Přineste si s sebou zbytky látek, stužky, krajky 
a knoflíky.

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
A ZAHÁJENÍ ADVENTU 

V SEDLČANECH ANEB DALŠÍ 
ZE SEDLČANSKÝCH REKORDŮ 

K celostátní kampani Den pro dětskou knihu se připojuje 
Městská knihovna Sedlčany společně s klubem Velká Kob-
ra již popatnácté. Akce se koná pod záštitou a s podporou 
Města Sedlčany a s finanční podporou ČEZ.

Sobota 27. 11. 2021
Náměstí T. G. Masaryka 15.00 – cca 19.00

Přijďte se spolu s námi pokusit o nový český rekord, a to v dis-
ciplíně „Nejvíce lidí s koledou“. Koleda bude uznána v jakém-
koliv provedení (v knize, zpěvníku, učebnici, notovém zázna-
mu, na perníku, originálním CD, LP, na kazetě…, z nichž bude 
patrné, že koledu obsahují). Upřednostňujeme starší, historic-
ké exempláře. U současných textů je podmínkou předložení 
celého znění v češtině (pouze jedna sloka koledy nebude moci 
být uznána). 
Kromě zmíněného pokusu o rekord na nás čeká i pestrý do-
provodný program. Můžete se těšit na kapelu Třetí slunce, 
prezidenta agentury Dobrý Den Miroslava Marka, spisovatelku 
a herečku Katarínu Fiala, která přijede, aby pokřtila v Sedlča-
nech svoji knihu. V neposlední řadě se můžete těšit i na celou 
řadu postav adventního průvodu, který nám pomáhají zajistit 
sedlčanští ochotníci.
Při této příležitosti dojde i k zahájení krásného adventního 
času v Sedlčanech a k rozsvícení vánočního stromku. Na ná-
městí budete moci nakoupit také ty nejkrásnější vánoční dárky 
– knihy.
Program (změna pořadateli vyhrazena):
15.00 Zahájení
15.30 Představení nové knihy rekordů Miroslavem Markem
16.00 Pokus o rekord
16.45 Vyhlášení výsledků prezidentem Agentury Dobrý den 
z Pelhřimova 
17.00 Křest knihy Kataríny Fiala „Úžasné Vánoce Matyáše 
Kotrby“, která se jistě stane krásným dárkem a mnohé děti 
potěší pod vánočním stromečkem či v mikulášském balíčku
17.30 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a adventní 
průvod

pátek 12.11.2021 od 18 hod.
PŘEDNÁŠKA

ČESKÁ POVÍDKA DVACÁTÉHO 
A DVACÁTÉHO PRVNÍHO STOLETÍ

 – přednáška pro veřejnost literárního vědce a pedagoga 
PhDr. Pavla Šidáka, Ph.D.

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



Otevírací doba:
leden - březen: ÚT, ČT, PÁ: 9 - 12 hod., ST: 9 - 12 hod. a 13 - 16 hod.
duben - květen: ÚT - PÁ: 9 - 12 hod. a 13 - 16 hod., SO: 9 - 12 hod., NE: 13 - 16 hod.
červen a září: ÚT - NE: 9 - 16 hod., ST: 9 - 17 hod.
červenec - srpen: PO - NE: 9 - 16 hod., ST: 9 - 17 hod.
říjen - prosinec: ÚT - PÁ: 9 - 12 hod. a 13 - 16 hod., NE: 13 - 16 hod.

 
MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY - program listopad 2021

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

středa 17. listopadu od 17 hod.

PŘIPOMÍNKA 32. VÝROČÍ 
LISTOPADOVÝCH UDÁLOSTÍ 

1989
- živé ztělesnění reálných pří-
běhů a vzpomínek ve sklep-
ních prostorách představí 
sedlčanská iniciativa reGene-
race
- promítání dobových filmů 
a dokumentů
- výstava fotografií a doku-
mentů z listopadových udá-
lostí v Sedlčanech 1989

Budova městského muzea
od 17 do 19 hodin.

do neděle 21. listopadu
VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany a TJ Tatran Sedlčany 
pořádají výstavu

„100 LET FOTBALU 
V SEDLČANECH“

Výstava představí veřejnosti 100 let fotbalu v Sedlčanech, pře-
devším období 1971–2021. Jejím cílem bude zmapovat práci 
a činnost členů fotbalového oddílu a připomenout úspěchy 
dosažené fotbalisty Tatranu Sedlčany. Na výstavě budou k vi-
dění  dochované materiály, např. fotografie, získané poháry 
nebo  historické dresy.
Výstavu můžete navštívit
do neděle 21. listopadu 2021.

Právě vyšla nová kniha 100 let 
fotbalu v Sedlčanech (obdo-
bí 1971–2021). Publikace ma-
puje činnost fotbalového oddílu 
ve zmíněném období. V prodeji 
v recepci muzea a v Turistickém in-
formačním centru.

17. 11. 2021
17:00 - 19:00
SETKÁNÍ U SEDLČANSKÉ KAŠNY:

MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY:

Po celou dobu - občerstvení, teplé nápoje

SEDLČANY

výtvarná výstava ZUŠ Sedlčany na téma 
Havlovy aktovky
 
vystoupení studentů literárně-dramatického 
oboru ZUŠ Sedlčany v mozaice s názvem
Za umění do vězení 

 hudba mladých interpretů

 program GOA

 promítání dobových filmů 
a dokumentů

 vystoupení sedlčanské iniciativy reGENERACE 
aneb Co jste ještě neviděli ...

