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

CENÍK INZERCE:
1/4 str. – 2 000 Kč
1/2 str. – 3 500 Kč
celá strana – 5 000 Kč
Jedno opakování sleva 5 %,
více opakování sleva 10 %.
Ceny bez 21 % DPH.
Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce.
Vyřizuje:
Městský úřad Sedlčany,
tel.: 734 259 387, 318 821 158,
bucinska@mesto-sedlcany.cz
Uzávěrka příštího čísla je v pátek 3.12.2021

SLOVO STAROSTY

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA
NA ROK 2022
Rada města Sedlčany projednala a doporučila zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu v příjmové i výdajové části ve výši 186 115 tis. Kč. Proti rozpočtu schvalovanému zastupiteli na letošní rok je to razantní, takřka
15 milionový nárůst. V daňových výnosech je predikce
na rok 2022 vyšší o 5,8 mil. Kč, než tomu bylo pro rok
letošní. To je určitě pozitivní zpráva, ale tento předpokládaný růst daňových příjmů stěží vyváží růst provozních
nákladů, zejména cen energií. Zbývající nárůst rozpočtu je způsoben legislativní povinností zapojit prostředky na finanční obnovu vodohospodářské infrastruktury do rozpočtu města v plné výši na daný rok. V příjmové části rozpočtu stanovené prostředky
získáme formou nájemného od provozovatele vodohospodářské infrastruktury, která
je samozřejmě promítne do nákladů a ceny vodného a stočného. Ve výdajové části rozpočtu tyto prostředky musíme v kalendářním roce proinvestovat na údržbě vodovodů
a kanalizací nebo deponovat na zvláštním fondu obnovy.
Možnosti rozvojových investic v novém roce jsou prakticky mizivé. Bohužel nám ještě
v příštím roce odčerpají splátky úvěrů takřka 16 mil. Kč (přivaděč pitné vody a autobusové nádraží). Z investičních prostředků bude možné hradit pouze menší akce, většinou
odstraňování havarijních stavů. Rozpočtově výrazně lepší by mělo být až další volební
období (2022 - 2026), v průběhu kterého budou stávající úvěry splaceny.
Vážení občané, přeji Vám, ať na Vás těžkosti dnešní doby a stálé trápení s pandemií COVID - 19 dopadají co možná nejméně. Přeji všem příjemné a klidné prožití
vánočních svátků.
Ing. Miroslav Hölzel
starosta města

RŮZNÉ / USNESENÍ

VZNIK PŘÍJMENÍ, ČTVRTÉ POKRAČOVÁNÍ OSVĚTOVÉ SÉRIE ČLÁNKŮ
Příjmení vzniklá na motiv polohy, druhu
a charakteru bydliště
Příjmení vzniklá na motiv polohy, druhu a
charakteru bydliště je rozsáhlou množinou,
která byla utvářena z obecných jmen. Vznikala dle místa bydliště, ale i neosídlených částí.
Nově přistěhovaný do obce byl nazýván Novákem, Novým, Novotným. Objevují se i příjmení, jako v každé skupině, přejatá z němčiny. Patří sem např.: Brázda, Březina, Dolejší,
Doubrava, Hora, Horáček, Hořejší, Chalupa,
Kopecký, Koutník, Krajník, Krchov, Kutloch,
Loučka, Louka, Nademlejnský, Podhorský,
Skála, Skalský, Stránský, Škarpa, Štěpnička
(štěpnice – ovocná zahrada), Mezihorák, Záhora, Záleský, Zápotocký, Zářecký (za řekou),
Žďárek (pozemek vzniklý požárem) aj. Z
němčiny: Bach (potok), Fibich (pastvina), Hýbl
(kopeček), Nýdrle (dolní), Eichman (bydlel u
rybníka), Viewegh (průhon na pastvině) aj.

Další skupinou jsou příjmení podle tělesných a duševních vlastností, podle věku
a vztahů v rodině. Jedná se o velice rozsáhlou skupinu vzniklou z obecných jmen.
Hlavní roli hrají jména podstatná a přídavná, mohou být složená i z více slov. Taktéž
byla převzata z němčiny.
Příjmení označující fyzické vlastnosti,
vzhled a vzniklá podle nápadné části těla
jsou příjmení, která charakterizovala osobu:
Bradáč, Břicháč, Bělohlávek, Čahoun, Červený,
Dlouhý, Drobný, Hlaváček, Hloušek, Holan, Holeček (holý, bezvousý, plešatý), Hrubý, Chromý,
Kolínko, Kolenatý, Maličký, Měkota, Menšík,
Noha, Obr, Ospalý, Silný, Starý, Stehno, Studený, Šedivý, Šmudla, Tlustý, Tvrdý, Vlasák,
Vysoký, Zelenka, Žebro aj. Z němčiny: Braun
(hnědý), Grossman (velký), Hybš (hezký), Klein
(malý), Roth (rudý), Švarc (černý), Šilar (šilhavý), Vajs, Weis (bílý), Wildman (divoký).

Do skupiny příjmení vzniklých podle
duševních vlastností a sklonů lze zařadit:
Hodný, Hovorka, Hrubec, Krákora, Kyselka,
Labužník, Lakomý, Louda, Mlčák, Nejedlý,
Nepovolný, Nezbeda, Opatrný, Plachý, Pyšný, Skuhravý, Smutný, Spurný, Šťastný, Tichý,
Třeštík, Tupý, Vobejda, Všetečka, Výborný,
Žrout apod. Z němčiny potom: Klogner (klagen – stěžovat si), Milde (přívětivý), Freud
(radost), Šlambor (Schlamper – nedbalec)
aj.
Jsou také příjmení popisující věk, vzrůst
a vztah v rodině, například Dědeček, Dědic,
Chovanec, Klouček, Mužík, Pastorek, Schovánek, Pomichálek (sirotek po Michálkovi),
Vejrostek, Vnouček, Ženíšek aj. Z němčiny:
Altman (starý muž), Knob (Knabe – chlapec), Vitvar (Witwer – vdovec) aj.
Mgr. et Bc. Milena Barešová,
vedoucí Odboru vnitřních věcí

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 73/2018-2022 ZE DNE 27. ŘÍJNA 2021
Rada města Sedlčany na tomto zasedání
přijala soubor celkem čtrnácti specifických
usnesení, a to v následném členění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady města Sedlčany ze dne 13. října
2021 (RM č. 72/2018-2022) a doplňující
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 731251/2018-2022);
informace předané PaedDr. Jaroslavem
Nádvorníkem, ředitelem 2. základní školy
– Školy Propojení Sedlčany, ve věci politováníhodného incidentu fyzického napadení,
kterého se měl dopustit žák této školy dne
14. října 2021. Následně zveřejňované komentáře k této události nezúčastněných
osob, a to zejména na sociálních sítích, nejsou
objektivním posouzením předpokládaného
skutku a hodnocením práce školy, přičemž
značně poškozují její dobré jméno (v souboru
výroků usnesení RM 73-1261/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
uzavření „Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IE-12-6008763/1
Sedlčany, kNN Havlíčkova ulice“ mezi ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV
– Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
zastoupenou na základě pověření č. POV/
PŘ/B1/0023/2019 jednající osobou, jako

▪
▪

▪

oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného
břemene na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 11, parc. č. 30/2, parc.
č. 31/2, parc. č. 48/5, parc. č. 48/6, prac.
č. 49/1, parc. č. 49/2, parc. č. 49/5, parc.
č. 49/7, parc. č. 57/3, prac. č. 996/3, parc.
č. 1031/1, prac. č. 1110/4, parc. č. 1133/1
a parc. č. 1133/2, vše v k. ú. a obci Sedlčany,
a to za účelem zřízení, provozování, údržby
a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. zemního kabelového vedení NN v délce trasy
670 m včetně přípojkového jistícího pilíře.
Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou
náhradu ve výši 202 000,00 Kč, včetně DPH,
a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvou o právu provést stavbu ze dne
15. listopadu 2018 (RM 73-1252/2018-2022);
ukončení dříve založeného smluvního
vztahu, a to Dohodou smluvních stran ke dni
31. října 2021. Předmětem uzavřené Smlouvy o nájmu pozemků ze dne 17. dubna 2019
bylo užívání pozemku parc. č. 226/2 o výměře 111 m2, druhem pozemku trvalý travní
porost (zahrada), způsobem ochrany ZPF,
v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, k rekreačním
účelům (RM 73-1254/2018-2022);
Dohodu o vypořádání nákladů souvisejících s Kupní smlouvou č. LCR006-00806-

▪

▪

2021-6 uzavíranou mezi městem Sedlčany
a společností Lesy České republiky, s. p.,
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, 500 08 Hradec Králové, která se týká
Kupní smlouvy uzavřené mezi městem Sedlčany, jako kupujícím a Lesy ČR, s. p., jako prodávajícím, která byla schválena usnesením
Zastupitelstva města Sedlčany č. 271/20182022 ze dne 8. března 2021. Po vzájemné dohodě smluvních stran uhradí město Sedlčany
náklady za vypracování znaleckých posudků
v celkové výši 10 000,00 Kč bez DPH a správní
poplatky v celkové výši 850,00 Kč, které vznikly Lesům ČR, s. p. v souvislosti s prodejem pozemku parc. č. 2405/7 v k. ú. Benešov u Prahy, obec Benešov (RM 73-1255/2018-2022);
nájemné na rok 2022, a to za užívání
a provozování Městské infrastruktury Sedlčany (veřejný vodovod a kanalizace; smluvní
partner 1. SčV, a. s.; IČO 47549793), ve výši
roční částky 6 868 000,00 Kč, z toho podíl
za veřejný vodovod činí 2 716 300,00 Kč a podíl za infrastrukturu odpadních vod (kanalizační soustavu a čistírnu odpadních vod) činí
4 151 700,00 Kč, přičemž dále v kalkulaci vody
předávané do vodovodní soustavy z Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany je ze strany
provozovatele – Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o., uplatněno nájemné ve výši Fondu obnovy Městské infrastruktury Sedlčany

▪

USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 73/2018-2022 ZE DNE 27. ŘÍJNA 2021
na rok 2022 v částce 2 042 000,00 Kč (RM
73-1259/2018-2022);
s účinností vzniku poplatkové povinnosti
nejdříve na rok 2022, a to za účelem zmírnění dopadu obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 3/2021 o místním poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, kterou schválilo Zastupitelstvo města Sedlčany na svém řádném zasedání dne
4. října 2021, postup, podle kterého, v individuálních případech bude rozhodovat
o poskytnutí finančního daru, dle příslušných
ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), a to až do výše 500,00 Kč/
rok/nemovitost. Žadatelem může být osoba, vykazující znaky „sociální a společenské
potřebnosti“ ve smyslu vedení agendy odpadového hospodářství, nevýdělečně činná
(rozumí se, že důchod je jediným zdrojem
jejího příjmu), která je současně osaměle žijícím důchodcem v rodinném domě. O přijetí
daru může být rozhodnuto za předpokladu
úhrady vyměřeného poplatku v plné výši
a pouze na základě žadatelem podané Žádosti s připojeným čestným prohlášením
o osobní situaci a pravdivosti údajů, (k dispozici je na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí) a následného sociálního šetření a šetření majetkových poměrů
v rozsahu vlastnictví nemovitostí, provedeného Městským úřadem Sedlčany, Odborem
sociálních věcí (v souboru výroků usnesení
RM 73-1264/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit:
a to s ohledem na dopad plnění legislativních podmínek do vlastnictví, správy
a kontinuity udržitelnosti provozování Městské infrastruktury Sedlčany (veřejný vodovod
a kanalizace), návrh kalkulace ceny vodného
a stočného pro lokalitu Sedlčany, předloženého smluvním provozovatelem, a to souhrnnou částkou vodného a stočného pro rok

