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O Velikonoční neděli 17. dubna se po třech letech opět uskuteční sjezd Mastníka. V průběhu dopoledne
budou k vidění tradiční i netradiční plavidla, která splutí ukončí v Radíči.
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INFO
MĚSÍČNÍK RADNICE
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Městský úřad
Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32,
IČ 243272, místo vydávání Sedlčany,
Doubravice, Hradišťko, Libíň, Oříkov,
Sestrouň, Solopysky, Třebnice, Vítěž,
Zberaz, evidenční číslo MK ČR E 11727,
řídí redakční rada,
sazba Lenka Bučinská,
tiskne firma Van druck Sedlčany.
Vychází 28. den předchozího měsíce
v nákladu 3300 ks.
Distribuci zdarma do každé schránky
zajišťuje Město Sedlčany.
V případě nedodání zpravodaje se
obraťte na Lenku Bučinskou,
tel.: 734 259 387, 318 821 158.

CENÍK INZERCE:
1/4 str. – 2 000 Kč
1/2 str. – 3 500 Kč
celá strana – 5 000 Kč
Jedno opakování sleva 5 %,
více opakování sleva 10 %.
Ceny bez 21 % DPH.
Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce.
Vyřizuje:
Městský úřad Sedlčany,
tel.: 734 259 387, 318 821 158,
bucinska@mesto-sedlcany.cz
Uzávěrka příštího čísla je v pátek 8.4.2022

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
24. únor 2022 se zapíše do historie Evropy černým písmem.
Rozpoutání války na evropském kontinentu Ruskou federací a okupování území Ukrajiny je neomluvitelný krok ruského
agresora pod vedením Vladimíra Putina. Sotva jsme se začali vzpamatovávat z celosvětové pandemie COVID-19, postihla
nás další katastrofa, která bude mít rovněž celosvětový rozsah.
Ekonomické a morální škody budou mít obrovský dopad na
naše životy v dalších letech. Snažme se všichni pomáhat trpící
a krvácející Ukrajině. Bojujeme tak i o naší budoucí bezpečnost.
Dobře si pamatuji na bezmocnost a vztek našich lidí po invazi 21. srpna 1968, kdy nás
okupovala vojska „spřátelených armád Varšavské smlouvy“ pod vedením tehdejšího Sovětského svazu. Podpořme ukrajinský národ v boji za svobodu a mějme na paměti dlouhých 21 let naší nesvobody.
Ing. Miroslav Hölzel
Děkuji, že pomáháte.
starosta města

VESELÉ VELIKONOCE
všem spoluobčanům příjemné
prožití svátků velikonočních,
hodně sluníčka,
barevné kraslice
a krásné jaro.

LOUČENÍ s KAMILEM

sobota 23. dubna 14-17 hodin, náměstí T. G. Masaryka
V sobotu 23. dubna od 14 hod. se na náměstí T. G. Masaryka
uskuteční závěrečná akce projektu Kamil Lhoták – malíř snů.
Program:
- vyhlášení vítěze výtvarné přehlídky tvorby žáků sedlčanských škol
- výuka dopravní výchovy pro děti hrou – omalovánky, výukové materiály, dopravní
značky
- soutěž pro děti Buď jako Eliška – znalost o Elišce Junkové
(šikovnost, postřeh, odvaha, chytrost)
- prohlídka výstavy obrazů Kamila Lhotáka v muzeu
Dobová historická vozidla představí Veterán klub
Sedlčany, na programu spolupracuje Autoklub ČR.
Hudba a občerstvení zajištěno.
Za pořadatele akce zve Městská knihovna Sedlčany a Městské muzeum Sedlčany

USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 81/2018-2022 ZE DNE 16. ÚNORA 2022
Rada města Sedlčany na tomto zasedání
přijala soubor celkem 17 specifických usnesení, a to v následném členění jednotlivých
výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady města Sedlčany ze dne 9. února 2022
(RM č. 80/2018-2022) a doplňující zprávu
o plnění úkolů průběžných (RM 811368/2018-2022);
informaci Městského muzea Sedlčany,
které s odvoláním se na jednání „Kulturní
komise“ města Sedlčany, hodlá ve spolupráci se Základní uměleckou školou Sedlčany,
spolkem Našlose Sedlčany a G a SOŠE Sedlčany, uspořádat v prostoru hlavního náměstí
T. G. Masaryka, Sedlčany, akci s názvem „Sedlčanský masopust 2022“, a to v úterý dne
1. března 2022 v čase od 14:00 hod. do 17:00
hod. V souladu s ust. čl. 7 odst. 2) písm. a)
obecně závazné vyhlášky města Sedlčany
č. 5/2019, kterou se stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství, se
tato akce osvobozuje od místního poplatku
(v souboru výroků usnesení RM 811380/2018-2022).
Rada města Sedlčany stanovila:
termín pro svolání 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební
období 2018 – 2022 na pondělí dne 7. března 2022 v čase od 17:00 hod. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se uskuteční v objektu Kulturního domu Josefa Suka
Sedlčany (RM 81-1369/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit:
a projednat navržený Program jednání
19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro toto volební období (2018
– 2022), které se bude konat v pondělí dne
7. března 2022 v čase od 17:00 hod. ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka
Sedlčany (RM 81-1370/2018-2022);
navrhované Rozpočtové opatření č. 1 /
2022, a to v plném rozsahu všech aktuálních
a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je návrh na zvýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2022
o částku 23 557,0 tis. Kč a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 o částku
22 057,0 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě činí celkem 209 672,0 tis. Kč. Výdaje činí
celkem 208 172,0 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do již dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2022

▪
▪

▪

▪

▪

je přebytkový částkou + 1 500,0 tis. Kč (RM
81-1371/2018-2022);
návrh redukce zastavitelných ploch uvedených v příslušné dokumentaci k návrhu
Změny č. 2 ÚP města Sedlčany (Tabulka
č. 1) a dále znázorněných zákresem v grafické části dokumentace na mapových podkladech, které tvoří společně nedílnou přílohu
k tomuto usnesení (RM 81-1372/2018-2022);
prodej pozemků parc. č. 946/29, druhem pozemku orná půda, o výměře 497 m2
a parc. č. 948/7, druhem pozemku ostatní
plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 12 m2, který byl oddělen
z původního pozemku parc. č. 948/7, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem
využití ostatní komunikace, vše v k. ú. a obci
Sedlčany (vizte geometrický plán č. 286112/2022), které jsou ve vlastnictví města
Sedlčany, a to žadatelům, za jednotkovou
cenu 300,00 Kč/m2 dle znaleckého posudku
č. 4741 – 16/2022, tj. za celkovou kupní cenu
ve výši 152.700,00 Kč, s tím, že strana kupující zároveň uhradí náklady na vyhotovení
znaleckého posudku a geometrického plánu
(RM 81-1376/2018-2022);
prodej pozemku parc. č. 226/2, druhem
pozemku trvalý travní porost, způsobem
ochrany ZPF, o výměře 111 m2 a pozemku
parc. č. 334, druhem pozemku ostatní plocha,
způsobem využití neplodná půda, o výměře
79 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, které jsou ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadatelce za jednotkovou cenu 75,00 Kč/m2, tj. za
celkovou kupní cenu 14.250,00 Kč (v souboru
výroků usnesení RM 81-1377/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila Městskému
úřadu Sedlčany, Odboru majetku:
v návaznosti na přijaté usnesení zn. RM
80-/2018-2022 ze dne 26. ledna 2022
v předmětu žádosti o prodej části (o výměře
cca 117 m2) pozemku parc. č. 321/8, druhem
pozemku ostatní plocha, způsobem využití
ostatní komunikace, v k. ú. Libíň, obec Sedlčany, a to ve prospěch dalšího administrativního postupu a právního procesu realizace
zájmové části pozemku, vyhotovit potřebný
geometrický plán, kterým bude požadovaná
část pozemku oddělena a dále záměr prodeje geometrickým plánem vymezené části
pozemku řádně zveřejnit na úřední desce
Městského úřadu Sedlčany, a poté předložit
k projednání v Radě města Sedlčany, která
případně doporučí schválit Zastupitelstvu
města Sedlčany přímý prodej pozemku do

▪

▪

▪

▪

vlastnictví žadatelů (RM 81-1373/20182022);
zajistit vyhotovení potřebného geometrického plánu, kterým bude požadovaná
část pozemku (jedná se cca o 71 m2) parc.
č. 1345/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace
v k. ú. a obci Sedlčany, oddělena, a dále záměr prodeje řádně zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, a poté případ
postoupit k projednání v Radě města Sedlčany, která případně doporučí Zastupitelstvu
města Sedlčany prodej ke schválení (RM 811374/2018-2022);
zajistit vyhotovení geometrického plánu,
kterým bude požadovaná část pozemku (jedná se cca o výměru 309 m2) parc. č. 2485,
druhem pozemku ostatní plocha, způsobem
využití ostatní komunikace, v k. ú. a obci
Sedlčany, oddělena. Dále pak zajistit vyhotovení znaleckého posudku a následné řádné
zveřejnění záměru prodeje na úřední desce
Městského úřadu Sedlčany a rovněž zajistit
následné projednání návrhu v Radě města
Sedlčany, která případně doporučí záměr realizace pozemku Zastupitelstvu města Sedlčany ke schválení přímým prodejem do vlastnictví žadatele (RM 81-1375/2018-2022);
záměr prodeje pozemku parc. č. 226/2,
druhem pozemku trvalý travní porost, způsobem ochrany ZPF, o výměře 111 m2 a pozemku parc. č. 334, druhem pozemku ostatní
plocha, způsobem využití neplodná půda,
o výměře 79 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec
Sedlčany, zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 81-1377/2018-2022);
aby s žadatelkou, byla uzavřena příslušná
Dohoda o ukončení platnosti smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání, tj. zubní
ordinace spolu s čekárnou a také sociálním
zařízením v objektu bývalé Polikliniky Sedlčany č. p. 159 v ulici Tyršova (v souboru výroků
usnesení RM 81-1381/2018-2022);
zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr města Sedlčany (adresný
záměr na základě žádosti), týkající se pronájmu nebytových prostor – prostory sloužící k podnikání, které se nacházejí v budově
Sedlčany, Tyršova č. p. 159 (bývalá Poliklinika
Sedlčany) o celkové výměře 41,50 m2, tj. ordinace, dvě čekárny, poměrná část chodby
a soc. zařízení), a to za účelem poskytování
zdravotnických služeb – zubní ordinace (RM
81-1382/2018-2022);

▪

▪

▪

▪

▪
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▪ zveřejnit adresný záměr pronájmu (zábo-

ru) veřejné zeleně na pozemku parc. č. 162/2
k. ú. a obec Sedlčany, na náměstí T. G. Masaryka (část záhonu zeleně s žulovými obrubami při chodníku naproti provozovně kavárny
Káva svět umístěné v objektu Sedlčany č. p.
28) s danými parametry (v souboru výroků
usnesení RM 81-1383/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila Městskému
úřadu Sedlčany, Odboru výstavby a územního plánování:
oslovit výzvou nejméně tři vybrané firmy,
a to za účelem podání cenové nabídky na
zpracování Odborného posudku Územního
systému ekologické stability (lokálního biocentra LBC4); (v souboru výroků usnesení
RM 81-1384/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 22. prosince
2014, dle které město Sedlčany jako půjčitel
přenechává Městské knihovně Sedlčany, příspěvkové organizaci města, jako vypůjčiteli,
nebytové prostory nacházející se v přízemí
a I. patře administrativní budovy na adrese

▪

▪

Sedlčany, ulice Kapitána Jaroše č. p. 482,
264 01 Sedlčany. Předmětem Dodatku č. 2
je změna čl. IV citované Smlouvy o výpůjčce
nebytových prostor, tj. změna výše záloh za
dodávku elektrické energie, za dodávku tepla, dále vodné a stočné (RM 81-1378/20182022);
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě, č. smlouvy 2021/100 ze dne
30. září 2021, dle které město Sedlčany jako
budoucí povinný umožní společnosti Telco Infrastructure, s. r. o., jako budoucímu
oprávněnému, zřídit, umístit, provozovat,
udržovat a opravovat podzemní kabelové
vedení v rámci výstavby optického telekomunikačního vedení. Předmětem Dodatku
č. 1 je změna čl. II a čl. VI, tj. doplnění trasy
z důvodu připojení dalších objektů a úprava
trasy s ohledem na věcné překážky městské
zeleně (RM 81-1379/2018-2022);
v souladu s žádostí uživatelky nebytových
prostor o ukončení platnosti Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne
30. června 2011, podle které užívá za úče-

▪

▪

lem poskytování zdravotnických služeb zubní
ordinaci spolu s čekárnou a také sociálním
zařízením v objektu bývalé Polikliniky Sedlčany, Tyršova č. p. 159, ukončit smluvní vztah
dohodou ke dni 31. března 2022 (v souboru
výroků usnesení RM 81-1381/2018-2022);
předložený záměr rozsahu záboru veřejného prostranství zeleně (č. j.: MU-S/
OM/3535/2022) na pozemku parc. č. 162/2
k. ú. a obec Sedlčany, na náměstí T. G. Masaryka (část záhonu zeleně s žulovými obrubami při chodníku naproti provozovně kavárny Káva svět umístěné v objektu Sedlčany
č. p. 28), a to za podmínky, že předzahrádka
bude vyhotovena v souladu s tzv. Manuálem
pro umísťování a provedení restauračních
předzahrádek na náměstí T. G. Masaryka,
Sedlčany a za předpokladu předchozího
uzavření Smlouvy o nájmu veřejného prostranství mezi žadatelem, resp. investorem VLTAVA INVEST, a. s., se sídlem Praha,
Randova 3205/2, 150 00 Praha 5, Smíchov;
IČ 27098613 a vlastníkem, tj. městem Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 811383/2018-2022).