PŘIPRAVUJEME: 
Vánoční výstavu „Regionální betlémy“, vernisáž se koná 
ve čtvrtek 2. prosince v 18 hodin.

čtvrtek 4. listopadu od 19. hod.
KONCERT

VEČER SE ZPĚVÁKEM 
A KLAVÍRISTOU 

HONZOU JAREŠEM
Vystoupení mimořádně disponovaného zpěváka, výborného 
klavíristy, jediného nevidomého absolventa Pražské konzerva-
toře a dvanáctinásobného vítěze hitparády Českého rozhlasu.
Honza předvede vlastní repertoár a rovněž známé skladby čes-
ké i světové populární hudby.

Vstupenky v předprodeji na po-
kladně muzea.

Vstupenky z původních termí-
nů vystoupení (12. 3., 22. 10. 
a 16. 12. 2020) zůstávají v plat-
nosti.

Vstupné 100,- | cca 90 minut

čtvrtek
4. listopadu
od 19 hodin

vstupné 100 Kč

www.muzeum-sedlcany.cz

www.honzajares.cz

Večer
při svíčkách

Vstupenky v předprodeji 
na pokladně muzea

Vstupenky z původních termínů 
vystoupení (12. 3., 22. 10.
a 16. 12. 2020) zůstávají

v platnosti.

Ojedinělý koncert plný energie a pozitivních emocí!

Honza Jareš, nevidomý zpěvák a klavírista, držitel
Platinové dvanáctky v hitparádě Českého rozhlasu
Dvojka a laureát Výroční ceny Legenda nočního
proudu v kategorii Objev roku 2019, přednese
písně legend české i světové populární hudby spolu
s písněmi z vlastního alba Doktor duší.

Hudební mistrovství, zpěv a klavír
v dokonalé souhře, mimořádný divácký zážitek! 

Ve státní svátek ve STŘEDU 17. listopadu
máme OTEVŘENO

9 - 12 a 13 - 16 a také večer 17 – 19 hodin.

pátek 26. a sobota 27. listopadu
DNY ŘEMESEL

Městské muzeum Sedlčany pořádá

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

- pátek 26. listopadu
od 9 do 17 hodin
- sobota 27. listopadu
od 9 do 18 hodin

Po delší odmlce vás opět zve-
me na řemeslné dny. Pokud 
chcete nasát předvánoční at-
mosféru, pořídit si něco hez-
kého, nebo se jen tak podívat 
do muzea a popovídat si s 
přáteli, máte k tomu jedineč-
nou příležitost.

Vstupné dobrovolné.

Městské muzeum Sedlčany
pořádá

pátek 26. listopadu od 9 do 17 hodin
sobota 27. listopadu od 9 do 18 hodin

Předváděcí dny řemesel spojené s vánočním prodejem

Vstupné dobrovolné
www.muzeum-sedlcany.cz



Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové

HISTORIE

ZOUVÁK

Zemědělská škola
Zemědělská škola v Sedlčanech byla zalo-

žena 15. září 1886. Byla to jediná škola toho 
druhu v jižních Čechách. Zprvu ji vydržoval 
Hospodářský spolek v Sedlčanech, později 
byla převzata zemí Českou a konečně stá-
tem. Roku 1901 byl na škole zřízen i hos-
podyňský kurz, který měl i našim děvčatům 
poskytnout lepší vzdělání, než jim dávaly 
tehdejší klášterní penzionáty. Škola se ve 
svých počátcích velmi zasloužila o rozvoj ze-
mědělství v široké oblasti od Tábora ku Pra-
ze a o likvidaci pozůstatků zaostalé feudální 
výroby. 

Bývalá zimní odborná škola po provizor-
ním umístění dostala roku 1900 novou bu-
dovu. Jelikož tento objekt nestačil, bylo již 
roku 1902 rozhodnuto o stavbě nové škol-
ní budovy, v této je škola umístěna dosud. 
Postavena byla v roce 1907. Za okupace, 
při vystěhování Sedlčan, byla škola pře-
stěhována do Jesenice u Sedlčan a školní 
budova i budovy školního statku zabrány 
pro vojenské účely SS. Po osvobození naší 
vlasti v roce 1945 byly budovy opraveny 
a vráceny škole. K novému rozkvětu země-

dělského školství do-
šlo po roce 1945. Od 
tohoto roku působila 
škola pod názvem: 
Zemská zimní rolnic-
ká škola pro chlapce 
a Zemská hospodyňská 
škola pro dívky. Ředi-
telem chlapecké školy 
v té době byl K. Krejčík 
a dívčí školy J. Kazi-
mourová.

