RADNICE
zpravodaj města Sedlčany

BŘEZEN 2022

ročník XXVII.

USNESENÍ | ZÁPIS DO 1. TŘÍD | POKLADY Z MUZEJNÍHO ARCHIVU | JDEME NA REPUBLIKU!

Již 12. března pokračuje "A" tým TJ Tatran Sedlčany v soutěži Fortuna Divize A zápasem 16. kola
v Soběslavi, aby se 20. března představil doma proti FK Jindřichův Hradec.
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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 11.3.2022

SLOVO STAROSTY

ÚPRAVA ROZPOČTU
MĚSTA NA ROK 2022
Na veřejném zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 7. března bude projednáván návrh rozpočtového
opatření č. 1. Rozpočet města na rok 2022 byl schválen zastupitelstvem v prosinci 2021 ve skromné výši
v příjmové i výdajové části v hodnotě 186,1 mil. Kč,
přičemž do příjmů byl zahrnut předpokládaný přebytek hospodaření z roku 2021 ve výši 6 mil. Kč. V minulém zpravodaji jsem s radostí konstatoval, že výsledek
hospodaření města v uplynulém roce byl mimořádně
dobrý a přebytek dosáhl celkové výše 29,1 mil. Kč.
Tato skutečnost umožňuje výrazné vylepšení schváleného rozpočtu na letošní rok.
Odečteme-li z částky 29,1 mil. Kč již zmíněných 6 mil. Kč zapojených při schvalování
rozpočtu, zbývá stále poměrně vysoká částka 23,1 mil. Kč. Protože do příjmové části
doplňujeme ještě 400 tis. Kč za zvýšené nájemné v bytovém domě č. p. 791 ve Strojírenské ulici, dosahuje návrh příjmů celkové výše 209,6 mil. Kč. Výdaje navrhujeme ve výši
207,8 mil. Kč a ponecháváme tak rezervu na mimořádné výdaje ve výši 1,8 mil. Kč.
Bohužel 6 mil. Kč spotřebuje nárůst cen energií, zejména vzrostou náklady na vytápění objektů města včetně všech příspěvkových organizací, to znamená včetně škol
a školských zařízení. Nejvyšší částka, zhruba 10 mil. Kč, je navržena na posílení oprav,
údržby majetku města a drobných investic. Na opravy místních komunikací a chodníků
navrhujeme celkem 5,5 mil Kč. Rádi bychom dokončili povrchy ulic v nové zástavbě v
Solopyskách a v ul. U Roudného, dokončili opravy živičných povrchů v Olbrachtově ulici
a uskutečnili řadu dalších menších akcí.
Navrhujeme posílit i údržbu zeleně, ale také v rámci správy městského úřadu například
investice do softwarového a hardwarového vybavení. Rádi bychom přivedli k realizaci
projekt vyhlídkového ochozu na hvězdárně na Cihelném vrchu, který již delší dobu připravujeme. Nyní jsme ve fázi objednaného statického posouzení, zda je tato vize realizovatelná. Pokud ano, vrátila by se tak cirka po sto letech možnost vylézt na Cihelném
vrchu na rozhlednu, a to si myslím, že by určitě stálo za to!
Ing. Miroslav Hölzel
starosta města

P O Z V Á N K A
na 19. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany,
které se bude konat

v pondělí 7. března 2022 od 17:00 hodin
v Kulturním domě Josefa Suka Sedlčany.
Výběr z návrhu Programu (tematické celky):
▪ Informace o výsledcích hospodaření města Sedlčany za rok 2021
▪ Rozpočtové opatření č. 1/2022 (návrh)
▪ Redukce stávajících zastavitelných ploch vymezených platným ÚP
města Sedlčany
▪ Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany
(soubor konečných řešení jednotlivých žádostí občanů a potřeb města);
▪ a další.

USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 79/2018-2022 ZE DNE 26. LEDNA 2022
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 19 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 12. ledna 2022 (RM č. 78/2018-2022) a doplňující
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 791337/2018-2022);
přednesenou zprávu pod názvem „Výsledky hospodaření města Sedlčany za rok
2021 (ve skladbě „Příjmy“; „Výdaje“ včetně
přehledu RO č. 1 – RO č. 7 / 2021)“. Příjmy
dosáhly ve sledovaném rozpočtovém období roku 2021 celkové výše 211.678,38 tis.
Kč (100,82 % předpokladu) a výdaje celkové výše 182.521,15 tis. Kč (94,13 % předpokladu). Rozpočet města Sedlčany za rok
2021 byl uzavřen jako přebytkový v částce
29.157,23 tis. Kč (rozumí se zůstatky účtů,
bez odpočtu spotřebované části přebytku
z minulých rozpočtových období); (RM 791338/2018-2022).
Rada města Sedlčany zrušila:
své původní usnesení zn. RM 56969/2018-2022 ze dne 10. února 2021
a usnesení zn. RM 62-1056/2018-2022 ze
dne 5. května 2021 o přímém prodeji pozemků v lokalitě Sedlčany, Na Potůčku (v souboru
výroků usnesení RM 79-1339/2018-2022);
v plném rozsahu dříve přijaté usnesení zn.
RM 78-1334/2018-2022 v předmětu aktualizace Platových výměrů ředitelů vybraných
příspěvkových organizací zřízených městem
Sedlčany (RM 79-1351/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit:
převod vlastnického práva (vydržení)
k nově vzniklému pozemku parc. č. 948/8,
druhem pozemku ostatní plocha, způsobem
využití ostatní komunikace, o výměře 22 m2,
v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický
plán č. 2861-12/2022), a to v souladu s ust.
§ 1089 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (v souboru výroků usnesení RM 79-1339/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila Městskému
úřadu Sedlčany, Odboru majetku:
aby záměr vydržení vlastnických práv
k pozemku parc. č. 948/8 o výměře 22 m2
byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany (v souboru výroků
usnesení RM 79-1339/2018-2022);
záměr prodeje nepotřebného pozem-
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ku parc. č. 946/29 o výměře 497 m2 a
nepotřebného pozemku parc. č. 948/7
o výměře 12 m2 (vizte geometrický plán č.
2861-12/2022) zveřejnit na úřední desce
Městského úřadu Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 79-1340/2018-2022);
aby za účelem realizace pozemků parc.
č. 946/29 o výměře 497 m2 a parc. č. 948/7
o výměře 12 m2 byl vyhotoven znalecký
posudek o jejich ceně v místě a čase obvyklé (v souboru výroků usnesení RM 791340/2018-2022);
zajistit další administrativní postup realizace pozemku parc. č. 946/29 a pozemku
parc. č. 948/7, a to v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů (v souboru výroků usnesení RM 79-1340/2018-2022);
aby uvolněný prostor k podnikání o výměře 9,1 m2 (část prostor bývalé „kožní ordinace“ v objektu Sedlčany č. p. 159 v ulici
Tyršova) byl zveřejněn k využití na úřední
desce MěÚ Sedlčany (v souboru výroků
usnesení RM 79-1344/2018-2022);
aby jednotlivým nájemcům, s kterými má
město Sedlčany uzavřeny příslušné nájemní
smlouvy, kde je smluvně ujednána možnost
navýšení nájemného o meziroční inflaci
(především Smlouvy o nájmu nebytových
prostor – prostory sloužící k podnikání),
bylo s účinností od 1. dubna t. r. navýšeno
nájemné o míru inflace za rok 2021, tj. o 3,8
% (RM 79-1346/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
uzavření „Nájemní smlouvy – pozemku,
č. SML-00030-2022-6“, mezi městem Sedlčany, jako nájemcem a Lesy České republiky, s. p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, resp.
Lesní závod Konopiště, Želetinka č. p. 12,
256 01 Benešov u Prahy, jako pronajímatelem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc. č. 2405/6 o výměře 703 m2 v k. ú.
Benešov u Prahy, obec Benešov, který se nachází pod Vodojemem a čerpací stanicí Šiberna (příslušenství související s provozem
Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany)
za roční nájemné 18 121,00 Kč, čímž se
nahrazuje dřívější smluvní ujednání ze dne
19. září 2019, jemuž skončila platnost ke dni
31. prosinci 2021. Smlouva je uzavírána na
dobu určitou do 31. prosince 2026 (RM 791341/2018-2022);
uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu
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o umístění stavby č. IV-12-6028850/1
(P-2021-677) Sedlčany, kNN pro p. č.
2940/89“, mezi společností ČEZ Distribuce,
a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, která je pro
potřeby uzavření smluvního ujednání zastoupena na základě plné moci společností
ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš,
Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dobříš, jako
budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc.
č. 2940/100 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za
účelem zřízení, provozování, údržby a oprav
zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje
za jednorázovou náhradu ve výši 2 900,00
Kč, bez DPH (RM 79-1342/2018-2022);
uzavření „Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IV-12-6027277/1
Sestrouň, NN pro p. č. 601/14“, mezi ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV
– Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
zastoupené na základě plné moci společností Elmoz Czech, s. r. o., se sídlem Benešov, Černoleská č. p. 2326, 256 01 Benešov,
jako oprávněným a městem Sedlčany, jako
povinným, jejímž předmětem je zřízení
věcného břemene na pozemku v majetku
města Sedlčany, parc. č. 740/1, v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, a to za účelem zřízení,
provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN.
Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou
náhradu ve výši 6 446,00 Kč bez DPH, tj. za
7 800,00 Kč včetně DPH, a to v návaznosti
na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-6024308/1
(Sestrouň) ze dne 5. srpna 2019 (RM 791343/2018-2022);
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 21. prosince 2011, která byla uzavřena mezi městem
Sedlčany, jako pronajímatelem a obchodní
společností, MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.,
jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor – prostory sloužící k podnikání, nacházející se v objektu
Sedlčany č. p. 159 v ulici Tyršova, a to za
účelem poskytování zdravotnických služeb.
Dodatek č. 3 se týká zúžení prostor k podnikání o výměře 9,1 m2 (část prostor bývalé
„kožní ordinace“). Ostatní ujednání citova-
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INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 79/2018-2022 ZE DNE 26. LEDNA 2022
né Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze
dne 21. prosince 2011, zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nezměněna (v souboru výroků
usnesení RM 79-1344/2018-2022);
žádost Sdružení obcí Sedlčanska ze dne
20. ledna 2022 o užívání veřejného prostranství na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech, a to ve dnech 9. dubna, 11. června, 17. září a 10. prosince 2022, za účelem
pořádání tzv. „Farmářských trhů Sedlčany“.
V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 2) písm.
a) obecně závazné vyhlášky města Sedlčany
č. 5/2019, kterou se stanoví místní poplatek
za užívání veřejného prostranství, se výše
uvedené akce, obdobně jako v minulých letech, osvobozují od místního poplatku (RM
79-1348/2018-2022);
aby v souladu s podanou žádostí smluvního nájemce byly provedeny stavební
úpravy, tj. vybourání nenosných konstrukcí zádveří a zabudování klimatizace v nebytovém prostoru v objektu budovy č. p.
175 v ul. 28. října v Sedlčanech – prodejna
ovoce-zelenina, a to vše na vlastní náklady
smluvního uživatele (nájemce, žadatele)