▪

▪

2022 ve výši 108,66 Kč/m3 včetně DPH (vodné 59,45 Kč/m3; stočné 49,21 Kč/m3); (RM
73-1260/2018-2022).
Rada města Sedlčany nedoporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit:
návrh vlastníka pozemků parc. č. 3012/89
a parc. č. 3012/98 v k. ú. a obci Sedlčany
na přijetí jejich vlastnictví darem do majetku
města Sedlčany. Tyto pozemky by měly být
součástí přístupové komunikace na stavební
parcely v lokalitě místní části Roudný (RM 731253/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
vlastníka pozemku parc. č. 1346/1 v k. ú.
a obci Sedlčany, a to za předpokladu splnění
všech podmínek žadatele vůči poskytovateli dotace, s realizací projektu pod názvem
„Zalej alej“, jehož nositelem je spolek místních rodin Luční kvítka, kterého záměrem
je podat žádost o grant do výzvy Zelené oázy
2021-2022, která je vypsána Nadací Partnerství, se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno. Souhlasné stanovisko města Sedlčany je podmíněno tím, že případná realizace projektu
bude probíhat pod dohledem pověřeného
zástupce vlastníka odpovědného za péči
o veřejnou zeleň a veřejná prostranství
v městské zástavbě Sedlčany (Sedlčanské
technické služby, s. r. o.) a Odboru investic
Městského úřadu Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 73-1256/2018-2022);
s uzavřením navrhované Smlouvy o nájmu nebytových prostor, která je navrhována
uzavřít s vybraným uchazečem na základě
výsledků výběrového řízení provedeného
Sportovními areály Sedlčany, příspěvkovou
organizací města Sedlčany, za účelem doplňkového užívání prostoru pro rekondiční cvičení a masáže (prostory situované v objektu
Městský stadion TJ Tatran Sedlčany), a to
dle sjednaných podmínek v návrhu Smlouvy
uvedených s účinností ode dne 1. listopadu
2021 (RM 73-1257/2018-2022);

▪

▪

▪

P O Z V Á N K A

na 18. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany,
které se bude konat v pondělí 13. prosince 2021 od 17:00 hodin
v Kulturním domě Josefa Suka Sedlčany.
Výběr z návrhu Programu (tematické celky):
▪ Rozpočet města Sedlčany na rok 2022; rozpočtový výhled na další období
▪ Návrh ceny vodného a stočného na rok 2022
▪ Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany
(soubor konečných řešení jednotlivých žádostí občanů a potřeb města);
▪ a další.

▪ s kroky, které ze své pracovní pozice inicio-

val ředitel 2. základní školy – Školy Propojení
Sedlčany a které plánuje dále činit za účelem
řádného prošetření fyzického napadení žáků
školy jiným žákem a zajištění zvýšené, již dnes
na dobré úrovni nastavené, míry bezpečnosti
výuky a žáků a zaměstnanců školy, přičemž
řediteli školy vyjádřila podporu (v souboru
výroků usnesení RM 73-1261/2018-2022);
s uzavřením návrhu Smlouvy
č. 4102451372 o reklamě a propagaci, sestavené podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to se společností ČEZ, a. s., se sídlem Praha, Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4;
IČ 45274649, při sjednaném smluvním plnění ve výši 15 000,00 Kč na podporu akce
„Rozsvícení vánočního stromu v Sedlčanech“,
která se uskuteční (za předpokladu neomezení pandemií) dne 27. listopadu 2021 v čase
od 15:00 hod. na náměstí T. G. Masaryka
(RM 73-1262/2018-2022);
s nákupem nového služebního vozidla pro
potřebu Městské policie Sedlčany, a to podle předloženého návrhu druhu a typu vozidla (HYUNDAI TUSCON 1.6 v základní ceně
731,429 tis. Kč s DPH); (v souboru výroků
usnesení RM 73-1263/2018-2022).
Rada města Sedlčany zrušila:
své usnesení označené zn. RM
72-1244/2018-2022, které bylo přijato
na jednání Rady města Sedlčany dne 13. října 2021 ve věci stanovení nájemného na rok
2022, a to za užívání a provozování Městské
infrastruktury Sedlčany (veřejný vodovod
a kanalizace); (RM 73-1258/2018-2022);
bez náhrady Vnitřní předpis RM č. 5/2018
ohledně poskytování nadstandardních služeb
v souvislosti s výkonem svatebních obřadů,
který byl přijat usnesením zn. RM 3-71/20182022 dne 12. prosince 2018 a dále též související usnesení zn. RM 3-72/2018-2022,
vydané pro akt administrace procesu,
a to s účinností na svatební obřady konané ode
dne 1. ledna 2022 (RM 73-1265/2018-2022).
Rada města Sedlčany v souvislosti s incidentem projevu fyzického násilí žáků základní školy konstatovala:
a to po prověření všech opatření průběžně vykonávaných v rámci programu prevence proti patologickým jevům dětí a mládeže,
v souladu s dřívějšími zprávami České školní
inspekce, dodržování všech školou nastavených postupů a pravidel v této oblasti činnosti a řešení případných událostí (v souboru
výroků usnesení RM 73-1261/2018-2022).

▪

▪

▪

▪

▪

USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 74/2018-2022 ZE DNE 10. LISTOPADU 2021
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem
dvanácti specifických usnesení, a to v následném členění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady města Sedlčany ze dne 27. října 2021 (RM č. 73/2018-2022) a doplňující zprávu
o plnění úkolů průběžných (RM 74-1266/2018-2022);
nový vnitřní předpis města Sedlčany, kterým je Spisový řád, Skartační řád a Skartační plán Městské policie Sedlčany, jenž je vydáván
formou příkazu starosty města Sedlčany, pana Ing. Miroslava Hölzela, a to s účinností 1. ledna 2022 (RM 74-1277/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
návrh rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem
Sedlčany na rok 2022, rozpočet jejich hospodaření ve zřízených
a spravovaných fondech organizací na rok 2022, odpisové plány
těchto subjektů na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města Sedlčany na období let 2023 – 2024,
vše dle předložených návrhů, zpracovaných v součinnosti Městského úřadu Sedlčany, Odboru ekonomického s řediteli příspěvkových
organizací města Sedlčany.
Tímto se příspěvek na činnost subjektů pro rok 2022 schvaluje v následující výši:
1. základní škola Sedlčany
3.100,00 tis. Kč
2. základní škola Sedlčany – Škola Propojení Sedlčany
2.650,00 tis. Kč
Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany
730,00 tis. Kč
Školní jídelna 2. Základní školy Sedlčany
770,00 tis. Kč
Mateřská škola Sedlčany
2.944,00 tis. Kč
Základní umělecká škola Sedlčany
395,00 tis. Kč
Městská knihovna Sedlčany
5.479,00 tis. Kč
Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany
6.710,00 tis. Kč
Městské muzeum Sedlčany
3.308,00 tis. Kč
Sportovní areály Sedlčany (činnost / opravy)
6.191,00 tis. Kč.
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města Sedlčany na období let 2022 – 2023 se schvaluje v následující výši:
(rok 2023)
(rok 2024)
1. základní škola Sedlčany
3.200,00 tis. Kč
3.200,00 tis. Kč
2. základní škola Sedlčany – Škola Propojení Sedlčany
2.650,00 tis. Kč
2.650,00 tis. Kč
Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany
70,00 tis. Kč
795,00 tis. Kč
Školní jídelna 2. Základní školy Sedlčany
790,00 tis. Kč
840,00 tis. Kč
Mateřská škola Sedlčany
2.950,00 tis. Kč
3.050,00 tis. Kč
Základní umělecká škola Sedlčany
395,00 tis. Kč
395,00 tis. Kč
Městská knihovna Sedlčany 5.748,00 tis. Kč
6.028,00 tis. Kč
Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany
6.750,00 tis. Kč
6.800,00 tis. Kč
Městské muzeum Sedlčany 3.437,00 tis. Kč
3.573,00 tis. Kč
Sportovní areály Sedlčany (činnost)
7.224,00 tis. Kč
7.555,00 tis. Kč
Sportovní areály Sedlčany (opravy)
1.000,00 tis. Kč
1.000,00 tis. Kč.
(RM 74-1267/2018-2022);
předložený návrh Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku,

▪
▪
▪

▪

resp. „Plán inventarizace majetku, závazků a pohledávek města
Sedlčany ke dni 31. prosince 2021“, a to včetně složení Hlavní inventarizační komise a Dílčích inventarizačních komisí, s tím, že inventura
bude zahájena 1. prosince 2021 a ukončena nejpozději 31. ledna
2022 (vizte Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, tj.
Plán inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Sedlčany
k 31. prosinci 2021, Hlavní inventarizační komise, Dílčí inventarizační
komise); (RM 74-1271/2018-2022);
v souladu s návrhem Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o., prodloužení jednotlivých smluv o poskytnutí ubytování v bytovém domě
Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, a to se
všemi současnými uživateli ubytovacích jednotek dle předloženého
seznamu a individuálně nastavených dalších smluvních parametrů (vizte Příloha č. 1 původní žádosti k tomuto usnesení). U všech
v této Příloze usnesení uvedených uživatelů ubytovacích jednotek se
doba užívání (nájmu) prodlužuje na dobu určitou jeden rok, a to ode
dne 1. ledna 2022 do dne 31. prosince 2022, přičemž na uvedené
období je zároveň aktualizováno nájemné (tzn., že poplatek za užívání běžné jednotky je stanoven částkou 5 000,00 Kč/za celou jednotku/měsíc a 3 100,00 Kč/za polovinu jednotky/měsíc; za užívání
velké jednotky v přízemí objektu částkou 5 400,00 Kč/za celou jednotku/měsíc a za užívání tzv. přístřeší je poplatek stanoven částkou
1 000,00 Kč/za osobu starší 18 let/měsíc); (RM 74-1272/2018-2022);
finanční podporu žadateli, v částce podpory 8.000,00 Kč určené na nákup atletických pomůcek pro Atletický kroužek dětí za
účelem zkvalitnění tréninkových hodin, a to na základě Žádosti
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 (č. j.:
MÚ-S/MST/22315/2021, přijaté dne 5. listopadu 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 předpisů a další zákony (v souboru výroků usnesení RM 74-1273/2018-2022);
zbylé finanční prostředky, alokované rozpočtem města Sedlčany
na rok 2021 na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže ve výši do
10 000,00 Kč, využít na zajištění odměn určených úspěšným reprezentantům města Sedlčany za rok 2021, kteří reprezentovali město
Sedlčany a šířili jeho dobré jméno v hodnoceném období (RM 741275/2018-2022).
Rada města Sedlčany zamítla:
odůvodnění žádosti o prodloužení dříve uzavřené Nájemní smlouvy o 60 měsíců (tj. do 31. března 2031) bez řádného výběrového
řízení uživatele a soutěže o výši nájemného, a to pro případ užívání provozovny restaurace s kavárnou na Zimním stadionu Sedlčany,
na adrese objektu Sedlčany, Zberazská č. p. 152, 264 01 Sedlčany
(v souboru výroků usnesení RM 74-1268/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, vyhotovit potřebný
geometrický plán, kterým bude nepotřebná a žadatelem požadovaná část pozemku parc. č. 2987/68, (o výměře ve výši cca 78 m2),
v k. ú. a obci Sedlčany oddělena od původního pozemku; následně bude záměr prodeje nepotřebného, nově vzniklého pozemku,
řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany a poté
projednán v Radě města Sedlčany, která prodej případně doporučí
ke schválení Zastupitelstvu města Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 74-1269/2018-2022).
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INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 74/2018-2022 ZE DNE 10. LISTOPADU 2021
Rada města Sedlčany zrušila:
své původní usnesení ze dne 19. května 2021 (vizte usnesení
zn. RM 63-1076/2018-2022) o prodeji pozemku parc. č. 2951/11,
druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha,
o výměře 350 m2, k. ú. a obec Sedlčany (v souboru výroků usnesení
RM 74-1270/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany
schválit:
prodej pozemku parc. č. 2951/11, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 350 m2, k. ú. a obec
Sedlčany, a to žadateli, trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu
250,00 Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 4696 – 55/2021, tj. za
celkovou kupní cenu 87.500,00 Kč. Strana kupující zároveň uhradí
náklady na vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu
(v souboru výroků usnesení RM 74-1270/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla:
neposkytnout dotaci (finanční podporu) z rozpočtu města Sedlčany na rok 2021, a to pro následující projekty:
„Tisk preventivního rockového nástěnného kalendáře PÁLÍ! 2022“;
žadatel o finanční podporu: AVALONE, z. s., se sídlem Sedlčany, osa-