Od roku 1948 byla 
zřízena Základní od-
borná škola zeměděl-
ská se samostatným 
oddělením pro chlapce 
i dívky. V roce 1949 na 
škole v pětiměsíčním 
kurzu bylo školeno 35 
Poláků, kteří pracovali v našem zemědělství. 
V roce 1950 až 1952 byla škola celoroční, 
jednoletá. Od roku 1952–1953 byla zřízena 
Mistrovská škola zemědělská, na které se 
vyučovalo až do roku 1960. V té době byl 
vybudován nový školní statek nákladem 

Dnes už jej skoro nikdo nepotřebuje, 
ale není to tak dávno, co se bez zouvá-
ku většina mužů neobešla. V 19. a ještě 
v 1. polovině 20. století se nosily vysoké 
kožené boty těsně obepínající lýtko, které 
si člověk sám bez cizí pomoci těžko sun-
dával. Aristokratům je stahoval komorník, 
důstojníkům jejich sluha (zvaný „puc-
flek“), úředníkům, měšťanům a sedlákům 
ochotná manželka nebo poslušné dítě 
(proto se zouváku říkalo také pachole). 
Ne všichni však měli vždy po ruce nějaké-
ho pomocníka, a proto se začaly používat 
zouváky. Vyráběly se nejčastěji ze dřeva, 
ale existovaly i kovové (z těžké litiny). 
S každým zouvá-
kem se zacháze-
lo stejně – jedna 
noha jej přišlápla 
k zemi a druhá se 
patou boty zaklesla 
mezi ramena mírně 
zvednutého konce 
ve tvaru podkovy 
a tahem se vyzula. 
Právě kvůli tomu 

měly zouváky často tvar brouka roháče 
s dlouhými kusadly. Někdy se zouváky na-
pevno zapouštěly do podlahy a pak je ne-
bylo nutné přišlapovat. Ve větších bytech 
byly připravené v předsíni, na venkově 
často stály u postele. I dnes je obyčejně 
používají lidé, kteří nosí těsné kožené ho-
línky (např. žokejové, motorkáři a mysliv-
ci), anebo ti, kteří pracují v těžkém teré-
nu a vysoké boty mívají příliš špinavé na 
to, aby na ně při zouvání sahali.

Zdroj: 
Vondrušková Alena. Jařmo, parkán, 

trdlice. Praha : Grada, 2011.
                                                               -pž-

Zouváky stojící v předsíni se mnohdy staly 
i výrazným dekorativním prvkem. Ramena zouváků mohla být i spojena.

Budova zemědělské školy za první republiky, v popředí tehdejší 
ředitel Viktor Harnach.

4,5 mil. Kčs o celkové výměře 315 ha. Ze-
mědělská mistrovská škola měla obor pěs-
titel a chovatel, byla dvouletá, vyučovalo se 
v listopadu až březnu a ostatní měsíce konali 
žáci odbornou praxi ve svých zemědělských 
závodech pod osobní kontrolou učitelů.



LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH

Poslední říjnový den připraví pro zimní 
dobu přechod na standardní čas, kterému 
nesprávně říkáme čas zimní. Tomu bude pod-
řízen začátek pozorovacího času posunutý na 
16 hod. V listopadu tak stihneme sledovat 
zapadající Slunce v nastupující aktivitě proje-
vující se častějším výskytem slunečních skvrn.

Po následujícím rychlém soumraku vynik-
nou jasné planety zejména brzy zapadající 
Venuše, rozeznáme v dalekohledu malé ko-
toučky Uranu a Neptunu.

Tmavé noci budou dominovat mlhoviny, 
galaxie a kulové hvězdokupy. Jedna z nich 
M13 je na vloženém snímku, kterou pouhým 

okem za dobrých podmínek můžeme spat-
řit v souhvězdí Herkula. Její detaily vyniknou 
v okuláru dalekohledu, podobně, jak ukazuje 
snímek Filipa Davídka, nového spolupracov-
níka hvězdárny.

Nejlepší kombinace pozorovaných objektů 
nastává ve dnech, kdy brzy zapadne Měsíc 
v podobě úzkého srpku, pak následují pla-
nety, a nakonec za úplné tmy se pozorování 
zaměří na mlhoviny. Stranou nezůstanou ani 
zajímavá seskupení hvězd v otevřených hvěz-
dokupách či několik dvojhvězd.

Druhý snímek představuje nejmladší ná-
vštěvnici Noci vědců 2021 pořádané 24.9., 
kdy dává nahlédnout svému Jednorožci do 
dalekohledu hvězdárny zamířenému na hrad 
nad Vysokým Chlumcem. Počasí nepřálo, tak 
večer byl vyplněn povídáním o vesmíru a pro-
mítáním obrázků vlastních i převzatých z pro-
fesionálních pracovišť.

POZOROVACÍ PROGRAM 
PRO VEŘEJNOST

Hvězdárna otevřena každý pátek a sobotu 
od 16 hod. do 20 hod. pokud je aspoň polo-
jasno, kdy v mezerách mezi mraky můžeme 

HVĚZDÁRNA

spatřit vybrané objekty. Při větší oblačnosti 
nebo zcela zatažené obloze je hvězdárna uza-
vřena. V případě nejasných podmínek, volat 
777 285 444.

Měsíc – Na večerní obloze v pátek nebo so-
botu 12., 13., 19. a 20. listopadu. 

Planety – Venuše nad jihozápadním obzo-
rem, brzo zapadá. Jupiter a Saturn na večerní 
obloze, Neptun a Uran po celou noc.