▪

▪

a dále za předpokladu předchozího zaplacení dlužného nájemného za užívání
uvedených nebytových prostor ve výši
6 289,00 Kč (stav k 31. prosinci 2021)
a v souladu s odborným posouzením Odboru investic Městského úřadu Sedlčany
(RM 79-1349/2018-2022);
uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování
v bytovém domě na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 9/II. patro), a to s vybraným žadatelem, na dobu určitou, tj. od 1. února 2022 do
30. dubna 2022 (RM 79-1350/2018-2022);
objednat činnosti spojené s tzv. kompletní administrací projektu pod názvem
„Vymezení území ohroženého zvláštní povodní – Sedlčanská retenční nádrž“, který
byl ze strany poskytovatele dotace (POŽP;
SFŽP ČR) podpořen. Kompletní administrace projektu bude objednána u firmy
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.,
IČO 47116901, v hodnotě veřejné zakázky
78 000,00 Kč bez DPH, tj. 94 380,00 Kč vč.
DPH (RM 79-1354/2018-2022);
v souladu s usnesením RM 731263/2018-2022 a na
základě souboru 27
ks uplatněných a důvodných Žádostí fyzických osob, podrobně
uvedeno v příslušných
spisech
vedených
Městským
úřadem
Sedlčany, Odborem
sociálních věcí, poskytnutí finančního daru
v max. výši 500,00
Ředitelství obou základních škol v Sedlčanech
Kč/rok 2022/nemovioznamuje, že zápis žáků do 1. tříd pro školní rok
2022-2023
tost, kde příjemcem
daru je osoba splňující
se koná
kritéria potřebnosti,
definovaná ve smysv pátek 8. dubna 2022
lu zmírnění dopadu
od 1400 - 1700 hod.
poplatkové povinnosti
v budovách obou základních škol v Sedlčanech.
za komunální odpad.
Dar bude vyplacen na
Zápis je určen pro děti narozené do 31. 8. 2016
základě uzavřených
Darovacích smluv (RM
K zápisu se dostaví s dítětem jeden z rodičů nebo zákonný
zástupce a přinese s sebou rodný list dítěte, občanský
79-1355/2018-2022);
průkaz a vyplněný dotazník pro rodiče. Tento dotazník
nově sestavené
obdrží rodiče v příslušné MŠ nebo si jej vyzvednou
návrhy Platových výv administrativě základních škol.
měrů ředitelů všech
O formě zápisu (zda dítě bude přítomno zápisu či nikoli)
příspěvkových
orbude rozhodnuto podle aktuálních vládních nařízení,
informace prosím sledujte na webových stránkách škol.
ganizací
zřízených
městem Sedlčany (tj.
Mgr. L. Novotný
PaedDr. J. Nádvorník
ředitel 1. ZŠ Sedlčany
ředitel 2. ZŠ Propojení
1. základní škola Sedl-

▪

▪

▪

Zápis do 1. tříd
1. ZŠ Sedlčany
a
2. ZŠ Propojení

▪

čany; 2. základní škola – Škola Propojení
Sedlčany; Základní umělecká škola Sedlčany; Mateřská škola Sedlčany, Školní jídelna
1. Základní školy Sedlčany, Školní jídelna
2. Základní školy Sedlčany, Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, Městské muzeum Sedlčany, Městská knihovna Sedlčany, Sportovní
areály Sedlčany), a to podle předloženého
seznamu (sumarizační tabulka údajů), který
je samostatnou přílohou k tomuto usnesení,
s aplikací ode dne 1. ledna 2022 (v souboru
výroků usnesení RM 79-1352/2018-2022).
Rada města Sedlčany nedoporučila Zastupitelstvu města Sedlčany:
na základě aktualizované žádosti vlastníka pozemků schválit bezúplatný převod
pozemků (přijetí daru) parc. č. 3012/89
a parc. č. 3012/98 v k. ú. a obci Sedlčany a dále přijetí finančního daru ve výši
1 000 000,00 Kč, vše za účelem podpory
a závazku výstavby místní (příjezdové) komunikace na uvedených pozemcích (RM
79-1345/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila nesouhlas:
s přímým prodejem pozemku parc. č.
321/8, druhem pozemku ostatní plocha,
způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 131 m2 v k. ú. Libíň, obec Sedlčany, do
vlastnictví žadatelů, neboť prodejem tohoto
pozemku by byl zamezen přístup k sousednímu pozemku parc. č. 248/3, druhem pozemku zahrada, o výměře 602 m2, který je
ve vlastnictví jiných osob (v souboru výroků
usnesení RM 79-1347/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
s případnou směnou části pozemku parc.
č. 321/8 za pozemek parc. č. 319, druhem
pozemku zahrada, výměra 30 m2, a to současně s případným finančním vyrovnáním
nebo s případným prodejem části pozemku
parc. č. 321/8, která bezprostředně sousedí s pozemkem žadatelů (v souboru výroků
usnesení RM 79-1347/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla:
a to v souladu s ustanovením vnitřního
předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, o výběru dodavatele služby, prací (projektová dokumentace) s názvem „Vymezení území ohroženého zvláštní povodní
– Sedlčanská retenční nádrž“ od uchazeče
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.,
IČO 47116901, v hodnotě veřejné zakázky
459 000,00 Kč bez DPH, tj. 555 390,00 Kč
vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 791353/2018-2022).

▪

▪

▪

▪
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Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 12 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
26. ledna 2022 (RM č. 79/2018-2022)
a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 80-1356/2018-2022);
souhrnné Zprávy o činnosti komisí
Rady města Sedlčany a zvláštních orgánů města Sedlčany za uplynulý rok 2021,
které byly vypracovány a předány k projednání předsedy jednotlivých komisí
(RM 80-1357/2018-2022);
oznámení Elektromontážní a revizní firmy BSR, spol. s r. o., IČ 46348018,
se sídlem Dublovice – Chramosty č. p.
45, 264 01 Sedlčany, o změně uživatele
pronájmu veřejného prostranství – část
pozemku parc. č. 1084/9 o výměře cca
53,2 m2 v k. ú. a obci Sedlčany (VS 3040).
V souvislosti s prodejem části obchodního závodu přešla veškerá práva (i práva

▪

▪

▪

smluvní vůči dalším osobám – městu
Sedlčany) a povinnosti ze společnosti Elektromontážní a revizní firmy BSR,
spol. s r. o. na Centrum integrační podpory, z. s., IČ 63839148, se sídlem Praha,
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, vizte
Smlouva o koupi části závodu ze dne 18.
října 2021 (RM 80-1360/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany:
schválit prodej pozemku parc. č.
745/7, druhem pozemku ostatní plocha,
způsobem využití jiná plocha o výměře 92 m2, který byl oddělen z původního
pozemku parc. č. 745/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití
ostatní komunikace, vše v k. ú. Třebnice,
obec Sedlčany (vizte geometrický plán
č. 334-155/2021), který je ve vlastnictví
města Sedlčany, a to žadatelce, za jednotkovou cenu 75,00 Kč/m2, tj. za celkovou
kupní cenu 6.900,00 Kč (v souboru výroků
usnesení RM 80-1358/2018-2022);
schválit směnu pozemků mezi Českou
republikou, Státním pozemkovým úřadem,
se sídlem Praha, Husinecká 1024/11a, 130
00 Praha 3 - Žižkov
a městem Sedlčany
s tím, že ČR, Státní
pozemkový úřad, převede do vlastnictví
města Sedlčany pozemek parc. č. 685/2,
druhem
pozemku
ve středu 6.4. 2022 na 2.ZŠ Propojení
ostatní plocha, způa ve čtvrtek 7.4. 2022 na 1.ZŠ Sedlčany
sobem využití ostatní
vždy od 16:00 hodin
komunikace, o výměře 37 m2, v k. ú.
se koná beseda s vyučujícími, které budou
Libíň, obec Sedlčany
od září 2022 učit v prvních třídách
(pozemek pod Krčínovou cyklostezkou)
Dozvíte se:
a město Sedlčany
převede do vlast informace o zápisu
nictví ČR, Státního
 o školní zralosti
 vše o škole
pozemkového úřa zodpovíme dotazy
du, pozemek parc.
č. 2922/4, druhem
pozemku trvalý travJste srdečně zváni i na Den otevřených dveří,
ní porost, způsobem
který se koná
ochrany ZPF, o výna 1. ZŠ 7.4.2022 od 8 do 12 hodin,
měře 75 m2, v k. ú.
na 2. ZŠ 6.4.2022 od 8 do 12 hodin.
a
obci
Sedlčany
(v souboru výroků
O tom, zda se akce uskuteční, rozhodnou aktuální vládní
usnesení RM 80nařízení. Sledujte prosím webové stránky obou škol.
1361/2018-202).

▪

▪

POZVÁNKA
Vážení rodiče
předškolních dětí,

Rada města Sedlčany uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku:
aby záměr prodeje pozemku parc. č.
745/7, druhem pozemku ostatní plocha,
způsobem využití jiná plocha, o výměře
92 m2, který byl oddělen z původního
pozemku parc. č. 745/1, vše v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, byl řádně zveřejněn
na úřední desce Městského úřadu Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 801358/2018-2022);
aby záměr směny pozemků, a to
pozemku ve vlastnictví města parc. č.
2922/4, druhem pozemku trvalý travní
porost, způsobem ochrany ZPF, o výměře 75 m2, v k. ú. a obci Sedlčany za pozemek ve vlastnictví ČR - Státní pozemkový
úřad, parc. č. 685/2, druhem pozemku
ostatní plocha, způsobem využití ostatní
komunikace, o výměře 37 m2, v k. ú. Libíň, obec Sedlčany, byl řádně zveřejněn
na úřední desce Městského úřadu Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 801361/2018-202).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
s konáním rychlostní zkoušky v rámci
závodu „41. ročníku Rally Příbram“, a to
dne 23. července 2022 v k. ú. Sestrouň,
obec Sedlčany, na trase směrem od Osečan do osady Sestrouň, přes Zberaz, Hradišťko a dále ve směru na Prosenickou
Lhotu, a rovněž za podmínky dodržení
všech bezpečnostních a dalších předpisů kladeným na pořadatele závodů
a rovněž za podmínky uvedení užívaného
majetku do původního stavu a následného jeho předání zástupci a správci komunikace (Sedlčanské technické služby,
s. r. o.); (RM 80-1359/2018-2022);
s pořádáním sportovních akcí pro
veřejnost (na pozemcích ve vlastnictví
města Sedlčany, lokalita les Deštno), kterou pořádá v termínech dne 10. dubna
2022, 15. května 2022, 11. září 2022
a 9. října 2022, vždy v čase od 8:00 hod.
do 15:00 hod., Povltavský sportovní klub
DA-BA, z. s., se sídlem Sedlčany, Dělnická
č. p. 553, 264 01 Sedlčany; IČ 00508071,
a to za podmínky dodržení všech bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, jako i předpisů ochrany lesa a dále,
že veřejná komunikace (lesní cesta) a její
bezprostřední používané okolí pro tento
závod budou neprodleně po jeho ukončení (rozumí se po ukončení jednotlivých
závodů) uvedeny do řádného stavu uží-

▪
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vání a předány zpět odbornému správci
lesního porostu (lesní hospodář) a rovněž za podmínky, že lesní hospodář bude
v dostatečném předstihu před konáním
závodu o této činnosti v lese informován;
(RM 80-1362/2018-2022);
s čerpáním Fondu investic příspěvkové organizace Školní jídelna 1. Základní
školy Sedlčany, Komenského náměstí

▪

č. p. 69, 264 01 Sedlčany, IČ 70999104,
v celkové částce 26 126,25 Kč, na potřeby oprav zařízení technologie kuchyně,
který je poskytován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů na základě Žádosti č. j.: MÚ-S/MST/2408/2022
(RM 80-1364/2018-2022);
a to na základě provedeného odbor-

▪

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

dne 1. ledna 2022 došlo ke změně poplatkové povinnosti
za odkládání, svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu.