▪
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da Libíň č. p. 27, 264 01 Sedlčany; právní forma: zapsaný spolek;
IČO 22844511; (č. j. žádosti: MÚ-S/MST/17715/2021);
„Sportovní den mládeže TAJV v Sedlčanech“; žadatel o finanční
podporu: TAJV, z. s., se sídlem Poděbrady, Sportovní č. p. 158, 290
01 Poděbrady; IČO 09287094; (č. j. žádosti: ST/22469/2020).
Důvodem pro neposkytnutí žádané finanční podpory je především
nedostatek alokovaných finančních prostředků rozpočtem města
Sedlčany a jejich vyčerpání na podporu jiných projektů roku 2021
(RM 74-1274/2018-2022).
Rada města Sedlčany povolila:
podle ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v postavení zřizovatele školy, a to pro školní rok 2021/2022 výjimku z nejvyššího
počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu
4 dětí na třídu, pro případ Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova
1070, 264 01 Sedlčany; IČO 70999058 (podle žádosti č. j.: MÚ-S/
MST/22448/2021), neboť toto zvýšení počtu dětí není na újmu
kvalitě vzdělávací činnosti školy a současně jsou splněny všechny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví (RM 74-1276/2018-2022).
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ
NA ÚZEMÍ MĚSTA SEDLČANY
Okolní krajinu sídelního útvaru Sedlčany
charakterizuje typický zvlněný terén, který je
do určité míry určen geologickým podložím,
ze kterého zase vychází míra kvality půdy,
k tomu klimatické podmínky a poloha nad
300 až 480 m n. m., vše limituje využití území
pro lesní hospodářství.
Průměrná roční teplota vzduchu se zde pohybuje kolem 7 – 8 °C. Průměrný roční úhrn
srážek činí 500 – 600 mm.
Lesy na území města se nacházejí v přírodní lesní oblasti označené č. 10 – Středočeská
pahorkatina. Zařazeny jsou do kategorie lesů
hospodářských. Především v blízkém okolí

městské aglomerace je však zvýšena jejich
rekreační funkce (Cihelný vrch, Šiberný vrch).
Katastrálně město Sedlčany zahrnuje celkem sedm katastrálních území s celkovou
rozlohou 36,46 km2. Na území města převládají zemědělsky obhospodařované pozemky
(17,85 km2) nad lesními (8,494 km2).
Z celkové rozlohy lesů v řešeném území dle
dat Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů činící 853,72 ha, nejvíce zabírá k. ú. Sestrouň
(30,6 %), dále pak Sedlčany (20,3 %), Třebnice (19,9 %), Doubravice u Sedlčan (15,8 %),
Solopysky u Třebnic (6,7 %), Oříkov (6,0 %)
a nejméně k. ú. Libíň (0,7 %).

UPOZORNĚNÍ
Změna poplatkové povinnosti
Od 1. ledna 2022 vstupuje v účinnost nová vyhláška ve věci poplatkové povinnosti za
odkládání, svoz a likvidaci směsného odpadu. Každý poplatník (mající v nemovitosti
bydliště) nebo plátce (vlastník věci nemovité) má povinnost od 15. listopadu 2021 do
15. ledna 2022 (nejpozději) podat tzv. Ohlášení poplatkového subjektu. Formulář je
dostupný na webových stránkách města www.mesto-sedlcany.cz, nebo v papírové podobě v kanceláři Odboru majetku, která se nachází v budově sedlčanské radnice č. p. 32,
ve kterém kromě identifikačních údajů uvede občan objem svozové nádoby a požadovaný počet svozů za rok. Bližší informace poskytne Ing. Stanislav Dvořák, tel. 314 002 952
nebo paní Marcela Vrbová, tel. 314 002 917.

Nejvíce zastoupenými lesními typy jsou kyselá dubová bučina bohatší – 3K3 (12,87 %),
kyselá dubová bučina vlhčí – 3K5 (10,01 %),
svěží dubová bučina chudší – 3S2 (9,27 %).
Největší podíl z výměry určující charakter
hospodaření tvoří cílový hospodářský soubor
kyselých stanovišť středních poloh. Významně jsou zastoupeny cílové hospodářské soubory živných stanovišť středních poloh a dále
hospodářství na kyselých stanovištích nižších
poloh.
Dřevinné skladbě lesů v řešeném území dominují jehličnaté dřeviny na ploše 667,5408
ha se zásobou 210 027 m3. Zastoupeny jsou
i listnaté dřeviny, a to na ploše 152,0214 ha
se zásobou 24 106 m3.
Z analytických údajů o území vyplývá,
že nejvíce zastoupenými jehličnatými dřevinami jsou smrk ztepilý (321,4516 ha), na druhém místě borovice lesní (312,8401 ha), na
třetím modřín evropský (22,5379 ha). Stejné
pořadí u listnatých dřevin zaujímají dub letní (51,0994 ha), dále buk lesní (36,9299 ha)
a bříza bělokorá (17,5753 ha).
Vzhledem k suchým letům v roce 2015
a následujícím jsou lesní porosty oslabeny
deficitem srážek a tím se stávají atraktivní
pro sekundární škůdce (např. kůrovce). V následujících letech tedy lze očekávat průběh

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ
NA ÚZEMÍ MĚSTA SEDLČANY
kůrovcové kalamity i v lesních porostech na
území města. Obnova poškozených porostů
by měla směřovat ke druhově různorodým,
věkově i prostorově diferencovaným lesním
porostům s vyšší odolností vůči abiotickým
i biotickým škodlivým činitelům.
Podstatné pro hospodaření v lesích jsou
vlastnické vztahy k lesním majetkům.
Vývoj vlastnických vztahů k půdě obecně,
tedy i k lesům v řešeném území, je totožný
jako ve zbytku České republiky. Historický
vývoj majetkových vztahů k pozemkům začíná ve 12. stol., kdy panovníci odměňovali
schopné služebníky mimo jiné propůjčením
půdy. Nejprve se tato držba vztahovala pouze ke konkrétní osobě, později se přecházelo
k dědičnému vlastnictví. Tito služebníci se
stali zakladateli šlechtických rodů nebo později byli jejich příslušníky. V rámci promyšleného nakládání se šlechtickými majetky
docházelo k jejich rozvoji, prodejům, ale
i zánikům, dědily se a také se darovaly církvi
(diecézi, děkanátu či farnosti), případně církevním řádům. Mezi největší vlastníky půdy
se tedy řadili panovník, šlechtické rody, církev
a církevní řády. Tyto majetky byly evidovány
v Zemských deskách. Za účelem evidence
poddanské půdy, plateb a naturálních dávek či robotních povinností zřizovali majitelé
panství tzv. urbáře, později pozemkové knihy.
Ke zjištění přehledu o výměře půdy, jejím
stavu, kvalitě, vlastnictví a o výši daně, která
z ní měla plynout, proběhla ve 2. polovině
17. stol. generální vizitace, jejímž výsledkem
byla První berní rula. Z důvodu nepostačující
kvality byla po cca dvaceti letech provedena
revizitace, která vedla ke vzniku Druhé berní
ruly. Na základě rozhodnutí sněmu Českého
království z roku 1706 byla zdaněna rustikální
i dominikální půda a současně vyhlášena Třetí
berní rula, tzv. První tereziánský katastr platný
od roku 1749. Následovala Čtvrtá berní rula
(Druhý tereziánský katastr), jež měla vést ke
spravedlivějšímu zdaňování. Od roku 1789
vchází v platnost Josefský katastr. Šlechta ale
nebyla spokojena s výsledky jeho měření,
a tak v roce 1790 došlo k jeho zrušení a znovuzavedení tereziánského katastru. Roku
1792 bylo zvoleno kompromisní řešení zavedením Tereziánsko – josefského katastru.
Ten platil až do roku 1860, kdy byl zaveden
stabilní katastr, jenž byl v roce 1874 doplněn
zřízením pozemkových knih. Přijetím zákona
č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru
a jeho vedení (Katastrální zákon) dne 16. prosince 1927 byl zřízen pozemkový katastr, je-

hož přesnost negativně ovlivnil vývoj vlastnických vztahů k půdě po druhé světové válce.
Podstatné změny ve vlastnictví půdy následovaly po první světové válce, po vzniku
Československého státu. Tehdejší poválečná
společnost byla zejména s ohledem na vůdčí politické osobnosti protiaristokraticky orientována, což dokládá nejen přijetí zákona
č. 61/1920 Sb., kterým se rušily šlechtické
tituly a řády, ale také přijetí první pozemkové reformy. Tato reforma, provedená přijetím zákonů, zejména zákona záborového
č. 215/1919 Sb., z. a n., o zabrání velkého
majetku, zákona přídělového č. 81/1920 Sb.,
z. a n., o přídělu zabrané půdy a o úpravě
právních poměrů k ní a zákona náhradového
č. 329/1920 Sb., z. a n., o převzetí a náhradě
za zabraný majetek pozemkový, znamenala
zásadní zásahy do vlastnických práv k půdě.
Výsledkem první pozemkové reformy bylo
zestátnění podstatných částí šlechtických
i církevních majetků a přerozdělení zemědělských i lesních pozemků mezi malorolníky,
aby se mimo jiné zajistila soběstačnost co
nejvyššího počtu obyvatel. Majiteli vyvlastněné půdy náležela finanční náhrada, avšak
její výši určoval Státní pozemkový úřad. Tato
reforma probíhala do roku 1938 a zasáhla
rozlohu cca 4 mil. ha půdy.
Během druhé světové války byla na některé významné majetky uvalena nucená správa
a po jejím skončení proběhly poválečné konfiskace s navazujícími přídělovými řízeními.
Dne 12. srpna 1947 vešel v platnost zákon
č. 142/1947 Sb., o revisi první pozemkové
reformy, o rok později zákon č. 46/1948 Sb.,
o nové pozemkové reformě. Oba zákony
představovaly razantní zásahy do vlastnických práv k zemědělským i lesním pozemkům. Takto zkonfiskované lesy se staly
majetkem státu, který na nich od 1. ledna
1949 hospodařil prostřednictvím národního
podniku Československé státní lesy. Následovala kolektivizace, nejprve dobrovolná,
později nucená, jejíž cílem bylo sloučení zemědělské výroby do státem řízených podniků. Vznikala Jednotná zemědělská družstva,
která za účelem zefektivnění zemědělské
výroby hospodařila na velkých půdních blocích. S následky velkoplošného hospodaření
se potýkáme dodnes. Naproti tomu ze svědectví podaných vlastníky navrácených lesů
v rámci restitucí či jejich potomky vyplývá, že
lesní majetky spravované státním podnikem
byly vráceny v uspokojivém stavu. Ke zmírnění následků majetkových křivd z období

od roku 1948 do 1989 došlo přijetím zákona
č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých
majetkových křivd a zákona č. 229/1991 Sb.,
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku. V rámci navazujících
restitučních řízení byly navráceny movité i nemovité majetky původním vlastníkům nebo
jejich potomkům, církvi i církevním řádům.
Totožný historický vývoj za sebou mají
i lesy v řešeném území. Aktuálně sem zasahují lesní majetky několika významných
vlastníků jak fyzických osob, tak společností
s ručením omezeným, případně komanditní
společnosti. Větší část lesů je ale rozdrobena
mezi drobné vlastníky.
S vývojem potřeb lidské společnosti se
mění i význam lesů z pohledu jejich vlastníků, především malých vlastníků. Dříve, kdy
dřevo představovalo jeden z hlavních stavebních materiálů, používalo se v řemeslné
výrobě a také na otop, vlastníci spravovali
své lesy svědomitě. Majitelé větších majetků dřevní hmotou zásobovali své navazující
průmyslové provozy (hutě, sklárny, apod.)
nebo ji prodávali a získávali tak finanční prostředky. Tito větší vlastníci také užívali lesy
k lovu zvěře. Zájem vlastníků větších lesních
majetků je racionálně obhospodařovat, přetrval dodnes, protože, v návaznosti na prodejní cenu dřeva, je více či méně rentabilní.
Avšak u vlastníků malých lesních pozemků,
kde hospodaření v důsledku malé rozlohy
nepředstavuje zisk, došlo o opadnutí jejich
zájmu o hospodaření. Tento trend ještě
prohlubuje dělení malých lesních pozemků
v důsledku dědických řízení. Noví majitelé mnohdy nemají ke zděděnému majetku
vztah, a protože péče o něj negeneruje finanční zisk, ztrácí zájem jej obhospodařovat.
Za účelem zajištění odbornosti při správě
lesních majetků zřídil stát v ustanovení § 37
zákona o lesích institut odborného lesního
hospodáře. Vlastníci velkých lesních majetků (nad 50 ha) si hradí odborného lesního
hospodáře sami. Jestliže si vlastník lesního
majetku o celkové rozloze do 50 ha nevybere svého odborného lesního hospodáře sám,
vykonává tuto funkci právnická osoba, která
v určeném území vykonává právo hospodaření ve státních lesích. V takovém případě navíc
náklady na činnost odborného lesního hospodáře hradí stát. Tímto benefitem se tedy
stát snaží motivovat malé vlastníky ke správě
jejich lesních majetků.
Petr Vondráček, DiS., Odbor životního
prostředí, Městský úřad Sedlčany