Ostatní objekty – Galaxie, kulové hvězdo-
kupy, 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

pondělí–pátek | 16.00–17.00 hodin 
Praha a střední Čechy 100.7 FM | R-REGION

Humoriáda – zasmějte se s námi

INZERCE



VÝROČÍ

JOSEF BALABÁN
(* 4. června 1894 – † 3. října 1941) 

Dne 3. října 2021 uplynulo osmdesát 
let od úmrtí legionáře, brigádního gene-
rála a jedné z vůdčích osobností odbo-
jové organizace Obrana národa Josefa 
Balabána.

Narodil se v Oboře u Dobříše v rodi-
ně hajného. Před první světovou válkou 
žil s rodiči v Sestrouni a později v Sedl-
čanech, kde v letech 1905–8 navštěvo-
val měšťanskou školu a vyučil se stroj-
ním zámečníkem v Kašparově továrně. 
V době 1. sv. války vstoupil do čsl. legií 
v Rusku a zúčastnil se řady bojových 
operací. Do osvobozené vlasti se vrá-
til jako poručík dělostřelectva, praco-
val na generálním štábu čsl. armády. 
V době okupace se stal jednou z ve-
doucích osobností odbojové organizace 

FRANTIŠEK DRTINA
(* 3. října 1861 – † 14. ledna 1925) 

Na počátku měsíce října uplynulo 160 let 
od narození významné osobnosti našeho 
regionu – univerzitního profesora, filozofa 
a pedagoga Františka Drtiny. 

František Drtina se narodil v Hněvšíně 
u Chotilska v rolnické rodině. Mládí prožil 
u prarodičů v Sedlčanech, kde navštěvoval 
tzv. hlavní školu. Zde patřil mezi nejlepší 
žáky a později, v jedenácti letech, přešel na 
Akademické gymnázium v Praze.

Po maturitě roku 1880 studoval filozofii 
na Karlově univerzitě v Praze a na univer-
zitách v Berlíně, Heildebergu a Paříži. Poté 
působil nejprve jako gymnaziální profesor 
na gymnáziu a od roku 1903 jako řádný 
profesor pedagogiky na Karlově univerzitě 
v Praze.

VÝROČÍ OSOBNOSTÍ

MARŠÁL RADECKÝ
(* 2. listopadu 1766 – † 5. ledna 1858)

Josef Václav Antonín František Karel 
hrabě Radecký z Radče se narodil a část 
svého dětství prožil na třebnickém zám-
ku u Sedlčan. Jako osmnáctiletý nastoupil 
k jezdectvu a postupně se vypracoval z řa-
dového důstojníka až do nejvyšší vojenské 
hodnosti – polního maršála habsburské 
armády. 

Za svou kariéru byl dekorován Řádem 
zlatého rouna a mnoha dalšími vyzname-
náními. Absolvoval celkem 17 polních ta-
žení po celé Evropě, v nichž byl sedmkrát 

Účastnil se politického života – byl zvo-
len poslancem za Masarykovu stranu do 

Říšského sněmu ve Vídni. Brzy po vzniku 
ČSR byl jmenován státním tajemníkem na 
ministerstvu školství (1918–21), potom se 
věnoval pouze vědecké práci. Bohužel těž-
ká nemoc ukončila jeho život na počátku 
roku 1925.

Jak psal ve svých vzpomínkách, Sedlčany 
byly jeho druhým domovem a vztah k naše-
mu městu si uchoval po celý život. Již jako 
vysokoškolský student sem pravidelně při-
jížděl o letních prázdninách a spolu se svý-
mi přáteli – studenty připravovali divadelní 
představení, přednášky a výlety do okolí.

Sedlčanské gymnázium, založené roku 
1946, neslo v letech 1947–49 čestné jmé-
no Reálné gymnázium Dr. Františka Drtiny. 
Slavnostního otevření nové střední školy 
v říjnu 1947 se zúčastnil jeho syn Dr. Pro-
kop Drtina.

raněn. Stal se výraznou postavou napo-
leonských válek – ve známé bitvě u Lipska 
v roce 1813, v níž došlo k porážce napoleon-
ských vojsk, velel rakouské armádě. Později, 
v revolučních letech 1848–1849, pomohl 
stabilizovat situaci v jihozápadní části císař-
ství. Hrabě Radecký zemřel 5. ledna 1858 ve 
Villa Reale v Miláně ve věku 91 let.

U příležitosti 250. výročí narození mar-
šála Radeckého byla v listopadu 2016 od-
halena pamětní deska na budově Měst-
ského muzea Sedlčany.

Obrana národa, zaměřující se na zpra-
vodajskou činnost a organizující ozbro-
jený odpor proti okupantům. Společně 
s dalšími bývalými členy čsl. armády, 
podplukovníkem Josefem Mašínem 
a št. kapitánem Václavem Morávkem, 
tvořili zpravodajsko-sabotážní skupi-
nu „Tři králové“. Podplukovník Balabán 
byl velitelem této skupiny a hlavním 
organizátorem akcí. Vinou zrádce byl 
22. dubna 1941 po krátké přestřelce 
zraněn a zajat gestapem. Přestože byl 
krutě mučen a vyslýchán, nic nevyzradil, 
a umožnil zbývajícím členům skupiny po-
kračovat v odbojové činnosti. Byl popra-
ven nacisty 3. října 1941 v Praze-Ruzyni.