Převážná většina vlastníků cca (80 %) bytových domů
(bytů), rodinných domů a objektů užívaných pro rekreační
účely nacházejících se na území města Sedlčany,
která měla povinnost odevzdat formulář
Ohlášení poplatkového subjektu, již tak učinila.
Prosíme všechny zbývající, aby svoji povinnost splnili taktéž.
Ohlášení je možné vyplnit a odevzdat v budově sedlčanské radnice č. p. 32.

Formulář je dále k dispozici na webových stránkách města
www.mesto-sedlcany.cz (dříve byl otištěn v tomto periodiku).

Ohlášení proveďte bezodkladně.

Bližší informace poskytne a s vyplněním formuláře pomůže
Ing. Stanislav Dvořák, tel. 314 002 952
nebo paní Marcela Vrbová, tel. 314 002 917.
DĚKUJEME
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

ného posouzení stavebního a technického stavu objektu Čistírny odpadních
vod Sedlčany, které bylo provedeno odborně způsobilou osobou (společností
1. SčV, a. s., se sídlem Novohospodská č. p.
93, 261 01 Příbram), se zachováním současné koncepce kalového hospodářství
i vodní linky, přičemž navržené úpravy
potřebné rekonstrukce spočívají v obnově strojního vybavení a řešení nevyhovujícího stavebního stavu budov a nádrží
se zachováním původní kapacity čistírny
23 000 EO (BSK5) s odhadem předpokládaných nákladů ve výši 30 mil. Kč bez
DPH (RM 80-1365/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
přijetí finančního daru ve výši
70 000,00 Kč do vlastnictví příspěvkové
organizace města, kterou je 2. základní
škola – Škola Propojení Sedlčany, okres
Příbram, se sídlem Sedlčany, Příkrá č. p.
67, 264 01 Sedlčany; IČ 48954004, a to
na základě smluvního ujednání od dárce, kterým je subjekt Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s., se sídlem Praha,
ulice Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6;
IČ 29005469, které obdarovaný subjekt
použije na realizaci programu kolegiální podpory a nákupu knih za účelem
podpory vzdělávání (RM 80-1363/20182022);
tzv. Časový plán města Sedlčany
k implementaci programu zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Čechy
– CZ02, který byl sestaven v souladu
s vydaným Věstníkem MŽP ČR Program
zlepšování kvality ovzduší Střední Čechy
CZ02: Aktualizace 2020 (PZKO 2020+);
(RM 80-1366/2018-2022);
v souladu s usnesením RM
73-1263/2018-2022 a na základě souboru 9 ks uplatněných a důvodných
Žádostí fyzických osob, podrobně uvedeno v příslušných spisech vedených
na Městském úřadu Sedlčany, Odboru
sociálních věcí (prostý výčet je přílohou k tomuto usnesení), poskytnutí finančního daru v max. výši 500,00 Kč/
rok 2022/nemovitost, kde příjemcem
je osoba splňující kritéria potřebnosti,
definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální
odpad. Dar bude vyplacen na základě
uzavřených Darovacích smluv (RM 801367/2018-2022).

▪

▪

▪
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PŘÍSTAVBA
PROVOZNÍ BUDOVY
Dle projektu Ing. arch. Ivany Slavkové
z roku 2019 nyní probíhá přístavba provozní budovy SDH II. Sedlčany v Hasičské ulici.
Účelem přístavby je vytvoření prostor pro
stání vozidla cisterny a skladování vybavení dobrovolných hasičů. Stavbu v hodnotě
necelých 2 milionů Kč bez DPH provádí zhotovitel S-B s.r.o. Na podzim roku 2021 byla
provedena spodní stavba a pokračování realizace díla probíhá dle klimatických podmínek, během února vyzdění stěn a na březen
je naplánována stavba střechy. Dle smlouvy
o dílo bude celá stavba dokončena do konce
července tohoto roku.
Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odobru investic

JARO A SPORT
Sezóna zimního stadionu se pomalu blíží
ke konci a můžeme být všichni spokojení,
že se obešla bez přerušení provozu tak,
jako v minulých dvou sezónách. Hokejisté TJ Tatran Sedlčany hrají play-off krajské
soutěže, aktuální informace naleznete na:
www.hokejsedlcany.cz.
Finálový zápas soutěže „O Pohár starosty města“ je plánován na 26. března
od 16:00 hodin. Tak se přijďte podívat.
Po jeho skončení předá starosta města pohár vítězi soutěže a led se začne postupně
rozpouštět. Více na: www.stadionsedlcany.eu.
Na stadionu Tatran začne jarní část soutěže Fortuna Divize A až 20. března zápasem mužstva „A“ TJ Tatran Sedlčany proti
FK Jindřichův Hradec a to od 15:00 hodin.
Ale už 12. března áčko odehraje v Soběslavi
svůj první jarní divizní zápas. Více informací
najdete na: www.fotbal.tatransedlcany.cz.
Atletický stadion Taverny se již také pomalu probouzí ze zimního spánku. Atletický kroužek jej už využívá ke svým tréninkům. Kromě fotbalového travnatého hřiště
jsou sportoviště s pevným povrchem přístupná po celý rok, když to počasí dovolí
a zrovna není čerstvě napadaný sníh.
Jarní počasí láká i do volnočasového areálu v Luční ulici na in-line dráhu nebo na
nové, na podzim otevřené, workoutové
a parkourové hřiště.
Aktuální možnosti sportování můžete vybírat na: www.mesto-sedlcany.cz-kultura
a sport-seznam hřišť a sportovních zařízení.
SAS Sedlčany

RŮZNÉ / SOS VESNIČKY

JMÉNO, SEDMÉ POKRAČOVÁNÍ OSVĚTOVÉ SÉRIE ČLÁNKŮ
Jméno je jedním ze základních identifikačních znaků fyzické osoby. Nový občanský zákoník jej popisuje: „Jméno člověka je
jeho osobní jméno a příjmení, popřípadě
jeho další jména, která mu podle zákona
náležejí.“ Každý občan dostane po narození
jméno, které zpravidla vyberou jeho rodiče.
Rodný list je prvotním dokladem, kterým
se jméno prokazuje. Do matriční knihy lze

zapsat jakékoliv existující jméno ve správné
pravopisné podobě. Nelze zapsat jména
zkomolená, zdrobnělá a domácká. Výjimkou
jsou jména Alenka, Amálka. Fyzické osobě
mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak. Občan České republiky může
užívat dvě jména, která mohou být zapsána
hned při narození, nebo si později občan
zvolí jméno druhé. Tato jména nesmí být

SOS VESNIČKY
Sociální odbor (OSPOD) Sedlčany informuje o nově zřízené službě pro pěstouny/pěstounské rodiny, které potřebují (ze zákona) tzv. doprovázení.
V Sedlčanech bude služba nabízena pěstounům, pokud to bude v individuálních případech potřebné.
Slavnostního otevření se zúčastnila Simona Sůsová, která je specialistkou na NRP (náhradní rodinná péče).

stejná, a to ani v cizojazyčné podobě (nepřípustné např. Jiří George Novák). Fyzická
osoba, která není občanem České republiky,
může vlastnit více jmen než dvě. Povolená
existující jména naleznete v publikaci PhDr.
Miloslavy Knappové, CSc. „Jak se bude vaše
dítě jmenovat?“. Vzniknou-li pochybnosti o
správné pravopisné podobě jména, pak je
rodič (žadatel) povinen předložit znalecký posudek, z něhož bude zřejmé, jaká je
správná spisovná podoba daného jména.
Pro představu výčet jmen, která jsou povolena na základě znaleckého posudku:
Abdourahmane, Airini, Atlas, Boban, Eyaz,
Fery, Glyn, Hanem, Indiana, Jaro, Kaan, Karen, Lala, Maci, Morten, Nael, Oanh, Oz,
Rin, Saar, Skylar, Sy, Tali, Ukina, Xena, Yuki,
Zajko, Zoexa aj. Nedávno webový portál Babycenter.com zveřejnil statistiku nejoblíbenějších dětských jmen roku 2021 z celého
světa. Pořadí nejoblíbenějších jmen pro dívku bylo Olivia, Emma, Amelia, Ava, Sophia a
další, pro chlapce Liam, Noah, Oliver, Elijah,
Lucas a další. V České republice nejnovější
zveřejněná statistika jmen pochází z roku
2019. K nejoblíbenějším dívčím jménům
tehdy patřila Eliška, Adéla, Tereza a Sofie.
Nejoblíbenější chlapecká jména roku 2019
byla Jakub, Jan, Tomáš, Matyáš a Adam. V
posledních letech se vrací jména František,
Vojtěch, Jonáš, Vincent, Anežka, Malvína,
Antonie, Stela aj.
Mgr. et Bc. Milena Barešová,
vedoucí Odboru vnitřních věcí

KULTURNÍ
KALENDÁŘ
Ve čtvrtek 24. března od 19.30 hod. se
v KDJS Sedlčany uskuteční koncert poměrně nové a skvěle hrající kapely Livin Free.

KDJS SEDLČANY
VÝSTAVY

MUZEUM
KDJS
KDJS
KNIHOVNA

BŘEZEN 2022

Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MĚSTSKÉ MUZEUM

od 3.3.2022 VÝSTAVA „KAMIL LHOTÁK - MALÍŘ SNŮ”
do 16.3. VÝSTAVA „VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU 1. STUPNĚ ZUŠ”
od 21.3. VÝSTAVA „ZÁBOJ 160”
od 3.3. 2022 VÝSTAVA „KNIŽNÍ SNY KAMILA LHOTÁKA”

DALŠÍ AKCE
ÚT 1.3. od 19.30 hod.
ST 2.3. od 17 hod.
ČT 3.3. od 17 hod.
ČT 3.3. od 20 hod.
PÁ 4.3. od 13 hod.
PÁ 4.3. od 15 hod.
PÁ 4.3. od 17 hod.
PÁ 4.3. od 19 hod.
PÁ 4.3. od 20 hod.
SO 5.3.
SO 5.3. od 20 hod.
PO 7.3. od 10 hod.
ST 9.3. od 17 hod.
PÁ 11.3. od 15 hod.
PÁ 11.3. od 18 hod.
PÁ 11.3. od 20 hod.
SO 12.3. od 14 hod.
SO 12.3. od 20 hod.
PO 14.3. od 10.30 hod.
ÚT 15.3. od 17 hod.
ST 16.3. od 17 hod.
ST 16.3. od 19.30 hod.
ČT 17.3. od 18 hod.
ČT 17.3. od 20 hod.
PÁ 18.3. od 15 hod.
PÁ 18.3. od 18 hod.
PÁ 18.3. od 19 hod.
PÁ 18.3. od 20 hod.
SO 19.3.
SO 19.3. od 20 hod.
NE 20.3. od 15 hod.
ST 23.3. od 17 hod.
ČT 24.3. od 19.30 hod.
PÁ 25.3. od 15 hod.
PÁ 25.3. od 18 hod.
PÁ 25.3. od 20 hod.
SO 26.3. od 20 hod.
PO 28.3. od 10 hod.
PO 28.3. od 16 hod.
PO 28.3. od 19.30 hod.
ÚT 29.3. od 19.30 hod.
ST 30.3. od 18 hod.
ČT 31.3. od 19.30 hod.