RŮZNÉ

SVOZ TKO O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
Svozy tuhého komunálního odpadu o vánočních svátcích budou
probíhat tak, jak se běžně jezdí, protože žádný svátek letos nevyjde
do svozového dne. Budou upravené pouze svozy tříděného odpadu, aby nezasahovaly do svátků.
Známky na popelnice pro odvoz TKO v roce 2022 je možné zakoupit na Městském úřadě v Sedlčanech od 15.11.2021. Stejně
jako v předešlých letech prodávají v pokladně na Radnici známky
pouze pro občany. Známky na popelnice pouze pro firmy budou
v prodeji v pokladně Sedlčanských technických služeb s.r.o. od
3.1.2022. Pro občany bydlící mimo Sedlčany tuto službu zajišťuje
příslušný obecní úřad.
Na STS, s.r.o. jsou k prodeji nádoby na směsný odpad 110 l,
120 l a 240 l.
Svoz bioodpadů z domácností bude v prosinci probíhat jednou
za 14 dní v liché týdny. Svoz bude v prosinci probíhat pouze v liché úterý a středu. Svoz bioodpadů v úterý 21.12.2021 a ve středu
22.12.2021 bude úplně zrušen. Poslední vývoz bioodpadů v roce
2021 tedy bude 7. a 8.12.2021. V lednu a únoru 2022 dojde opět
k dočasnému sloučení těchto dnů a svoz bioodpadů bude probíhat
pouze v úterý v lichém týdnu. První vývoz bioodpadů v roce 2022
bude v úterý 4.1.2022 a každé další liché úterý. Od března pak
budou vývozy bioodpadu opět v úterý a středu, ale tradičně jen

UPOZORNĚNÍ

Vážení spoluobčané,
vzhledem k nařízeným epidemiologickým opatřením není možné uskutečnit již podruhé na sedlčanském náměstí Den pro
dětskou knihu, který je spojen s rekordem, ale také s rozsvícením vánočního stromu a adventním průvodem. Je nám to líto,
ale na otevřeném prostranství není v našich silách zrealizovat
kontrolu bezinfekčnosti. Děkujeme za pochopení.
Za pořadatele Blanka Tauberová, ředitelka knihovny
Život Plus, z. ú.
Benešova 632, 285 01 Kutná Hora

ZÍSKEJTE SOS ZAŘÍZENÍ NYNÍ ZDARMA
Při zahájení užívání služby tísňová péče do konce roku 2021 je nyní
pořízení stacionárního nebo chytrého zařízení zcela ZDARMA.
Rádi bychom vám pro vaše rodiče, prarodiče a blízké nabídli služby Život Plus
asistenční tísňovou péči, která umožňuje osamělým seniorům a osobám se
zdravotním postižením vést důstojný život v domácím prostředí. Pokud se
klient dostane do krizové situace, potřebuje zdravotní pomoc či jej něco trápí,
aktivuje tlačítkem linku Život Plus. Dle požadavku klienta naši pracovníci v
sociálních službách pravidelně ve zvoleném intervalu klientům volají a ověřují,
zda jsou v pořádku, užívají správně léky, zjišťují, jak se jim daří a jestli
nepotřebují s něčím pomoci či něco jiného.
Výše paušální platby za služby (tzv. minimální spoluúčast klienta) činí 400 Kč
měsíčně.
Nyní můžete získat toto SOS chytré zařízení zcela ZDARMA.
V případě zájmu se obraťte na tyto kontakty:
e-mail: operator@zivotplus.cz
telefon: 327 532 900

v liché týdny. Občané mají kdykoli během roku možnost zjistit si na
stránkách Sedlčanských technických služeb, s.r.o. konkrétní datum
svozu. Je zde kalendář svozu bioodpadů na celý rok včetně třeba
i zrušených svozů nebo svozů přeložených na jiný den.
Překládací stanice odpadů v Kosově Hoře i Sběrný dvůr v Sedlčanech budou mít o svátcích upravenou provozní dobu. Překládací stanice přes zimu funguje pouze ve všední dny. Sobotní provoz
zahájí až v dubnu 2022 pokud k tomu bude příznivá situace. Obě
zařízení budou uzavřené v pátek 24.12., v sobotu 25.12. a v sobotu
1.1.2022. V pátek 31.12.2021 bude otevírací doba pouze v dopoledních hodinách. V ostatní dny platí běžná pracovní doba.
V průběhu měsíce ledna budou technické služby rozmisťovat
kontejnery na odstrojené vánoční stromky. Kontejnery budou přistaveny Na Severním sídlišti (před školkou), na sídlišti Za Nemocnicí, v Olbrachtově ulici nebo na Jižním sídlišti v blízkosti Petrklíče.
Další kontejner občané najdou na Novém městě. Kontejnery budou umístěny na tradičních místech co nejblíže místům s tříděným
odpadem a budou určeny pouze na vánoční stromečky bez ozdob
a řetězů. Každý občan bude mít jako vždy možnost odložit svůj stromeček přímo v areálu technických služeb, kde budou stromky následně štěpkovány. Stále platí zákaz odkládání vánočních stromků
k popelnicím. Popelářské vozy stromky nesvážejí.
Všem čtenářům přeji příjemné prožití svátků vánočních a hlavně
hodně pohody a zdraví do nového roku.
Daniel Kolář, Sedlčanské technické služby, s.r.o.

KULTURNÍ
KALENDÁŘ
Ve středu 1. prosince od 19.30 hod.
se po vynucené pauze opět představí
v KDJS sedlčanský big band Blue Orchestra.

KDJS SEDLČANY
VÝSTAVY

MUZEUM
KNIHOVNA

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MĚSTSKÉ MUZEUM

2.12.2021 - 7.1.2022 VÝSTAVA „REGIONÁLNÍ BETLÉMY”
3.12.2021 - 5.1.2022 VÝSTAVA „COSPLAY”

DALŠÍ AKCE
ST 1.12. od 17 hod.
ST 1.12. od 19.30 hod.
ČT 2.12. od 16 hod.
ČT 2.12. od 18 hod.
PÁ 3.12. od 15 hod.
PÁ 3.12. od 20 hod.
SO 4.12. od 16 hod.
SO 4.12. od 20 hod.

HAJÁNEK
BLUE ORCHESTRA
FAUNŮV LABYRINT
REGIONÁLNÍ BETLÉMY
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
JAK BŮH HLEDAL KARLA
COSPLAY
RYCHLE A ZBĚSILE 9

.................................................... PRO DĚTI
................................................... KONCERT
.......................................................... KINO
................................... VERNISÁŽ VÝSTAVY
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.......................................................... KINO
.................................. VERNISÁŽ VÝSTAVY
........................................................... KINO

PO 6.12. od 10 hod.
ST 8.12. od 17 hod.
ČT 9.12. od 16 hod.
PÁ 10.12. od 15 hod.
PÁ 10.12. od 18 hod.
PÁ 10.12. od 20 hod.
SO 11.12. od 20 hod.
NE 12.12. od 15 hod.

VÁNOČNÍ ANDĚLÍČEK
HAJÁNEK
VÁNOČNÍ AKADEMIE AEROBIC STUDIA DVOJKA
VÁNOCE PRO KOČKU
PŘÍBĚH CESTY KOLEM SVĚTA
MACHR NA 30 DNŮ
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
CHLUPÁČCI

..................................... PRO DĚTI A RODIČE
.................................................. PRO DĚTI
....................................... AEROBIK SHOW
................................................... PRO DĚTI
............................................... PROMÍTÁNÍ
.......................................................... KINO
........................................................... KINO
................................................... PRO DĚTI

ST 15.12. od 17 hod.
ST 15.12. od 18 hod.
ČT 16.12. od 20 hod.
PÁ 17.12. od 13 hod.
PÁ 17.12. od 15 hod.
PÁ 17.12. od 18 hod.
PÁ 17.12. od 20 hod.
NE 19.12. od 15 hod.

HAJÁNEK
J.J.RYBA - ČESKÉ MŠE VÁNOČNÍ
RACEK MÁ ZPOŽDĚNÍ
PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
VÁNOČNÍ KONCERT DĚTI DĚTEM
DUCHOVNÍ SVĚT A FANTAZIE V POJETÍ J.R.R.TOLKIENA...
LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
JAK ROZMAŘILÁ MLYNÁŘKA LAKOTILA...

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

PO 20.12. od 10 hod.
NE 26.12. od 16 hod.

CHUMELÍ SE CHUMELÍ, MYŠÁCI JDOU PRO JMELÍ
VÁNOČNÍ KONCERT 2021
- VÁCLAV MAREK S ORCHESTREM & LEONA MACHÁLKOVÁ

................................................... PRO DĚTI
.................................................. KONCERT

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program prosinec 2021
Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741
www.kdjs-sedlcany.cz , e-mail: kdjs@sedlcany.cz
Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty:
Městský úřad Sedlčany, Turistické informační centrum, náměstí TGM 34, Sedlčany,
tel.: 318 821 158 nebo on-line na www.kdjs-sedlcany.cz

Středa 1. prosince od 19.30 hod.

KONCERT

Středa 15. prosince od 18 hod.

KONCERT

Srdečně vás zveme
na tradiční podzimní koncert sedlčanského big bandu

BLUE ORCHESTRA
Po vynucené pauze se toto seskupení hudebníků v pozměněné sestavě vrací na jeviště sedlčanského divadla. Na svůj koncert zvou návštěvníky těmito slovy: Zahájili jsme sedmnáctý
rok existence kapely a obohatili naše řady o několik dalších
talentovaných muzikantů.
Těšíme se zase po dlouhých měsících na viděnou s vámi, naším domácím publikem. Provedeme vás světem tuzemských
i zahraničních hitů, můžete se těšit na pop a swing, ale na své
si s námi přijdou i příznivci funku nebo filmové hudby.
Pohodlně se usaďte a vychutnejte si v tomto podzimním čase
kvalitní muziku.
Vstupné: 200,- Kč.
Délka představení je cca 120 minut + přestávka.

Čtvrtek 9. prosince od 16.00 hod.

AEROBIK SHOW

Do divadelního sálu KDJS Vás zveme na spíše sportovní akci,
která se již několikrát na našem jevišti konala.

VÁNOČNÍ AKADEMIE AEROBIK
STUDIA DVOJKA
Tato akce je z pohledu pořadatele – Aerobik studia Dvojka –
tak trochu slavnost, protože letos slaví neuvěřitelných 25 let
své činnosti. Za tuto dobu dosáhla Dvojka mnoha skvělých
úspěchů a vychovala mnoho mladých sportovců.