U příležitosti 125. výročí narození Jo-
sefa Balabána v roce 2019 nechalo měs-
to Sedlčany na budově 1. základní školy 
instalovat pamětní desku, která se stala 

důstojnou připomínkou tohoto hrdiny 
a českého vlastence.



S ohledem na účinnost novely záko-
na o místních poplatcích (od 1. ledna 
2022), která reaguje na již dříve pro-
vedenou změnu v zákoně o odpadech, 
byla obcím uložena povinnost změny 
způsobu zpoplatnění za sběr, odvoz 
a ukládání směsného, tedy nevytřídě-
ného domovního odpadu.

Zastupitelstvo města Sedlčany na 
svém zasedání dne 4. října 2021 schváli-
lo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 
o místním poplatku za odkládání komu-
nálního odpadu z nemovité věci, kterou 
se zároveň ruší dřívější obecně závazná 
vyhláška města Sedlčany č. 3/2013, kte-
rou byl v roce 2013 stanoven poplatek 
za komunální odpad.

Poplatníkem nového poplatku, kte-
rý nahrazuje dříve zavedený, je fyzická 
osoba, která má v nemovitosti bydliště, 
nebo vlastník věci nemovité, ve které 
nemá bydliště žádná fyzická osoba. 
Zpoplatněny jsou nemovitosti zahrnu-
jící byt, rodinný dům nebo stavbu pro 
rodinnou rekreaci, která se nachází na 
území města Sedlčany (včetně osad). 

Plátcem poplatku je společenství 
vlastníků jednotek, pokud pro dům 
vzniklo, nebo vlastník nemovité věci 
v ostatních případech. To znamená, že 
za jednotlivé poplatníky vybírá popla-
tek plátce (např. předseda SVJ, případ-
ně jiná zmocněná osoba). 

Základem poplatku je kapacita soustře-
ďovacích prostředků (sběrných nádob). 
Jednotková cena za litr objemu nádoby je 
stanovena na 0,47 Kč z možné 1,0 Kč (ma-
ximální cena stanovena zákonem). Měs-

ZMĚNA POPLATKOVÉ POVINNOSTI

tem Sedlčany jsou systémovou vyhláškou 
stanoveny velikosti sběrných nádob (za-
počítává se objem 110, 220 a 1100 litrů). 
S ohledem na organizaci práce a stávající 
systém svozu je obecně závaznou vyhláš-
kou stanovena možná periodicita, resp. 
frekvence svozů. 

Každý plátce je povinen (ukládá zákon) 
ve stanovené lhůtě podat tzv. Ohlášení 
poplatkového subjektu, kterým si mimo 
jiné, tento (plátce) sjednává objednáv-
ku svozů, kterou je vhodné učinit na 
celý rok 2022, a to výběrem některé 
z variant (obdobně jako tomu bylo 
v roce 2013, resp. v dřívějších obdobích).

Správcem poplatku je Městský úřad 
Sedlčany. Výkon správce provádí Odbor 
ekonomický, pracoviště hlavní pokladny 
(náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, Sedl-
čany, objekt Radnice). S ohledem na 
organizaci práce je zahájení přijímání 
„Ohlášení poplatkové povinnosti“ (re-
gistrace plátců) stanoveno na pondělí 
15. listopadu 2021, přičemž následně 
bude probíhat vždy každé pondělí, úte-
rý a středu, vždy v úřední hodiny (pon-
dělí a středa od 8:00 hod. do 12:00 
hod. a dále od 12:30 hod. do 17:00 
hod.; úterý od 8:00 hod. do 12:00 hod. 
a dále od 12:30 hod. do 15:00 hod.), 
až do uplynutí splnění této povinnosti, 
tj. do 15. ledna 2022. V posledním týd-
nu plnění ohlašovací povinnosti, tedy 
od 10. do 14. ledna 2022 a vzhledem 
k tomu, že 15. ledna 2022 je sobota, 
tak i v pondělí 17. ledna 2022 budou 
řádně podaná Ohlášení přijímána. 

Úhradu poplatku lze provést v ho-

tovosti či platební kartou v pokladně 
Městského úřadu Sedlčany.

Pro platbu poplatku je také možné 
využít bezhotovostní platby převodem 
z účtu na sběrný účet města Sedlča-
ny č. 19-700322684/0600, variabil-
ní symbol složen takto – číslo místní 
části+1337+č. p. / č. e., přičemž po-
drobnosti k této skladbě jsou uvede-
ny rovněž v textu formuláře k ohlašo-
vací povinnosti (čísla místních částí: 
11 Doubravice; 12 Hradišťko; 13 Li-
bíň; 14 Oříkov; 00 Sedlčany; 15 Sest-
rouň; 16 Solopysky; 18 Třebnice; 
19 Vítěž; 20 Zberaz; k lokalitám míst-
ních částí 11 Ústupenice; 13 Klimětice; 
14 Oříkovec; 00 Lhotka; 00 Červený 
Hrádek; 15 Chalupy; 16 Deštno; 17 Šti-
leček; 00 Roudný (část v k. ú. Sedlčany); 
20 Roudný (část Zberaz). Ovšem 
v tomto případě si lze známky k ozna-
čení sběrné nádoby vyzvednout až po 
připsání úhrady poplatku na příslušný 
účet a dále je nutné dodržet skladbu 
variabilního symbolu, aby bylo možné 
platbu jednoznačně identifikovat.