TŘI LETUŠKY V POSTELI
HAJÁNEK
VÝSTAVA - KNIŽNÍ SNY KAMILA LHOTÁKA
MIMO ZÁKON
PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
POHÁDKOVÁ BABIČKA
PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
POCTA DIVADLU SEMAFOR
HEAVY TRIP
S POHODOU JARNÍ PŘÍRODY
NINJABABY
TO JE JÍZDA, TO JE LET
HAJÁNEK
VELKÁ ZELENÁ KNIHOVNA
ŠIJEME MEDVÍDKY
NEKONEČNÉ LÉTO
VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
JE SUIS KARL
FAKE NEWS NA DOHLED
RODINNÝ KONCERT ZUŠ
HAJÁNEK
TAK TROCHU SVÁTEČNÍ SHAKESPEAROVSKÁ POŠTA
TOMÁŠ ZOUZAL - „PONĚMČIT, VYSTĚHOVAT, ZASTŘELIT!”
NA CESTĚ
POHÁDKOVÁ BABIČKA
BŘEHY NEJSOU NA DOHLED
REPETE
BALADA O BÍLÉ KRÁVĚ
ČERTOVA PODKOVA
HAUTE COUTURE
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
HAJÁNEK
LIVIN FREE
SVĚTEM OBRAZŮ KAMILA LHOTÁKA
SVÉBYTNÁ PŮDA
ZLATO
PARALELNÍ MATKY
PAPÍROVÉ JARO
PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST....
PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST....
PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST....
PROČ NEJDE VÁŽIT 15 DEKA NĚHY
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......... DIVADLO/DÁRKOVÝ BALÍČEK 2022
.................................................... PRO DĚTI
.................................................. VERNISÁŽ
.......................................................... KINO
.................................................... PRO DĚTI
.................................................... PRO DĚTI
.................................................... PRO DĚTI
......... KONCERT/DÁRKOVÝ BALÍČEK 2022
.......................................................... KINO
.................................................... POCHOD
.......................................................... KINO
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.................................................. PRO DĚTI
.................................................. PRO DĚTI
.................................................. PRO DĚTI
........................................................... KINO
............................. MAŠKARNÍ KARNEVAL
........................................................... KINO
.............................................. PŘEDNÁŠKA
.................................................. KONCERT
................................................... PRO DĚTI
............... VEČER SLOVA, HUDBY A POEZIE
.............................................. PŘEDNÁŠKA
........................................................... KINO
.................................................... PRO DĚTI
..................................................... BESEDA
................................ VEČER PŘI SVÍČKÁCH
........................................................... KINO
.................................................... POCHOD
........................................................... KINO
................................................... PRO DĚTI
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.................................................. KONCERT
.................................................. PRO DĚTI
............................................... PROMÍTÁNÍ
......................................................... KINO
......................................................... KINO
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
....................... DIVADLO PRO DŮCHODCE
............................. DIVADLO PŘEDPLATNÉ
.................................................... DIVADLO
.............................................. PŘEDNÁŠKA
.................................................... DIVADLO

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program březen 2022
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www.kdjs-sedlcany.cz , e-mail: kdjs@sedlcany.cz
Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty:
Městský úřad Sedlčany, Turistické informační centrum, náměstí TGM 34, Sedlčany,
tel.: 318 821 158 nebo on-line na www.kdjs-sedlcany.cz

Úterý 1. března v 19.30 hod.

DIVADLO / SOUČÁST DÁRKOVÉHO BALÍČKU 2022

Pro příznivce divadelních představení
je připravena komedie Karla Janáka

TŘI LETUŠKY V POSTELI
Divadlo Radka Brzobohatého bezesporu patří mezi špičková divadla. Ve svém repertoáru má i tuto komedii 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
Vstupné: 390,- Kč.
Délka představení cca 90 minut + přestávka.

Pátek 4. března v 19 hod.

KONCERT / SOUČÁST DARKOVÉHO BALÍČKU 2022

Srdečně vás zveme na přesunutý koncert /původní vstupenky
na 2. 2. 2022 zůstávají v platnosti/, kde budou znít nejen velice populární melodie z divadla SEMAFOR, ale i další skladby.

POCTA DIVADLU SEMAFOR

Je to koncertní program SWING BANDU TÁBOR, který
hraje v klasickém
big bandovém obsazení pod vedením
Jakuba Valeše a doprovází své zpěváky
a hudební sólisty.
Program je složený z
písní a povídání Divadla Semafor. Zazní písně z muzikálů- Kdyby
tisíc klarinetů či Dobře placené procházky, takže uslyšíme hity
Zčervená, Oliver Twist, Zdvořilý Woody, Ach ta láska nebeská,
Černá Jessie, Labutí píseň, Nashledanou, ale i Vyvěste fangle
a Pramínek vlasů.
Zazní i ne semaforské skladby z CD Swing Bandu – Do pyžam,
Holka z Opočna, Ragbista …
Pořad je součástí Dárkového balíčku KDJS 2022, ale je možné
zakoupit i vstupenku na tento samostatný koncert.
Vstupné: 200,- Kč.
Délka představení je cca 85 minut + přestávka.
Na čtvrtek 10. března byl připraven koncert
oblíbené stálice českého popu, kterou bezesporu je

HANA ZAGOROVÁ.

Pořad se z rozhodnutí agentury zastupující umělce
s ohledem na zdravotní situaci

přesouvá na pozdější termín,
který bude ještě upřesněn.

Sobota 12. března ve 14 hod.

MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI

Do Společenského sálu Vás v letošním roce
opět zveme ve spolupráci s KLUBEM VELKÁ KOBRA na tradiční

1985

1985

VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL

Letos se koná již 28. ročník. A jako již tradičně Vás čekají soutěže a hry, mnoho hudby a tance, občerstvení, volba nejhezčí
a nejkurióznější masky a hlavně hodně pěkné zábavy.
Vstupenky je možné si zakoupit pouze před začátkem
karnevalu v pokladně KDJS. Akce trvá do 17.00 hodin.

Pojïte dìti všechny sem,
budem tanèit celý den.
Hrát si, smát se, soutìžit,
veselo tu musí být.
Princezny i loupežníci,
vodníci a tajtrlíci,
strašidla i dvorní dámy
budou všichni tanèit s námi

Klub Velká Kobra Sedlèany, z.s. vás zve na 28. roèník
Co vás èeká: tancování • soutìže a hry • obèerstvení • volba nejhezèí a
nejkurioznìjší masky •
Vstupné dospìlí 50,- / dìti bez masky 30,- / dìti s maskou 20,-

Poøádá

1985

Internet: http://velka-kobra.webnode.cz • e-mail: velkakobrasedlcany@gmail.com

Kdy?

12.bøezen 2022

Od kolika?

Kde?

14.00

Kulturní dùm
Sedlèany

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program březen 2022
Úterý 15. března v 17 hod.

KONCERT

Koncerty, které připravujeme ve spolupráci
se ZUŠ Sedlčany, se staly nedílnou součástí nabídky KDJS.
Po oblíbených koncertech učitelů či vánočních pořadech
vznikl nový typ koncertu. Je jím

RODINNÝ KONCERT ZUŠ
Jak z názvu vyplývá, tak tentokrát nebudou vystupovat jen děti
a učitelé, ale vystoupí rodinná seskupení – dua, tria a možná
i početnější soubory. Takže těšit se můžeme na vystoupení rodičů či prarodičů se svými dětmi či vnoučaty, ale také na tety,
strýčky, sourozence a možná i početnější seskupení. Nenechte
si ujít tento nevšední koncert …
Vstupné: 80,- Kč dospělí a 20,- Kč děti do 15 let.
Délka představení je cca 75 minut bez přestávky.

Středa 16. března v 19.30 hod.

VEČER SLOVA, HUDBY A POEZIE - PŘEDPLATNÉ

Do Koncertního sálu KDJS Vás zveme na další pořad
z předplatitelského cyklu slova, hudby a poezie nazvaný

TAK TROCHU SVÁTEČNÍ
SHAKESPEAROVSKÁ POŠTA
Na sedlčanské podium se po delší době vrací vynikající znalec, překladatel a interpret Shakespearova díla – Prof. Martin
HILSKÝ. Pořad je zajímavým střídáním mluveného slova a písní
v podání mladé zpěvačky - členky Státní opery v Praze Kristiny
Kubové a pianisty Daniela Dobiáše.
účinkují: Prof. Martin Hilský - umělecký přednes, Kristina Kubová – zpěv, flétna, Daniel Dobiáš – klavír
Vstupné: 200,- Kč.
Délka představení je cca 75 minut + přestávka.

Čtvrtek 24. března v 19.30 hod.

KONCERT

Do Společenského sálu při klubové
– stolové úpravě s možností mírné konzumace
Vás zveme na koncert poměrně nové a skvěle hrající kapely

LIVIN FREE
Skupina byla založena na konci roku 2018 Honzou Holečkem
(zpěv, klávesy) jako vlastní autorský projekt. Jako první byl ke
spolupráci požádán jeho dlouholetý spoluhráč z kapely Energit, baskytarová legenda Vladimír "Guma" Kulhánek. S ním
začal Honza Holeček postupně aranžovat materiál k připravovanému prvnímu albu. Následně, po delší úvaze, byli ke spolupráci přizváni velice talentovaní, byť velice mladí muzikanti
zdejší klubové scény, kytarista Tomáš Frolík a bubeník Michal
Nosek. Oba působící ve vynikající skupině The Bladder Stones.
Stylově lze kapelu zařadit do rocku, ale je výhradně ovlivněná
americkou hudbou, zejména bluesem a gospelem. Livin Free
je kapela, kde se setkávají zkušenosti s dravou energií, kde se
potkávají tři generace muzikantů, které pojí láska k hudbě.
Vstupné: 200,- Kč.
Délka představení je cca 90 minut + přestávka.

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program březen 2022
DIVADLO

VÝSTAVA

Spolek divadelních ochotníků Sedlčany si i v letošním roce
připravil svá představení.

Pondělí 28. 3. od 16.00 hod. 					
		
Rezervováno pro důchodce
Pondělí 28. 3. od 19.30 hod. 					
		
Divadlo - předplatné
Úterý 29. 3. od 19.30 hod.					
		
Divadlo mimo předplatné
Čtvrtek 31. 3. od 19.30 hod. 					
		
Divadlo mimo předplatné
Pátek 1. 4. od 19.30 hod					
		
Divadlo mimo předplatné
Barbara a Allan Peasovi, Miroslav Hanuš

PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ
A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH
Hudební komedie, která vám poradí, jak předcházet partnerským krizím. Knihy manželů Peasových, které zkoumají rozdíly
mezi myšlením žen a mužů, se staly světovým bestsellerem.
Autoři kvůli nim procestovali celý svět a shromáždili nejnovější poznatky z oboru výzkumu mozku, z evoluční biologie, psychologie a sociologie. Čtenářům pak předkládají lehce kontroverzní výsledek, který možná překvapivým, avšak humorným
způsobem vysvětluje důvod existence napětí a rozepří mezi
příslušníky obou pohlaví a pokouší se najít způsoby, jak se
s nimi vypořádat. Režisér Miroslav Hanuš si jejich dílo vzal jako
základ své hudební komedie, která vznikla takříkajíc na míru
hereckému souboru Divadla ABC. Originální nápady předlohy
divadelně upravil a převedl do jevištního tvaru, ve kterém nebudou chybět písně a spousta humoru, který se často dotýká
věcí, jež ve skutečnosti příliš veselé nejsou.
V režii Richarda Otradovce hrají: Jaroslav Repetný, Sláva Bloch,
Jiří Dundr, Miloslava Kelichová, Petra Daňková, Miroslav
Bouček, Jana Smrtová, Tereza Boučková, Renata Volková, Jiří
Bosák, Pavel Heran a Renata Holoubková.
Vstupné: 150 Kč (představení pro důchodce 100 Kč).
Délka představení cca 100 min. + přestávka

Výstavy se po dlouhé době jiného využití prostor vrací
do Koncertního sálu KDJS a v měsíci březnu bude možnost
zhlédnout celkem dvě výstavy.
Do 16. března 2022 budou vystaveny práce žáků ZUŠ Sedlčany, protože pokračuje v únoru zahájená

VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU
1. STUPNĚ ZUŠ

Instalované exponáty představují rozpracované projekty žáků.
Témata prací se týkají Ptáků, Světa kolem nás, Řeckých dějin
a Robinsona Crusoa.
Od 21. března 2022 bude připravena ke zhlédnutí výstava
věnovaná významnému výročí jednoho z kulturních spolků
dlouhodobě působícího v Sedlčanech. V roce 2022 slavíme
160. výročí založení pěveckého sboru ZÁBOJ. Mimo naplánovaného výročního koncertu, který je připraven na duben 2022,
bude součástí oslav i výstava

ZÁBOJ – 160 LET

Je věnována nejen dávno minulé historii, ale také současnosti
a plánům tohoto sboru.

PLÁNOVANÉ AKCE
NA DUBEN 2022
NE 3.4. VESELÉ VELIKONOCE Pohádka pro děti a rodiče
ST 6.4. ZÁBOJ – VÝROČNÍ KONCERT
Koncert
ČT 7.4. ÚSTŘEDNÍ HUDBA ARMÁDY ČR + DASHA
a L. SILKENOVÁ
Koncert
PÁ 8.4. TRAVESTI SHOW
Show
ST 13.4. MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM 		
Show
ČT 21.4. SWING TRIO AVALON		
Koncert
NE 24.4. KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK
Pohádka pro děti a rodiče
… OPERNÍ PŘEDSTAVENÍ /RIGOLETTO/
		
Divadlo - předplatné

DÁLE PŘIPRAVUJEME NA ROK 2022
INTIMITY - ŠTEFAN MARGITA (koncert), KAREL PLÍHAL (koncert),
MUŽI V OFFSIDU (divadlo), MICHAL NESVADBA (představení pro děti),
JARNÍ ŤUKÁNÍ (koncert), LUCIE BÍLÁ a PETR MALÁSEK (koncert),
SVATBA BEZ OBŘADU (divadlo), ŠTĚPÁN KOJAN (koncert),
METROPOLITAN JAZZ BAND a Eva EMINGEROVÁ (koncert),
THE BEATLES REVIVAL (koncert), PLAVCI - VYPLOUVÁME (koncert),
HANA ZAGOROVÁ (koncert), OLYMPIC (koncert),
FLAMENGO – KUŘE V HODINÁCH (koncert), ...

KINO

SEDLČANY

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program březen 2022
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 4. března ve 20 hod.

pátek 25. března ve 20 hod.

film Finsko, Norsko, Belgie – komedie, hudební (2022), rež.J. Laatio, J. Vidgren , 92 min.

film Austrálie – thriller (2022), rež. A. Hayes, P. Smyth, 97 min.

HEAVY TRIP

Film sleduje neznámou kapelu z Finska, která se vydá na jeden
z nejbrutálnějších metalových festivalů v Norsku. Začíná divoká
jízda, na které je čeká spousta heavy metalu, vykrádání hrobů
a ozbrojený konflikt mezi Finskem a Norskem...
Vstupné 110 Kč. Do 12 let nevhodné.
sobota 5. března ve 20 hod.

NINJABABY

film Norsko – drama, komedie (2021), rež. Y.S. Flikke, 103 min.

Když třiadvacetiletá Rakel příliš pozdě po nepříliš romantickém
vztahu na jednu noc zjistí, že je v šestém měsíci těhotenství, její
svět se změní. Její přítel, který není otcem, je s tím, že čeká dítě,
v pohodě. Ale Rakel není vůbec připravená být matkou.
Vstupné 110 Kč. Do 15 let nevhodné.
pátek 11. března ve 20 hod.

NEKONEČNÉ LÉTO

film Švédsko – drama, romantický (2022), rež. A.Öhman, 106 min.

Film je roadmovie plná snů, lásky a bezpráví. Když se Isak a Em
setkají jedné noci ve Stockholmu, nechají všechno za sebou a vydají se na roadtrip lesy severního Švédska. Peníze jim brzy dojdou
a oni jsou nuceni páchat zločiny, aby přežili. To, co začíná jako
bláznivé dobrodružství, se brzy změní v nebezpečnou hru.
Vstupné 110 Kč. Do 12 let nevhodné.

ZLATO

Uprostřed rozlehlé, jedinečné a nelítostné australské pouště se
odehrává drsný thriller o chamtivosti, která dokáže zatemnit lidskou mysl. Jak daleko dokáží lidé zajít při cestě za nesmírným bohatstvím? Hrají Z. Efron, S. Porter ad. Vstupné 110 Kč. Do 15 nevhodné.
sobota 26. března ve 20 hod.

PARALELNÍ MATKY

film Španělsko – drama (2022), rež. P. Almodóvar, 120 min.

Dvě nastávající matky, Janis a Ana, se potkávají v nemocničním
pokoji, kde se připravují na porod. Janis (P. Cruz), která je ve
středním věku, je z náhodného početí nadšená a na miminko se
těší. Puberťačka Ana (M.Smit) je vyděšená, kajícná a traumatizovaná.
Vstupné 120 Kč. Od 15 let.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 20. března v 15. hod.

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2

film Česko – pohádka (2022), rež. I. Macharáček, 100 min.

V království vládne král Jakub (T. Klus), královna Anička (K. Janovičová) a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku
(V. Bečková). Ta nejraději tráví čas u milujícího dědečka Karaby
(O. Vetchý), který se rozhodl věnovat už jenom hrnčířskému
řemeslu.
Vstupné 100 Kč.

sobota 12. března ve 20 hod.

JE SUIS KARL

film Německo, Česko – drama, thriller ( 2022), rež. Ch. Schwochow,
126 min.

Osobní drama, které se změní v politický thriller plný manipulace, fanatismu a aktuálních společenských otázek. Název filmu
odkazuje na heslo Je suis Charlie, jež se stalo symbolem solidarity
a protestů po teroristickém útoku na francouzský časopis Charlie
Hebdo v roce 2015.
Vstupné 100 Kč. Do 15 let nevhodné.
pátek 18. března ve 20 hod.

BALADA O BÍLÉ KRÁVĚ

film Irák, Francie – drama (2022), rež. B. Sanaeeka, M. Moghaddam, 102 min.

Strhující příběh mladé vdovy, která se snaží dosáhnout spravedlnosti pro svého neprávem odsouzeného manžela. Minin život se
obrátí vzhůru nohama, když se dozví, že její manžel Babak nespáchal zločin, za který byl odsouzen a popraven. Úřady se za chybu
omluví, vdově slíbí finanční odškodnění a tím pro ně záležitost
končí. Ne tak pro Minu, která kvůli sobě i své malé dcerce zahájí
tichý boj s cynickým systémem...
Vstupné 130 Kč. Přístupné.
sobota 19. března ve 20 hod.

HAUTE COUTURE

film Francie – drama (2022), rež. S. Ohayon, 101 min.

Esther je na konci své kariéry hlavní švadleny módního domu
DIOR. Když se jednoho dne vrací z práce, v metru jí asi dvacetiletá
dívka ukradne kabelku. Místo aby Esther zavolala policii, rozhodne se s Jade pracovat. Všimne si totiž jejího neobyčejného talentu
a vidí v ní svou možnou nástupkyni u Diora.
Vstupné 110 Kč. Přístupné.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 3. března ve 20 hod.

MIMO ZÁKON

film USA, Německo – (1986), rež. J. Jarmusch, 107 min.

Třetí film jednoho z nejvýznamnějších představitelů amerického nezávislého filmu Jima Jarmusche se po čase opět dostává
do českých kin. Nabízí vše, co od nejlepších Jarmuschových
filmů můžete očekávat. Ve vězeňské cele se díky nečekaným
okolnostem setkávají nezaměstnaný dýdžej Zack (Tom Waits),
příležitostný pasák Jack (John Lurie) a excentricky popletený
italský turista Roberto (Roberto Benigni). Jim Jarmusch vzdává
osobitou poctu vězeňským filmům s obdivem paroduje konvence klasických kriminálních příběhů a jejich hrdinů.
čtvrtek 17. března ve 20 hod.

NA CESTĚ

film Írán – (2022), rež. P. Panahi, 93 min.

Debut íránského režiséra Panaha Panahi mistrovsky kombinuje
klasickou roadmovie s tichým, ale naléhavým společenským
poselstvím o zemi, kde svoboda často končí hned za okny auta.
V intimním portrétu jedné rodiny se spojuje humor, naléhavost, nevtíravá tragika a neobyčejně silné i uvěřitelné charaktery. Na první pohled se to zdá jako obyčejný rodinný výlet.
Mrzutý otec má nohu v sádře, starší syn neobratně řídí, mladší
dělá neúnavně rozruch a matka se snaží rozdílné energie vybalancovat. Cesta plná rozmíšek, vtípků a úsměvů má zneklidňující směr, o kterém se dozvídáme jen z drobných náznaků.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program březen 2022
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

BESEDA

KNIŽNÍ SNY KAMILA LHOTÁKA

Kamil Lhoták

r. 5, str. 8 ↑

Výstava reprodukcí knižních ilustrací Kamila Lhotáka je k vidění v provozní době knihovny od 3. 3. 2022 do 4. 5. 2022.
Vernisáž se uskuteční v prostorách knihovny 3. 3. 2022 od
17.00 hod. Na vernisáži přislíbil účast předseda Spolku přátel
Kamila Lhotáka Evžen Škňouřil a Kamil Lhoták ml.
Výstava je součástí sedlčanského projektu Kamil Lhoták – malíř snů. Reprodukce obrazů tohoto autora můžete vidět v sedlčanském muzeu.
64: Kamil Lhoták
1 1949,
Jiří Kolář:
Jeden den prázdnin, Orbis 1949, 1. vydání
1 Jiří Kolář: Jeden den prázdnin, Orbis
1. vydání

Pátek 18. 3. 2022 od 18 hod.

BŘEHY NEJSOU NA DOHLED

– setkání s Jitkou Kosíkovou.
Jitka Kosíková se s námi podělí o své zážitky nejen z mise Lékařů bez hranic, ale také z domácího hospice, který vede.
Jitka Kosíková studovala vysokou školu ošetřovatelství na Napier univerzitě v Edinburghu a management ve zdravotnictví
na Univerzitě Karlově. Od roku 2011 vyjíždí na mise s Lékaři
bez hranic
v Jižním Súdánu, Bangladéši,
b.č.
b.č. (byla v Afghánistánu,
Jordánsku a v Iráku). Na misi na záchranné lodi Bourbon Argos
ve Středozemním moři si vedla deníkové záznamy, na základě
kterých, společně s novinářem Markem Uhlířem, sepsali knihu
Břehy nejsou na dohled. Vzpomínky na misi uprostřed humanitární krize střídají postřehy z práce v pediatrickém týmu mobilního hospice Cesta domů a pasáže z osobního života. Od
roku 2020 vede domácí hospic v Poličce.
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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 března: Kniha se zvířetem v názvu.

PŘEDNÁŠKA (NEJEN) PRO SENIORY

pondělí 14. 3. 2022 od 10.30 hod.

FAKE NEWS A ZDRAVÝ
SELSKÝ ROZUM
Přednáška o fake news, ověřování informací a médiích určená
pro seniory s Jaroslavem Valůchem.
Jaroslav Valůch je vedoucí programu ověřování informací
a mediálního vzdělávání v organizaci Transitions. Dlouhodobě
se věnuje oblasti využívání moderních komunikačních prostředků pro komunikaci s krizí postiženým obyvatelstvem, posilování mediální gramotnosti a prevence násilí a konfliktů.
Program je podpořen z grantu Nadace OSF.

PROMÍTÁNÍ

pátek 25. 3. 2022 od 18 hod.

SVÉBYTNÁ PŮDA

Promítání kanadského dokumentu z roku 2019, který je součástí
festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.
Anotace k filmu: Komunita žijící v subarktické Kanadě na vlastní
kůži denně zažívá, jak těžké může být obstarat nejzákladnější
zemědělské produkty. Přes veškerou náročnost a projevující se
environmentální změny si však chtějí uchovat svou svobodu
a styl života.
Vypěstovat i tu nejméně náročnou plodinu je v zasněžené,
zamrzlé či v nejlepším případě pouze bažinaté půdě odvážná
výzva, nejde však o nemožný úkol. Dokazuje to snímek, který
se vydává mezi jedny z nejhouževnatějších pěstitelů severní
polokoule. Výprava k nejzazší hranici civilizace se ani na krok
nevzdaluje globálním problémům, environmentální krize totiž
začíná ohrožovat i zdejší pečlivě vyzkoušené postupy. Těžce nastolená rovnováha mezi potřebami člověka a přírodou se může
brzy zhroutit.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program březen 2022

PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

Hajánek
Středa 2. 3. 2022 od 17 hod.
Středa 9. 3. 2022 od 17 hod.
Středa 16. 3. 2022 od 17 hod.
Středa 23. 3. 2022 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si budeme číst z knih bratrů
Čapkových.
Pohádková babička
Pátek 4. 3. 2022 od 15 hod.
Knihu Markéty Vítkové Kamil – malíř snů poznáme spolu s Pohádkovou babičkou. Ponoříme se do klučičí fantazie a necháme se jí unášet i v následující Kamilově zasněné výtvarné
dílně, inspirované obrazy Kamila Lhotáka.
Pátek 18. 3. 2022 od 15 hod.
Pohádková babička nám tentokrát představí knihu autorů
Drewa Daywalta a Olivera Jefferse Den, kdy voskovky řekly
dost. V této knize jsou texty a ilustrace propojeny a vtipně
vystihují potíže barevných voskovek. Inspirováni četbou se
následně vnoříme do Voskovkové výtvarné dílny.
Páteční odpoledne
Pátek 11. 3. 2022 od 15 hod.
Velká zelená knihovna
Interaktivní, zábavný, ekologický program s paměťovými hrami, kvízy, hlavolamy a (eko)logickými hádankami.
Ponožková výtvarná dílna, při které vyrobíme ponožkového skřítka ze „starých fuseklí“, se samozřejmě ponese také
v ekologickém duchu. Máte-li své oblíbené „fusekle“ už děravé
a nenositelné, přineste je s sebou a zrecyklujeme je! Rázem
je totiž proměníme ve skřítkového kamaráda!
Pátek 25. 3. 2022 od 15 hod.
Světem obrazů Kamila Lhotáka
Že jsou obrazy nuda? Že nám nic neříkají? Právě naopak! Dá
se s nimi krásně hrát, blbnout a přemýšlet u nich. Přijďte to
zkusit!
Oblíbené malířské téma Kamila Lhotáka byly balóny. My si je
zkusíme vytvořit při Balónové výtvarné dílně.
Píšu, píšeš, píšeme
Pátek 4. 3. 2022 od 13 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žákem 1. stupně základní školy? Chceš se podělit o své zkušenosti a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď!
Pátek 4. 3. 2022 od 17 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žákem 2. stupně základní školy nebo studentem gymnázia,
střední školy nebo učiliště? Chceš se podělit o své zkušenosti
a vyzkoušet „improvizované“ psaní? Neváhej a přijď!
KLÍČÍME (0-3 roky) – Dopolední programy pro rodiny s dětmi
Pondělí 7. 3. 2022 od 10 hod.
To je jízda, to je let
Interaktivní program pro rodiny s menšími dětmi inspirovaný
stejnojmennou knihou Františka Hrubína s ilustracemi Kamila Lhotáka. Ponoříme se do světa motorek, aut, letadel, vlaků, balónů a vzducholodí.

PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

Pondělí 28. 3. 2022 od 10 hod.
Papírové jaro
Jaro je tu! V knihovně rozkvete jarní louka! Výtvarná dílna
pro nejmenší.
Šikovné ruce (9+)
Pátek 11. 3. 2022 od 18 hod.
Šijeme medvídky
Chcete si ušít svého plyšového medvídka? Nevíte jak na to?
Nezoufejte! Přijďte si to zkusit! Kniha plná návodů na ušití
roztomilých plyšáků „Jak si ušít medvídka“ nám pomůže
a poradí.

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: 27.3.2022 od 18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: činnost klubu
přerušena
Klub pro seniory (Mnémé): 2. 3., 16. 3. a 30.3.2022 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): 5. 3. a 19.3.2022 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.

PŘEDNÁŠKA (NEJEN) PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ
středa 30. 3. 2022 od 18. hod.

PROČ NEJDE NAVÁŽIT 15 DEKA NĚHY

– tajemství dobré výchovy dětí do šesti let. Přednáška českého pedagoga a spisovatele PhDr. Marka Hermana.
Obsahem přednášky je co cítí
a o čem přemýšlejí malé děti
do šesti let, jakým způsobem
prožívají a co nejvíce potřebují, vztah maminky a dítěte
jako základní diamant a pilíř
našeho života, rodina jako
prvotní hnízdo, co znamená
Most důvěry a jak souvisí s
Mostem odvahy, jak se ve výchově vyjíždějí dálnice, co znamená Mírný nedostatek, na co
bychom rozhodně neměli při výchově zapomenout a také nejčastější chyby, kterých se dopouštíme v rodinách při výchově
malých dětí. Na závěr účastníky přednášky čeká jedna jediná
věta, ve které najdou všechno, co potřebují k tomu, aby výchovu svých dětí nepokazili.

MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY - program březen 2022
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.

od čtvrtka 3. března

čtvrtek 17. března v 18 hod.

VÝSTAVA

PŘEDNÁŠKA

Městské muzeum Sedlčany
a Spolek přátel Kamila Lhotáka pořádají výstavu

KAMIL LHOTÁK – MALÍŘ SNŮ
Výstava reprodukcí je součástí projektu, na němž se podílely
sedlčanské kulturní instituce a školy. Ilustrační tvorbu Kamila
Lhotáka můžete vidět v sedlčanské knihovně, kde proběhne
také zahájení celého projektu ve čtvrtek 3. března od 17 hodin.
Výstava v muzeu je přístupná od čtvrtka 3. března do neděle
24. dubna 2022.
Vstup zdarma

TOMÁŠ ZOUZAL – "PONĚMČIT,
VYSTĚHOVAT, ZASTŘELIT!"
aneb Jak se u nás žilo před 80 lety

Přednáška historika PhDr.
Tomáše Zouzala vychází
ze stovek dokumentů,
nalezených v českých
a německých archivech,
mluvené slovo bude doprovázeno promítáním
map, fotografií a filmových úryvků.
Vstupné dobrovolné /
cca 90 minut

Kamil Lhoták
3. března – 24. dubna 2022

Městské muzeum Sedlčany
vás srdečně zve na interaktivní přednášku
historika PhDr. Tomáše Zouzala

„PONĚMČIT, VYSTĚHOVAT, ZASTŘELIT!“
a ne b

Jak se u nás žilo před 80 lety
Česká republika si letos připomíná
80 let od heydrichiády, vypálení Lidic
a doby největšího národního ponížení.
Pro naši krajinu je tato doba významná
i tím, že tehdy začalo vysídlování
oblasti mezi Benešovem a Sedlčany.
Pamětníci těchto událostí odcházejí.
Pojďme si společně připomenout,
jak se našim předkům před 80 lety žilo
a jak by Češi dopadli, kdyby Německo
vyhrálo druhou světovou válku.

čtvrtek
17. března
o d 1 8 h o d in
v přednáškovém
sále muzea

www.zouzal.cz/prednasky
www.muzeum-sedlcany.cz

pátek 18. března v 19 hod.
VEČER PŘI SVÍČKÁCH

REPETE

Kapela Repete nabídne večer v rytmu svěží folk-rockové a jiné
hudby. Mezi stěžejní program patří písně od kapely Čechomor
doplněné o oblíbené skladby českých i zahraničních interpretů.
Vstupné 140,- | cca 90 minut + přestávka
Otevřeno:
březen
Út, Čt, Pá: 9-12 | St: 9-12 a 13-16

duben
Út-Pá: 9-12 a 13-16
So: 9-12 | Ne: 13-16

www.muzeum-sedlcany.cz

PŘIPRAVUJEME:
Velikonoční řemeslné dny

– pátek 8. 4. od 9 do 17 hodin
a sobota 9. 4. od 9 do 12 hodin

Výstavu fotografií

Milana Dlouhého a Martina Zemánka: VESNICE
(vernisáž ve čtvrtek 28. dubna od 18 hodin)

večer při svíčkách
pátek 18. března
od 19 hodin
přednáškový sál muzea | vstupné 140 Kč

Akce podléhá aktuálně platným protiepidemickým opatřením.
www.muzeum-sedlcany.cz

HISTORIE

Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové
Kulturní život
Květnu roku 1945 předcházela smutná
kapitola vystěhování města. Nejen rokem
1943, kdy bylo uzavřeno vysídlování, ale
mrazivým a zavátým březnem roku 1939
byl s prvními kroky fašistických vojáků po
sedlčanském náměstí na dlouhou dobu
utlumen kulturní a společenský život
města v nejširším slova smyslu. Je jinde
a zasvěceněji vypsáno, jaké svízele a rizika
museli postupovat ti, kteří chtěli zachránit
kulturní hodnoty, ať již šlo o městské muzeum, o vybavení ochotnického divadla,
o knihovnu či o sokolské loutkové divadlo.
Díky několika jednotlivcům bylo opravdu
mnohé uchráněno a po roce 1945 znova
do města vráceno. Nebylo však možno
vrátit do původního stavu hojnou a bohatou činnost kulturních spolků a zařízení,
protože nebylo možno vymazat z mysli lidí
otřesné zážitky z války, neradostné dojmy
z návratu do vydrancovaných a polozničených domovů. Bylo to snad na začátku
roku 1945, kdy sedlčanský tiskař Staněk
přestěhovaný do Prčice vytiskl a rozeslal
svým dobrým známým něco jako novoroční pozdrav, na němž byla žlutá šipka
s nápisem: Sedlčany. Bylo to jistě odvážné.
A bylo to také symbolické vyjádření nadějí
na blížící se konec války a na návrat domů.
A byl to také na svou dobu kulturní čin,
protože promluvil lidem k srdci i ze srdce.
Protože nejpodstatnější části kulturního