▪

INFORMACE O VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH
Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČANY ZE DNE 7. BŘEZNA 2022
Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor celkem patnácti usnesení, resp. specifických souborů rozhodnutí, a to v následném členění:
Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na
vědomí:
předanou zprávu o kontrole plnění usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města
Sedlčany, které se konalo dne 13. prosince
2021, předloženou a okomentovanou panem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, s aktuálními údaji plnění, a to v plném rozsahu, bez připomínek
(usnesení 279/2018-2022);
zprávu předloženou panem Mgr. Zdeňkem
Šimečkem, místostarostou města Sedlčany,
o jednání a činnosti Rady města Sedlčany
za uplynulé období v intervalu dní 14. prosince 2021 až 7. března 2022, ve kterém se
v termínu, a to 22. prosince 2021, dále pak
12. ledna, 26. ledna, 9. února a 16. února
2022, konala řádná zasedání tohoto orgánu
města Sedlčany (usnesení 280/2018-2022);

▪

▪

▪

přednesené informace o výsledcích
hospodaření města Sedlčany za rok 2021
(ve skladbě „Příjmy“; „Výdaje“). Příjmy
dosáhly ve sledovaném rozpočtovém období roku 2021 celkové výše 211 678,38
tis. Kč (100,82 %) a výdaje celkové výše
182 521,15 tis. Kč (94,13 %). Rozpočet
města Sedlčany za rok 2021 byl uzavřen
jako přebytkový v částce 29 157,23 tis. Kč
(usnesení 281/2018-2022);
Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany za rok
2021 (usnesení 292/2018-2022);
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany za rok
2021 (usnesení 293/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany odsoudilo:
jednostranný akt neodpovědné vojenské agrese ze strany Ruské federace vůči
občanům a teritoriu Ukrajiny (v souboru
výroků usnesení 282/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo:

▪
▪
▪

▪

humanitární pomoc Ukrajině z prostředků rezerv rozpočtu města Sedlčany na rok 2022, formou finančního daru
postoupeného na podporu charitativního projektu Pomoc Ukrajině, za účelem
využití daru pro „SOS Ukrajina“ na rychlou pomoc ve prospěch neziskové organizace Člověk v tísni, a to ve výši 100 tis.
Kč. Prostředky budou poukázány bezhotovostně na účet tohoto subjektu č. ú.:
93209320/0300, vedeného u Československé obchodní banky (v souboru výroků usnesení 282/2018-2022);
Rozpočtové opatření č. 1 / 2022, a to
v plném rozsahu všech aktuálních a navržených rozpočtových změn. Předmětem
tohoto opatření je zvýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 o částku
23 557,0 tis. Kč a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 o částku
22 157,0 tis. Kč. Příjmy po provedené
úpravě činí celkem 209 672,0 tis. Kč. Výdaje činí celkem 208 272,0 tis. Kč. Rozpo-

▪
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INFORMACE O VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH
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čet po započítání tohoto opatření, do již
dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2022, je přebytkový částkou +
1 400,0 tis. Kč (usnesení 283/2018-2022);
v rámci zpracování návrhu Změny č. 2
ÚP města Sedlčany redukci zastavitelných
ploch uvedených v Příloze tohoto výroku
usnesení (Tabulka č. 1) a znázorněných
zákresem v grafické části plánovací dokumentace na mapových podkladech, které
tvoří společně s Tabulkou č. 1 nedílnou
součást k tomuto usnesení (usnesení
284/2018-2022);
směnu pozemků realizovanou mezi
městem Sedlčany a Českou republikou,
Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
3 – Žižkov, s tím, že město Sedlčany převede do vlastnictví ČR, Státního pozemkového úřadu pozemek parc. č. 2922/4,
druhem pozemku trvalý travní porost,
způsob ochrany ZPF, o výměře 75 m2
v k. ú. a obci Sedlčany a ČR, Státní pozemkový úřad, převede na město Sedlčany pozemek parc. č. 685/2, druhem pozemku
ostatní plocha, způsobem využití ostatní
komunikace, o výměře 37 m2, v k. ú. Libíň,
obec Sedlčany. Rozdíl v cenách směňovaných pozemků bude finančně vyrovnán za
cenu stanovenou znaleckým posudkem
(v souboru výroků usnesení 286/20182022);
prodej pozemku parc. č. 745/7, dru-
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▪

hem 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, obci 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 287/20182022);
prodej pozemku parc. č. 745/6, druhem
pozemku ostatní plocha, způsobem využití
ostatní komunikace o výměře 24 m2, který
byl oddělen z původního pozemku parc. č.
745/1, druhem pozemku ostatní plocha,
způsobem využití ostatní komunikace,
vše v k. ú. Třebnice, obci Sedlčany (vizte
geometrický plán č. 335-196/2021), který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to
žadatelce, za jednotkovou cenu 75,00 Kč/
m2, tj. za celkovou kupní cenu 1 800,00
Kč (v souboru výroků usnesení 288/20182022);
směnu pozemků mezi městem Sedlčany a třemi spoluvlastníky (každý podíl
id. 1/3), s tím, že město Sedlčany převede
na podílové spoluvlastníky pozemek parc.
č. 2933/1, druhem pozemku trvalý travní
porost, o nové výměře 375 m2 (pozemek
parc. č. 2933/1 o původní výměře 460 m2)
v k. ú. a obci Sedlčany a podílo-
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ví spoluvlastníci převedou na město Sedlčany pozemky, tj. díl označený
„a“ o výměře 401 m2, oddělený z původního pozemku parc. č. 2936, díl
označený „b“ o výměře 27 m2, oddělený z původního pozemku parc. č. 2935
a díl označený „c“ o výměře 2 m2 , oddělený
z původního pozemku parc. č. 2933/2,
vše v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2816-13/2021). Rozdíl
ve směňovaných pozemcích, který činí
výměru 55 m2, bude finančně vyrovnán
za jednotkovou cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 250,00 Kč/m2,
tzn., že město Sedlčany uhradí uvedeným
podílovým spoluvlastníkům celkovou
částku 13 750,00 Kč (každý obdrží podíl id. 1/3); (v souboru výroků usnesení
289/2018-2022);
prodej pozemků parc. č. 946/29, druhem pozemku orná půda, o výměře 497
m2 a parc. č. 948/7, druhem pozemku
ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 12 m2, vše
v k. ú. a obci Sedlčany, které jsou ve
vlastnictví města Sedlčany, a to manželům, oba trvale bytem Sedlčany,
za jednotkovou cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 300,00 Kč/m2, tj.
za celkovou kupní cenu 152 700,00 Kč
(v souboru výroků usnesení 290/20182022);
převod vlastnického práva (vydržení) nově odděleného pozemku parc.
č. 948/8, druhem pozemku ostatní
plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 22 m2, který byl
oddělen z pozemku parc. č. 948/7,
druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace,
v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický
plán č. 2861-12), který je ve vlastnictví
města Sedlčany, a to žadatelům, manželům, trvale bytem Sedlčany (v souboru
výroků usnesení 291/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany neschválilo:
bezúplatný převod pozemků (přijetí
daru) parc. č. 3012/89 a parc. č. 3012/98
v k. ú. a obci Sedlčany a přijetí účelově
vázaného finančního daru ve výši jeden
milion korun českých ze strany vlastníka uvedených pozemků, a to za účelem
podpory a závazku výstavby místní (příjezdové) komunikace na výše uvedených
pozemcích (usnesení 285/2018-2022).
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USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 82/2018-2022 ZE DNE 9. BŘEZNA 2022
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 16 specifických
usnesení, a to v následném členění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
zprávu o plnění úkolů vyplývajících
z jednání Rady města Sedlčany ze dne
16. února 2022 (RM č. 81/2018-2022)
a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 82-1385/2018-2022);
Výroční zprávu za rok 2021 o činnosti
a plnění zadaných úkolů spojených se správou majetku města Sedlčany, který tvoří
komplex veřejných sportovních areálů
a zařízení, přednesenou spolu s vybranými hospodářskými a dalšími statistickými
ukazateli, údaji a výkony panem Pavlem
Bednářem, ředitelem příspěvkové organizace města Sedlčany Sportovní areály
Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM
82-1386/2018-2022);
zprávu o výsledcích hospodaření příspěvkové organizace Sportovní areály
Sedlčany za rok 2021 spolu s vyhodnoce-
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ním hospodaření subjektu podle rozpočtu (v souboru výroků usnesení RM 821386/2018-2022);
aktualizaci pasportu a evidence prvků
Metropolitního monitorovacího kamerového systému města Sedlčany k datu údajů
aktuálních ke dni 7. března 2022, a to jako
významného prvku prevence kriminality
a bezpečnosti v prostředí městské zástavby Sedlčany (RM 82-1389/2018-2022);
základní a inspirativní dokument ve věci
„Snižování energetické náročnosti a uhlíkové stopy v prostředí města Sedlčany“, který
vypracoval a na jednání okomentoval pan
Václav Pištěk (RM 82-1390/2018-2022);
nově sestavený Pracovní řád Městské
policie Sedlčany, vydaný panem Ing. Miroslavem Hölzelem, starostou města Sedlčany, s platností od 1. ledna 2022 (RM 821398/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit:
prodej pozemku parc. č. 1175/2, druhem pozemku zastavěná plocha o výměře
6 m2 a pozemku parc.
č. 1175/3, druhem
pozemku ostatní plocha, způsobem využiVážení rodiče, zveme vás s dětmi na
tí jiná plocha o výměře 16 m2, vše v k. ú.
a obci Sedlčany, a to
MATEŘSKÉ ŠKOLY do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce,
a. s., se sídlem Děčín
SEDLČANY
IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02
Děčín, za jednotkovou
cenu 500,00 Kč/m2,
který se bude konat na pracovištích:
tj. celkem 22 m2 za
Sokolovská 580 (u Rodinného centra „Petrklíč“) celkovou kupní cenu
11 000,00 Kč (v souboÚterý 19. 4. 2022 Třída Hvězdiček
ru výroků usnesení RM
Na Severním sídlišti 740 (u Kulturního domu) 82-1387/2018-2022).
Rada města Sedlčany
Středa 20. 4. 2022 Třída Sluníček
uložila:
Městskému úřadu
Šafaříkova 1070 (za Městským úřadem)
Sedlčany, Odboru maČtvrtek 21. 4. 2022 Třída Zajíčků
jetku, záměr přímého prodeje pozemku
parc. č. 1175/2, druSeznámíme vás s prostředím pracoviště
hem pozemku zastaa podáme informace o zápisu
věná plocha, o výměře
na školní rok 2022/2023
6 m2 a pozemku
parc.
č.
1175/3,
Srdečně Vás zve kolektiv MŠ Sedlčany.
druhem
pozemku
ostatní plocha, způ-
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
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sobem
využití
jiná
plocha,
o výměře 16 m2, vše v k. ú. a obci Sedlčany, řádně zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany (v souboru výroků
usnesení RM 82-1387/2018-2022);
správci komunikací (Sedlčanské technické služby, s. r. o.) předložit cenovou
nabídku na požadovaný rozsah a kvalitu
obnovy povrchů chodníků v prostředí sídliště Sedlčany, Za Nemocnicí (č. j.: MÚ-S/ST
3367/2022); (v souboru výroků usnesení
RM 82-1397/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
uzavření „Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IV-12-6027282,
Sedlčany, Tyršova – NN, TS – p. č. 133-137“,
mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín,
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02
Děčín, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž předmětem je
zřízení věcného břemene na pozemcích ve
vlastnictví města parc. č. 103/54, parc. č.
146/1, parc. č. 176/1, parc. č. 176/2, parc.
č. 176/4, parc. č. 176/6, parc. č. 176/8,
parc. č. 1639/1 a parc. č. 1639/4, vše v k.
ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení,
provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN,
kabelové vedení VN, trubka HDPE, včetně
trafostanice. Věcné břemeno se zřizuje za
jednorázovou náhradu ve výši 75 207,00 Kč
bez DPH, a to v návaznosti na uzavřenou
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu ze dne 23. února 2021 (RM 821388/2018-2022);
uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o dotaci /
příspěvku na poskytování sociální služby na
rok 2022 (včetně přílohy), ev. č. poskytovatele S- 0599/SOC/2022, jejímž předmětem
je poskytnutí příjemci částečné účelové
neinvestiční dotace ve výši 233 300,00 Kč
ze zdrojů poskytovatele, Středočeského
kraje, se sídlem Zborovská č. p. 11, 150 21
Praha 5; IČ 70891095, a to pro účely výkonu služby obecného hospodářského zájmu
na poskytování sociálních služeb prostřednictvím Pečovatelské služby Sedlčany (RM
82-1391/2018-2022);
Smlouvu o úpravě vzájemných práv
a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů, uzavíranou podle ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.,
jejímž předmětem je úprava vzájemných
práv a povinností obou smluvních stran
v souvislosti se zajištěním plynulého a bez-
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pečného provozu jejich vodovodů, které
jsou vzájemně propojeny a společně tvoří
provozně související soubor staveb a zařízení. Smlouva je uzavírána mezi městem
Sedlčany, se sídlem Sedlčany, náměstí
T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany; IČ 00243272 a obcí Dublovice, se sídlem Dublovice č. p. 33, 262 51 Dublovice;
IČ 00242195, a to za dalších podmínek
v předmětné Smlouvě uvedených (RM 821392/2018-2022);
objednat soubor specifikovaných činností na akci „Modernizace Čistírny odpadních vod Sedlčany“, tj. poradenství při
přípravě projektu zejména ve vztahu k dotačním podmínkám v rámci přípravné fáze
projektu, provedení rešerše potenciálně
možných podpůrných finančních zdrojů,
vyhodnocení reálných možností podpory a účast při jednáních Rady města Sedlčany nebo Zastupitelstva města Sedlčany
k problematice vedených, a to při akceptaci části nabídky subjektu Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. se sídlem