Pro větší komfort byl pro potřeby plát-
ců vytvořen jednotný ohlašovací formu-
lář (k využití zveřejněn na internetových 
stránkách města, vložen do periodika 
Radnice). 

S případnými dotazy k vyplnění for-
muláře se obracejte na tel. 314 002 
952 (Ing. Stanislav Dvořák), případně 
na tel. 314 002 917 (paní Marcela Vr-
bová), a to v úředních hodinách. Tito 
úředníci Vám také případně pomohou 
s vyplněním daného formuláře.

Do 30. června 2021 měli občané měs-
ta Sedlčany, fyzické či právnické osoby 
mající vlastnická práva k pozemkům 
nebo stavbě na území města Sedlčany 
a oprávnění investoři možnost k uplat-
nění návrhu na změnu či úpravu v sou-
časném platném územním plánu. Bylo 
podáno celkem 90 žádostí o změnu 
územního plánu. V součtu se jednalo 
o 63 nově navržených ploch, či změn 
v územním plánu. 

Dne 4. října 2021 se konalo veřejné 

ZMĚNA Č. 2 ÚP MĚSTA SEDLČANY, VÝSLEDKY PROJEDNÁVÁNÍ
PODANÝCH ŽÁDOSTÍ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA SEDLČANY

zasedání Zastupitelstva města Sedlča-
ny, na kterém se rozhodovalo o zařazení 
těchto ploch do Změny č. 2 ÚP města 
Sedlčany. Výsledkem je, že bylo schvále-
no 32 nově navržených lokalit, 5 lokalit 
bylo schváleno v redukovaném stavu 
a 26 lokalit nebylo schváleno zařadit do 
uvedené Změny č. 2. Plochy, které neby-
ly schváleny k zařazení jako budoucí plo-
chy zastavitelné, se nacházely na země-
dělském půdním fondu s vysokou třídou 
ochrany (bonity), nebyly dopravně na-

pojeny na veřejně přístupnou komuni-
kaci, nenavazovaly na zastavěné území, 
nevhodně vybočovaly do volné krajiny, 
byly v kolizi s územním systémem eko-
logické stability a podobně. Informace 
o zařazení či vyřazení lokality v rámci 
projednávaných žádostí do změny ÚP 
jsou k dispozici na webových stránkách 
Městského úřadu Sedlčany v sekci Aktu-
ality.

Ing. Veronika Stiborová,
úřad územního plánování

ZMĚNA ÚZ / POPLATKOVÁ POVINNOST



 

 

 
 

Ohlášení poplatkového subjektu 
[zpoplatněny jsou bytové domy (byt), rodinné domy, nemovitosti určené nebo užívané k rekreačním účelům, 

které se nacházejí na území města] 

A. Údaje o plátci: 
□ vlastník                  □ společenství vlastníků      □ osoba pověřená plátcem 

Jméno a příjmení / Název  

Rodné číslo / IČO *)  

Adresa trv. pobytu / sídlo (ulice)  

Bankovní spojení1  Telefon  

Číslo účtu *)  e-mail  

Doručovací adresa  

*) údaje požadované dle ustanovení § 127 odst. 1 daňového řádu 

způsob platby (vyberte 1 variantu): □hotově     □složenka     □převodem na účet č. 19-700322684/0600, 
variabilní symbol – číslo místní části dle číselníku (vizte níže)+1337+č. p. / č. e. (např. Sedlčany č. p. 32, 
variabilní symbol 00133732) 

□ křížkem označte vámi zvolený způsob platby 

B. Údaje o nemovitosti: 
**) část obce………………………………...***) místní název…………………………… 

ulice……………………. číslo popisné………….  

rodinný dům…………………………………………… 
 
bytový dům – počet bytů………………………………. 
 
rekreační objekt – číslo evidenční…………………….. 

Plátce poplatku, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 

**) části obce Sedlčany: 11 Doubravice, 12 Hradišťko, 13 Libíň, 14 Oříkov, 00 Sedlčany, 15 Sestrouň, 
16 Solopysky, 18 Třebnice, 19 Vítěž, 20 Zberaz  
***) místní názvy: 11 Ústupenice, 13 Klimětice, 14 Oříkovec, 00 Lhotka, 00 Červený Hrádek, 15 Chalupy, 
16 Deštno, 17 Štileček, 00 Roudný (jen část k. ú. Sedlčany), 20 Roudný (jen část Zberaz) 
 

C. Údaje o počtu sběrných nádob pro nemovitost a požadovaném svozovém režimu; předpokládaná 
výše poplatku za komunální odpad na rok 2022: 

Plátce uvede počet nádob příslušného objemu (kapacity) a ohlásí (na tomto tiskopisu vyznačí) požadovanou 
frekvenci svozu. 
Jednotná sazba je stanovena 0,47 Kč/litr započítané kapacity soustřeďovacího prostředku. 
 