První poválečné silvestrovské oslavy

a společenského života města po válce
jsou samostatně sepsány v kapitolách
o ochotnickém divadle i o tělovýchově, zaznamenává následující výčet jen to, z čeho
se zachovaly písemné materiály anebo to,
co pisatel (J. Souček) sám pamatuje, aniž
by si činil nároků na neomylnost a zejména úplnost.
Je skoro neuvěřitelné, že za necelého
půl roku při všech existenčních starostech po skončení války a návratu domů,
připravil Sokol na závěr roku silvestrovský
program s mimořádným zájmem herců
i veřejnosti, vyhladovělé válečným půstem. Úspěšný byl hlavně proto, že byl
Dr Karešem a Zd. Kratochvílem sepsán
podle skutečných událostí předválečných i
současných Sedlčan, že měl neopakovatel-

nou atmosféru roku 1945. Dokládá to m.
j. i později často opakovaná a zde prvně
uváděna Jiřím Kuthanem „Balada o dívce
a vojáku“. Režii několikrát reprízovaného programu měl Fr. Kroufek, konferoval
E. Rataj a J. Rabas, tance nacvičila L. Stejskalová, klavír K. Rebcová, 28členný orchestr řídil K. Pokorný, k tanci pak hrál
orchestr Fr. Podrázského. Na programu se
podílela i místní vojenská posádka, mimo
hudbu účinkovalo 35 herců a zpěváků.
Tímto prvním večerem byla založena tradice populárních sedlčanských kabaretů,
ať již silvestrovských nebo aprílových, které pak v několika dalších letech vytvářel
tentýž kolektiv autorů i herců.
(pokračování…)

POKLADY Z MUZEJNÍHO ARCHIVU:
OCHOTNICKÉ DIVADLO V SEDLČANECH
Ucelený tematický soubor v archivu
sedlčanského muzea tvoří také materiály
ilustrující historii nejstaršího místního spolku, dnes známého pod názvem Spolek divadelních ochotníků Sedlčany. Ten počítá
svůj věk od první písemné zmínky o ochotnickém představení v Sedlčanech v časopise Květy z 18. listopadu 1841. Máme-li být
přesní, jde o dobu, po jakou má v našem
městě ochotnické divadlo tradici, protože
spolek jako takový vznikl až po vydání spolkového zákona v r. 1867.
V každém případě byli ochotníci aktivní – jen mezi lety 1862–1917 se odehrálo
243 divadelních her – a samozřejmě se také
zúčastňovali všech oslav a společenských
akcí. Během první republiky počet odehraných představení klesl, ovšem hostovali
zde známí herci z předních českých divadel.
V r. 1932 byl jmenován čestným členem
spolku Josef Suk. Poválečná euforie vyjádřená např. zdařilým Silvestrovským kabaretem v r. 1945 neměla dlouhého trvání
– po r. 1948 ztratili ochotníci samostatnost
zařazením pod Závodní klub komunálních
služeb a později pod Dřevařský závod BIOS
a museli svoji činnost značně podřídit ideologii. V r. 1975 přešel spolek pod Kulturní dům Josefa Suka, což znamenalo určité
zlepšení, přinejmenším po stránce většího
počtu zkoušek na jevišti.

Nová éra spolku začala v lednu 1992, kdy
byl zaregistrován a získal právní subjektivitu. Od té doby pravidelně v jarním a v podzimním termínu uvádí nová představení pro
diváky všech věkových kategorií, také hostuje na festivalech a podiích jiných divadel
a navazuje nové kontakty s kolegy z branže.
-pž-

Mezi archiváliemi najdeme bezpočet
upoutávek na zrealizovaná představení, autorské texty i listiny informační až
úřední povahy.

HVĚZDÁRNA / VÝROČÍ OSOBNOSTÍ

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH
Na jaře 1962 první návštěvníci z řad veřejnosti vystoupili pod kopuli hvězdárny,
aby právě nainstalovaným dalekohledem
Zeiss Jena coudé 200/3000 spatřili Slunce
se skvrnami, Měsíc s krátery, mlhoviny na
hranici viditelnosti, poznali podobu jednotlivých planet, navštívili vzdálené hvězdokupy a ještě vzdálenější galaxie. Od těchto
okamžiků nás dělí 60 roků. Hvězdárna stále poskytuje a dalšími dalekohledy s profesionálními kamerami a další technikou
zpřístupňuje a seznamuje nejen s těmito
objekty, ale zprostředkuje sdílení informací
o poznání snad nekonečného prostoru, který nás obklopuje.
Je potěšující, že mnozí návštěvníci patří
mezi ty nejmladší, jenž svými otázkami projevují hlubší zájem. Vůbec nejlepší jsou hromadné návštěvy školní mládeže z okolních
škol. Vždyť není mnoho měst, které zážitky
z bezprostředního dotyku vesmíru mohou
zprostředkovat pro své nejbližší okolí prostřednictvím své hvězdárny.
Na březnové večerní obloze potkáme přímo nad jižním obzorem Orion s dvěma hvězdami, jasným načervenalým Betelgeuzem a
jasným Riglem. Přímo v zenitu září jasná Capella ve Vozkovi a poněkud západněji Aldebaran v Býku. Nejjasnější hvězdou je stále Sirius vlevo od Orionu v souhvězdí Velkého psa

doprovázený podobně jasným Procyonem v
Malém psu. Do tohoto okruhu souhvězdí
ještě patří Blíženci s nápadným Polluxem
a Castorem. Těchto souhvězdí se dotýká pás

Mléčné dráhy, jejíž světlo oceníme při bezměsíční noci.
Na vloženém snímku od Filipa Davídka je
výrazná mlhovina M42 v Orionu, kde v jiné
části nalezneme temnou mlhovinu Koňská
hlava.

POZOROVACÍ PROGRAM
PRO VEŘEJNOST

VÝROČÍ OSOBNOSTÍ
DANIEL SEDLČANSKÝ (*? - † 1613)
440 let od založení rodinné tiskařské dílny
Daniel Sedlčanský nejstarší (často označován
jako Rýmar) pocházel ze Sedlčan. V roce 1582
založil rodinnou tiskařskou dílnu v Praze na
Starém Městě pražském. Roku 1597 dostal
Daniel Sedlčanský nejst. od císaře Rudolfa II.
právo vydávat první české noviny, které dostaly název: „Noviny pořádné celého měsíce
září léta 1597 v Praze“. Z jeho tiskárny vyšla
kniha Bartoloměje Paprockého "Diadochus",
v níž byl mimo jiné zveřejněn Willenbergův
dřevoryt Sedlčan z roku 1602 - první známé vyobrazení města. Pro Sedlčany nechal
s některými jinými měšťany zhotovit bohatě
iluminovaný graduál (tzv. Krčínův kancionál),
který používal místní literátský sbor. Význam
jeho osobnosti je zdůrazněn přítomností jeho
jména na straně tohoto sedlčanského graduálu, kde se nachází zřejmě jediné známé
vyobrazení Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan.

Hvězdárna otevřena každý pátek a sobotu od 20 hod. do 23 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 11. a 12. krátce po první čtvrti (ideální podmínky pro pozorování), 18. a 19.
v úplňku.
Planety – Z planet na večerní obloze pouze Uran vysoko nad západním obzorem.
Merkur, Jupiter a Neptun jsou nepozorovatelné. Venuše s Marsem ráno nad jihovýchodním obzorem. Saturn bude v druhé
polovině měsíce také ráno nad jihovýchodním obzorem.
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

SDRUŽENÍ OBCÍ SEDLČANSKA / TOULAVA, o.p.s.
Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
máme před sebou třetí měsíc letošního roku – březen. Pomalu se nám prodlužují dny, těšíme se na příchod jara,
na první sněženky, na sluníčko, které už začíná mít větší sílu. Pokud jste příznivci starých zvyků, tak právě jeden
z nich by nás mohl inspirovat. Tím zvykem je vynášení Morany. Lidé vynášeli slaměnou postavu v ženských šatech, ta
symbolizovala Smrt a vše, co si lidé spojovali s temnou a dlouhou zimou a chtěli se toho zbavit, aby mohli dál v klidu
a spokojeně žít. I my se můžeme touto tradicí inspirovat třeba k jarnímu úklidu nebo zbavení se všeho starého a nepotřebného
a to nejen v materiální úrovni, ale i na té mentální.
P.S. V kempech již s „velkým úklidem“ začali na konci loňského roku, kdy museli odstranit léta umístěné karavany, včetně jejich
předzahrádek, přístřešků a přesunuli je na předem určené zimoviště (tento přesun nastane vždy po ukončení sezony).

ANALÝZA POTENCIÁLU CESTOVNÍHO RUCHU PRAVÉHO
BŘEHU ORLICKÉ PŘEHRADY V TURISTICKÉ OBLASTI TOULAVA
Sdružení obcí Sedlčanska, ve spolupráci
s turistickou oblastí
Toulava, vypracovalo
v období června až listopadu 2021 Analýzu cestovního ruchu Orlické přehrady na území Toulavy.

nad obcí Solenice, katastry obcí Milešov,
Klučenice, Kostelec nad Vltavou, Jetětice,
Kovářov, Jickovice a Kučeř.
Kromě současného stavu jsme se zaměřili
i na historii, význam vodního díla, rybaření, rekreační plavbu a vodní sporty, kvalitu vody, pěší a cyklo turistiku, ubytovací a
stravovací služby, atraktivity do vzdálenosti
10 km od Vltavy, přístaviště, kotviště, stav
příjezdových komunikací do kempů atd.
Ukázka fotografií z analýzy

Orlická přehrada, která vznikla přehrazením toku Vltavy u Solenic v září 1961, byla
synonymem pro rekreaci před rokem1989
i dodnes na ní řada turistů nedá dopustit.
Značka „Orlík“ je stále živá a kromě tradičních kempů nabízí další možnosti vyžití
a odpočinku v krásné přírodě u vody.
Tento region je pro turistickou oblast
Toulava velice důležitý, proto jsme se rozhodli zmapovat a popsat současný stav
využívání Orlické přehrady z hlediska turistického ruchu (nabídka a kvalita služeb), rekreační lodní dopravy, identifikovat kritická
místa a faktory infrastruktury ve vybraných
oblastech, vyhodnotit atraktivitu a potenciál širší lokality i vybraných míst z pohledu
destinačního cíle. Zmapovali jsme plánované investice, změny související s pandemií
COVID - 19 i výzvu stavebních úřadů k odstranění takzvaných “černých staveb v kempech”. Díky této analýze si můžeme udělat
obrázek o současném stavu a rozhodnout
se, jak a kde region kolem Orlíku rozvíjet
a zlepšovat.
Tento dokument vznikl ve spolupráci se
starosty obcí, majiteli a provozovateli kempů, ubytovacích a stravovacích zařízení,
podnikateli, Povodím Vltavy, a.s. atd. Využili
jsme i dotazníkové šetření. Byla zpracována SWOT analýza, která zhodnocuje silné
a slabé stránky cestovního ruchu na Orlické přehradě. V návrhové části jsou uvedeny některé aktivity, které by mohly sloužit
k dalšímu rozvoji cestovního ruchu v turistické oblasti.
Zmapovali jsme území od Orlické hráze
Těším se na vás v dalším čísle Radnice.

Analýza potenciálu cestovního ruchu Orlické přehrady nám potvrdila spoustu věcí,
které jsou viditelné a hmatatelné již řadu
let. Upadající atraktivita vodní nádrže Orlík
má mnoho příčin. Jednou z hlavních je i kvalita ubytovacích služeb, především v kempech, kvalita stravovacích zařízení, sezónnost, kvalita personálu ve službách, nízké
investice, nedostatek dotační podpory, kvalita vody, časté kolísání hladiny, nedostatečné zázemí a služby pro lodní dopravu atd.
Před 30 lety jsme kvalitu rekreace na vodní
nádrži Orlík mohli porovnávat s kvalitou na
Lipenské přehradě. Vzhledem k významným
zahraničním investicím v této oblasti se Lipensko posunulo úplně někam jinam. Otázkou je, zda tato “masovost” návštěvníků
není také na škodu.
Bylo by dobré zlepšit kvalitu služeb, nabídku
atraktivit na vodní nádrži Orlík, ale ponechat jedinečnost krásné přírody, nepřehlcenost a klid. Spíše se zaměřit na prodloužení
sezóny, trvale udržitelný cestovní ruch, lepší
spolupráci všech aktérů cestovního ruchu,
ale i trvale žijících obyvatel.
Štěpánka Barešová

☺

ŠKOLSTVÍ

NETRADIČNÍ VÝUKA NA 1.ZŠ SEDLČANY
Dva roky intenzivní distanční výuky vyškolily mnohé pedagogy i v oblastech, které jim dříve zůstávaly tak trochu zahalené
tajemstvím.
Také v naší škole obohacujeme výuku novými technickými
prvky. V hodinách na prvním stupni využíváme nové „mazlíky“
– robotíky Blue Boty. Mladší žáci si jejich činnost navolí přímo,
starší ročníky je zvládnou dokonce naprogramovat podle zadání na i-padech. Využíváme je napříč předměty – od matematiky
a výpočetní techniky přes jazyky po pracovní činnosti či prvouku. Informační myšlení žáků rozvíjíme též při práci s ozoboty,
což jsou trošku náročnější kamarádi zmiňovaných robotíků.
Je třeba říci, že žáci s nadšením zkoumají, co roboti dokážou,
a zároveň zkouší, jak zvládnou oni sami ozoboty ovládat.
Učitelé se v rámci projektu Šablony III již poněkolikáté zapojují do tandemové výuky, která není jen o spolupráci mezi pedagogy, ale zvyšuje kvalitu výuky v hodinách. Když jsou ve výuce
přítomni dva učitelé zároveň, můžou si dovolit zařadit činnosti
náročnější na čas i použité pomůcky. Výuku v tandemu jsme využili v hodinách matematiky ve 3. ročníku při seznámení s úlohami z oblasti statistiky a pravděpodobnosti. Vyzkoušeli jsme
si též práci s elektronickými stavebnicemi. Páťáci zkoumali pod
mikroskopem stavbu prasečího oka a přesvědčili se, že čočka
v oku skutečně zvětšuje. Učitelky nejmladších ročníků kromě
seznámení žáků s mikroskopy a lupami v hodinách prvouky využívají tandemovou výuku v rámci čtenářských dílen a zlepšují
tím čtenářskou gramotnost dětí.

Díky Šablonám mohla škola nakoupit další pomůcky, které
využívají všichni učitelé.
Přáli bychom si, aby všechny takto nabyté vědomosti a zkušenosti děti využily v rámci dalšího studia i v běžném životě.
V předjarním období se zaměřujeme při pravidelných besedách a workshopech na předškoláky. 3. března si mohou
rodiče se svými dětmi ve škole společně vyzkoušet některé
předčtenářské a počtářské aktivity i práci s tablety a Blue Boty.
22. března dáme budoucím prvňáčkům možnost k další návštěvě školy při sportovním odpoledni a 7. dubna pro ně uspořádáme Den otevřených dveří. Odpoledne téhož dne proběhne
od 16 hodin beseda s budoucími učitelkami prvních tříd.
Pak už se budeme všichni těšit na zápis do první třídy. Doufejme, že po dvou letech distančního způsobu zápisu se budeme
moci potkat s předškoláky tváří v tvář a dát jim tak příležitost
ukázat budoucím třídním učitelkám, jak se na školu připravují
v mateřských školkách a zda se do první třídy těší.
Vyučující 1.stupně

ŠKOLSTVÍ

V PROPOJCE SE TANČÍ A SOUTĚŽÍ
Jednou z tradičních akcí 2. ZŠ Propojení
je únorový ples, který se v průběhu let stal
důležitou akcí zejména pro žáky devátých
ročníků. Probíhá zde totiž mimo jiné jejich
předtančení, stužkování a sólo pro třídní
učitele. Deváťáci se tak na akci začínají připravovat již několik měsíců předem. Nepříjemnou zprávou tak pro ně jistě bylo to, že
ani v letošním školním roce ples bohužel
neproběhne. Aby jejich snaha nepřišla vniveč, žáci své dovednosti zúročí ve videoklipu, který bude k vidění na stránkách školy
nejpozději v polovině března. Celkem se do
akce zapojilo 24 dětí, které již od října loňského kalendářního roku docházely v brzkých ranních hodinách na pravidelné tréninky. Ke zdokonalení tanečních forem jim
dozajista pomohl i lednový „taneční večer“
s přespáním ve škole. Na diváky ve videoklipu čeká tanec blues a jedno malé překvape-

ní. Chlapci totiž kromě tréninku tanečních
kroků věnovali svůj čas nácviku elegantní
manipulace s deštníkem. Detaily k jejich počinu však neprozradíme – již brzy na webových stránkách školy naleznete „Taneční klip
devátých tříd“. Tak neváhejte a sledujte.
Žáci se plesu letos nedočkali, zato však
zažili po dvou letech návrat jiné tradice –
vědomostních olympiád a jiných soutěží.
Během ledna a února proběhla jejich školní
kola, na výsledky okresních stále čekáme.
Již teď se však můžeme pochlubit výborným
výsledkem Martina Zrůbka v okresním kole
Pythagoriády, z něhož si odvezl první místo
a odměnu v podobě dárkového poukazu.
Na své si dále přišli i milovníci poezie v prvním kole recitační soutěže Carmina.
Ani učitelé však nezůstali pozadu a vzdělávali se v oblastech psychologie – v poslední době pod vedením své kolegyně Kateři-

ny Štemberkové probírali témata spojená
s úzkostmi, depresemi a LGBT komunitou.
V tomto kontextu je vhodné zmínit, že škola
se zapojila do projektu s názvem „Nenech to
být“ (NNTB). Tato webová platforma a mobilní aplikace, fungující jako online schránka
důvěry na školách po celém světě, umožňuje rychlou a anonymní komunikaci mezi
rodiči, žáky a učiteli ohledně problémů ve
školním prostředí. Chceme, aby žáci i rodiče
měli možnost svěřit se s problémy či situacemi, které se týkají bezpečného prostředí
dítěte ve škole. Přes NNTB mohou tedy rodiče či žáci zaslat anonymní upozornění na
problém a pověřené osoby se pak budou
touto situací zabývat. Projekt je zaštítěn
Ministerstvem školství a jeho nadační fond
spolupracuje s organizacemi a influencery
na preventivních aktivitách proti šikaně.
-prop-

JEDEME NA REPUBLIKU!
Florbalový dívčí tým GaSOŠE zaznamenal
fenomenální úspěch.
Ve čtvrtek 27. 1. 2022 se konalo krajské finále středních škol ve florbale, kam
florbalistky GaSOŠE suverénně postoupily
z prvního místa v okrese. Jelikož se tento tým
již v minulosti jednou dostal do kvalifikace
národního kola, dívky i do pražské tělocvičny
v Kobylisích dorazily se smělými ambicemi.
Této soutěže pod názvem Subterra Cup se
účastnily celkem čtyři týmy. Kromě našeho
týmu, ještě GJAK Nové Strašecí, G8 Mladá
Boleslav a SZŠ A VOŠ Příbram. Děvčata jako
již zkušené florbalistky se cítila jako doma.
Okoukly tělocvičnu, soupeře i odměny pro
vítěze. Náš tým hned od začátku působil
klidně, a jak vždy bylo tradicí, namaloval si
srdíčko a číslo dresu na tvář. A pak začala
velká florbalová jízda. Před bránou se hlasitě ozvalo „Hrajeme to srdíčkem!“ Tímto
byl zápas odstartován. První utkání bylo již
proti jednou poražené SZŠ a VOŠ Příbram,
tudíž dívky věděly, do čeho jdou. Nebylo
to jednoduché, ale ze zápasu si odnesly tři
body za výhru.
Blížil se dlouho očekávaný zápas s favorizovanou Mladou Boleslaví, která děvčatům
v minulosti překazila postup do národního
kola. Některé její hráčky hrají i florbalovou
extraligu, zatímco naše dívky trénují jedenkrát týdně. Ale ani to náš tým nezastavilo.
Po opětovném týmovém pokřiku se rozběhl velmi vyhrocený a vyrovnaný zápas.

Zanedlouho naše florbalistky vstřelily první
branku a Mladá Boleslav se dostávala do
úzkých, zkrátka nevěděla, co dělat. Za celé
utkání padly z naší strany celkem čtyři góly,
které nám přinesly již druhé vítězství. V posledním zápase proti Novému Strašecí tým
už nenechal nic náhodě a vyhrál stejným
výsledkem – 4:2.
Po skončení tohoto zápasu následovalo
slavnostní vyhlášení, na které dívky netrpělivě čekaly. Obrana, útok i brankář, všichni
dostali zasloužené medaile a pohár. A co víc,
tým GaSOŠE Sedlčany byl celkově vyhodnocen jako tým, který má nejlepšího týmové-

ho ducha! Díky tomu si získal i své fanoušky,
a to hráčky z týmu SZŠ a VOŠ Příbram. Dalo
by se říci, že děvčata tímto založila svůj vlastní fanclub.
Pod vedením pana učitele a hlavního
trenéra Aleše Pelikána tým dosáhl neuvěřitelného úspěchu. Bez prohry postupuje na
republikové finále společně s Mladou Boleslaví, která si vybojovala druhé postupové
místo za Středočeský kraj.
Děvčatům gratulujeme a doufáme, že
svůj úspěch ještě rozšíří.
A. Sedláčková, studentka septimy,
GaSOŠE Sedlčany

Očkovací centrum vzniklo ve spolupráci
Krajského úřadu Středočeského kraje, města Sedlčany, Kulturního
domu Josefa Suka Sedlčany a nemocnice MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o.
Za necelý rok bylo aplikováno 82 000 dávek vakcíny proti onemocnění
Covid 19 sedlčanské OČM se tak zařadilo na 6. místo (z 30)
v počtu očkovaných ve Středočeském kraji.

Od 15.2.2022 se očkovací místo přesouvá do areálu
nemocnice Sedlčany – poliklinika 1. patro (plicní ambulance)
Město
Sedlčany

INZERCE

kurz
sebeobrany
pro ženy
cílová skupina:
dívky a ženy od 15 let
PRAKTICKÝ KURZ POD VEDENÍM ZKUŠENÉHO
LEKTORA NAUČÍ ŽENY, JAK SI PORADIT
V NEBEZPEČNÝCH SITUACÍCH

Termín: 19. března 2022
od 13 hodin
MÍSTO KONÁNÍ:
SPORTOVNÍ AREÁL SOKOLOVNA, SEDLČANY

nutná registrace:
farova@mesto-sedlcany.cz
ABSOLVOVÁNÍ KURZU NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

kapacita omezena
Kurz zdarma

INZERCE
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Náměstí T.G.Masar

yka - muzika

1. 3. 2022
OBČERSTVENÍ:

koblihy a koláč
ky, škvarková
pomazánka, dom
ácí chléb, plack
y,
jitrnice, káva,
čaj, kakao
svařené víno

Akce se koná za dodržení současných proticovidových opatření.

SEDLČANY
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