V divadelním sále se uskuteční po delší době
opět oblíbené vánoční představení,
či chcete-li netradiční koncert. Své síly spojí
Smíšený pěvecký sbor ZÁBOJ a žáci i učitelé sedlčanské ZUŠ.
Společně se představí se scénickým zpracováním
vánoční mše J. J. Ryby, která se pro mnoho lidí
stala nedílnou součástí Vánoc.

J. J. RYBA
- ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
– HEJ MISTŘE
Přijďte si užít adventní čas, nasát vánoční atmosféru
a toto krásné vánoční hudební dílo nejen poslechnout,
ale díky netradičnímu ojedinělému provedení i zhlédnout.
Vstupné: 120,- Kč.
Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program prosinec 2021
Neděle 19. prosince od 15 hod.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší diváky je určeno pohádkové pásmo
Tomáše Krauchera nazvané

POHÁDKY NA VÁNOCE.
První pohádka se jmenuje

JAK ROZMAŘILÁ MLYNÁŘKA
LAKOTILA
Pohádka s písničkami, která vypráví o lidské dobrotě, lakotě
a moudrosti. Na motivy klasického příběhu O poutníkovi. Inu,
jak se říká ... bylo nebylo ... za dávných časů do jedné malé
vesničky pod horami zavítal zvláštní poutník...
Druhou je vánoční příběh o narození Ježíška provázený zpěvem známých koled a stavbou „dětského živého Betléma“

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
"Tak kdysi, v Davidově městě královském …"
Vstupné: 100,- Kč.
Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

Neděle 26. prosince od 16 hod.

KONCERT

Pořádání Vánočního koncertu na druhý svátek vánoční
je v Sedlčanech dlouholetá a z celorepublikového pohledu
poměrně ojedinělá tradice. I letos je koncert připraven
a ponese se v populárním stylu hudby.

VÁNOČNÍ KONCERT 2021
- VÁCLAV MAREK
S ORCHESTREM
„Vánoční koncert 2021“ přináší vedle domácích šlágrů a celosvětově známých a osvědčených evergreenů také oblíbené vánoční písně a skladby včetně nejkrásnějších klasických českých
koled. Hlavním hostem bude vynikající zpěvačka a muzikálová
herečka

LEONA MACHÁLKOVÁ.

Jako další vokální sólisté vystoupí Kamila NOVOTNÁ (herečka
a zpěvačka Divadla Semafor) nebo Lenka ŠVESTKOVÁ (absolventka Pražské konzervatoře v oboru populární zpěv) a Filip
HOŘEJŠ (kromě muzikálů se věnuje částečně opeře i činohře)
nebo Jan DOSKOČIL (student Pražské konzervatoře).
Konferenciérem programu bude moderátor Dr. Milan MAREK.
Vstupné: 350 Kč.
Délka koncertu cca 100 minut + přestávka.

VÝSTAVA
Výstava v měsíci prosinci opět nebude pro naše návštěvníky připravena, protože v prostorách určených
pro instalaci výstav působí Očkovací centrum.

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program prosinec 2021
DÁRKOVÝ BALÍČEK 2022

PLÁNOVANÉ AKCE NA LEDEN 2022

Středa 12.1.2022 od 19.30 hodin
PÍSNIČKY BRATŘÍ NEDVĚDŮ
Kdo by neměl rád téměř zlidovělé písničky bratří Nedvědů
– Jana a Františka. Vzpomínkový koncert na počest folkové
a country legendy Františka Nedvěda, kde vystoupí jeho syn
VOJTA NEDVĚD a skupina Tie Break. Zazní oblíbené hity těchto
legend české country a folkové hudby.

NE 9.1. O PEJSKOVI A KOČIČCE – JAK ZACHRÁNILI HRAD
Divadlo pro děti a rodiče
ST 12.1. PÍSNIČKY BRATŘÍ NEDVĚDŮ
– Vojta Nedvěd s kapelou
Koncert
ÚT 18.1. VEČER HUDBY A POEZIE – Petra ŠPALKOVÁ
Předplatné, slova, hudby a poezie
ČT 20.1. ŠTEFAN MARGITA – INTIMITY		
Koncert
PO 24.1. KAFE U OSMANYHO
Zábavný pořad
ČT 27.1. POSEDLÍ DAKAREM 2022 		
Show
NE 30.1. POD PRAPOREM NĚŽNÝCH DAM		
Divadlo

POUKAZ NA 3 KULTURNÍ PŘEDSTAVENÍ
Cena 700,- Kč

Středa 2.2.2022 od 19.30 hodin
POCTA DIVADLU SEMAFOR
Pražské divadlo Semafor se stalo legendou. A nejen ono. Stal se
jí i jeho zakladatel, ředitel, autor, zpěvák a muzikant Jiří Suchý.
A právě Semaforu je převážně věnován koncert SWING BANDU
TÁBOR, na kterém zazní písně jako Dotýkat se hvězd, Haleluja, Tereza, Labutí píseň, Láska nebeská, Zčervená, Oliver Twist,
Zdvořilý Woody a jiné. Zazní i některé skladby jiných autorů, ale
co veškeré skladby spojuje, je dobrá hudba.
Úterý 1.3.2022 od 19.30 hod.
TŘI LETUŠKY V POSTELI
Divadlo Radka Brzobohatého bezesporu patří mezi špičková
divadla. Ve svém repertoáru má i tuto komedii Karla Janáka
o tom, co všechno se může stát na křižovatkách letových tras …
Když už si myslíte, že máte tak dokonalý plán, kdy se nemůže
nic hrozného stát, stane se něco ještě mnohem, mnohem horšího. Jeden pilot, jeden byt a příliš mnoho milenek na jednu
postel. Tohle ani letecký mechanik neopraví. Milostné pletky
napříč zeměkoulí vás pak mohou dostat do ráje, ale také do
blázince.
V režii L. Buriana hrají: Anna Kulovaná / Vladimíra Benoni, Kateřina Peřinová, Denisa Nesvačilová, Pavlína Mourková, Miroslav
Hrabě, Milan Enčev, Petr Franěk
Prodej DÁRKOVÉHO BALÍČKU 2022 probíhá v TIC – náměstí T.G.Masaryka, Sedlčany, tel. 318 821 158. Změna termínu
vyhrazena.

DÁLE PŘIPRAVUJEME NA SEZONU 2021/2022
POCTA DIVADLU SEMAFOR – Swing band Tábor (koncert)
JAROSLAV SAMSON LENK (sólový recitál)
RODINNÝ KONCERT ZUŠ (koncert)
SPLAŠENÉ NŮŽKY (divadlo)
DĚTSKÝ KARNEVAL (pro děti a mládež)
HANA ZAGOROVÁ (koncert)
VESELÉ VELIKONOCE (pohádka)
KAREL ŠÍP – VŠECHNOPÁRTY (zábavný pořad)
ÚSTŘEDNÍ HUDBA AČR (koncert)
KAREL PLÍHAL (koncert)
RIGOLETTO (divadlo)
KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK (pohádka)
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)
TECHTLE MECHTLE A KOČKY (travesti show)
METROPOLITAN JAZZ BAND a Eva EMINGEROVÁ (koncert)
SVATBA BEZ OBŘADU (divadlo) …

Přejeme Vám
příjemné prožití
vánočních svátků
a pevné zdraví
v novém roce 2022.
zaměstnanci
Kulturního domu
Josefa Suka Sedlčany

KINO

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program prosinec 2021

SEDLČANY

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.

pátek 3. prosince ve 20 hod.

JAK BŮH HLEDAL KARLA

film Česko – dokument (2021), rež. V. Klusák, F. Remunda, 97 min.

Film je provokativní dokumentární road movie o hledání Boha
v současném Polsku. Průvodcem touto tragikomedií je český dokumentarista K. Žalud. Karel se zároveň nápadně podobá stereotypní představě Poláků o tom, jak vypadá typický Čech. A z toho
přirozeně vyplývá řada mrazivě komických situací.
Vstupné 110 Kč. Přístupné od 12 let.
sobota 4. prosince ve 20 hod.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 12. prosince v 15 hod.

CHLUPÁČCI

film USA – animovaný, rodinný (2021), rež. D. Silverman, R.S. Persi,
84 min.

Když Pupí nešťastnou náhodou zničí přípravy na nadcházející
Květinový festival, ona i její bratr jsou ostatními vyhnáni. Vydávají se na zakázané území najít květinu tak krásnou, aby jim
Chlupáčci odpustili a přijali je zpět.
Vstupné 100 Kč.

RYCHLE A ZBĚSILE 9

film USA – akční (2021), rež. J. Lin, 145 min.

Ani ten nejrychlejší řidič na světě nedokáže ujet před svou minulostí. Zjistí to i drsňák Dominic Toretto, kterému osud přihrál do
cesty nejzáludnějšího nepřítele. Vlastního bratra. Hraje V. Diesel,
M. Rodriguez, T. Gibson a další.
Vstupné 100 Kč. Přístupné od 12 let.
pátek 10. prosince ve 20 hod.

MACHR NA 30 DNŮ

film Francie – komedie (2021), rež. T. Boudali, 87 min.

Hlavním hrdinou je nemotorný zbabělý mladý policajt Rayane,
který léta snáší šikanu od svých kolegů. Celý Rayanův život změní
mylná diagnóza jeho ošetřujícího lékaře, po které si konečně začne užívat naplno. Seznam toho, co by chtěl mladý policajt zažít,
než zemře, jej přivede do víru bláznivých zážitků.
Vstupné 120 Kč. Přístupné od 15 let.
sobota 11. prosince ve 20 hod.

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

film Česko – komedie (2021), rež. M. Ferencová, 109 min.

Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme, jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou
situační komikou. Samozřejmě nechybí ani správná dávka nefalšované romantiky a sentimentu. Hrají R. Krajčo, E. Holubová,
J. Dušek, J. Langmajer, A. Polívková, M. Hádek, T. Pauhofová a další.
Vstupné 100 Kč. Přístupné.
pátek 17. prosince ve 20 hod.

LÁSKA NA ŠPIČKÁCH

film Česko – romantická komedie (2021), rež. P. Zahrádka,
103 min.

Příběh romantické komedie je zasazen do malého města a okolí na Broumovsku. Dramatická krajina koresponduje s náladami
hlavní hrdinky Terezy (36), bývalé primabaleríny Národního divadla, která po úrazu skončila kariéru profi tanečnice a přestěhovala
se s manželem Petrem a sedmiletou dcerou Maruškou do opuštěného mlýna, který zdědila po babičce. Hrají J. Kohák, I. Chmela,
T. Jeřábek a další.
Vstupné 100 Kč. Přístupné od 12 let.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 2. prosince ve 20 hod.

FAUNŮV LABYRINT

film Španělsko, Mexiko, USA – (2006), rež. Guillermo del
Toro, 11 min.
Fascinující podívaná a silný příběh o tom, že ve světě dětské fantazie se za život, čest a odvahu platí stejná cena jako
ve světě dospělých. Píše se rok 1944 a dvanáctiletá Ofélie jede
se svou těhotnou matkou za otčímem, frankistickým důstojníkem, který kdesi v horách na severu Španělska potlačuje
zbytky republikánského povstání. Život ve vojenské posádce
ale nenabízí Ofélii pouze realitu poznamenanou boji s povstalci, všeobecným nedostatkem jídla a velmi chladným vztahem
s otčímem – v nedalekém starodávném labyrintu potká dívka
jednou v noci starého fauna, který ji prozradí, že je ztracenou
princeznou kdysi mocné pohádkové říše a současně poslední
nadějí na její záchranu. Než se ale opět setká se svým královským otcem, musí splnit několik úkolů.
čtvrtek 16. prosince ve 20 hod.

RACEK MÁ ZPOŽDĚNÍ

film Československo – (1950), rež. Josef Mach, 85 min.