                                                 
1 v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce poplatku uveďte čísla všech svých účtů u poskytovatelů 
platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností 
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Datum: ………………………      Podpis plátce (razítko)  …………………………... 
 
 
 
Informace pro plátce: Osobní údaje na tomto vzoru tiskopisu žádané a plátcem poskytnuté, budou 
správcem poplatku zpracovávány za podmínek daných příslušnými ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to pro potřeby naplnění výběru a správy 
poplatku za komunální odpad. 
 
Povinnosti poplatkového subjektu: 
1. Toto Ohlášení poplatkového subjektu podává plátce poplatku vždy správci poplatku, kterým je Městský úřad 
Sedlčany (Odbor ekonomický, pracoviště Hlavní pokladny na adrese administrativní budovy Městského úřadu 
Sedlčany I, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany, 1. parto) v termínu nejpozději do 15 dnů ode dne, 
kdy nabyl postavení plátce poplatku. Pozbytí postavení plátce poplatku ohlásí poplatkový subjekt správci 
poplatku rovněž ve lhůtě 15 dnů. Při provedení prvního Ohlášení se jedná o termín do 15. ledna 2022.   
2. Dojde-li ke změně údajů uvedených v Ohlášení, je plátce poplatku povinen tuto změnu oznámit správci 
poplatku v termínu do 15 dnů ode dne, kdy nastala.  
3. Není-li plátce poplatku, plní ohlašovací povinnost poplatkového subjektu poplatník. 
 
 
V případě nedostatku prostoru v tomto ohlášení, využijte prázdný papír, který jako číslovaný bude přílohou 
tohoto ohlášení (např. při vlastnictví více nemovitostí). Všechny přílohy musí být opatřeny vlastnoručním 
podpisem plátcem poplatku. 

Sazebník k administraci OZV č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního 
odpadu z nemovité věci 

objem nádoby frekvence svozů počet svozů za rok měsíční poplatek poplatek celkem ročně 
[l] [časové období] [ks] [Kč] [Kč] 

110/120 1 x týdně 52 224 2 688 
110/120 1 x za 2 týdny 26 112 1 344 
110/120 sezónní *) 41 177 2 120 
110/120 26 svozů ročně 26 112 1 344 
220/240 1 x týdně 52 448 5 377 
220/240 1 x za 2 týdny 26 224 2 688 
220/240 sezónní *) 41 353 4 239 
220/240 26 svozů ročně 26 224 2 688 

1 100 1 x týdně 52 2 240 26 884 
1 100 1 x za 2 týdny 26 1 120 13 442 
1 100 sezónní *) 41 1 766 21 197 
1 100 26 svozů ročně 26 1 120 13 442 

  *) svoz probíhá v období od 1. 1. do 30. 4. a 1. 10. do 31. 12. 1x týdně a v období od 1. 5. do 30. 9. 
1x za 2 týdny   
Pozn.: U varianty objemu nádoby 110/120 se cena stanovuje z objemu 110 l; u varianty objemu 
nádoby 220/240 se cena stanovuje z objemu 220 l. 
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Co má tango, džungle a Paříž 
společného se saunováním? Jedná se 
o příklady saunových ceremoniálů, 
které můžete zažít na vlastní kůži 
v novém saunovém světě Infi nit Sen. 

Co je saunový ceremoniál a kde se vzal
Dříve se jednalo o prastarou indiánskou tradici, kdy 
se do potních chýší nosily z ohně  horké kameny, 
které se polévaly vodou se šalvě jí divotvornou. Nyní 
jsou saunové ceremoniály především o zážitku, re-
laxaci a znásobení blahodárných účinků saunování. 

Saunovým ceremoniálem vás vždy provede 
saunový mistr. Během 9 až 12 minut zvyšuje přilé-
váním vody na rozpálená kamna vlhkost vzduchu 
a tím pocitově i teplotu v sauně. Typicky ve třech 
kolech přihodí na kamna i   ledové koule provo-
něné různými přírodními éterickými oleji. Vířením 
vzduchu ručníkem nebo vějířem do rytmu hudby 
pak ještě zintenzivní celý prožitek. 
Kdy a kde můžete ceremoniál zažít
Ceremoniály začínají každý den od 11 hodin, užít 
si je můžete až do 22 hodin. Jejich přesný rozpis 
najdete vždy na obrazovkách při vstupu do sauno-
vého světa a u ceremoniální sauny. Přístupné jsou 
pro všechny návštěvníky wellness centra zdarma. 
Kapacita ceremoniální sauny je 60 osob. Připrave-
ny jsou pro vás desítky různých saunových ceremo-
niálů. Liší se nejen tématem ale i druhem. Některé 
jsou relaxační pro dokonalý odpočinek při poma-
lejší hudbě a jemných vůních. Při dynamickém ce-
remoniálu si naopak můžete užít intenzivní vůni 
i  nárazy horkým vzduchem v doprovodu skladeb 
třeba rockové skupiny. Při příběhovém ceremoni-

álu vás saunamistr vtáhne do vyprávění, o aroma 
a  tepelné nárazy ale nepřijdete.  Specialitou jsou 
pak meditační ceremoniály, které probíhají v úplné 
tichosti nebo jemných tónech hudby. 
Přínosy saunování
Během návštěvy saunového světa je ideální absol-
vovat saunu (a následné zchlazení a odpočinek) tři-
krát. Při tomto cyklu člověk vypotí v průměru půl litru 
vody. Zároveň s ní ale odejde i tolik škodlivin, kolik 

ledviny zpracují za celý den. Vyplavené endorfi ny 
pak zaručí, že ze sauny budete odcházet s úsměvem. 