Praha, Nábřežní č. p. 4, 150 00 Praha 5;
IČ 47116901; za cenu 35 000,00 Kč bez DPH
(RM 82-1393/2018-2022);
realizaci projektu „Modernizace věžních
hodin“ umístěných na objektu Městského
muzea Sedlčany, a to s akceptací předložené cenové nabídky ve výši 83 180,24 Kč
včetně DPH od subjektu L. Hainz, spol.
s r. o., se sídlem Lysá nad Labem, Poděbradova č. p. 1708, 289 22 Lysá nad Labem;
IČ 49354965 (RM 82-1394/2018-2022);
vzdání se práva a prominutí dluhu pro
případ návrhu na zastavení vymáhání bagatelních pohledávek města Sedlčany,
jejichž specifikace je uvedena v příloze
k tomuto usnesení (tabulkový přehled)
v celkové hodnotě jistiny 59 100,00 Kč (jednotlivé pohledávky do 1 500,00 Kč jistiny),
které byly vyhodnoceny jako dlouhodobě
nedobytné a další nakládání s nimi nehospodárné, a to s ohledem na předpokládané náklady spojené s jejich dalším vymáháním, zjišťovacím řízením a evidencí,
vše v souladu s příslušným ustanovením
zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
(ustanovení § 102)
a na základě stado Mateřské školy Sedlčany
noviska paní Mgr.
Ředitelství Mateřské školy Sedlčany vyhlašuje zápis dětí
Moniky
Drábkové,
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.
právní
zástupkyně
Zápis do Mateřské školy Sedlčany se bude v letošním roce konat
společně pro všechna pracoviště v kanceláři ředitelky školy na pra- města Sedlčany, ze dne
8. února 2022, sdělecovišti MŠ Šafaříkova – provozní vchod od zadní strany budovy
Vltavan Sport Sedlčany.
ní Exekutorského úřadu Plzeň - město, se
Úterý 3. 5. 2022 od 10 do 12 hodin a od 13 do 15 hod
sídlem Dominikánská
Středa 4. 5. 2022 od 10 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin
č. p. 8, 301 00 Plzeň,
Čtvrtek 5. 5. 2022 od 10 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin ze dne 3. února 2022
Další podrobné informace o přijímacím řízení budou zveřejněny a zejména s ohledem
na webových stránkách Mateřské školy Sedlčany http://www. na novelu zákona
ms-sedlcany.cz/ (na úvodní stránce MŠ Sedlčany v sekci „zápis“).
č. 286/2021 Sb., „exeZde si také můžete stáhnout formulář žádosti o přijetí nebo si
jej vyžádat v kanceláři u vedoucí školní jídelny na pracovišti MŠ kučního řádu“ a proŠafaříkova 1070 (provozní vchod od zadní strany budovy Vltavan vedené vyhodnocení
Sport Sedlčany).
případů (v souboru
K zápisu se s dítětem dostaví jeden z rodičů nebo jiný zákonný výroků usnesení RM
zástupce a přinese s sebou řádně vyplněnou žádost o přijetí po- 82-1395/2018-2022);
tvrzenou od lékaře, rodný list dítěte a občanský průkaz.
s ohledem na
Ve výjimečných případech lze žádost poslat doporučeně poštou,
kapacity
datovou schránkou nebo emailem s ověřeným elektronickým rozložení
podpisem.
Městského
úřadu
O případné distanční formě zápisu bude rozhodnuto dle aktuál- Sedlčany a zejména
ních epidemiologických opatření. Sledujte prosím informace na
předpokládané powebových stránkách školy.
žadavky
snoubenců
Bc. Milena Říčařová
Ředitelka školy aktualizaci dříve přijatého usnesení zn.
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RM 71-1227/2018-2022, kterým na návrh
Městského úřadu Sedlčany, Odboru vnitřních věcí, je doplněn a aktualizován Kalendář oddacích dnů na rok 2022, ve kterých
bude zajištěna služba oddávajících a v jehož časových limitech bude správním orgánem závazně rozhodováno. Přílohou tohoto usnesení je projednaný a aktualizovaný
vlastní dokument, kterým se rozšiřují v období měsíců květen – září 2022 oddací dny
o pondělí – čtvrtek, přičemž časové rozmezí sňatečných obřadů v pracovní dny zůstává shodné, tj. od 10:00 do 14:00 hod. (RM
82-1396/2018-2022);
zařadit do „Programu obnovy povrchů
místních komunikací (chodníků) pro rok
2022“ opravu povrchů chodníků v prostředí sídliště Sedlčany, Za Nemocnicí (v souboru výroků usnesení RM 82-1397/20182022);
v souladu s usnesením RM
73-1263/2018-2022 a na základě souboru 6 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 daru je osoba splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu
zmírnění dopadu poplatkové povinnosti
za komunální odpad. Dar bude vyplacen na
základě uzavřených Darovacích smluv (RM
82-1400/2018-2022).
Rada města Sedlčany pověřila:
výkonem rozhodnutí vzdání se práva a prominutí dluhu pro případ návrhu
na zastavení vymáhání bagatelních pohledávek města Sedlčany, jejichž specifikace
je uvedena v příloze k tomuto usnesení
(tabulkový přehled), a to po obdržení pravomocného usnesení o zastavení exekučního řízení, Městský úřad Sedlčany, Odbor
ekonomický, Úsek finanční účtárny a pohledávek (v souboru výroků usnesení RM 821395/2018-2022).
Rada města Sedlčany zamítla:
nabídku na pořízení a provozování
místní „Městské meteorologické stanice Sedlčany“ od podnikajícího subjektu
v rámci projektu Počasí Česká Sibiř, celkem
za pořizovací cenu 35 000,00 Kč včetně DPH
a měsíční poplatek za vybrané služby, vyjma
revize a kalibrace zařízení, v částce 4 000,00
Kč / měsíc (RM 82-1399/2018-2022).

▪

▪

▪

▪

RŮZNÉ

VÝROČÍ OSOBNOSTÍ
STANISLAV LANGER
(*20. dubna 1887 - † 9. srpna 1967)
Narodil se jako Stanislav Lang v Zahrádce u Petrovic. Vystudoval
Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a vysokou školu divadelní,
zřízenou při německém divadle v Berlíně, kde byl v roce 1926 promován na doktora filosofie.
Jeho velkou vášní bylo divadlo - působil jako herec, režisér a divadelní ředitel. Byl zakladatelem a majitelem Tylova divadla v Nuslích
(dnes divadlo Na Fidlovačce), poté působil na různých divadelních
scénách v Českých Budějovicích, Kladně, Olomouci, Plzni, Liberci,
Ostravě i Praze. Autor překladů a odborných publikací, v letech
1950-51 působil jako profesor na Státní konzervatoři v Bratislavě.
Spolupracoval s filmem, rozhlasem a televizí. Za celou svoji téměř
padesátiletou kariéru ztvárnil Stanislav Langer přes pětadvacet filmových rolí, které si připravoval s pečlivostí sobě vlastní. Dr. Stanislav Langer, vlastním jménem Stanislav Lang, zemřel 9. srpna 1967
v Praze ve věku osmdesáti let.

Stanislav Langer (uprostřed)

ANTONÍN KRATOCHVÍL
(*16. dubna 1890 – † 30. dubna 1967)
Koncem měsíce dubna si připomínáme 55. výročí úmrtí
pedagoga, vlastivědného pracovníka, správce městského
muzea a městského kronikáře
Antonína Kratochvíla.
Antonín Kratochvíl pocházel
z Rudoltic u Vrchotových Janovic, navštěvoval gymnázium v Benešově a učitelský
ústav do Soběslavi. První
učitelské zkušenosti získal na
školách v našem regionu- působil ve Svatém Janě, Počepicích, Krásné Hoře a po první
světové válce trvale na měšťanské škole v Sedlčanech.
Antonín Kratochvíl také výrazně působil ve veřejném životě města Sedlčany. Spolu s dalšími učiteli sedlčanského okresu se
v roce 1923 podílel na založení časopisu Ohníčky mládí, byl členem redakční rady, a pravidelně do něho přispíval svými články
o historii města Sedlčan a jeho okolí.
Svých poznatků z práce v sedlčanském (tehdy okresním) muzeu
a z činnosti kronikáře využil při zpracování dějin našeho města. Počátkem 60. let převzal správu muzea na Červeném Hrádku a přes
vážné zdravotní potíže uvedl sbírky muzea do pořádku. Zemřel
v roce 1967 a je pochován v rodinném hrobě na sedlčanském
hřbitově.

ZMĚNA JMÉNA A PŘÍJMENÍ, OSMÉ POKRAČOVÁNÍ
OSVĚTOVÉ SÉRIE ČLÁNKŮ
Jméno, popř. jména, nebo příjmení lze
změnit fyzické osobě pouze na základě její
žádosti, příp. žádosti jejích zákonných zástupců. Podáním návrhu účastníka řízení,
jímž je navrhovatel nebo zákonný zástupce,
je zahájeno správní řízení. Žádost o změnu musí být náležitě odůvodněna. Změna
příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li
o příjmení hanlivé nebo směšné, zde je
třeba vycházet ze subjektivního pocitu
konkrétní fyzické osoby, nelze vycházet
z obecných závěrů. Změna příjmení se dále
povolí, je-li pro to vážný důvod, zde je třeba posuzovat žadatelem uvedený důvod
v každém případě individuálně ve vazbě
na daný případ. Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví
o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené,

zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů.
Dále se změna jména nepovolí, vzniknou-li
pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, v takovém případě je žadatel
povinen předložit doklad vydaný znalcem.
Změna jména nebo příjmení se nepovolí,
jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte. Správní řád
a zákon o matrikách stanovují náležitosti žádosti a předložení patřičných dokumentů.
K žádosti musí být přiložen i souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího
jména, popř. jmen, nebo příjmení. V případě že jde o nezletilé dítě, musí být přiložen
písemný souhlas druhého rodiče, nebo
pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující
tento souhlas. O žádosti o povolení změny
jména a příjmení rozhoduje matriční úřad,

v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen nebo nezletilé dítě přihlášeno k trvalému pobytu. Správní poplatek ve výši 100 Kč
žadatel hradí při povolení změny příjmení
hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného, při povolení
změny příjmení na dřívější příjmení, při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do
náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení
poručníků nebo pěstounů anebo příjmení
dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud
poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče
nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.
Při povolení změny jména nebo příjmení
v ostatních případech uhradí žadatel správní poplatek ve výši 1 000 Kč.
Mgr. et Bc. Milena Barešová, vedoucí
Odboru vnitřních věcí, Městský úřad Sedlčany

KULTURNÍ
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KALENDÁŘ
Smíšený pěvecký sbor Záboj Sedlčany ve spolupráci
s Kulturním domem Josefa Suka Vás zve na

jubilejní koncert

ke 160. výročí
svého založení

6. dubna 2022 od 18:00 hod
v divadelním sále KDJS Sedlčany

vstupné 100,- Kč

Předprodej v TIC na Náměstí TGM v Sedlčanech
a na www.kdjs-sedlcany.cz

Ve středu 6. dubna 2022 proběhne v KDJS
Sedlčany jubilejní koncert Záboje ke 160.
výročí založení souboru.

KDJS SEDLČANY
VÝSTAVY

MUZEUM
MUZEUM
KDJS
KNIHOVNA

DUBEN 2022

Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MĚSTSKÉ MUZEUM

do 24.4.2022 VÝSTAVA „KAMIL LHOTÁK - MALÍŘ SNŮ”
od 28.4.2022 VÝSTAVA „VESNICE”
VÝSTAVA „ZÁBOJ 160”
do 4.5. 2022 VÝSTAVA „KNIŽNÍ SNY KAMILA LHOTÁKA”

DALŠÍ AKCE
PÁ 1.4. od 19.30 hod.
PÁ 1.4. od 20 hod.
S0 2.4.
S0 2.4. od 20 hod.
NE 3.4. od 7 hod.
NE 3.4. od 15 hod.

PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST...
ŽAL ŽEN
Z PETROVIC DO POČEPIC
CHYBY
BURZA - SEDLČANSKÁ KOTLINA
VESELÉ VELIKONOCE

............... DIVADLO MIMO PŘEDPLATNÉ
.......................................................... KINO
.................................................... POCHOD
.......................................................... KINO
....................................................... BURZA
.................................. PRO DĚTI A RODIČE

PO 4.4. od 10 hod.
ST 6.4. od 17 hod.
ST 6.4. od 18 hod.
ČT 7.4. od 19 hod.
ČT 7.4. od 19.30 hod.
PÁ 8.4. od 9 hod.
PÁ 8.4. od 15 hod.
PÁ 8.4. od 19.30 hod.
PÁ 8.4. od 20 hod.
SO 9.4. od 9 hod.
SO 9.4. od 20 hod.
NE 10.4. od 15 hod.

O VEPŘÍKOVI A KŮZLETI
HAJÁNEK
JUBILEJNÍ KONCERT ZÁBOJE
A JAK SE VÁM LÍBÍM TEĎ?
ÚSTŘEDNÍ HUDBA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
DNY ŘEMESEL V ČASE PŘEDVELIKONOČNÍM
LISTUJEME S LITERÁRNÍ PRÁDELNOU
CABARET ŠULIN RŮŽ
NIC K SMÍCHU
DNY ŘEMESEL V ČASE PŘEDVELIKONOČNÍM
ZÁTOPEK
MYŠI PATŘÍ DO NEBE

.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.................................................. PRO DĚTI
.................................................. KONCERT
................................................. LISTOVÁNÍ
.................................................. KONCERT
.......................................... DNY ŘEMESEL
................................. PRO DĚTI A RODIČE
....................................... TRAVESTI SHOW
........................................................... KINO
.......................................... DNY ŘEMESEL
........................................................... KINO
.................................................. PRO DĚTI

ST 13.4. od 19 hod.
ST 13.4. od 17 hod.
ST 13.4.
ČT 14.4. od 20 hod.
PÁ 15.4. od 20 hod.
SO 16.4.
SO 16.4. od 20 hod.
NE 17.4.

MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM
HAJÁNEK
VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
MŮJ SOUSED TOTORO
MOJE SLUNCE MAD
VELIKONOČNÍ VAJÍČKO
NEJHORŠÍ ČLOVĚK NA SVĚTĚ
SPLUTÍ MASTNÍKA

............................ ZÁBAVNÁ TALK SHOW
................................................... PRO DĚTI
........................ VELIKONICE V KNIHOVNĚ
.......................................................... KINO
.......................................................... KINO
.................................................... POCHOD
........................................................... KINO
....................................................... RŮZNÉ

ST 20.4. od 17 hod.
ST 20.4. od 18 hod.
ČT 21.4. od 19.30 hod.
PÁ 22.4. od 13 hod.
PÁ 22.4. od 20 hod.
SO 23.4. od 14 hod.
SO 23.4. od 20 hod.
NE 24.4. od 15 hod.

HAJÁNEK
RIZIKOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU
JAKUB ŠAFR A SWING TRIO AVALON
PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
NA CESTĚ
LOUČENÍ S KAMILEM
TADY HLÍDÁME MY
KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK

.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.............................................. PŘEDNÁŠKA
.................................................. KONCERT
.................................................. PRO DĚTI
........................................................... KINO
................... ZÁVĚREČNÁ AKCE PROJEKTU
........................................................... KINO
................. DIVADLO PRO RODIČE A DĚTI

PO 25.4. od 10 hod.
ÚT 26.4. od 19 hod.
ČT 28.4. od 18 hod.
PÁ 29.4. od 16 hod.
PÁ 29.4. od 20 hod.
SO 30.4.
SO 30.4. od 20 hod.

MOTÝLÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
NABUCCO
VESNICE
PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA
SUKOVA STEZKA
IDIOT

.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.......................... DIVADLO - PŘEDPLATNÉ
.................................. VERNISÁŽ VÝSTAVY
.................................................. PRO DĚTI
........................................................... KINO
.................................................... POCHOD
........................................................... KINO

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program duben 2022
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

Pátek 1. dubna od 19.30 hod.

DIVADLO MIMO PŘEDPLATNÉ

Spolek divadelních ochotníků Sedlčany si i v letošním roce
připravil pro své příznivce představení.
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.

Neděle 3. dubna od 15 hod.

DIVADLO PRO DĚTI A RODIČE

Pro příznivce dětských divadelních představení
je připraveno pohádkové pásmo

VESELÉ VELIKONOCE

Velikonoční zajíček na svém jarním putování má neobyčejná
malovaná vajíčka, která v sobě ukrývají nejen lidová říkadla
a velikonoční obyčeje, ale také nejednu pohádku ... tedy ...
Hody, hody doprovody máme vajíčka pohádkový ....

JAK PRINCEZNA HÁDALA, AŽ PROHÁDALA

Veselá pohádka na motivy pohádky Jana Drdy o chytrém pasáčkovi vepřů Ondrovi, hodné Dorotce a princezně, která ráda
rozdávala hádanky...

KDO JE HLOUPĚJŠÍ?

Pohádkový příběh na motivy stejnojmenné pohádky Boženy
Němcové - o hrnčíři
Matějovi, jeho ženě
Majdalénce a jejich
úsměvných
příhodách...
Vstupné: 100,- Kč.
Délka představení
cca 60 minut
bez přestávky.

Vstupné: 150 Kč. Délka představení cca 100 minut + přestávka

Středa 6. dubna v 18 hod.

KONCERT

Srdečně vás zveme na slavnostní

JUBILEJNÍ KONCERT ZÁBOJE

ke 160. výročí založení sboru.
Sedlčanský smíšený pěvecký sbor Záboj v letošním roce slaví
160. výročí založení a jak jinak slavit, nežli zpěvem a dobrou
hudbou. Během koncertu zazní průřezový výběr skladeb různých žánrů z repertoáru sboru. Namátkou lze vybrat například
Sbor židů z opery Nabucco, sborovou klasiku Moravské dvojzpěvy, ale i populární spirituály Žízeň, Dudy z Edinburghu či
světoznámou skladbu Loch Lomond. Nebude se jen zpívat, ale
zazní také orchestrální vystoupení hudebníků, kteří se sborem
dlouhodobě spolupracují. Sbor diriguje Vladimíra Severová
a o klavírní doprovod se postará Martin Severa.
Vstupné: 100,- Kč. Délka koncertu je cca 80 minut + přestávka.

Smíšený pěvecký sbor Záboj Sedlčany ve spolupráci
s Kulturním domem Josefa Suka Vás zve na
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Z
jubilejní koncert

ke 160. výročí
svého založení

6. dubna 2022 od 18:00 hod
v divadelním sále KDJS Sedlčany

vstupné 100,- Kč

Předprodej v TIC na Náměstí TGM v Sedlčanech
a na www.kdjs-sedlcany.cz

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program duben 2022
Čtvrtek 7. dubna v 19.30 hod.

KONCERT

Jako jeden z velkých koncertů, který je i součástí letošního
ročníku Hudebního festivalu SUKOVY SEDLČANY uvádíme
vystoupení vynikajícího hudebního tělesa

ÚSTŘEDNÍ HUDBA ARMÁDY
ČESKÉ REPUBLIKY
Po delší době uvítáme tento orchestr a jak je již téměř tradicí, spoluúčinkovat budou i hostující pěvecké hvězdy, kterými
letos budou dvě vynikající zpěvačky. Oblíbená populární zpěvačka DASHA a dále sólistka Národního divadla Lucie SILKENOVÁ. V průběhu večera zazní například skladby J. Wiliiamse,
J. Lennona, D. Elingtona, A. Dvořáka, B. Smetany, Ch. Gounoda
či E. Moricconeho.
Vstupné: 300,- Kč.
Délka představení je cca 95 minut + přestávka.

Středa 13. dubna v 19 hod.

ZÁBAVNÁ TALK SHOW

Do Divadelního sálu KDJS Vás zveme na velmi oblíbenou talk
show na motivy televizního pořadu Všechnopárty,
která je nazvaná

MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM

V programu plném zábavných vyprávění a historek vystoupí
společně s populárním moderátorem také jeho host Josef Alois
Náhlovský. A jak je v tomto typu pořadů zvykem, tak dojde
i tentokrát na dotazy diváků.
Vstupné: 350,- Kč.
Délka představení je cca 100 minut bez přestávky.

Pátek 8. dubna v 19.30 hod.

TRAVESTI SHOW

Nejúspěšnější česká travesti skupina
- Techtle Mechtle a Kočky s novým pořadem

CABARET ŠULIN RŮŽ

míří do Sedlčan!
Na své si přijdou nejen milovníci tance, ale také dobré zábavy a legrace. Těšit se na Vás budou oblíbené tváře – Dolores,
Cathrin, Gina, Saša a Naira. Přijďte se přesvědčit, jak snadno se
z pánů Lukáše, Martina, Jirky, Nikolase a Alexandra stanou známé zpěvačky, které při svých vystoupeních parodují. Pořad je
parodií na známý Cabaret Moulin Rouge v Paříži a zaujme Vás
nejen velkou jevištní scénou a tancem, ale také
více jak 70-ti výpravnými kostýmy a vtipnými
scénkami.
Společně
s nimi nahlédnete také
do zákulisí a příprav
každého divadelního
představení či velké show.
Vstupné: 340,- Kč v předprodeji a 370,- Kč v den
konání akce na místě.
Délka představení je cca
110 minut + přestávka.

Čtvrtek 21. dubna v 19.30 hod.

KONCERT
Miniparty_A1_A2_v2.indd 8
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Do malého Koncertního sálu při klubové – stolové úpravě
s možností mírné konzumace Vás zveme na koncert

JAKUB ŠAFR A SWING TRIO
AVALON

Kapela u nás již několikrát s velkým úspěchem vystupovala
a jak hudebníci sami říkají – jde o jedinečný jazzový koncert
s nejlepšími kousky 30. a 40. let.
Swing Trio Avalon založili v roce 1996 klavírista Jakub Šafr
(*1975), klarinetista Martin Voříšek (*1974) a bubeník Jan
Kubeš (*1976), okouzleni živelným, energickým a hudebně
sofistikovaným projevem malých skupin Bennyho Goodmana.
Svým posluchačům se snaží zprostředkovat radostnou a zároveň poetickou atmosféru americké swingové hudby 30. a 40.
let. Trio účinkuje zejména ve svém domovském jihočeském
regionu, ale vystupuje i v ostatních oblastech České republiky
a v zahraničí (Rakousko, Německo, Švýcarsko, Polsko,
Francie, na pozvání Českých aerolinií též Srí Lanka). … a pro
sedlčanský koncert připravují prý i překvapení – plánují i vystoupení hostující zpěvačky.
Vstupné: 240,- Kč.
Délka představení je cca 90 minut + přestávka.

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program duben 2022
Neděle 24. dubna od 15 hod.

DIVADLO PRO RODIČE A DĚTI

Pro příznivce dětských divadelních představení
je připraveno představení

KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK

Hubert, Hodan, dva krysáci, Eda, laboratorní potkan z Prahy
a Ludvíček, sádrový trpaslík. Tak to je nerozlučná parta, která
zažívá na malém smetišti poblíž Vizovic jedno dobrodružství za
druhým. Zrovna teď je čeká jedno opravdu veliké. Totiž, Ludvík
se ztratil! Začíná nebezpečná pátrací akce. Nejdřív se všichni
vypraví za moudrým a všeznalým pavoukem Pechem, který si
z nich ovšem dělá jenom samá šprťouchlata a legrácky! Dál putují celým smetištěm a musí se vypořádat s hladovým a trochu
přihlouplým kocourem Brunem, s ospalou a popletenou můrou
Agátou a s vychytralou zmijí Klotyldou, která si dělá zálusk na
ubohého Edáčka. Skončí potkan v žaludku lstivé Klotyldy? A co
Ludvík? Shledají se s ním ještě vůbec? Vrátí se všichni šťastně
domů? To se dozvíte, když příjdete na naši pohádku.
Vstupné: 100,- Kč. Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

Úterý 26. dubna v 19 hod.

DIVADLO - PŘEDPLATNÉ

Jedním z vrcholů Hudebního festivalu SUKOVY SEDLČANY
každoročně bývá klasické operní, baletní či operetní představení. V letošní sezoně jsme museli přistoupit ke změně původně
plánovaného titulu /Rigoletto/, protože doba covidová doznívá
a bohužel při velkém počtu účinkujících došlo k výměnám členů
souboru a také ke změnám repertoáru uměleckých souborů. To
potkalo i nás, ale není nutno zoufat, protože nový titul je velmi
dobrou náhradou. Na našem jevišti zazní tony skvělého operního díla Giuseppe Verdiho

NABUCCO

Nejúspěšnější představení Severočeského divadla poslední
doby, které sklidilo četné úspěchy nejen v ČR, ale i v zahraničí. Vášnivá a stále silná Verdiho hudba vypráví biblický příběh
o utiskovaném židovském národu a jeho osvobození z babylonského zajetí, sbor Židů v této opeře patří k nejkrásnějším
sborům celé operní literatury. Režie zkušeného Martina Dubovice, atraktivní kostýmy renomovaného Josefa Jelínka, scéna
a celkové zpracování uspokojí i našeho nejnáročnějšího diváka.
Vstupné: 550,- Kč.
Délka představení je cca 150 minut + přestávka.

VÝSTAVA
V Koncertním sále je 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 výročního koncertu bude
součástí oslav i výstava

ZÁBOJ – 160 LET

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

PLÁNOVANÉ AKCE
NA KVĚTEN 2022
NE 1.5. ŠTEFAN MARGITA - INTIMITY
Koncert
ST 4.5. KAREL PLÍHAL				
Koncert
ČT 5.5. MUŽI V OFFSIDU		
Divadlo - předplatné
ČT 12.5. KONCERT ABSOLVENTŮ ZUŠ		
Koncert
PÁ 20.5. SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR
Koncert
SO 21.5. PŘIJEDE MICHAL Z KOUZELNÉ ŠKOLKY			
Pořad pro děti a rodiče
ST 25.5. SEDLČANSKÁ VONIČKA 		
Koncert
ÚT 31.5. LUCIE BÍLÁ a PETR MALÁSEK		
Koncert

DÁLE PŘIPRAVUJEME NA
ROK 2022
MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE (koncert),
SVATBA BEZ OBŘADU (divadlo), ŠTEPÁN
KOJAN (koncert), METROPOLITAN JAZZ
BAND a Eva EMINGEROVÁ (koncert), THE
BEATLES REVIVAL a KAREL KAHOVEC (koncert), PLAVCI - VYPLOUVÁME (koncert),
KLUK Z PLAKÁTU (pohádka), HANA ZAGOROVÁ (koncert), OLYMPIC (koncert), FLAMENGO – KUŘE V HODINKÁCH (koncert),
KONCERT UČITELŮ ZUŠ (koncert), POUTNÍCI (koncert), …

KINO

SEDLČANY

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program duben 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 1. dubna ve 20 hod.

ŽAL ŽEN

film Česko – enviromentální dokument (2022), rež. A. Culková, 92 min.
Film Žal žen se dotýká klimatické změny, ale není o statistikách, nýbrž
o emocích. Otevřeně zkoumá emoce, které vzbuzuje vidina blízkého kolapsu rovnováhy mezi planetou a lidmi. Je hlavně o ženách, protože při
zkoumání emocí zjišťujeme, že ženy vnímají a prožívají ohrožení klimatickou změnou mnohdy naléhavěji než muži.
Vstupné 110 Kč. Od 12 let přístupné.

sobota 2. dubna ve 20 hod.

CHYBY

film ČR/SR – romance (2021), rež. J. Prušinovský, 99 min.
Ema (P. Gajdošíková) je energická pětadvacetiletá prodavačka v supermarketu na malém městě. Tomáš (J. Jankovský) je třicetiletý pokrývač
žijící v nedaleké vesnici. Jedna noc, od které ani jeden z nich nic zásadního nečekal, rychle přeroste ve vztah, lásku a společné bydlení. Ema se
rozhodne Tomášovi svěřit se vším, co v životě prožila...
Vstupné 110 Kč. Do 15 let nepřístupné.

pátek 8. dubna ve 20 hod.

NIC K SMÍCHU

film Norsko – komedie, drama (2022), rež. P. Naess, 117 min.
Berntsen je úspěšný stand-up komik. Pravidelně vystupuje v nejlepším
komediálním klubu ve městě, má krásnou přítelkyni a vede báječný život
jako veřejně známá osoba. Jednoho dne se však všechno změní. Kasper
je propuštěn...
Vstupné 110 Kč. Od 12 let přístupné.

sobota 9. dubna ve 20 hod.

ZÁTOPEK

film Česko – drama, životopisný (2022), rež. David Ondříček,
130 min.
Výpravný film režiséra D.Ondříčka, věnovaný nejen sportovnímu, ale
i životnímu příběhu jednoho z největších světových atletů všech dob,
čtyřnásobného olympijského vítěze, Emila Zátopka. Příběh o vítězstvích
v lásce i ve sportu, k nimž je třeba především velké srdce. Film Zátopek
je však také příběhem osudového setkání a celoživotní lásky dvou lidí,
kterou nedokázaly zlomit ani sportovní nebo životní prohry.
Vstupné 130 Kč. Přístupné.

pátek 15. dubna ve 20 hod.

MOJE SLUNCE MAD

film ČR/SR/F – animovaný, drama (2021), rež. M. Pavláková,
85 min.
Helena opouští všední život v rodné Praze, aby se v Kábulu vdala za svého milovaného spolužáka Nazira. Pod jménem Herra začíná v exotickém
prostředí novou životní etapu. K vysněné budoucnosti ale nevede jednoduchá cesta. Ne všichni mají tak velké srdce jako Nazir a tolik smyslu pro
humor jako hlava rodiny, pokrokový dědeček.
Vstupné 100 Kč. Do 12 let nevhodné.

sobota 16. dubna ve 20 hod.

NEJHORŠÍ ČLOVĚK NA SVĚTĚ

film Norsko – drama, komedie (2022), rež. J. Trier, 129 min.
Brzy třicetiletá Julie stále hledá své místo ve světě a experimentuje, zatímco její starší přítel Aksel by se rád usadil a začal novou životní etapu.
Věci se zkomplikují, když zvídavá Julie pronikne na večírek, na kterém
potká mladého a okouzlujícího Eivinda…
Vstupné 100 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 22. dubna ve 20 hod.

NA CESTĚ

film Irán – road movie, drama, komedie (2021), rež. P. Panahi
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. Jenže zdání klame. Cesta
plná rozmíšek, vtípků a úsměvů má zneklidňující směr, o kterém se dozvídáme jen z drobných náznaků.
Vstupné 130 Kč. Přístupné.

sobota 23. dubna ve 20 hod.

TADY HLÍDÁME MY

film Česko – rodinná komedie (2022), rež. J. Šajmovič, 96 min.
Lesní inženýr Ivan (L.Vaculík) se zamiloval do vědkyně Julie (J.Ježková).
Po svatbě si pořídili penzion v samotném srdci malebné Šumavy, kam se
nastěhovali s Juliinou šestnáctiletou dcerou Kačkou (V.Divišová) a jejím
psem, jezevčíkem Hugem. Ivan s Julií se však snaží především o potomka
a provozování penzionu zanedbávají.
Vstupné 100 Kč. Přístupné.

pátek 29. dubna ve 20 hod.

KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA

film Francie – komedie (2021), rež. L. Garrel, 67 min.
Abel a Marianne jednoho dne zjistí, že jejich třináctiletý syn Joseph tajně
prodal nejcennější rodinný majetek. Oba rodiče rychle pochopí, že Joseph není jediný, kdo se různými způsoby snaží financovat záhadný projekt
– jde o stovky dětí, zapojené po celém světě. A jejich posláním je zachránit planetu.
Vstupné 110 Kč. Přístupné.

sobota 30. dubna ve 20 hod.

IDIOT

film Česko – tragický příběh (2022), rež. D. Špinar, 91 min.
Lidská dobrota a čistota ve zkaženém světě nikdy nevyjde z módy.
To dokazuje více než sto padesát let starý příběh Idiota F.M.Dostojevského, který stále láká k novým zpracováním a dokáže zasáhnout svou nadčasovostí i současné diváky.
Vstupné 100 Kč. Do 12 let nevhodné.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

neděle 10. dubna v 15 hod.

MYŠI PATŘÍ DO NEBE

film ČR, SR, F,PL – dobrodružná anim. komedie (2022), rež.D. Grimmová, J. Bubeníček, 87 min.
Myška Šupito ráda všechny přesvědčuje o tom, že je nejodvážnější
myší na celém světě a vůbec ničeho se nebojí. Ale opak je pravdou, ve
skutečnosti se pobobkuje ze všeho, co se kolem jen mihne. Jejím toužebným přáním je být stejně statečná jako její tatínek. Vstupné 110 Kč.

FILMOVÝ KLUB

čtvrtek 14. dubna ve 20 hod.

MŮJ SOUSED TOTORO

film Japonsko – (1988), rež. Hajao Mijazaki, 86 min.
Třicet čtyři let po premiéře se do čekých kin poprvé dostává jeden z
nejkrásnějších japonských animovaných filmů (nejen) pro děti - Můj
soused Totoro. Připravili jsme pro vás speciální projekci v českém
znění, abyste mohli vzít i své dětské příbuzné a známé. Sestry Sacuki
a Mei se s tatínkem stěhují na venkov do strašidelného domu. Starší Sacuki musí převzít péči o domácnost, zatímco malá Mei objevuje
zákoutí přilehlého lesa. Dívky se spřátelí s roztomilými lesními duchy
v čele s obrovským chlupáčem Totorem a prožijí s nimi největší dobrodružství svého života. Nadčasový film mistra japonské animace Hajaa Mijazakiho v produkci studia Ghibli s ohromující obrazotvorností
vypráví o každodenních radostech i trápeních diváků každého věku.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program duben 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

LISTOVÁNÍ

KNIŽNÍ SNY KAMILA LHOTÁKA
Výstava reprodukcí knižních ilustrací Kamila Lhotáka je k vidění v provozní době knihovny od 3. 3. 2022 do 4. 5. 2022.
Výstava je součástí sedlčanského projektu Kamil Lhoták – malíř snů. Reprodukce obrazů tohoto autora můžete vidět v sedlčanském muzeu.

VÝSTAVA „NA CHODBĚ”

KAMIL LHOTÁK – MALÍŘ SNŮ
Výtvarná přehlídka

Od 3. 3. 2022 do 4. 5. 2022 prohlížejte a čtěte na chodbách budovy, ve které knihovna sídlí, obrázky inspirované dílem Kamila
Lhotáka. Vytvářeli je žáci sedlčanských škol. Výtvarná přehlídka
je součástí projektu Kamil Lhoták – malíř snů. Všichni, kteří výstavu uvidíte, hlasujte. Tři obrázky s největším počtem hlasů se
stanou vítězi Ceny diváků. Své ceny udělí také porota.

čtvrtek 7. 4. 2022 od 19 hod.

A JAK SE VÁM LÍBÍM TEĎ?
(HOLLY BOURNEOVÁ)

– LiStOVáNí s Petrou Bučkovou a Denisou Pfauserovou
Příběh o tom, jaké to je, když je vám třicet a nechcete zůstat
pozadu. Tori je úspěšnou influencerkou. Její autobiografie se
vyhřívá na knihkupeckých pultech mezi bestsellery, navíc patří
mezi oblíbené motivační řečníky. A to je jí teprve něco málo
přes třicet! Zatímco zástupy svých sledujících zásobuje motivujícími posty a nabádá je, aby „žily takový život, jaký chtějí“,
Tori samotné se podle těchto rad žít příliš nedaří. S mužem,
o němž básnila na konci své knihy, už půl roku nic neměla. Vypadá to, že všichni kolem se vdávají a žení, mají děti a říkají, jak
je svět úžasný... Ale Tori jim na to nemíní skočit. A tak bojuje!
Tohle bude živé, humorné a peprné.
Vstupenky za 150,- Kč v předprodeji v knihovně.

Odměny budou předány na sedlčanském náměstí
23. 4. 2022.

VELIKONOCE V KNIHOVNĚ
Středa 13. 4. 2022 v průběhu celého odpoledne
(od 14 hod. do 17.30 hod.)

VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
Přijďte si do knihovny vyrobit dekoraci
pro nadcházející velikonoční svátky.

PŘEDNÁŠKA

středa 20. 4. 2022 od 18 hod.
Přednáška (nejen) pro rodiče malých dětí

RIZIKOVÁ KOMUNIKACE
NA INTERNETU
– přednáška Mgr. Václava Píseckého.

Vzdělávací program nejen pro rodiče menších i větších dětí
z portálu E-bezpečí o záludnostech komunikace na internetu,
o ochraně osobních údajů, o rizicích sociálních sítí, kyberšikaně, ale také o prevenci, ochraně a obraně.
Program je podpořen z grantu Nadace OSF.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program duben 2022

PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST
Hajánek
Středa 6. 4. 2022 od 17 hod.
Středa 13. 4. 2022 od 17 hod.
Středa 20. 4. 2022 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém budeme řešit detektivní případy
s Komisařem Vrťapkou spisovatele Petra Morkese. Vhodné
pro rodiny s menšími dětmi.

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: 24.4.2022 od 18 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: (kreslení pro každého, ale třeba i jako
příprava k budoucímu studiu): 2. 4., 16. 4. a 30. 4. 2022 od
9 hod.

Páteční odpoledne
Pátek 8. 4. 2022 od 15 hod.
Listujeme s Literární prádelnou
Listování z knihy Deník Dory Greyové od spisovatelky Nadi
Revilákové v podání starších dětí klubu Literární prádelna.
Po vystoupení následuje beseda s autorkou knihy Naďou
Revilákovou.

Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro
děti od šesti let): schází se každé pondělí od 15 a 16 hod.

Píšu, píšeš, píšeme
Pátek 22. 4. 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!

Neděle 1. 5. 2022; sraz ve 14 hod.
na zřícenině hradu Zvěřinec

Pátek 29. 4. 2022 od 16 hod.
Zkoušíš psát příběhy, 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 4. 4. 2022 od 10 hod.
O vepříkovi a kůzleti
Program pro rodiny s menšími dětmi inspirovaný knihou Václava Čtvrtka. Společně s vepříkem a kůzletem přivítáme jaro,
okopeme zahrádku a budeme si hrát.
Pondělí 25. 4. 2022 od 10 hod.
Motýlí výtvarná dílna
Výtvarná dílna pro menší děti.

KVÍZOVÁNÍ

Ostatní kluby, tak jako každý rok, obnoví svoji činnost opět
od října 2022.

UPOUTÁVKA NA KVĚTEN

NA ZVĚŘINEC ZA MÁCHOU
– výlet s programem konaný na památku
Karla Hynka Máchy.
Cílem výletu je vrch Zvěřinec se zříceninou stejnojmenného
hradu nad obcí Zadní Boudy, kde K. H. Mácha rád pobýval.
Program: ukázky rytířského klání v podání skupiny historického šermu Páni ze Zvěřince, hry pro děti.
Doprava:
pěšky – sraz na autobusovém nádraží v 9.40 hod. (délka trasy
na Zvěřinec cca 13 km);
na kolech – záštitu nad cyklistickou trasou v letošním roce
převzal Povltavský sportovní klub DA-BA. Sraz je u knihovny
v 11.45, trasa vede po cyklostezce do Jesenice, poté přes Martinice do Zadních Bud, kde bude možné bezpečně odložit kola
a na kopec Zvěřinec už vyjít po svých.
vlastní doprava.
Jídlo ani počasí není zajištěno, proto doporučujeme zásoby,
pláštěnku a dobrou náladu s sebou!

KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY
PRO DOSPĚLÉ

ZPRÁVA O POMOCI
UKRAJINSKÝM OBČANŮM

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 dubna: Poznáte název knihy podle obrázku?

Městská knihovna Sedlčany zřídila na svých internetových
stránkách záložku UKRAJINA. Pod touto záložkou se ukrývají
nejrůznější odkazy na výukové listy, knihy ve všech podobách apod. Od 14. 3. 2022 je na tomto místě i Tržiště, kam
můžete psát své nabídky pomoci, ale zveřejňovat i svoji poptávku na konkrétní pomoc.

MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY - program duben 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.

do neděle 24. dubna
VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany
a Spolek přátel Kamila Lhotáka pořádají výstavu

KAMIL LHOTÁK – MALÍŘ SNŮ

Výstava reprodukcí malíře, grafika a ilustrátora Kamila Lhotáka
je součástí projektu, na němž se podílely sedlčanské kulturní
instituce a školy.
V sobotu 23. dubna od 13 do 17 hodin je výstava otevřena
v rámci akce Loučení s Kamilem.
Výstavu v muzeu můžete navštívit do neděle 24. dubna
2022.
Vstup zdarma

Kamil Lhoták

pátek 8. dubna od 9 do 17 hod.
sobota 9. dubna od 9 do 13 hod.

DNY ŘEMESEL

Městské muzeum Sedlčany pořádá jedenáctý ročník

DNŮ ŘEMESEL
V ČASE PŘEDVELIKONOČNÍM
Během velikonočních
dnů řemesel uvidí návštěvníci muzea malování a zdobení kraslic,
výrobu svíček, pletení
pomlázek… Mohou si
zakoupit velikonoční
dekorace a také ochutnat domácí pečené
dobroty. V pátek odpoledne s hudebním
doprovodem.

www.muzeum-sedlcany.cz

Dny
lidových
Remesel
pátek 8. dubna od 9 do 17 hodin
sobota 9. dubna od 9 do 13 hodin
Přijďte ochutnat velikonoční pokrmy
a podívat se
na tradiční lidová řemesla.
velikonoční aranžmá a dekorace
pletení pomlázek | šperky | svíčky

Vstupné dobrovolné.

a mnoho dalšího

3. března – 24. dubna 2022
Vstupné dobrovolné

čtvrtek 28. dubna v 18 hod.
VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany pořádá výstavu fotografií
Milana Dlouhého a Martina Zemánka
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:

Sedlčanská muzejní noc
(čtvrtek 2. června 2022)

Výstavu KRYSÁCI

(vernisáž v sobotu 18. června 2022)
Ve státní svátek v pátek 15. dubna máme
otevřeno jako ve všední den: 9 – 12 a 13 – 16 hodin.
Ve státní svátek
v pondělí 18. dubna máme zavřeno.

VESNICE

… stejně jako na vše,
můžeme i na vesnici
nahlížet z různých úhlů.
V tomto případě budeme provázet pohledem
zvenku a zevnitř. Pohledem vesniček usazených v krajině skrze
fotografie Milana Dlouhého a pohledem na
vesnici jako fenoménu
lidí ve fotografiích Martina Zemánka...
Vernisáž se koná ve
čtvrtek 28. dubna
od 18 hodin.
Vstup zdarma

Městské muzeum Sedlčany
vás srdečně zve na výstavu fotografií

Milan Dlouhý & Martin Zemánek
čtvrtek 28. dubna – neděle 12. června 2022
Otevřeno:
duben a květen
Út-Pá: 9-12 a 13-16
So: 9-12 | Ne: 13-16

červen

Út-Ne: 9-16 (St do 17)

www.muzeum-sedlcany.cz

Pohled zvenku
a zevnitř.
Vesnička usazená
v krajině
a zároveň fenomén,
který ožívá
díky svým obyvatelům.

HISTORIE

Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové
Kulturní život – pokračování
Hned koncem dubna 1946 byl uveden
v sokolovně druhý kabaretní program pod
názvem „Včera a dnes“ – pásmo téměř politické, napsané a sestavené opět Dr. Karešem a Zd. Kratochvílem. Režie Fr. Kroufek,
konferoval Lála Šípek s tanci L. Stejskalové
a orchestrem K. Pokorného. Opět se jednalo o program velmi populární, pozoruhodný
aktuálními scénkami např. „Zázračný revoluční fotograf“ – příběh o umělci, který na
fotografii vyrábí hodiny nebo „Pán světa
v nedbalkách“ – reportáž ze sklepa říšského
kancléřství i „Bedlo – já tě baštím“ – ze života „potápek“, pozdějších pásků či chuligánů.
V prvním pětiletí po válce se snad protancovalo víc nocí, než za celá desetiletí před
ní. Bylo to hlavně proto, že po většinu války
byly společenské večery a tanec na veřejnosti zakázány a pokud se snad konaly, tak
buď v soukromí, nebo v nejodlehlejších
vískách a to vždycky s příchutí akcí takřka
ilegálních. Proto to byla doslova exploze zábavy a tancechtivosti, které zdaleka nestačily malé prostory sálů a sálků v Sedlčanech.
Zábavy v sále u Karla IV. kolidovaly často
s provozem biografu, v sokolovně zase

s nutnou tělovýchovnou činností, malý sálek byly tehdy společenskou událostí, sahající
v hotelu Kracík sloužil k odpoledním zába- daleko za hranice města i okresu. Vděčily za
vám a čajům mládeže. Jedinečným řešením svůj vznik skupince zanícených sedlčaňáků,
bylo využití zadní části sokolského hřiště, kteří nelitovali času na stovky brigádnických
kde v letních měsících začala sokolská jed- hodin při úpravách hřiště, jehož tehdejší
nota pořádat letní karnevaly. Byly připravo- úpravnost dávala možnost vskutku příjemvány vskutku velkoryse – celý areál hřiště ného pobytu. Později organizované karnebyl bohatě vyzdoben, osvětlen. Největšímu valy menší nebo jen letní taneční zábavy
zájmu se těšil jakýsi přírodní bar v rohu hři- v přírodě, ať již k 1. máji nebo jiným okresště, nazývaný „U báby kořenářky“. Jednou ním oslavám zdaleka nedosahovaly úrovně,
dokonce byla při karnevalu pořádána be- atraktivnosti a efektu těch prvních.
nátská noc, k čemuž
byl na Mastníku pod
přístupovým mostem
vytvořen malý jez
k zadržení takového
množství vody, aby
po potoce mohly jezdit loďky. Dokonce
stavitel Kydlíček pro
tento účel vystavěl
prostornou loď, snad
10 m dlouhou, na níž
byla hudba, občerstvení a zájem o svezení
vskutku mimořádný. V Sedlčanech se vždy našlo velké množství hudebníků na více než
Sokolské
karnevaly slušné úrovni.

POKLADY Z MUZEJNÍHO ARCHIVU: PŘÍBĚH SESTŘELENÝCH BOMBARDÉRŮ
Od leteckého střetu nad Sedlčanskem
uplynulo rovných sedmasedmdesát let.
Tehdy, ve čtvrtek 19. dubna 1945, byla německými proudovými stíhačkami zasažena
dvě spojenecká letadla Boeing B-17G, jimž
se říkalo létající pevnosti (Flying Fortress).
První vybuchlo ve vzduchu a jeho trosky
dopadly mezi osady Luhy, Hradišťko a Sestrouň. Sedm členů posádky zahynulo při výbuchu nebo při dopadu na zem, zbývající tři
byli zajati příslušníky vojsk SS.
Druhému letadlu zapálily střely oba motory na levém křídle. Velitel Robert Norvell
nařídil posádce opustit stroj a společně
s palubním inženýrem Wendellem Snyderem pokračoval v letu. Doletěli nad Plzeň,
kde seskočili a následně byli zajati. Později se vrátili domů. Ostatní letce z tohoto
letadla zajali ihned po dopadu příslušníci
SS. Spolu se třemi letci první posádky byli
odvezeni na Konopiště a ještě téhož večera
popraveni. Zajetí unikl pouze Newton Parker, kterému se podařilo dojít až do Tochovic, kde zůstal do konce války.
Na počátku nového milénia Norvell Sedl-

čany navštívil – celkem třikrát – a byl po- přes Vítěž a vypráví o vysloužilém pilotovi
těšen, že osudy posádek obou letadel se Norvellovi, jak se po letech snaží vyrovnat
tady stále připomínají. Proto také pověřil se smrtí své někdejší posádky.
-pžrodinného přítele Ricka
Bryana, aby sedlčanskému muzeu po jeho smrti
odevzdal několik osobních
předmětů. Major Robert
A. Norvell zemřel 2. srpna
2012 ve věku osmaosmdesáti let a o tři roky později
skutečně Rick Bryan podnikl slíbenou cestu do Čech
a Norvellovo přání splnil.
V loňském roce vznikly pro mobilní aplikaci
Skryté příběhy dvě trasy.
První vede ze sedlčanského nádraží přes Červený
Hrádek směrem k Hra- Sedlčanské muzeum v září 2015 přijalo tyto předměty: Flidišťku a sleduje příběh ght Computer (tabulka s vysouvacími kartami pro výpočet
Newtona Parkera, který se doletu letadla apod.), Load Adjuster (pomůcka pro správné
snaží uniknout z výcviko- naložení letadla a výpočet centráže), ručně psaný letový devého prostoru SS. Druhá ník R. A. Norvella (mj. s osobními údaji všech členů posádky),
vede opačným směrem krabičku od cigaret ze zajetí a fotografii posádky.

HVĚZDÁRNA / SPORT

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH
Slavnostní připomenutí šedesáti let hvězdárny si připomeneme v září setkáním všech
amatérských astronomů a příznivců, kteří
projeví zájem vyslechnout několik přednášek
a absolvovat následující večerní program
přímo na hvězdárně.
V den konání, který bude upřesněn,
se sejdeme v Kulturním domě Josefa Suka
abychom zhlédli výstavu obrazů s astronomickou tématikou, vyslechli několik přednášek pozvaných odborníků a zavzpomínali
na šest dekád činnosti.
Při této příležitosti prosíme mladé výtvarníky z řad školní mládeže, kteří začínají s malířskou tvorbou, aby poslali svá malířská díla
na téma „Blízký a vzdálený vesmír“ ve formě

fotografie na e-mail hvezdarna@tiscali.cz. Obrázky budou postupně vkládány na webové
stránky hvězdárny a pokud autor dovolí, pak
se mohou jejich originály stát doprovodnou
součástí větší připravované výstavy se stejným
zaměřením v KDJS. Pro inspiraci je vložen obrázek od desetiletého Michaela, který se o astronomii zajímá již od předškolních let.
Dubnová večerní obloha nás překvapí absencí většiny planet, neboť pouze v první polovině měsíce můžeme spatřit Uran nad západním obzorem, který ve druhé polovině měsíce
vystřídá Merkur. Ostatní planety Mars, Jupiter,
Saturn a Neptun budou na ranní obloze.
Z hvězdnaté oblohy zaujmou tři jasné hvězdy blížící se k západnímu obzoru. První z nich

SPORT V SEDLČANECH
Na stadionu Tatran pokračuje jarní část
soutěže Fortuna Divize A v dubnu těmito zápasy: 3. 4. od 16:30 - soupeř Robstav
Přeštice a 17. 4. od 17:00 – soupeř SK Klatovy 1898. Další zápasy tam hraje mužstvo
„B“, dorost a žáci. Na atletickém stadionu
Taverny již také začíná fotbalová sezóna
a to zápasem starších žáků „B“ 27. 3. Více
informací najdete na: www.fotbal.tatransedlcany.cz.
Nové workoutové a parkourové hřiště spolu s dětským hřištěm, altánkem s toaletami
bude s teplým počasím stále více využívané.
Žádáme všechny slušné návštěvníky aby ne-

tolerovali závadové chování některých našich
spoluobčanů a v případě, že problém nevyřeší
sami, tak ať kontaktují městskou policii nebo
provozovatele, Sportovní areály Sedlčany.
Kromě akcí oddílu softballu Pegas jsou na
travnaté ploše areálu v Luční ulici plánovány
na jaro tyto akce:
3. 4. - turnaj v Ragby
7. 5. - „Volnočasuj“ akce k prevenci kriminality
28. 5. - Dětský den – hasiči (SDH Libíň)
4. 6. - Den dětí – bezpečně s IZS (integrovaný záchranný systém)
Sportovní areály Sedlčany

INZERCE

zapadne bílý Sirius z Velkého psa, pak načervenalý Betelgeuze z Orionu a severovýchodněji
jasná Capella z Vozky. Poslední z nich nezapadne, ale bude se toulat až do rána poblíž severního obzoru. Při nízkém postavení nad obzorem spatříme její nápadné barevné blikání
způsobené lomem světla v proměnné hustotě
atmosféry.
I když Mléčná dráha v tomto období stále zabírá na noční obloze značnou plochu
pravděpodobně ji nerozeznáme od světlem
znečištěného obzoru od jihozápadu přes
západ k severu.
Na ostatní části oblohy budou dalekohledem
dostupné galaxie ve vrcholícím Lvu a téměř
v zenitu všechny zajímavé galaxie ve Velké
medvědici a přilehlém souhvězdí Honicích psů.
Procházení po noční obloze je doplněno promítáním barevných obrazů těchto
objektů z velkých dalekohledů a výkladem
přibližující nejrůznější témata z astronomie.
Součástí večera se stávají aktuální snímky
získané kamerami v ohniscích dalekohledů
nebo za okulárem hlavního dalekohledu
i pomocí vlastního mobilního telefonu.

POZOROVACÍ PROGRAM
PRO VEŘEJNOST

STROS - Sedlčanské strojírny, a.s., Strojírenská 791, 264 01 Sedlčany

:

Hledáme pracovníky na pozice:
SVÁŘEČ
ZÁMEČNÍK
OBRÁBĚČ
ELEKTROMONTÉR
NÁSTROJÁŘ
ŘIDIČ VYSOKOZDVIHU, MANIPULANT
MONTÉR VÝTAHŮ
OPERÁTOR SVAŘOVACÍHO ROBOTA
DISPEČER VÝROBY

Kontakt: Věra Kameníková, kamenikova@stros.cz, tel.: 318 842 302

Hvězdárna otevřena každý pátek a sobotu
od 20 hod. do 23. při větší oblačnosti nebo
zcela zatažené obloze je hvězdárna uzavřena. V případně nejasných podmínek volat
777 285 444.
Měsíc – Na večerní obloze v pátek nebo
sobotu 8. a 9. v první čtvrti, 15. a 16. téměř
při úplňku.
Planety – Z planet na večerní obloze pouze Uran nad západním obzorem ve druhé
polovině měsíce. V první polovině měsíce
Merkur.
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,
ráda bych se na této stránce oprostila od všeho, co se kolem nás děje, co nás „v této podivné době“ trápí, co absolutně nemůžeme ovlivnit a nevíme, co nám to přinese do budoucna. Jedno ale víme jistě, už můžeme pořádat akce
tak, jako před dvěma lety, a proto bych vás chtěla hned na dvě z nich pozvat – Farmářské trhy a 15. ročník otvírání
cyklistické sezóny na Sedlčansku, aneb „Vzhůru do pedálů“.

☺

JARNÍ AKCE VE SDRUŽENÍ

Farmářské trhy uspořádalo Sdružení obcí
Sedlčanska
poprvé
v roce 2014, každým rokem se uskutečnily
4. Pro letošní rok máme naplánované trhy
v termínech 9. dubna, 11. června, 17. září
a 10. prosince. Součástí trhů bude i v letošním roce doprovodný program. Při vánočním trhu opět uspořádáme soutěž spojenou s odměnami.
Na dubnovém trhu nám přislíbil vystoupení taneční soubor Kamýček. Doufám, že
náměstí zaplní stánky se sazeničkami a velikonočním zbožím.

1. ročník Otvírání cyklistické sezóny na
Sedlčansku, aneb „Vzhůru do pedálů“ se
uskutečnil v roce 2006, průvodcem cyklistů byl sám Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan.
Ukázka fotografií z předchozích ročníků.

Cykloakce je v letošním roce naplánovaná na neděli 29. května. Tento ročník bude
probíhat obdobě, jako v předchozích letech
– 2 okruhy (rodinný do 20 km, vytrvalostní do 40 km). Cestou budou cyklisté sbírat
razítka na kontrolních stanovištích. V cíli,
po předložení plného počtu razítek obdrží
účastníci odměny. K poslechu a odpočinku
nám zahraje kapela. Podrobné informace
zveřejníme začátkem května.

TURISTICKÁ KARTA TOULAVKA
Turistická karta Toulavka pro rok 2022 už
je hotová. I v letošním roce nabídne řadu bonusů a slev v celé Toulavě od Sedlčan přes Tábor až k Bechyni.
V zážitkové kartě najdete dohromady 54 míst, kde získáte bonus
nebo slevu. Vyrazit můžete tradičně třeba do Skanzenu ve Vysokém Chlumci (druhá vstupenka zdarma), nebo do táborského Muzea čokolády (10% sleva na vstupné). V roce 2022 přibyla i nová
místa. Kemp Andělská laguna na Častoboři, kde se můžete ubytovat s 10% slevou. Slevu 20 % na minigolf a bowling nabídnou od
1. července i ve Sporthotelu Trhovky. Další tři slevy se týkají města
Tábor - sleva v restauraci Garage, kde si můžete dát třeba vynikající
burger, v Jump Aréně získáte slevu na skákání, v Romantic Hotelu
Eleonora na ubytování, 10% slevu do wellness centra nabízí nově
i Hotel Smrž v Sepekově u Milevska.
Fungování karty se letos také trochu změní. Nemusíte se ale
bát, to základní zůstává. Kartu si každý může vyzvednout zdarma
na infocentru ve formě papírové knížečky. S touto knížečkou stačí
navštívit některé ze zapojených míst, kde získáte bonus nebo slevu
a razítko. Za sedm razítek se můžete zúčastnit slosování o ceny.
Těším se na vás v dalším čísle Radnice.

Měnit se bude online verze, aby byla pro uživatele přívětivější. Už
si nebudete muset nic stahovat do telefonu. Původní aplikace bude
nahrazena prostou registrací na
webu
www.toulava.cz/karta,
zde se zaregistruje. Návštěvník
si na každém místě se slevou načte QR kód. To mu udělí oprávnění slevu čerpat a zároveň získá
elektronické razítko, které se mu
automaticky uloží v jeho profilu
na webu Toulava. Systém potom
sám upozorní, že už máte razítek sedm a můžete se přihlásit
do soutěže. Celý tento systém
bude fungovat od léta. Už teď
ale můžete vyrazit na infocentra pro papírovou kartu Toulavku
a sbírat razítka a čerpat slevy
přímo. Šťastné toulání.
Štěpánka Barešová

☺

ŠKOLSTVÍ

ŽÁCI 1. ZŠ SEDLČANY JIŽ POTŘETÍ NA OLYMPIJSKÉM FESTIVALU
Ve středu 16. 2. čtyřicet pět kluků
a děvčat ze 7. a 8. ročníků vyrazilo v 5:00
autobusem do Brna na Olympijský festival konaný k příležitosti XXIV. zimních
olympijských her 2022 v Pekingu. Podmínkou účasti bylo bruslařské vybavení
a samozřejmě chuť si zasportovat.
Pořádání této akce je nápad Českého olympijského výboru. První se konal
v Praze pod názvem 2014 Soči Letná
a další na Lipně. V roce 2017 projekt převzal Mezinárodní olympijský výbor a snaží se jej rozšířit do celého světa.
Cílem vždy je přenést atmosféru olympiády do České republiky, šířit ve společnosti olympijské hodnoty a ideály, propagovat sport, hlavně mezi mladými, jako
součást zdravého životního stylu.
Zimní Olympijský festival se letos konal v bývalém areálu slavného podniku
Zbrojovka Brno v městské části Židenice.
Během dvou týdnů si zde mohlo denně
zasportovat až 300 školáků a školaček.
V odpoledních hodinách areál sloužil jako
sportoviště pro širokou veřejnost.
Naše škola dostala pozvánku na tuto
akci již po třetí v řadě, což znamená, že
nechyběla ani na jednom z pořádaných
zimních Olympijských festivalů. Již více
než deset let je členem projektu Česko
sportuje na podporu zdravého životního stylu. Žáci každým rokem v hodinách
tělocviku plní sportovní disciplíny a na
konci školního roku dostávají nejen tradiční vysvědčení, ale i sportovní. I přes

značnou administrativu se tyto aktivity
vyplácejí, škola získala finanční podpory
a možnost uspořádání sportovního dopoledne s účastí významných českých sportovců. I letos se takové setkání plánuje.
Děti do Brna dorazily před devátou
hodinou, zde se jich ujali tři dobrovolníci, kteří je po celý den provázeli po
jednotlivých sportovištích. Nabízelo se
jim až patnáct zimních sportů. Z těch je
nejvíce zaujaly biatlon, curling, běžecké
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a sjezdové lyžování, boby a snowboarding,
ale mohly si vyzkoušet skokanský můstek,
bruslařskou dráhu s ledovým koridorem,
saně, skeleton a zabruslit si na hřišti s ledovou plochou.
Soutěžilo se i ve vědomostních kvízech
v olympijské zóně EDA. Expozicí v proskleném kontejneru provázeli sourozenci
Eda a Ola, kreslené postavy, vysvětlili dětem hravou formou olympijské hodnoty
a seznámili je se zajímavostmi her
v Pekingu.
Získaný diplom a medaile dětem
na podiu předával hokejový mistr světa
Petr Hubáček. Sportovalo se a soutěžilo
až do 16:00. V průběhu dne dostaly děti
od pořadatelů malé občerstvení. Do Sedlčan se vrátily v 19:00, takže prožily opravdu dlouhý den plný sportu a zábavy.
		 Vyučující 1. ZŠ Sedlčany

ŠKOLSTVÍ

PROPOJKA ZAPISUJE PRVŇÁČKY, ÚČASTNÍ SE SOUTĚŽÍ
A POŘÁDÁ EXKURZE
Školní rok pomalu směřuje do svého posledního čtvrtletí, a tak přichází na řadu první
přípravy na nadcházející školní rok i poslední
kola různých soutěží. Výrazné rozvolnění protiepidemických opatření učitelům zároveň
umožňuje snáze realizovat výlety a exkurze…
2. ZŠ Propojení v závěru března uzavřela sérii akcí nazvanou Budu prvňáčkem. Nic tedy
nebrání zápisu budoucích školáků a jejich zářijovému přesunu do školních lavic. Na zájemce nejprve čeká den otevřených dveří (6. dubna od 8:00 do 12:40) a předzápisová beseda
v aule (6. dubna v 16:00). Zápis pak proběhne
v pátek 8. dubna mezi 14. a 17. hodinou. Rodiče mohou vyplnit žádost předem – informace lze najít na webových stránkách školy. Na
děti se již těší nejenom třídní učitelky Kamila
Oubrechtová a Eva Vanyová, ale i starší žáci,
kteří se zhostí role průvodců a připraví příjemnou atmosféru zápisu tak, jak jsme na to byli
zvyklí před obdobím pandemie.
Naši žáci se také s nadšením zhošťují role
„olympioniků“. Během jarních měsíců totiž
probíhají oblastní a okresní soutěže napříč vyučovacími předměty. V okresním kole olympiády v německém jazyce obsadil Vojtěch Vrňák
(7. A) druhé místo a Jakub Bučinský (9. A) byl
třetí. Podobného úspěchu dosáhla i Natalia
Miftakhova (7. B) – tentokrát šlo o angličtinu

a třetí místo. Také tradiční recitační soutěž
Carmina dospěla přes třídní a školní kola do
svého oblastního finále, ve kterém se představili v aule školy Propojení nejlepší recitátoři ze sedlčanských a okolních škol. Z mnoha sportovních soutěží je pro
1. stupeň aktuální okrskové
kolo ve fotbalovém McDonald´s Cupu, žáci 2. stupně
se zase připravují na okresní
kolo Odznaku všestrannosti,
víceboje pod patronací Českého olympijského výboru.
Jak již bylo zmíněno,
kromě tradičního zápisu
a soutěží se po dlouhé době
otevřela možnost pořádat exkurze. Koncem měsíce března
vyrazili sedmáci do pražské
galerie Dox na vzdělávací
program pod názvem S kůží
na trh. Součástí programu
byla prohlídka výstavy Nadějné vyhlídky. Žáci se přímo
v prostorách galerie snažili nalézt odpověď na otázku „Jakou roli hraje odvaha
a schopnost jít vlastní cestou
při jakékoli tvorbě?“ Společ-

ně také hovořili o autentičnosti uměleckého
díla a jeho vlivu na naše vnímání. Při zpáteční
cestě do Sedlčan čekala žáky ještě krátká komentovaná prohlídka naším krásným hlavním
městem.
-prop-

POLOVINA TŘÍD GYMNÁZIA A OBCHODNÍ AKADEMIE
SI LETOS ZALYŽOVALA V KRKONOŠÍCH
Po loňské pauze se letos po Novém roce
vypravili žáci GaSOŠE se svými učiteli opět
na lyže. Vyrazily nejen ty ročníky, které obvykle na lyžařský kurz v tuto dobu jezdí, ale
vedení školy umožnilo zúčastnit se i těm
studentům, kteří loni kvůli covidu jet nemohli. A tak se letos do Krkonoš podívalo
8 tříd, což je vlastně polovina školy.
V prvním týdnu v lednu se do Pece pod
Sněžkou vypravily třídy sexta, 2.G, 2.OA
a 1.OA. Na horách je sice přivítal déšť
a obleva, ale pak se počasí umoudřilo
a všichni si hezky zalyžovali. V dalším týdnu
je na chalupě Salomon vystřídaly třídy 1. G
a kvinta. Těm přálo počasí po celou dobu.
Po jarních prázdninách vyrazily na kurz třídy sekunda a tercie. Lyžaři se opět vydali do
Krkonoš, tentokrát ale na Černou horu poblíž
Janských Lázní. Po celou dobu kurzu měli
krásné počasí a dobré lyžařské podmínky.

Pro třídy prima a kvarta bylo zorganizováno jednodenní lyžování na nedalekém Monínci 8. 3. a někteří žáci se ještě přihlásili
na výběrový lyžařský kurz v Itálii od 16. do
19. března 2022, který škola také pořádá.
Organizace akcí byla díky povinnému
testování na covid a karanténám velmi ná-

ročná, počty účastníků se nečekaně měnily,
často se muselo improvizovat. Odměnou
ale byly společné chvíle strávené v krásné
zimní přírodě.
Poděkování patří vedení školy a všem učitelům tělesné výchovy, kteří tyto kurzy pomohli zrealizovat.
GaSOŠE Sedlčany

STS SEDLČANY

ROZPIS ZAMETÁNÍ ULIC - 2022
28. 3.
– Vítěžská, Etropolská, Konečná, Průběžná, Karlova, Na Morávce
29. 3.
– Na Vyhlídce, Pod Lesíkem, Zberazská, Lhotecká
30. 3.
– Pod Potoky, Jateční, Lidická, autobusový dopravní terminál, Žižkova,
Nademlýnská
31. 3.
– Příční, Novoměstská, Novoměstské náměstí, Husova, Sukovo
náměstí, Pod Hřbitovem, U Háječku
1. 4.
– U Kulturního domu, Zahradní, Švermova, parkoviště před KDJS,
chodníky Havlíčkova ul.
4. 4.
– Náměstí T. G. Masaryka., Tyršova, Růžová, sídliště Za Nemocnicí
5. 4.
– Na Severním sídlišti, U Školky, Příčovská, Profesora Plavce, Šafaříkova
6. 4.
– Pod Pilami, Na Potůčku, P. Bezruče, Příkrá
7. 4.
– Jižní sídliště, Sokolovská, Víta Nejedlého, Dělnická
11. 4.
– Olbrachtova, Podélná, Západní sídliště
12. 4.
– Seifertova, Pod Cihelným vrchem, Jižní Svah, Ke Hvězdárně
13. 4.
– Na Potůčku (u pekárny), parkoviště u Vyšehradu, Luční, parkoviště
pod mostem do Luční ul., Komenského náměstí, parkoviště za GOA,
Kpt. Jaroše
14. 4.
– Baxova, Prim. Kareše, Děkana Bučila, Potoční, pěší propojení z ulice Nádražní do ulice Na Vyhlídce kolem prodejny zahradní techniky,
Na Stínadlech, Kňovická, Hasičská
19. 4.
– Nad Přehradou, Pod Strojírnami, Strojírenská, Ke Strosu, Ke Kartografii
20. 4.
– K. H. Máchy, K Cihelně, Sadová, Podsadová, komunikace k Lidlu,
parkoviště u Taveren, komunikace k loděnici
21. 4.
– parkoviště I. Panelák, kolem Pizzerie, osady
22. 4.
– parkoviště II. a III. Panelák, parkoviště před kinem, osady
25. 4.
– parkoviště 28. Října, Kodicilova ulice, osady
26. 4.
– Červený Hrádek, Hermovo Pole, osady
27. – 30. 4.
– Osady
Během měsíce března a dubna budou Sedlčanské technické služby,
s.r.o. uklízet ulice a veřejná místa v Sedlčanech zametacím strojem.
Prosíme, věnujte pozornost tomu, kdy se bude zametat Vaše ulice
a včas přeparkujte Váš vůz. Úklid ulic od štěrku a smetků bude probíhat vždy od 6 do 15h. V ulici, kde bude probíhat zametání nesmí
od 6 hod. stát žádné auto. Přeparkováním auta do již vyčištěné ulice nebo na jiná místa se vyhnete zbytečným komplikacím spojeným
s odtahem Vašeho vozu.

PŘEKLÁDACÍ STANICE ODPADŮ
BUDE OD DUBNA DO KONCE ZÁŘÍ
OTEVŘENA OPĚT I V SOBOTU
Překládací stanice odpadů v areálu bývalé skládky v Kosově
Hoře se stala významnou součástí nakládání s odpady v regionu.
Ročně přes ni projde tisíce tun komunálních i tříděných odpadů.
Areál je v provozu pro širokou veřejnost i firmy. Překladiště je otevřeno každý pracovní den od 6.30 do 15-ti hodin s pauzou na oběd
mezi 10. a 11. hodinou. Každé pondělí a středu je otevřeno až do
16.30. Od 2. dubna 2022 zde zahajujeme opět i sobotní provoz od
8 do 11h. Kompletní provozní dobu naleznete na stránce www.
ts.sedlcany.cz v sekci skládka Kosova Hora, Překládací stanice.
Rozsah odebíraných odpadů je zhruba stejný jako za provozu skládky. Tedy směsný komunální odpad, autoplasty, autoskla,
nábytek, lina, koberce, stavební odpady a další. Celkem se jedná
o padesát druhů odpadů. Za odpady určené ke skládkování občané i firmy samozřejmě zaplatí. Dále je možné zde bezplatně
odevzdat vytříděné papírové, plastové a kovové odpady. Plastové
odpady pocházející z podnikatelské činnosti jsou také zpoplatněny. Nejsou zde přijímány elektrospotřebiče ani nebezpečné odpady. Tyto odpady přijme Sběrný dvůr Sedlčany v ulici Karla Hynka
Máchy 651 (areál Sedlčanských technických služeb, s.r.o.). Zde je
možné se informovat, jaké odpady jsou zpoplatněné a které lze
ve sběrném dvoře v Sedlčanech odevzdat zdarma.
Přes velikonoční svátky bude mít Překládací stanice odpadů
v Kosově Hoře, Kompostárna Kosova Hora i Sběrný dvůr v Sedlčanech zavřeno. Jedná se o tyto dny: 15., 16. a 18. dubna.
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Lokalita
Olbrachtova
Pod Hřbitovem
Novoměstské náměstí - u parku
Jižní sídliště - ke školce
Na Skalách
Nad Přehradou
Pod Strojírnami
Jateční - pod zahrádkářskou kolonií
Pod Cihelným vrchem
Na Potůčku
K Cihelně
Jateční - pod zahrádkářskou kolonií
Primáře Kareše
Vítěžská
Průběžná

UPOZORNĚNÍ

SOCIÁLNÍ POMOC

Město Sedlčany/Městský úřad Sedlčany
informuje, že stát v souvislosti s energetickou krizí má snahu reagovat na mimořádnou situaci, kdy stále ještě hrozí velkému
množství zákazníků, kteří jsou dosud u tzv.
dodavatelů poslední instance, odpojení od
plynu nebo elektřiny.
V polovině dubna hrozí všem, kteří jsou/
budou neaktivní, tj. nemají/nebudou mít
standardní smlouvu o odběru energií, že
se dopustí neoprávněného odběru, s tím
spojeného odpojení od dodávek plynu
a elektřiny.
Domácnosti, které jsou takto ohroženy,
budou v období března 2022 přímo kontaktovány pracovníky Úřadu práce ČR s cílem upozornit na možnosti řešení situace
a nabídkou pomoci ze strany státu. V regionu Sedlčanska je navštíví pracovníci Úřadu
práce ČR – Kontaktního pracoviště Sedlčany.
Tímto upozorňujeme/vyzýváme osoby,
případně jejich rodiny a jejich sociální okolí
k aktivitě, jednání a konání v uvedené věci,
případně bezodkladnému kontaktování zaměstnanců Úřadu práce ČR (na kterékoliv
jim známé pobočce v ČR), případně sociálních pracovníků obcí (také v místě jim nebližším) k poskytnutí pomoci a poradenství
- s cílem vyřešit rizikovou situaci.
Návod k řešení je prezentován na přiložených letáčcích a nawebových stránkách MPSV.
Mgr. Věra Skálová, Odbor sociálních věcí

Rok 2022 je rokem naděje po epidemii
onemocnění COVID-19, ale i rokem enormního zvýšení cen mnoha komodit.
Komise sociální a zdravotní při Radě města
Sedlčany se zabývala aktuální situací výrazného zvýšení cen energií pro domácnosti (zemní plyn, elektrická energie). Obec,
respektive samospráva, nemá však žádné
možnosti ovlivnit výši cen těchto komodit.
Obec nemá ani finanční prostředky, ani
právní možnost monitorovat nebo získávat
relevantní informace o potřebnosti konkrétních osob, občanů města.
Již několik let je v Sedlčanech snížena částka za odkládání, svoz a likvidaci směsného
komunálního odpadu pro samostatně bydlící osoby, jejichž jediným příjmem je důchodová dávka, což je v kompetenci Rady města
Sedlčany, přičemž na základě jejího rozhodnutí je poskytován těmto osobám dar.

Sociální pomoc pro osoby, které se v důsledku zvýšení cen dostávají do svízelné finanční situace, je v ČR řešena formou sociálních dávek, které jsou plně v kompetenci
státní správy a jsou vypláceny prostřednictvím nástrojů Úřadu práce ČR.
Město Sedlčany může poskytnout občanům poradenství, a to na Odboru sociálních
věcí, kdy sociální pracovnice Bc. Jana Větrovcová, DiS., případně Mgr. Iva Kohoutková
se zájemci prodiskutují variantní možnosti
řešení každé individuální životní situace,
případně pomohou s vyplněním potřebných tiskopisů. Administrace žádostí o dávky
a rozhodnutí je následně plně v kompetenci
Úřadu práce ČR. Nejbližší kontaktní pracoviště sídlí na adrese ulice Kpt. Jaroše 482,
Sedlčany.
S přáním lepších časů MUDr. Karel Marek,
předseda Komise sociální a zdravotní

SVOZ BIOODPADŮ Z NÁDOB V SEDLČANECH

Od ledna do konce února probíhal svoz bioodpadů v liché týdny a celé město bylo navíc sváženo jen během úterý. Od začátku až do konce března probíhal svoz bioodpadů každé liché úterý a středu. V úterý 5.4. začne opět letní svoz bioodpadů, který potrvá až do konce listopadu. Tedy svoz každé úterý
a středu. Kdy se v konkrétní ulici sváží bioodpad lze najít na www.ts.sedlcany.cz.
Mimo jiné zde naleznete například i aktuální změny svozů v případě, že svozový den
vychází na státní svátek a další informace. Obecně lze říct, že svoz zeleného odpadu
probíhá o den dříve než svoz TKO. Hnědé nádoby jsou určené především pro slupky z domácností, listí, trávu a zbytkový odpad ze zahrad. Na větve budou Sedlčanské technické služby, s.r.o. přistavovat kontejnery do vybraných lokalit města od
25. března do 7. dubna.

Úřad práce ČR a jeho pomoc

při nanční tísni spojené s růstem cen energií
Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc.
Může Vám pomoci s náklady na bydlení, a to prostřednictvím těchto dávek:

Příspěvek na bydlení

Primární pomoc státu určená těm, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydlení. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník, nájemce nebo podnájemce bytu či domu, jestliže 30 %
(v Praze 35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením.
Pro rok 2022 má nárok na příspěvek na bydlení také vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci,
který ji užívá k trvalému bydlení.
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni1.

Doplatek na bydlení
Tato dávka pomoci v hmotné nouzi pomáhá tehdy, když příjmy rodiny či jednotlivce nestačí ani po přiznání příspěvku na bydlení na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením (tj. nájem, služby spojené s bydlením a náklady za dodávky energií). Výše doplatku na bydlení ÚP ČR stanoví tak,
aby domácnosti po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala částka na živobytí.
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni.

Mimořádná okamžitá pomoc
Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci Vám může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout ji bezprostředně. Například se může jednat
o situace spojené s finančními problémy v důsledku úhrady nedoplatku za vyúčtované energie.
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc.
Komplexní informace jsou k dispozici na www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energiemuze-pomoci-up--1.
Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti o nepojistné sociální dávky, obraťte se na Call centrum
ÚP ČR na tel. číslo.: 800 77 99 00 (bezplatná linka) nebo na callcentrum@uradprace.cz. Vyplněné
žádosti můžete podat elektronicky (přes Identitu občana, datovou schránkou nebo s uznávaným elektronickým podpisem), zaslat poštou či doručit osobně na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR.
Máte-li dotazy vztahující se k dávkové pomoci v souvislosti se zvýšenými cenami energií, obraťte se
na zaměstnance Úřadu práce ČR osobně na nejbližším kontaktním pracovišti v místě vašeho bydliště
nebo volejte na speciální linku: 950 180 070.
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