Česká lidová komedie z prostředí velkopekárny a uhelného
dolu. Hlavní postavou je pekař Racek zručný pracovník, znamenitý kuchař a vášnivý chovatel holubů. Racek má jediný
nedostatek, který mu způsobí v závodě mnoho nepříjemností:
nemá pochopení pro uhelné brigády. Další z řady budovatelských příběhů o obrácení zpátečnických pracovníků na pravou
víru.

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

VÝSTAVA
od 3.12.2021 - 5.1.2022

COSPLAY – IMAGINACE OŽÍVÁ
Výstava cosplayerky Anny Štefanové.

Vernisáž se uskuteční v sobotu 4. 12. 2021 od 16 hod. Součástí vernisáže bude krátký koncert Marie Štefanové.
Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny
od 3. 12. 2021 do 5. 1. 2022.
Cosplay
Termín „cosplay“ je složený ze dvou anglických slov – „costume“ (kostým) a „play“ (hra/hrát). Cílem tedy je přivést fiktivní postavičku k životu nejen po vizuální stránce, ale i po
té charakterové; cosplayer by měl ideálně být nejen šikovný
kutil, ale i trochu herec. Ani jedna ze zmíněných věcí však
není podmiňující, protože cosplay, stejně jako jiné koníčky, je
hlavně o zábavě (navíc se dnes dá mnoho kostýmů koupit po-

hodlně přes internet). „Cosplayovat“ se dá prakticky cokoliv
– nejpopulárnější jsou postavy z komiksů, japonských anime
(animovaných seriálů) a počítačových her. V současné době
tento koníček nabývá na popularitě, hlavně mezi mladšími
ročníky.
Anna Štefanová
Anna Štefanová se narodila v roce 1997 a v současnosti studuje poslední ročník magisterského studia na Univerzitě Pardubice, obor religionistika. „Cosplayování“ se věnuje už 8 let,
všechny kostýmy si šije sama – ručně, prý je to relaxační činnost. Kromě tvorby kostýmů se věnuje i další umělecké tvorbě,
nejvíce kreslení a psaní.

PŘEDNÁŠKA
pátek 17.12.2021 od 18 hod.

DUCHOVNÍ SVĚT A FANTAZIE
V POJETÍ J. R. R. TOLKIENA A C. S. LEWISE

– přednáška pro veřejnost prof. Pavla Hoška, Ph.D.
Mnozí umělci jsou přesvědčeni o tom, že fantazie je nájemství vztahu těchto skutečností a jeho pojetí osobitě ztvárstrojem objevování duchovní dimenze světa. Spisovatelé
nili ve svých nejslavnějších dílech jako je Pán prstenů nebo
C. S. Lewis a J. R. R. Tolkien spolu celý život diskutovali o taLetopisy Narnie.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program prosinec 2021

PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST
Hajánek
Středa 1. 12. 2021 od 17 hod.
Středa 8. 12. 2021 od 17 hod.
Středa 15. 12. 2021 od 17 hod.
Středa 22. 12. 2021 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si budeme číst verše a pohádky Františka Hrubína. Vhodné pro rodiny s menšími
dětmi.
Pohádková babička
Pátek 10. 12. 2021 od 15 hod.
Pohádková babička si s dětmi společně přečte část knížky
Vánoce pro kočku od Terezie Radoměřské.
Po čtení následuje Andělská výtvarná dílna, v níž si vyrobíme anděly ze skládaného papíru.
Páteční odpoledne
Pátek 3. 12. 2021 od 15 hod.
Mikulášská nadílka
Mikuláš s čertem se loni dostavit nemohli, ale letos si vše
jistě vynahradí. A také se už těší na připravené básničky
a písničky, o které loni zůstali ochuzeni…
Při Bramborové výtvarné dílně budeme tvořit s bramborami, které se objeví v mikulášské nadílce.
Pátek 17. 12. 2021 od 15 hod.
Vánoční koncert děti dětem
Dětští, ale i odrostlejší čtenáři knihovny, kteří umí hrát
na hudební nástroj nebo pěkně zpívat, zahrají a zazpívají
všem pro radost a vánoční naladění.
V Řetězové výtvarné dílně vyrobíme vánoční řetězy, kterými dozdobíme stromek v knihovně.
Píšu, píšeš, píšeme
Pátek 17. 12. 2021 od 13 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi
žákem 1. stupně základní školy? Chceš se podělit o své
zkušenosti a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď!
KLÍČÍME (0-3 roky)
– Dopolední programy pro rodiny s dětmi
Pondělí 6. 12. 2021 od 10 hod.
Vánoční andělíček
Výtvarná dílna pro nejmenší, při které si vyrobíme andělíčka na šňůrce.
Pondělí 20. 12. 2021 od 10 hod.
Chumelí se chumelí, myšáci jdou pro jmelí
Interaktivní program motivovaný knížkou Jiřího Kahouna
Chumelení. Těší se myšáci na Vánoce? A jak si je užívají?
Přijďte se podívat!

PROMÍTÁNÍ

pátek 10.12.2021 od 18 hod.

PŘÍBĚH CESTY KOLEM SVĚTA
Promítání dokumentu, který je součástí festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Tentokrát se jedná
o cestovatelský dokument německé dvojice z roku 2017.
Anotace: Gwen a Patrick společně nastopovali přes padesát tisíc kilometrů. „Chtěli jsme jet co nejvíc na východ, abychom se
domů vrátili ze západu.“ Z auta do auta nasedali s ruční kamerou a vše pečlivě zaznamenávali. Jejich film tak nabízí nestylizovaný a intimní vhled do rozličných kultur tak, jak se jim otevíraly v doprovodu místních obyvatel, než oba zase vyrazili na
cestu. Dobrodružná výprava z Německa přes celý svět a zase
zpátky bez jediného nasednutí do letadla, pouze se zdviženým
palcem nebo využitím lodní dopravy, ze které se dvojice vrací
domů jako rodina.

KVÍZOVÁNÍ
KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY
PRO DOSPĚLÉ
Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit vědomostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc je naplánované
jedno téma z oblasti literární nebo jazykové. Na konci měsíce
losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří získávají
malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce rády zodpovíme v knihovně.
Téma měsíce prosince: Barvy v názvu knihy.

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: 19. 12. 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): 1. 12. a 15. 12. 2021 od 9 hod.
Klub pletení a háčkování: schází se každý pátek od 15 do
17 hod.
Krajkový klub (paličkování): schází se každé úterý od 15 do
18 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: (kreslení pro každého, ale třeba i jako
příprava k budoucímu studiu): 11. 12. 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.

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

Otevírací doba:

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

do pátku 7. ledna 2022
VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany
vás srdečně zve na vánoční výstavu

MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY
vás zve na vánoční výstavu

REGIONÁLNÍCH BETLÉMŮ
2. prosince 2021 – 7. ledna 2022
Vernisáž výstavy se koná
ve čtvrtek 2. prosince od 18 hodin.

Vystaveny budou betlémy pocházející z dílen místních tvůrců.
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 2. prosince od 18 hodin.
Výstavu můžete navštívit do pátku 7. ledna 2022.

Otevřeno:
prosinec
Út–Pá 9–12, 13–16
Ne 13–16
leden
Út, Čt, Pá 9–12
St 9–12, 13–16

www.muzeum-sedlcany.cz

Součástí vernisáže bude představení nově zrekonstruovaného sklepního prostoru veřejnosti.
Vstup zdarma

PŘIPRAVUJEME:

Výstavu reprodukcí obrazů malíře Josefa Lady
– lednový termín vernisáže bude upřesněn.

Ve STÁTNÍ SVÁTEK v pátek 24. prosince je ZAVŘENO.
Ve STÁTNÍ SVÁTEK v sobotu 25. a v neděli 26. prosince
je OTEVŘENO 13–16.
Na SILVESTRA v pátek 31. prosince je OTEVŘENO do 14 hodin.
Ve STÁTNÍ SVÁTEK v sobotu 1. ledna je OTEVŘENO 13–16.

VÝROČÍ OSOBNOSTÍ
ANTONÍN NORBERT VLASÁK (* 10. ledna 1812 – † 7. prosince 1901)
Český katolický kněz, spisovatel a národní buditel. Pocházel z Vlašimi, s rodiči se přestěhoval
do Prčice, kde chodil na obecnou školu. Po absolvování malostranského gymnázia v Praze se
na filosofických studiích sešel s Karlem Hynkem
Máchou. Znali se již ze Sedlecka, kde oba trávívali
prázdniny. Právě A. N. Vlasák nám zanechal vzpomínku na společný výlet s Máchou a přáteli na
Zvěřinec. Po absolvování arcibiskupského semináře byl roku 1836 vysvěcen na kněze a následně
se stal kaplanem ve Vlašimi. Zde se zapojil do kulturního života – založil
veřejnou knihovnu a pamětní knihu města. Ve volném čase se věnoval
církevnímu místopisu, genealogii, archeologii a heraldice. Navštěvoval
města a vesnice v čáslavském a táborském kraji, popisoval jejich památky a studoval topografickou literaturu. Těžiště historické činnosti
A. N. Vlasáka je ve dvanácti svazcích „Bibliotéky místních dějepisů”.
Pro edici sám napsal osm svazků, mezi nimi v roce 1876 také Okres
Sedlčanský. Tehdy to byly jediné monografie, které podrobně a dosti
věrně vylíčily dějiny a hospodářské či kulturní poměry našich okresů.
VÁCLAV BROŽ (* 16. prosince 1926 – † 26. srpna 2014)
Dne 16. prosince si připomínáme devadesáté páté výročí narození konstruktéra a pedagoga Václava Brože. Vystudoval ČVUT v Praze
a následně čtyřicet let působil v Sedlčanech jako vedoucí konstrukce
BIOSu Sedlčany. Po roce 1990 pracoval na Vysoké škole zemědělské.

V roce 1990 by jmenován docentem. Jeho publikace Sklizeň z konstruktérských prken podává přehled možností využití dřevařských
výŕ obků při výstavbě a rekonstrukci zemědělských objektů a obytných
domků na venkově. Byl dlouholetým členem TJ Tatran Sedlčany a spolu s Jiřím Chvátalem napsal „100 let tělovýchovy v Sedlčanech”. Václav
Brož zemřel 26. srpna roku 2014.
JIŘÍ CHVÁTAL (* 30. června 1928 – † 29. prosince 2016)
Dne 29. prosince tomu bude již pět let, co
jsme se rozloučili s dlouholetým občanem našeho města, učitelem, sportovcem, sportovním organizátorem a také publicistou Jiřím Chvátalem.
Po druhé světové válce studoval na učitelském ústavu v Soběslavi a Vyšší pedagogické
škole v Českých Budějovicích. Působil jako učitel a později i jako ředitel na základních školách
v Jesenici a v Počepicích.
Patřil mezi nejlepší sedlčanské sportovce, vynikal zejména v kopané, hokeji a tenise. Nelze opomenout jeho organizační práci v TJ Tatran Sedlčany i v tenisovém oddíle.
Za připomenutí určitě stojí také jeho publikační činnost. Uveřejňoval články ze sedlčanského sportu, mimo jiné v Radnici a také ve vlastivědném sborníku Podbrdsko. Společně s Václavem Brožem vydal „100
let tělovýchovy v Sedlčanech”. Samostatně publikoval „50 let kopané
v Sedlčanech”, „Z tenisové minulosti Sedlčan”, „60 let hokeje v Sedlčanech”, „TJ Sokol Sedlčany”, „Solo Cup Sedlčany”.

HISTORIE

Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové
Zemědělská škola – pokračování
Ve školním roce 1958–1959 byla zřízena Střední zemědělská technická škola,
obor pěstitel a chovatel, škola byla 4letá
a maturitu složilo 96 žáků. Ke zrušení
SZTŠ došlo bez předchozího projednání
se školskými i městskými organizacemi.