Ať už se rozhodnete saunový ceremoniál vy-
zkoušet nebo dáte přednost klasickému relaxu 
v medové, bylinkové, sadové nebo panoramatické 
sauně, pozitivní účinky na tělo i duši se dostaví. 

Saunování totiž snižuje stres a deprese, zlep-
šuje spánek, krevní tlak, posiluje imunitu, 
urychluje proces hojení a hubnutí. V průbě-
hu je také důležité  dostatečně doplňovat te-
kutiny a minerály. Vždy čerstvé jídlo a drinky 
jsou k dispozici na našem fresh baru. Návště-
vu sauny je také ideální doplnit masáží, kte-
rou si můžete dopřát přímo ve wellness centru.
Více informací na www.sen.infi nit.cz.

Michaela Matějovská

ŽHAVÉ TANGO, DIVOKÁ DŽUNGLE NEBO TŘEBA ROMANTICKÁ 
PAŘÍŽ. ZAŽIJTE TO NA VLASTNÍ KŮŽI, JEN PÁR KILOMETRŮ OD VÁS! 

V SAUNÁCH INFINIT SEN.



MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Městská knihovna Sedlčany a Veterán 
klub Sedlčany se 8. října 2021 pokusily 
o zapsání nového českého rekordu. A poda-
řilo se! V létě tyto dvě organizace požádaly 
veřejnost o pomoc při vytvoření rekordu na 
téma „Nejdelší leporelo s kolonou aut aneb 
Co říká automobil“. Hotové oboustranné le-
porelo na výšku měřilo 67,5 cm, prezident 
Agentury Dobrý den Miroslav Marek do re-
kordu započítal 1 240 obrázků, které splni-

SEDLČANY MAJÍ NOVÝ ČESKÝ REKORD!

ly stanovené podmínky. Pokud by obrázky 
ležely vedle sebe, jejich délka by byla 368 
m 28 cm. Oboustranné leporelo má délku 
184 m 14 cm. S jeho měřením pomáhali 
všichni, kteří přišli do knihovny na Noc s An-
dersenem či na vernisáž výstavy Miroslava 
Marka a samozřejmě knihovnice a členové 
Veterán klubu. Velmi děkujeme všem, kteří 
se zapojili, za pomoc!

Na leporelu se podíleli výtvarník Petr Sůsa, 

čtenáři Městské knihovny Sedlčany, členové 
Veterán klubu Sedlčany, účastníci Setkání 
přátel škodovek a žáci a studenti těchto škol: 
1.ZŠ Sedlčany (1. stupeň, 2. stupeň), 2.ZŠ Pro-
pojení Sedlčany (1. stupeň, 2. stupeň), ZŠ Ko-
nečná Sedlčany, Gymnázium Sedlčany, SOU 
Sedlčany, ZŠ Kamýk nad Vltavou včetně spe-
ciální třídy, ZŠ Kosova Hora, ZŠ Krásná Hora 
nad Vltavou, ZŠ Sedlec-Prčice, ZŠ Tachlovice.

Blanka Tauberová, ředitelka knihovny

  
VEŘEJNÉ BRUSLENÍVEŘEJNÉ BRUSLENÍ

  podzimpodzim

  ZIMNÍ STADION SEDLČANY ZIMNÍ STADION SEDLČANY      

Datum Čas

 Středa 27.10. 14:00 - 16:00

Pátek  29.10. 14:00 - 16:00

Neděle  31.10. 14:00 - 16:00

Neděle 7.11. 14:00 - 16:00

 Neděle 14.11. 14:00 - 16:00

Středa  17.11. 14:00 - 16:00

Neděle  21.11. 14:00 - 16:00

Neděle  28.11. 14:00 - 16:00

Změna vyhrazena – aktuálně na vývěsce ZS nebo na: 
www.stadionsedlcany.eu-stadion-obsazenost ledu



17. 11. 2021
17:00 - 19:00
SETKÁNÍ U SEDLČANSKÉ KAŠNY:

MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY:

Po celou dobu - občerstvení, teplé nápoje

SEDLČANY

výtvarná výstava ZUŠ Sedlčany na téma 
Havlovy aktovky
 
vystoupení studentů literárně-dramatického 
oboru ZUŠ Sedlčany v mozaice s názvem
Za umění do vězení 

 hudba mladých interpretů

 program GOA

 promítání dobových filmů 
a dokumentů

 vystoupení sedlčanské iniciativy reGENERACE 
aneb Co jste ještě neviděli ...



a zahájení Adventu v Sedlčanech
s rozsvícením vánočního stromu

5

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).

27 21

V průběhu odpoledne zahraje skupina Třetí slunce, přítomen 
bude prezident Agentury Dobrý den a další zajímaví hosté...