Po územní reorganizaci byla učilišti přidělena budova Státní banky na žákovský
internát; budova byla adaptována a dnes
odpovídá všem požadavkům internátního
ubytování žactva. Od roku 1960–1961 bylo
zde založeno Zemědělské odborné učiliště, dvouletý obor zemědělský mechanizá-

Absolventské tablo ZTŠ, zdroj Almanach ke 130. výročí založení zemědělské školy v Sedlčanech (Sedlčany: Střední odborné učiliště, 2017)

tor. O rok později byl otevřen nadstavbový
třetí ročník oboru drůbežář a zemědělský
opravář. Učiliště je vybaveno potřebnými
dílnami, které se stále postupně zvětšují a vybavují všemi stroji, na kterých mají
učni prodělat výcvik předepsaný učebními
osnovami. Praktickému výcviku slouží také
školní statek.
Ve školním roce 1964–1965 jsou na zemědělském odborném učilišti tyto stavy:
ročník I. A. 24 žáků – tř. uč. Ing. Paclt
I. B. 25 žáků – tř. uč. A. Kubánková
II. A. 25 žáků – tř. uč. Ing. Verner
II. B. 25 žáků – tř. uč. Ing. Lukeš
III. A. 24 žáků – tř. uč. Zoulová
III. B. 30 žáků – tř. uč. V. Soběslavský
Stav pracovníků:
Ředitel učiliště: Jan Kubánek
zástupce řed. pro odb. výcvik Fr. Bezkočka
Učitelé: Ing. Verner, Ing. Lukeš, Ing. Paclt,
A. Kubánková, J. Zoulová
Mistři odb. výcviku:
J. Hlaváček, J. Kříž, V. Soběslavský,
J. Štemberk, V. Bartůšek, V. Pětník,
M. Plavcová, J. Neudorflová, M. Lasina.
Tělovýchovný instruktor: B. Maršík
Vychovatelé: Somr, Pacltová, Nekvasilová, Štemberková
Administrativa: Bosák, Nygrýnová, Sirotková, Edelmannová, skladník Pechač
V kuchyni: Bartáková, Němečková, Kadlecová, Bláhová

KUKAŇ
Ve středověku se hospodáři o svůj dobytek příliš nestarali. Nechali ho pobíhat
v okolí vesnice, aby si píci zaopatřoval
sám, dokonce i při mírných zimách. Teprve později ho začal zavírat do stájí a chlévů. To však neplatilo pro drůbež. Ještě
v renesančním městě bylo možno na ulici
zakopnout o popelící se slepici. Pouze na
noc zavíraly hospodyně slepice do kurníku
nebo do ohrady ve dvoře. Pokud byla mrazivá zima, dobytek byl v přístřešku celkem
chráněn, ale drůbež mrzla. Komise císaře
Josefa II. na konci 18. století popisovala,
že našla během zimy na Šumavě v mnoha chalupách slepice s lidmi v jedné světnici. O slepice se rolníci starali především
tehdy, kdy seděly na vejcích, a měla se líh-

nout kuřata. Původně je zřejmě nechávali
ve stodole na slámě, jenže tam se mohla kuřata stát potravou prasat, která ještě
v 18. století pobíhala volně po dvoře
a sama se pásla. Bezpečnější proto bylo
zařídit pro slepice chráněné místo. Proto
vznikly kukaně. Už ve středověku se používaly v klášterních dvorech a doporučují je
hospodářské spisy z 16. století. Kukaně se
slepicemi se umísťovaly do stodoly a podle
potřeby i do domu (často stály poblíž pece
ve světnici). Zhotovovaly se z materiálu,
který dobře izoloval – nejčastěji se pletly
ze slámy nebo z proutí, podobnou technikou jako ošatky a koše. Pletením kukaní se
v 18. a 19. století živili chudší lidé, kteří je vyráběli přes zimu a pak je prodávali na trzích.

Kukaň pletená z proutí.
Zdroj: Vondrušková Alena. Jařmo, parkán,
trdlice. Praha : Grada, 2011.
-pž-

HVĚZDÁRNA

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH
Prosincový závěr roku je příznivě nakloněn pozorovatelům noční hvězdnaté oblohy,
a nejen ke sledování hvězd, ale planet, Měsíce, hvězdokup, galaxií a mlhovin. Je toho příčinou brzký soumrak po 16. hodině a někdy
vyhovující bezoblačné počasí.
K pozorování využije dalekohledy hvězdárny každý návštěvník, který občas probudí
svou zvědavost o dění tam nahoře. Zatímco
zapálený astronom amatér vybalí svoji techniku přímo do terénu a stráví i několik hodin
exponováním zajímavých končin blízkého
i vzdáleného vesmíru. Takovým odhodlaným
astronomem je nový spolupracovník hvěz-

dárny Filip Davídek jehož jednu fotografii
si můžete prohlédnout. Jedná se o seskupení
mlhovin M42 a M45 v Orionu pro jejichž barevné podání spotřeboval přes čtyři hodiny
expozičního času a další hodiny na zpracování. S jeho fotografiemi se budeme často
setkávat na webových stránkách hvězdárny.
Závěr covidového roku 2021 lze shrnout
do stručné rekapitulace. I přes komplikace
s hygienickými podmínkami a nařízeními
návštěvnost klesla spíše vlivem nepříznivého počasí. Přesto odhadem několik stovek
zájemců o dění na obloze mělo možnost
seznámit se s aktualitami, vyslechnout slova
o sluneční soustavě, o životě a vývoji hvězd,
o konečných stavech jejich vývoje ve formě
bílých trpaslíků, neutronových hvězd či tajemných černých děr.
Kromě toho, že je hvězdárna pro veřejnost
otevřena každý pátek a každou sobotu lze
spatřit prakticky každou jasnou noc otevřenou kopuli od večera do rána. To je způsobeno nezanedbatelnou odbornou činností, při
které jsou sledovány proměnné hvězdy a také
exoplanety, planety obíhající kolem jiných

hvězd. K tomu slouží další dalekohledy a přístrojové vybavení včetně počítačů na zpracování fotometrie těchto objektů. Za tento rok
byly na pozorování přibližně tři desítky exoplanet a několik desítek proměnných hvězd.

POZOROVACÍ PROGRAM
PRO VEŘEJNOST

Hvězdárna otevřena každý pátek a sobotu od 18 hod. do 21, při větší oblačnosti
nebo zcela zatažené obloze je hvězdárna
uzavřena. V případě nejasných podmínek,
volat 777 285 444.
Měsíc – Na večerní obloze v pátek nebo
sobotu 10., 11., 17. a 18. prosince.
Planety – V závěru prosince Merkur nízko
nad jihozápadním obzorem. Venuše nad jihozápadním obzorem, brzo zapadá. Jupiter
a Saturn na večerní obloze, Neptun a Uran
po celou noc.
Ostatní objekty – Galaxie, kulové hvězdokupy, mlhoviny, otevřené hvězdokupy a další.
Pro organizované návštěvy je možné
dohodnout jiný den než pravidelný pátek nebo sobotu na telefonu 777 285 444.
František Lomoz

INZERCE

PŘEDPLATNÉ 2022
BŘEZEN-PROSINEC

V PRODEJI OD 1. LISTOPADU 2021

v obchodním oddělení Divadla A. Dvořáka Příbram
tel.: 326 531 250

Za finanční podpory Středočeského kraje a MK ČR.

SDRUŽENÍ OBCÍ SEDLČANSKA / TOULAVA, o.p.s.
Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
přehoupli jsme se do závěru roku, do času adventu, času Vánoc, času ohlížení se za uplynulým rokem a je na nás,
jak s tímto časem naložíme, zda ho strávíme hekticky (prací, uklízením, pečením, „nakupovacím šílenstvím“) nebo
se pokusíme si ho alespoň trochu užít, zpomalíme, vychutnáme si domácí rodinnou pohodu, připomeneme si dřívější
tradice, třeba i vyrobíme vlastnoručně dárek pro své nejbližší. Možná je to opravdu čas, kdy se můžeme sami rozhodnout jak vše, za předpokladu pevného zdraví, bude probíhat.

CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ DO KONCE ROKU
V současné době pracujeme na přípravě poslední Valné hromady
sdružení, která proběhne v polovině prosince. Chystáme vánoční farmářský trh - 11. 12.
2021, jehož součástí bude i soutěž o nejkrásnější vánoční ozdobu. Pravidla soutěže naleznete na facebooku – Sedlčanské farmářské
trhy, dále budou k dispozici na Informačním
centru na náměstí v Sedlčanech. Pokračujeme ve vyúčtování dotace na Cyklostezku
Sedlčany – Prčice, zpracováváme Audit Orlické přehrady. Připravujeme dotaci pro obec
Křepenice na dětské hřiště vypsané MMR,

řešíme zajišťování a financování dopravní obslužnosti pro region Sedlčanska dle nových
pravidel Integrované dopravy Středočeského
kraje pro rok 2022. Zúčastníme se řady jednání na Středočeském kraji, proběhne poslední správní rada Asociace dobrovolných
svazků, jejíž jsme členy. Nesmíme zapomínat
ani na vedení účetnictví, přípravu rozpočtu
na rok 2022 atd.
Ráda bych zmínila online schůzku, která
proběhla 25. října 2021 s partnerským svazkem obcí z Polska Powiatem Wagrowieckim
(partner svazku od roku 2014), na které jsme
s Tomaszem Krancem (starostou), Michalem

Piechockim (místostarostou) a Radkem Kubitzem (tajemníkem), probírali pokračování
další spolupráce v následujících letech. Bohužel Covid přerušil veškeré aktivity, které
v předchozích letech byly dobře nastaveny –
výměnné stáže (podnikatelé, zemědělci, studenti, zástupci svazků), neuskutečnil se ani
další ročník malířského semináře pro talentovanou mládež atd. Na společné videoschůzce
jsme se shodli na tom, že bychom veškeré
aktivity rádi oživili, samozřejmě dle situace.
Zaměřili bychom se na výměnu zkušeností
v oblasti zdravotnictví, změny v činnosti samosprávy. Připravíme podklady pro výměnu
delegací v oblasti myslivosti, cestovního ruchu, pořádání šachových turnajů atd.

TOULAVA PODPOŘÍ DROBNÉ VÝROBCE ONLINE
„ADVENTNÍMI TRHY”
Blíží se Vánoce a s nimi i adventní trhy,
bohužel nikdo z nás nedokáže předpovědět, zda se vůbec budou moci konat. Turistická oblast Toulava se proto rozhodla
trhy uspořádat i online. Pěkné věci, ale
i zážitky od místních výrobců nabídneme
lidem od začátku prosince, kde prostřednictvím facebooku Toulavy vždy předsta-

víme jednoho z výrobců a jeho zboží bude
možné ihned koupit v eshopu na stránkách
www.toulava.cz/eshop.
Toulava tak chce podpořit své partnery z řad výrobců, kteří mají značku Toulava - regionální produkt. Patří sem třeba
místní výrobci keramiky, jako jsou Kabátovi
z Bechyně, paní Kabíčková ze Sedlce-Prčice,

šperků, jako je paní Stoupová s nádhernými
vinutými perlami ze Sedlčan, nebo přírodní
kosmetiky jako je Smolenka z Balkovy Lhoty.
Připraveno bude i typické adventní a vánoční zboží - ručně vyráběné keramické adventní svícny, svíčky z pravého včelího vosku od
paní Punčochářové z Malšic nebo kouzelní
drátění andělíčci a svícny od Vlasty Bardové
z Branic u Milevska.
Nejsou to ale jen výrobci a řemeslníci.
Rádi bychom dali lidem možnost podpořit
po epidemii Covidu i místní podnikatele,
kteří se živí cestovním ruchem. A jak to lépe
udělat, než dát svým příbuzným či známým
poukázku na pobyt nebo večeři v restauraci
v našem regionu. I toto si na našich "trzích"
můžete zakoupit. Ukázka zboží z eshopu.

Do nového roku vám přeji především pevné zdraví, hodně lásky, osobní i pracovní úspěchy. Štěpánka Barešová

☺

ŠKOLSTVÍ

NA 1.ZŠ SEDLČANY SE ZA COVIDU ŽIVOT NEZASTAVIL
I přes nepříznivou situaci spojenou s covidovými opatřeními se v tomto školním roce
na 1. ZŠ Sedlčany rozběhla výuka i všechny
další aktivity.
Žáci všech ročníků mohou docházet
na doučování, pro deváťáky začala jako každý rok příprava na přijímací zkoušky, svou
činnost obnovil i školní parlament. Jeho
současnými akcemi jsou sběr víček pro nemocného Kubíčka a podzimní sběr papíru.
Velkému zájmu se těší kroužky, kterých

škola nabízí skutečně velké množství - výtvarný, keramický, paličkování, hrajeme
si s řemesly, deskové hry aj. Kroužek modelářství pro velký počet přihlášených dětí
funguje dokonce dvakrát v týdnu.
Děti mohou po delší pauze zase aktivně
sportovat a o kroužky košíkové, volejbalu,
kopané, gymnastické průpravy, pohybových her a florbalu je velký zájem.
Chlapci z druhého stupně již změřili síly
v meziškolních soutěžích. Z Benešova si při-

vezli 2. místo ve skupině v halové kopané
a z Příbrami 6. a 7. ročníky 6. místo ve florbalu. Den poté vybojovali krásné 3. místo
florbalisté z 8. a 9. tříd.
Na týdenní pobyt na Horské Kvildě určitě
nezapomenou žáci 5. A a B. Krásy Šumavy
v rámci této školy v přírodě poznávali již
podruhé.
Přáním všech je, aby se situace zlepšila
a vše se vrátilo do zaběhlých pořádků.
Vyučující 1. ZŠ Sedlčany

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
ADVENT A PRÁZDNINY
ZIMNÍ STADION SEDLČANY
Datum

Čas

Neděle 5.12.

14:00 - 16:00

Neděle 12.12.

14:00 - 16:00

Neděle 19.12.

14:00 - 16:00

Pátek 24.12.

12:00 - 14:00

Sobota 25.12.

14:00 - 16:00

Neděle 26.12.

14:00 - 16:00

Pondělí 27.12.

14:00 - 16:00

Úterý 28.12.

14:00 - 16:00

Středa 29.12.

14:00 - 16:00

Čtvrtek 30.12.

14:00 - 16:00

Sobota 1.1.

14:00 - 16:00

Neděle 2.1.

14:00 - 16:00

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

MIKULÁŠSKÁ JÍZDA DO SEDLČAN
Chcete letos oslavit Mikuláše netradičně?
Pojeďte s námi na zajímavý výlet s Mikulášem a jeho družinou a nadílkou pro děti
ve vlaku.
V neděli 5. 12. 2021 se můžete vydat
z nádraží Praha-Smíchov parním vlakem
vedeným lokomotivou Šlechtična (475.179)
za adventní atmosférou do Benešova u Prahy nebo Sedlčan. Ve vlaku je po celou dobu
zajištěno občerstvení v historickém bufetovém voze.
A kolik zaplatíte za jízdné?
Základní globální cena:

Praha-Smíchov – Sedlčany a zpět – 450 Kč
Praha-Smíchov – Benešov u Prahy a zpět
– 290 Kč
Benešov u Prahy – Sedlčany a zpět – 290 Kč
Snížená globální cena:
Praha-Smíchov – Sedlčany a zpět – 350 Kč
Praha-Smíchov – Benešov u Prahy a zpět
– 190 Kč
Benešov u Prahy – Sedlčany a zpět – 190 Kč
Cestující nastupující ve stanicích Praha-Uhříněves, Říčany a Mnichovice si zakoupí
jízdenku z výchozí stanice Praha-Smíchov
(místenka jim zaručí místo k sezení).

V neděli 5. prosince po dobu návštěvy parního vlaku od 11:30 do 14:30
hod. se o dobrou náladu na sedlčanském nádraží postarají country skupina
FANDA TOMÁŠEK A PŘÁTELÉ a žáci Základní umělecké školy Sedlčany
s adventním programem.

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

Mikulášské jízdy
z nádraží Praha-Smíchov
Pojeďte s námi na zajímavý výlet
s mikulášskou nadílkou
pro děti ve vlaku.

4. a 5. prosince 2021

Parní mikulášský vlak

neděle 5. 12. 2021
Parní vlak (Šlechtična 475.179 + 4xBai)
číslo vlaku R10080
Praha-Smíchov
Praha-Uhříněves
Říčany
Mnichovice
Benešov u Prahy
Sedlčany

příjezd
8:49
9:07
9:15
9:36
9:57
11:37

odjezd

číslo vlaku R10081
Sedlčany
Benešov u Prahy
Mnichovice
Říčany
Praha-Uhříněves
Praha-Smíchov

příjezd
13:45
14:43
15:23
15:49
15:57
16:16

odjezd

9:09
9:28
9:41
10:27

14:54
15:28
15:51
15:59

– NOVÝCH OBČÁNKŮ
MĚSTA SEDLČANY

Předprodej jízdenek ve všech pokladnách
a v e-shopu ČD.

Čertohráček

Prodej jízdenek pouze v den jízdy ve všech
pokladnách ČD a u průvodčích ve vlaku.

JÍZDNÍ ŘÁDY:

VÍTÁNÍ DĚTÍ

4. 12. okružní jízdy Prokopským
údolím a Pražským Semmeringem
5. 12. výlet za adventní atmosférou
do Benešova u Prahy a Sedlčan
ve vlacích je řazen bufetový vůz
s bohatou nabídkou občerstvení

4. a 5. 12. okružní jízdy po pražských tratích
a Středočeském kraji oblíbeným vlakem
Cyklohráček, ve kterém si děti mohou během
cesty hrát

Snížená cena platí pro děti od 6 do 18
let a držitele průkazů ZTP a ZTP/P. Děti do
6 let cestují zdarma bez nároku na místo
k sezení.
Jízdenky na parní vlaky je možné zakoupit v předprodeji ve všech pokladnách
a na e-shopu ČD ode dne vyhlášení (cca od
17. 11. 2021). Parní vlaky budou povinně
místenkové tj. vstup do vlaku bude možný
pouze s předem zakoupenou jízdenkou.
Doprovodný program bude ještě postupně
upřesňován.
Změna nasazení vozidel a programu je vyhrazena.

Změny vyhrazeny. Před termínem jízdy
doporučujeme ověřit si aktuální informace
na našem webu.
DALŠÍ INFORMACE

www.facebook.com/cdnostalgie
prahanostalgie@cd.cz

www.cdnostalgie.cz
PARTNEŘI

100.7FM
FM
100.7
střední
Čechy
střední
Čechy

100.7 FM
FM
100.7
střední Čechy
střední Čechy

100.7 FM
střední Čechy

100.7 FM
střední Čechy

Vážení rodiče, město Sedlčany každoročně pořádá v Obřadní síni obřad vítání
nových občánků města Sedlčany.
Bohužel stejně jako v roce 2020
z důvodu trvající nepříznivé epidemiologické situace a za účelem minimalizace zdravotních rizik nelze opět
uskutečnit slavnostní obřad. Rodiče
nově narozených dětí obdrží dopis,
v němž budou informováni o možnosti vyzvednutí pamětních listů
a upomínkových předmětů v recepci
Městského úřadu Sedlčany.
Vážení rodiče, přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a spokojenosti.
Komise pro občanské obřady

VÝSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍ ZÓNY V LUČNÍ ULICI
V listopadu tohoto roku byly dokončeny práce na akci s názvem:
„Výstavba sportovně rekreační zóny Luční ul., Sedlčany“. Současný
sportovní areál v Luční ulici byl obohacen o nové vybavení, mobiliář a herní prvky určené pro uživatele napříč věkovými kategoriemi.
Pro nejmenší návštěvníky to jsou lanové prolézačky a pyramida,

pro dospívající a dospělé parkourové překážky a venkovní posilovna. Všichni uvítají přítomnost odpočívadla s veřejnými záchody,
úložnými boxy a dobíjecím zařízením pro elektrokola. Aktivní sportovci mohou zároveň využít osvěžující letní sprchu a pítko. Přejeme
všem návštěvníkům, aby jim nové vybavení co nejlépe sloužilo.

INZERCE

Kamenictví

M-KÁMEN

M. Mašek, Sedlčany 329
nové hroby, pomníky,
doplňky
čištění a renovace
hrobů
sekání a obnova
písma
konzultace zdarma

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

DARUJTE RELAXACI
V SAUNOVÉM SVĚTĚ NEDALEKO OD VÁS

• 7 DRUHŮ SAUN • SAUNOVÉ CEREMONIÁLY
• RELAXAČNÍ ZÓNY • OCHLAZOVACÍ JEZÍRKO • FRESH BAR
• MASÁŽE • ZÁŽITKOVÉ BALÍČKY • WELLNESS POBYTY
INFINIT SEN – SENOHRABY U PRAHY
jen pár kilometrů od vás
Dárkové poukazy můžete zakoupit na recepci nebo on-line na:
www.sen.infinit.cz

KDJS NABÍZÍ VÁNOČNÍ DÁRKY
– POUKAZY NA TYTO
KULTURNÍ AKCE:

KULTURNÍ DŮM
JOSEFA SUKA
Sedlčany

DÁRKOVÝ BALÍČEK KDJS NA 3 KULTURNÍ PŘEDSTAVENÍ
PÍSNIČKY BRATŘÍ NEDVĚDŮ
12. ledna 2022 od 19.30 hodin
POCTA DIVADLU SEMAFOR
2. února 2022 od 19.30 hodin
TŘI LETUŠKY V POSTELI
1. března 2022 od 19.30 hodin

Cena: 700,- Kč
DÁRKOVÝ BALÍČEK 2022:
POUKAZ NA 3 KULTURNÍ
PŘEDSTAVENÍ cena: 700 Kč

KULTURNÍ DŮM
JOSEFA SUKA
Sedlčany

PÍSNIČKY
BRATŘÍ NEDVĚDŮ

POCTA DIVADLU
SEMAFOR

Středa 12. ledna 2022
od 19.30 hodin, KDJS Sedlčany

Středa 2. února 2022
v 19.30 hodin, KDJS Sedlčany

TŘI LETUŠKY V POSTELI
Úterý 1. března 2022
v 19.30 hodin, KDJS Sedlčany

Prodej dárkového balíčku 2022 probíhá v TIC – Náměstí T.G.Masaryka, Sedlčany, tel. 318 821 158

Změna termínů vyhrazena!

DÁRKOVÉ POUKAZY KDJS
ŠTEFAN MARGITA - INFINITY
Čtvrtek 20. ledna 2022 od 19.00 hodin

Cena: 490,- Kč

Štefan Margita, operní pěvec, tenor se z operního světa poprvé
vydá do světa šansonu! Pro svoje fanoušky si tentokrát připravil
více než hodinový koncert plný zcela nových písní, které pro něj
napsal zpěvák a skladatel Michal Kindl. S Michalem jsme už
společně vystupovali minulý rok na mém turné. Spolupráce se
nám osvědčila, a tak jsem Michala požádal, zda by pro mě
napsal další písně. Nakonec je z toho celý intimní večer, který
bychom rádi strávili společně s vámi!
Hosté: Michal Kindl, Iris Moris

JAROSLAV SAMSON LENK - Recitál
Čtvrtek 10. února 2022 od 19.30 hodin

Cena: 300,- Kč

Jaroslav Samson Lenk je osobitý přední český písničkář,
hudebník, zpěvák a producent. Tvůrce hudby a textů k dětským
televizním večerníčkům, moderátor, stálice české folkové
a písničkářské scény. Tento svérázný hudebník působí na pódiích
a v masmédiích v různých sestavách a sdruženích i jako sólista
či producent již 44 let. V posledních létech u nás v Sedlčanech
vystupoval s kapelami HOP TROP a také SAMSON A JEHO PARTA.
Tentokrát přijíždí se svým sólovým recitálem.

Prodej probíhá v TIC – Náměstí T.G.Masaryka, Sedlčany, tel. 318 821 158

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v novém roce 2022.
zaměstnanci Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany

