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Hasičský sbor města Sedlčany společně s jednotkami JSDHO zvou v sobotu 7. května 2022 na oslavy 
svátku svatého Floriána. Na náměstí T. G. Masaryka bude možno zhlédnout výstavu techniky jedno-
tek PO a ukázky hašení i vyprošťování z havarovaných vozidel ve spolupráci se ZZS. Více info o akci 
neleztene uvnitř Radnice.



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

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

Vyřizuje:
Městský úřad Sedlčany,  
tel.: 734 259 387, 318 821 158,  
bucinska@mesto-sedlcany.cz
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KOMUNÁLNÍ VOLBY
JSOU ZA DVEŘMI

Čtyřleté volební období 2018 – 2022 se chýlí ke konci. 
Prezident republiky Miloš Zeman vyhlásil termín konání 
voleb na pátek 23. a sobotu 24. září. Do zahájení voleb 
zbývá necelých pět měsíců. Pro voliče je tedy relativně 
dost času na přemýšlení komu dát svůj hlas. Naopak vo-
lební strany mají nejvyšší čas na sestavení kandidátních 
listin, které se nejpozději 66 dnů před konáním voleb 
musejí předat registračnímu úřadu. Kandidátní listinu 
mohou podávat politické strany, politická hnutí a jejich 
koalice a v případě, že tvoří volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých 
kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podpo-
rujícími její kandidaturu. Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik 
kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce. V pří-
padě Sedlčan je počet zastupitelů 21 a stejný počet budeme navrhovat ke schválení 
i na veřejném zasedání zastupitelstva 6. 6. 2022 pro volební období 2022 – 2026. Ten-
to počet zastupitelů považujeme pro Sedlčany za nejvhodnější především proto, aby 
mohla figurovat sedmičlenná rada města. Při nižším počtu zastupitelů by rada města 
mohla být maximálně pětičlenná. Pokud někoho zajímají další informace a podrobnosti 
o komunálních volbách, vše potřebné se dozví v zákoně č. 491/2001 Sb. o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

Velmi bych si přál, aby volební kampaň před zářijovými volbami byla slušná, korektní 
a vyhnula se osobním útokům. To se bohužel nedá říci o kampani, která se odehrá-
la před čtyřmi roky. Byla plná zbytečné vulgarity a agresivity. Je dobré si uvědomit, 
že žádný volební subjekt díky poměrnému volebnímu systému a D´Hondtově přepočítá-
vací metodě nemůže vyhrát volby 100  % a bude muset hledat v novém zastupitelstvu 
koaliční partnery a v ideálním případě racionálně komunikovat se všemi zvolenými stra-
nami a zastupiteli. Je třeba mít na paměti, že práce obecního zastupitele je především 
práce ve prospěch občanů obce a politické handrkování je na této úrovni zbytečné.

Vážení spoluobčané, přeji Vám, abyste si pro volební období 2022 – 2026 vybrali 
do zastupitelstva slušné a pracovité zástupce, kteří budou hájit vaše zájmy.

Uzávěrka příštího čísla je v pátek 6.5.2022

Ing. Miroslav Hölzel 
starosta města

Dne 19. dubna uplynulo již 77 let od sestřelení amerických bombardérů německými 
stíhačkami nad Sedlčany. Starosta města Sedlčan Ing. Miroslav Hölzel a místostarosta 
Mgr. Zdeněk Šimeček položili k památníku u Hradišťka věnec k uctění této události.
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Rada města Sedlčany na tomto zasedá-
ní přijala soubor celkem 19 specifických 
usnesení, a to v následném členění jed-
notlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících 
z jednání Rady města Sedlčany ze dne 
9. března 2022 (RM č. 82/2018-2022) 
a doplňující zprávu o plnění úkolů průběž-
ných (RM 83-1401/2018-2022);
▪ Výroční zprávu o činnosti a působnos-
ti Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany, 
příspěvkové organizace, za uplynulé ob-
dobí roku 2021, sestavenou a předanou k 
projednání panem Ing. Martinem Severou, 
ředitelem subjektu (v souboru výroků 
usnesení RM 83-1402/2018-2022);
▪ Výroční zprávu o činnosti za rok 2021 
Městského muzea Sedlčany, příspěvkové 
organizace, sestavenou a předanou k pro-
jednání panem Mgr. Davidem Hrochem, 
ředitelem tohoto subjektu (v souboru vý-
roků usnesení RM 83-1403/2018-2022);
▪ Výroční zprávu o činnosti za rok 2021 
Městské knihovny Sedlčany, příspěvkové 
organizace, kterou sestavila a k projednání 
předala paní Blanka Tauberová, ředitelka 
tohoto subjektu (v souboru výroků usne-
sení RM 83-1404/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyjádřila poděko-
vání: 
▪ řediteli Kulturního domu Josefa Suka 
Sedlčany a rovněž i všem zaměstnancům 
tohoto subjektu zřízeného městem Sedl-
čany, a to za veškerou kvalitně odvedenou 
práci ve prospěch občanů města a uživa-
telů služeb této příspěvkové organizace, 
a dále za významný podíl na zajištění 
důstojných prostor pro zřízení a provoz 
„Očkovacího a testovacího centra Sedlča-
ny“ v roce 2021 (v souboru výroků usnese-
ní RM 83-1402/2018-2022);
▪ řediteli Městského muzea Sedlčany, 
jako i všem zaměstnancům tohoto sub-
jektu zřízeného městem Sedlčany, a to za 
veškerou kvalitně odvedenou práci v roce 
2021 provedenou ve prospěch občanů 
města a uživatelů služeb této příspěvko-
vé organizace (v souboru výroků usnesení 
RM 83-1403/2018-2022);
▪ ředitelce Městské knihovny Sedlčany, 
jako i všem zaměstnankyním tohoto sub-
jektu města Sedlčany, a to za veškerou 
kvalitně odvedenou práci ve prospěch 
občanů města a uživatelů služeb této pří-

spěvkové organizace provedenou v roce 
2021 (v souboru výroků usnesení RM 
83-1404/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupi-
telstvu města Sedlčany schválit: 
▪ prodej pozemku parc. č. 321/9, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem využití 
ostatní komunikace, o výměře 120 m2, kte-
rý byl oddělen z původního pozemku parc. 
č. 321/8, druhem pozemku ostatní plocha, 
způsobem využití ostatní komunikace, vše 
v k. ú. Libíň, obec Sedlčany (vizte geomet-
rický plán č. 165-37/2022), který je ve 
vlastnictví města Sedlčany, a to žadatelům, 
manželům, za jednotkovou cenu 75,00 Kč/
m2, tj. za celkovou kupní cenu 9.000,00 Kč 
s tím, že strana kupující zároveň uhradí ná-
klady na vyhotovení geometrického plánu 
(RM 83-1405/2018-2022);
▪ prodej pozemku parc. č. 1345/7, dru-
hem pozemku ostatní plocha, způsobem 
využití ostatní komunikace, o výměře 
71 m2, který byl oddělen z původního po-
zemku parc. č. 1345/1, druhem pozemku 
ostatní plocha, způsobem využití ostatní 
komunikace, vše v k. ú. a obci Sedlčany 
(vizte geometrický plán č. 2863-40/2022), 
který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to 
žadatelce, za jednotkovou cenu 200,00 Kč/
m2, tj. za celkovou kupní cenu 14.200,00 Kč 
(RM 83-1406/2018-2022);
▪ prodej pozemku parc. č. 321/8, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem vyu-
žití ostatní komunikace, o výměře 12 m2, 
který byl oddělen z původního pozemku 
parc. č. 321/8, druhem pozemku ostatní 
plocha, způsobem využití ostatní komuni-
kace, vše v k. ú. Libíň, obec Sedlčany (vizte 
geometrický plán č. 165-37/2022), který 
je ve vlastnictví města Sedlčany, a to ža-
datelům, manželům, za jednotkovou cenu 
75,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 
900,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 
83-1407/2018-2022);
▪ prodej bytu velikostní kategorie 1+KK 
(č. bytu 10/3. patro) na adrese bytové-
ho domu Sedlčany, Na Severním sídlišti 
I/ 647, 264 01 Sedlčany, který je ve vlast-
nictví města Sedlčany, a to žadatelce, kte-
rá je smluvním nájemcem městského bytu 
o velikosti 1+KK, č. b. 10, 3. patro za celko-
vou kupní cenu v místě a čase obvyklou ve 
výši 1.790.000,00 Kč, zjištěnou podle znalec-
kého posudku č. 5508/14/2022 (v souboru 
výroků usnesení RM 83-1410/2018-2022).

Rada města Sedlčany doporučila:
▪ a to v postavení výkonného orgánu pro-
vozovatele veřejného pohřebiště předlo-
žený návrh upraveného Řádu pro pohřebi-
ště v Sedlčanech, provedeného v souladu 
s ustanovením zákona č. 256/2001 Sb., 
o pohřebnictví a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů, postou-
pit Krajskému úřadu Středočeského kraje 
s žádostí o vydání předchozího souhlasu 
k platnosti předpisu (RM 83-1418/2018-
2022).
Rada města Sedlčany uložila Městskému 
úřadu Sedlčany, Odboru majetku: 
▪ řádně zveřejnit na úřední desce Měst-
ského úřadu Sedlčany záměr prodeje po-
zemku parc. č. 321/8, druhem pozemku 
ostatní plocha, způsobem využití ostatní 
komunikace, o výměře 12 m2, který byl 
oddělen z původního pozemku parc. č. 
321/8, druhem pozemku ostatní plocha, 
způsobem využití ostatní komunikace, 
vše v k. ú. Libíň, obec Sedlčany (v soubo-
ru výroků usnesení RM 83-1407/2018-
2022);
▪ řádně zveřejnit na úřední desce Měst-
ského úřadu Sedlčany adresný záměr 
prodeje bytu velikostní kategorie 1+KK 
(č. bytu 10/3. patro), který se nachází v ob-
jektu bytového domu Sedlčany, Na Severním 
sídlišti I / 647, 264 01 Sedlčany (v souboru 
výroků usnesení RM 83-1410/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila Městskému 
úřadu Sedlčany, Odboru investic, zajistit:
▪ a to v souladu s ustanovením vnitřního 
předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu, v úplném 
a účinném znění, výběrové řízení na nej-
vhodnějšího uchazeče na realizaci zakáz-
ky malého rozsahu pod názvem projektu 
„Rekonstrukce střechy 2. ZŠ“ poptáním 
vytipovaných uchazečů, jejichž identifika-
ce je uvedena v příslušném spisu (RM 83-
1415/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ uzavření „Smlouvy o nájmu prostoru 
sloužícího k podnikání“ dle ustanovení 
§ 2302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, a to mezi měs-
tem Sedlčany, jako pronajímatelem a zub-
ním lékařem, trvale bytem Sedlčany, jako 
nájemcem, s tím, že předmětem nájmu 
je pronájem nebytových prostor v objek-
tu Sedlčany č. p. 159 o výměře 41,50 m2, 
tj. ordinace o výměře 13,50 m2, čekárna 
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o výměře 12,90 m2, čekárna o výměře 9,10 
m2, poměrná část chodby o výměře 2,50 m2 
a poměrná část sociálního zařízení o vý-
měře 3,50 m2, a to za účelem poskytování 
zdravotnických služeb – zubní ordinace. 
Smlouva bude uzavřena s účinností od 
1. dubna 2022, a to za dalších podmínek 
uvedených v jejím návrhu s tím, že výše 
nájemného činí 600,00 Kč/m2/rok. Rada 
města Sedlčany v uvedeném postupovala 
v návaznosti na své jednání dne 26. ledna 
2022 (usnesení zn. RM 79-1344/2018-
2022) a ze dne 16. února 2022 (usnese-
ní zn. RM 81-1382/2018-2022), a dále 
v souladu se záměrem města Sedlčany 
zveřejněným na úřední desce Městského 
úřadu Sedlčany v době od 22. února do 
10. března 2022 (Oznámení Odboru majet-
ku Městského úřadu Sedlčany č. j.: MÚ-S/
OM/3838/2022); (RM 83-1408/2018-
2022);
▪ ukončení Smlouvy o výpůjčce, která 
byla uzavřena dne 13. února 2017 mezi 
Středočeským krajem se sídlem Praha, 

Zborovská č. p. 11, 150 21 Praha 5, zastou-
peným Středním odborným učilištěm, pří-
spěvková organizace, se sídlem Sedlčany, 
Petra Bezruče č. p. 364, 264 01 Sedlčany, 
jako půjčitelem a městem Sedlčany, jako 
vypůjčitelem. Předmětem Smlouvy o vý-
půjčce bylo dočasné užívání části pozem-
ku parc. č. 962/1 o výměře 117 m2 v k. ú. 
a obci Sedlčany, která je přesně vymeze-
na v situaci „Přístavba 2. základní školy“. 
Po provedení přístavby 2. základní školy 
byla dne 10. srpna 2021 uzavřena Smlou-
va darovací mezi Středočeským krajem, 
jako dárcem a městem Sedlčany, jako ob-
darovaným, kde předmětem Smlouvy je 
darování dílu „a“ o výměře 116 m2, kte-
rý byl oddělen z pozemku parc. č. 962/1, 
v k. ú. a obci Sedlčany. S ohledem na pře-
vod vlastnického práva k předmětu výpůjč-
ky v rozsahu 116 m2 zůstává předmětem 
výpůjčky 1 m2, přičemž se tímto smluvní 
strany dohodly na ukončení Smlouvy o vý-
půjčce (RM 83-1409/2018-2022);
▪ v souladu s doporučením jednatele 

Městské tepláren-
ské Sedlčany, s. r. o., 
žádost smluvního 
uživatele o výměnu 
užívané bytové jed-
notky č. 12/II. patro 
na adrese objektu 
Sedlčany, Strojíren-
ská č. p. 791, 264 01 
Sedlčany, kdy z dů-
vodu špatného tech-
nického stavu této 
ubytovací jednotky 
bude žadatelce nově 
přidělena do užívá-
ní uvolněná ubyto-
vací jednotka č. 1/
II. patro umístěná 
v uvedeném byto-
vém domě (RM 83-
1411/2018-2022);
▪ aby byt velikost-
ní kategorie 0+1 
(č. bytu 6/I. patro) 
v Domově s pečo-
vatelskou službou, 
na adrese Sedlčany, 
ulice 28. října č. p. 
175, 264 01 Sedlča-
ny, který byl uvolněn 
bývalou smluvní uži-
vatelkou, byl nově 

přidělen žadatelce, dosud trvale bytem 
Sedlčany (RM 83-1412/2018-2022);
▪ v souladu s usnesením RM 
73-1263/2018-2022 a na základě jedné 
uplatněné a důvodné Žádosti fyzické oso-
by, což je podrobně uvedeno v přísluš-
ném spisu vedeném na Městském úřadu 
Sedlčany, Odboru sociálních věcí (příloha 
k tomuto usnesení), poskytnutí finanční-
ho daru v max. výši 500,00 Kč/rok 2022/
nemovitost, kde příjemcem je osoba spl-
ňující kritéria potřebnosti, definovaná ve 
smyslu zmírnění dopadu poplatkové po-
vinnosti za komunální odpad. Dar bude 
vyplacen na základě uzavřené Darovací 
smlouvy (RM 83-1419/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla:
▪ v souladu s ustanovením vnitřního 
předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu, v úplném 
a účinném znění, o výběru dodavatele 
stavebních prací na veřejnou zakázku 
pod názvem „Zastřešení buněk u hřiště 
s umělým povrchem“ od uchazeče Dře-
vokomplet B+H, s. r. o.; IČ 27590682, 
v ceně 580 505,13 Kč bez DPH, tj. 
702 411,23 Kč vč. DPH (v souboru výroků 
usnesení RM 83-1413/2018-2022);
▪ podle ustanovení vnitřního předpisu 
č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, v úplném a účinném zně-
ní, o výběru dodavatele stavebních prací na 
zakázku s názvem „Vrátka k Mariánskému 
sloupu“ od uchazeče, společnosti ZEOS, 
s. r. o.; IČ 46358081, v ceně 44 940,00 Kč 
bez DPH, tj. 54 377,40 Kč vč. DPH (v souboru 
výroků usnesení RM 83-1414/2018-2022); 
▪ v souladu s ustanovením vnitřního před-
pisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu, v úplném a účinném 
znění, o výběru dodavatele stavebních 
prací na zakázku „Dokončení minigolfu“ 
od uchazeče CZECH MINIGOLF, s. r. o.; 
IČ 09149325, v ceně díla 681 600,00 Kč bez 
DPH, tj. 824 736,00 Kč vč. DPH (v souboru 
výroků usnesení RM 83-1416/2018-2022); 
▪ v souladu s ustanovením vnitřního před-
pisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu, v úplném a účinném 
znění, o výběru dodavatele stavebních 
prací na zakázku „Přístřešek pro auta měst-
ského úřadu“ od uchazeče Tomáš Dikun; 
IČ 67260705, v ceně 216 330,00 Kč bez 
DPH, tj. 261 759,30 Kč vč. DPH (v soubo-
ru výroků usnesení RM 83-1417/2018-
2022). 

SEDLČANY
28. 5. 2022

SPORTOVNÍ HALA GOA
NÁDRAŽNÍ 90 
SEDLČANY - 264 01
 

KRISTÝNA FAKTOROVÁ                     739 274 410                                  KRISTYYYK@CENTRUM.CZ
LINDA SEVALDOVÁ                             732 446 736                   SEVALDOVA@MISTRYSMISTRY.CZ

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
GA: JEDNOTLIVCI, DVOJICE, TÝMY  PS: SHOW, STEPY, SPORTOVNÍ TÝMY

 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 15. 05. 2022 /  STARTOVNÉ 150 Kč  /  VSTUPNÉ PRO DIVÁKY 50 Kč
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Rada města Sedlčany na tomto zasedání 
přijala soubor celkem 22 specifických usne-
sení, 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 23. března 2022 
(RM č. 83/2018-2022) a doplňující zprávu 
o plnění úkolů průběžných (RM 84-
1420/2018-2022);
▪ zprávu o činnosti a hospodaření Sedlčan-
ských technických služeb, s. r. o. za rok 2021, 
hospodářské a organizační činnosti ve pro-
spěch rozvoje obchodní společnosti pro plně-
ní zadaných úkolů a rozpočtového plánu sub-
jektu ve svěřených oblastech na následující 
období roku 2022, a to s ohledem na výkon 
širšího spektra služeb a investic do veřejných 
prostranství a jeho prvků žádaných městem 
Sedlčany v souladu se schváleným rozpočtem 
města Sedlčany na rok 2022 (v souboru výro-
ků usnesení RM 84-1421/2018-2022). 
Rada města Sedlčany vyslovila poděkování: 
▪ Sedlčanským technickým službám, s. r. o. 
za kvalitně odvedenou práci na kultivaci ve-
řejného prostoru, životního prostředí a slu-
žeb prováděných v roce 2021 v nelehkých 
dobách pandemie, kdy byly všechny služby 
pro občany a město Sedlčany kontinuálně 
prováděny na vysoké úrovni (v souboru výro-
ků usnesení RM 84-1421/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila: 
▪ uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o kom-
plexním provozování Přivaděče pitné vody 
Benešov – Sedlčany, mezi městem Sedlčany, 
jako vlastníkem a Městskou teplárenskou 
Sedlčany, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Círk-
vičská č. p. 581, 264 01 Sedlčany, jako pro-
vozovatelem, jehož předmětem je sjednání 
výše nájemného. Smluvní strany se dohodly 
na každoroční aktualizaci smluvního ujed-
nání, s tím, že nájemné pro rok 2022 bude 
činit 2.042.000,00 Kč (bez DPH); (RM 84-
1422/2018-2022);
▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohody o umís-
tění stavby č. IV-12-6030972/VB/01 Sedlča-
ny – Průběžná, kNN pro p. č. 1980/93“, mezi 
společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 
405 02 Děčín, zastoupené na základě plné 
moci společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se 
sídlem Dobříš, Průmyslová č. p. 1665, 263 01 
Dobříš, jako budoucím oprávněným a měs-
tem Sedlčany, jako budoucím povinným, je-
jímž předmětem je zřízení věcného břemene 

na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, 
parc. č. 1919/7, parc. č. 1921/60 a parc. č. 
1921/62, vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to za 
účelem zřízení, provozování, údržby a oprav 
zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového 
vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje za jed-
norázovou náhradu ve výši 4 900,00 Kč, bez 
DPH (RM 84-1423/2018-2022);
▪ návrh Městského úřadu Sedlčany, Odboru 
majetku, na změnu personálního obsazení 
Komise pro vyřazování a likvidaci přebyteč-
ného a neupotřebitelného majetku na zbý-
vající část volebního období 2018 – 2022, 
a to s účinností od 7. dubna 2022. Komise pro 
vyřazování a likvidaci přebytečného a neupo-
třebitelného majetku bude nově pracovat ve 
složení pan Mgr. Zdeněk Šimeček; pan Ing. 
František Hodys a paní Bc. Lenka Havlová, 
DiS.; (v souboru výroků usnesení RM 84-
1425/2018-2022);
▪ na základě žádosti Sboru dobrovolných 
hasičů Sedlčany II výpůjčku vyspecifikované 
části veřejného prostranství (shromažďovací 
plochy) v lokalitě Sedlčany, náměstí T. G. Ma-
saryka, a to za účelem organizace a konání 
veřejné akce s názvem „Oslavy Sv. Floriána“, 
která se uskuteční dne 7. května 2022, v čase 
od 10:00 hod. do 16:00 hod. Užívání veřej-
ného prostranství, a to za blíže stanovených 
bezpečnostních, hygienických a dalších pod-
mínek je v souladu s ustanovením čl. 7 odst. 
2) písm. a) obecně závazné vyhlášky města 
Sedlčany č. 5/2019, kterou se stanoví místní 
poplatek za užívání veřejného prostranství, 
osvobozeno od úhrady místního poplatku 
(RM 84-1426/2018-2022);
▪ v obecním zájmu a s ohledem na potřeby 
komplexního zajištění správy a provozu veřej-
né infrastruktury Sedlčany, a to bez finanč-
ního plnění, přijetí daru kanalizačního řadu, 
který je ve vlastnictví FO, trvale bytem Sedl-
čany. Jedná se o 46,5 m dlouhého kanalizač-
ního řadu umístěného na pozemcích parc. č. 
792/4 a parc. č. 792/5, oba druhem pozemku 
ostatní plocha, způsobem využití ostatní ko-
munikace, vše v k. ú. a obci Sedlčany (RM 84-
1427/2018-2022);
▪ aby v souladu s podanou žádostí smluv-
ního uživatele nebytových prostor (kancelář 
o výměře 25,70 m2 v objektu Sedlčany, Ka-
pitána Jaroše č. p. 482, 264 01 Sedlčany), 
byl smluvní vztah ukončen dohodou ke dni 
30. dubna 2022 (v souboru výroků usnesení 
RM 84-1428/2018-2022); 
▪ přijetí finančního daru ve výši 10 000,00 Kč 
do vlastnictví příspěvkové organizace města, 

kterou je 2. základní škola – Škola Propojení 
Sedlčany, okres Příbram, se sídlem Sedlčany, 
Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany; IČ 48954004, 
a to na základě smluvního ujednání od dárce, 
kterým je subjekt SRPŠ při 2. základní škole 
– Škole Propojení Sedlčany, se sídlem Příkrá 
č. p. 67, 264 01 Sedlčany; IČ 70822999, kte-
rý obdarovaný použije na nákup kamenného 
mlýnku v rámci projektu „Vypečený projekt“ 
(RM 84-1431/2018-2022);
▪ přijetí věcného sponzorského daru v hod-
notě 510,00 Kč do vlastnictví příspěvkové or-
ganizace Mateřská škola Sedlčany, se sídlem 
Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedl-
čany; IČ 70999058, a to na základě smluvního 
ujednání od dárce (FO), trvale bytem Sedlča-
ny, který obdarovaný subjekt použije ve škol-
ní jídelně na Centrálním pracovišti, Šafaříkova 
č. p. 1070 (RM 84-1432/2018-2022);
▪ na základě podaných žádostí finanční pod-
poru těmto subjektům z rozpočtu města 
Sedlčany na rok 2022:
- AKR atletika Sedlčany 20 000,00 Kč;
- ČSS – sportovně střelecký klub Sedlčany
 3 000,00 Kč;
- SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Oříkov
 10 000,00 Kč;
- Klub Velká Kobra Sedlčany, z. s. 5 000,00 Kč;
- Veterán klub při RAC Sedlčany
 10 000,00 Kč;
- Základní kynologická organizace, Sedlčany 
č. 478   20 000,00 Kč;
- Pěvecký sbor Záboj, z. s. 5 000,00 Kč;
- Český rybářský svaz, z. s.  20 000,00 Kč;
- Rallycross klub ARC 17 000,00 Kč;
- Český svaz chovatelů, z. s., základní organi-
zace Sedlčany 20 000,00 Kč;
- Svaz tělesně postižených 20 000,00 Kč;
- Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé
pro Prahu a Středočeský kraj 4 000,00 Kč;
- Svaz diabetiků, p. s. Sedlčany
 20 000,00 Kč;
- Benkon Benešov – Benešovský klub onkolo-
gicky nemocných 2 000,00 Kč;
- Linka bezpečí 4 000,00 Kč;
Podpora uvedeným žadatelům bude po-
skytnuta na základě Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí finanční podpory v roce 2022, 
uzavřené s každým žadatelem samostatně 
(v souboru výroků usnesení RM 84-
1433/2018-2022);
▪ realizaci akce s pracovním názvem „Veřej-
né osvětlení Libíň“, a to v souladu s vydaným 
rozhodnutím Městského úřadu Sedlčany, Od-
boru výstavby a územního plánování, ze dne 
12. července 2021 (č. j.: OVÚP-11362/2021H-
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la). Vybraným dodavatelem na tuto zakázku 
ohledně výkopových prací, pokládky pod-
zemního vedení a umístění segmentů pro 
kotvení stožárů pro osvětlovací body je spo-
lečnost Energon Dobříš, s. r. o.; IČ 25727362, 
v ceně zakázky 735 257,00 Kč včetně DPH 
a vybraným dodavatelem pro dodávku a in-
stalaci osvětlovacích bodů, včetně uvedení 
díla do provozu je společnost Sedlčanské 
technické služby, s. r. o., se sídlem Sedlča-
ny, K. H. Máchy č. p. 651, 264 01 Sedlčany; 
IČ 27167127, za cenu díla 549 145,19 Kč 
včetně DPH (v souboru výroků usnesení RM 
84-1438/2018-2022);
▪ Rada města Sedlčany schvaluje objed-
nat vypracování tzv. „Posouzení zpoplatně-
ní odlehčovacích komor na kanalizační síti 
v městské zástavbě Sedlčany, a to podle 
normy ČSN 75 6262 s akceptací obsahu na-
bídky od společnosti 1. SčV. a. s., se sídlem 
Praha, Ke Kablu č. p. 971, 100 00 Praha 10; 
IČ 47549793, označené jejím zhotovitelem 
TÚP/O22800044504/22 (naše č. j.: MÚ-
S/ 6987/2022 přijaté dne 6. dubna 2022), 
v ceně díla 140 875,00 Kč bez DPH (RM 84-
1441/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila: 
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 
majetku, aby s uživatelem nebytových pro-
stor (kancelář o výměře 25,70 m2 v objektu 
Sedlčany, Kapitána Jaroše č. p. 482, 264 01 
Sedlčany) byla uzavřena Dohoda o ukončení 
platnosti smlouvy o nájmu prostor sloužících 
k podnikání (v souboru výroků usnesení RM 
84-1428/2018-2022); 
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru in-
vestic, vypracovat zadávací dokumentaci 
na vyhlášení veřejné zakázky na zpracování 
projektové dokumentace na akci pod pra-
covním názvem „Rekonstrukce vnitřní elek-
troinstalace v objektu č. p. 161 Sedlčany 
(soubor třech budov Nemocnice Sedlčany), 
a to v termínu do 31. května 2022 (RM 84-
1439/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupi-
telstvu města Sedlčany schválit:
▪ prodej pozemku parc. č. 2485/2, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem využití 
ostatní komunikace, o výměře 309 m2, kte-
rý byl oddělen z původního pozemku parc. 
č. 2485, druhem pozemku ostatní plocha, 
způsobem využití ostatní komunikace, vše 
v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický 
plán č. 2860-41/2022), který je ve vlastnic-
tví města Sedlčany, a to společnosti STROS-
-PEGA LIFT – F, s. r. o., se sídlem Sedlčany, 

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, za jed-
notkovou cenu 250,00 Kč/m2 zjištěnou podle 
znaleckého posudku č. 4758-33/2022, tj. za cel-
kovou kupní cenu 77.250,00 Kč, přičemž strana 
kupující uhradí náklady na vyhotovení znalec-
kého posudku (RM 84-1424/2018-2022);
▪ uzavřít Veřejnoprávní smlouvy o poskytnu-
tí dotace pro následující subjekty (žadatele): 
- TJ  TATRAN SEDLČANY, z. s., se sídlem Sedl-
čany, Tyršova č. p. 150, 264 01 Sedlčany, ve 
výši 643.000,00 Kč;
- Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s., se síd-
lem Sedlčany, Na Potůčku č. p. 652, 264 01 
Sedlčany, ve výši 60.000,00 Kč;
- Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany, p. s., se 
sídlem Sedlčany, Zberazská č. p. 163, 264 01 
Sedlčany, ve výši 80.000,00 Kč;
- Rugby Club Sedlčany, z. s.“ se  sídlem Sedl-
čany, Jateční č. p. 154, 264 01 Sedlčany, ve 
výši 40.000,00 Kč;
- Alena Novotná, z. s., se sídlem Sedlčany, 
Zahradní č. p. 575, 264 01 Sedlčany, ve výši 
85.000,00 Kč;
- Šachový klub KDJS Sedlčany, z. s., se sídlem 
Sedlčany, Havlíčkova, č. p. 514, 264 01 Sedl-
čany, ve výši 25.000,00 Kč;
- Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, z. s. se 
sídlem Sedlčany, U Školky č. p. 698, 264 01 
Sedlčany, ve výši 44.000,00 Kč;
- Charita Starý Knín, se sídlem Nový Knín, ná-
městí Jiřího z Poděbrad č. p. 47, 262 03 Nový 
Knín, ve výši 25.000,00 Kč;
- Diakonie Apoštolské církve (středisko Do-
mácí hospic Křídla Sedlčany), se sídlem Čes-
ký Těšín, Polní č. p. 1105/15, 737 01 Český 
Těšín, ve výši 80.000,00 Kč;
- Mela, o. p. s., se sídlem Konárovice, 
Nová č. p. 106, 281 25 Konárovice, ve výši 
25.000,00 Kč;
- Ochrana fauny ČR, o.  p.  s., se sídlem 
Hrachov č. p. 13, 262 56 Svatý Jan, ve výši 
80.000,00 Kč (RM 84-1434/2018-2022).
Rada města Sedlčany revokovala:
▪ své usnesení zn. RM 83-1410/2018-2022 
ze dne 23. března 2022, kterým doporu-
čila Zastupitelstvu města Sedlčany schvá-
lit prodej bytu velikostní kategorie 1+KK 
(č. bytu 10/3. patro) na adrese bytového 
domu Sedlčany, Na Severním sídlišti I / 647, 
264 01 Sedlčany, který je ve vlastnictví měs-
ta Sedlčany, a to žadatelce, resp. smluvní 
uživatelce, za celkovou kupní cenu v mís-
tě a čase obvyklou ve výši 1.790.000,00 
Kč, zjištěnou podle znaleckého posudku 
č. 5508/14/2022. Důvodem revokace je 
skutečnost, že žadatelka odstoupila od zá-

měru koupě bytu za výše uvedenou cenu 
(RM 84-1429/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 
▪ s postupem administrace vedeným za 
účelem realizace záměru přímého prodeje 
spoluvlastnického podílu města Sedlčany, 
a to id. ¼ souboru nemovitostí Sedlčany č. p. 
4 (příslušný podíl na vlastnictví pozemku parc. 
č. 74 o výměře 488 m2; druhem pozemku za-
stavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
stavba č. p. 4, objekt k bydlení), v k. ú. a obci 
Sedlčany, tj. zveřejnění definovaného zámě-
ru, vyhotovení znaleckého posudku o ceně 
v místě a čase obvyklé na náklady žadatele 
a předložení příslušných dokumentů k ná-
slednému projednání Radě města Sedlčany 
(RM 84-1430/2018-2022);
▪ s užíváním znaku města Sedlčany, a to ve 
smyslu a obsahu žádosti subjektu s názvem 
AKR atletika Sedlčany, který je zastupován 
odpovědnou FO (č. j.: MÚ-S/ST 6324/2022 
přijaté dne 29. března 2022), a to za dodrže-
ní podmínek užívání uvedených v příslušném 
Grafickém manuálu znaku města Sedlčany, 
který byl vydán pro účely podmínek užívání 
symbolů města Sedlčany. Dokument je zve-
řejněn na internetových stránkách města 
(RM 84-1440/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla v souladu 
s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 
pro zadávání veřejných zakázek malého roz-
sahu, v úplném a účinném znění:
▪ o výběru nejvýhodnějšího dodavatele sta-
vebních prací na veřejnou zakázku pod pra-
covním názvem „Úprava tělocvičny v objek-
tu č. p. 34 (okna)“ od uchazeče Jiří Moulík; 
IČ 74459732, za cenu 492.192,00 Kč bez DPH, 
tj. za 595.552,32 Kč včetně DPH (v souboru 
výroků usnesení RM 84-1435/2018-2022);
▪ o výběru nejvhodnějšího dodavatele sta-
vebních prací na zakázku pod názvem „Výmě-
na osvětlení v Městské knihovně Sedlčany – 
havarijní stav“ od uchazeče STRNAD elektro, 
s. r. o.; IČ 28252772, za nabídnutou cenu ve 
výši 370 619,00 Kč bez DPH, tj. za 448 449,00 
Kč včetně DPH (v souboru výroků usnesení 
RM 84-1436/2018-2022);
▪ o výběru nejvhodnějšího dodavatele sta-
vebních prací na zakázku „Pokládka kabelů 
pro Městský monitorovací kamerový sys-
tém města Sedlčany; lokalita Sedlčany, ulice 
Na Potůčku a ulice Příkrá, a to od uchazeče 
Energon Dobříš, s. r. o., IČ 25727362, v ceně 
zakázky 176 385,00 Kč bez DPH, tj. za cenu 
213 426,00 Kč vč. DPH (v souboru výroků 
usnesení RM 84-1437/2018-2022).



ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

ZMĚNA JMÉNA A PŘÍJMENÍ PŘI ZMĚNĚ POHLAVÍ,
DEVÁTÉ POKRAČOVÁNÍ OSVĚTOVÉ SÉRIE ČLÁNKŮ

Vracíme penězům 
hodnotu
Ochraňte své úspory 
nákupem fyzického 
zlata a stříbra

Navštivte naši pobočku: 28. října 175, Sedlčany
Pondělí a středa: 10–16 hod., lze bez objednání
Informace na: 724 755 726, nebo: sedlcany@goldengate.cz
www.ilonadvorakova.cz

Změnou pohlaví se jednak zabý-
vá nový občanský zákoník, pak zákon 
o specifických zdravotních službách, 
ale i zákon o matrikách. Změna pohlaví 
je limitována podmínkami stanovený-
mi v zákoně o specifických zdravotních 
službách. Změnit pohlaví nelze pacien-
tovi, který je ve výkonu vazby, trestu 
odnětí svobody, zabezpečovací de-
tence nebo v ochranném léčení. Dále 
pacientovi za trvání manželství či re-
gistrovaného partnerství. Zákon o ma-
trikách se zabývá jménem a příjmením 
fyzické osoby při změně pohlaví. By-
la-li zahájena léčba pro změnu pohla-
ví, povolí matriční úřad změnu jména 
a příjmení fyzické osoby na neutrální, 
jinak řečeno na obourodé. Na povolení 
změny jména a příjmení je v tomto pří-
padě právní nárok. Žadatel musí spolu 

se žádostí předložit potvrzení posky-
tovatele zdravotních služeb o zahájení 
léčby pro změnu pohlaví. Obourodá 
podoba jména je např. René, Nikola, 
Jindra, Alex. Obourodá jsou i cizojazyč-
ná jména jako je Alby, Alison, Bobby, 
Deny, Charlie, Joe, Marty, Nicki, San-
dy, Tracy aj. Pro řešení změny pohlaví 
a časově omezeného období lze pou-
žít i obourodá česká domácká jména, 
obvykle zakončená na -a, méně na -i, 
-y. Pro zajímavost výčet několika jmen, 
která použít lze: Ada, Dany, Fany, Jirka, 
Joža, Mára, Pája, Sláva aj. V přechodné 
době při změně pohlaví se mění i pří-
jmení na podobu neutrální. V češtině 
jsou obourodá příjmení taková, která 
jsou původem přídavná jména měkká, 
popř. mají jejich podobu, např. Hoře-
ní, Dolejší, Kočí, Krejčí apod., dále pak 

přídavná jména přivlastňovací jako je 
Petrů, Jakubův aj. Příjmení mohou po-
cházet i z dalších slovanských jazyků 
zakončených na koncovku -ych, -ých, 
-ech, -ich, tzn. např. Jurových, Miškech, 
Dolgich apod. Byla-li léčba pro změ-
nu pohlaví dokončena, fyzická osoba 
podá žádost o změnu jména a příjme-
ní ve tvaru odpovídající současnému 
pohlaví osoby. Základním podkladem 
žádosti je potvrzení o ukončení léčby 
pro změnu pohlaví. Po dokončení léč-
by nelze dočasně zapsaná domácká 
podoba jména matričně zapsat jako 
základní spisovná podoba jména, za-
tímco ponechání obourodé podoby 
příjmení není jazykově vyloučeno.  

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

Městský úřad Sedlčany

INZERCE



RŮZNÉ

VÝROČÍ OSOBNOSTÍ

ZDENĚK VLČEK
(* 25. května 1932 - † 19. listopadu 2012)

Dne 25. květ-
na si připome-
neme nedožité 
jubileum osvěto-
vého pracovníka 
a vynikajícího or-
ganizátora kul-
turního života 
v našem městě 
Zdeňka Vlčka. 
Narodil se v Podi-

víně na jižní Moravě, od mládí se zajímal 
o historii a kulturní život. Původně chtěl 
studovat na brněnské JAMU, což mu ne-
bylo z rodinných důvodů umožněno. Vyučil 
se a pracoval jako obuvník v Sázavanu ve 
Zruči nad Sázavou. Ve volném čase vedl růz-
né kulturní soubory a sám se také účastnil 
recitačních soutěží, kde získal řadu ocenění.

Po přestěhování do Sedlčan nastou-
pil v červnu roku 1956 na místo ředitele 
Osvětového domu, kde naplno rozvinul 
své organizační předpoklady. Připravoval 
mnoho kulturních pořadů a akcí - zave-
dl předplatitelské cykly divadel, koncertů 
a poezie či pořádal výstavy výtvarných 
umělců celostátního významu. Velice ob-
líbená byla také jeho činnost osvětová: 
osobně přednášel a besedoval se spoluo-
bčany v okolních obcích, organizoval reci-
tační soutěže, výchovné koncerty pro děti 
a mládež a podporoval ochotnické divadlo.

Byl také u zrodu významné kulturní akce 
- v roce 1964 byl na jeho podnět založen 
hudební festival „Sukovy Sedlčany“.

Spolupráce a přátelství s akademic-
kým sochařem Břetislavem Bendou vedla 
v roce 1967 k vytvoření reliéfu skladatele 
Josefa Suka pro sedlčanský kulturní dům, 
od té doby pojmenovaný „Kulturní dům 
Josefa Suka“. 

V roce 1968 stál u obnovení činnosti 
městského muzea na Červeném Hrád-
ku a do správy kulturního domu převzal 
i Lidovou hvězdárnu na Cihelném vrchu.

Měsíční přehled kulturních akcí „Kultur-
ní kalendář“, který je obsahovou součástí 
současného časopisu Radnice, začal vydá-
vat v roce 1970.

Z jeho iniciativy byla sochařem Ben-
dou vytvořena pro naše město význam-
ná díla – sousoší matky s dítětem „Za mír 
a svobodu“, instalované na Novém městě 
a později, v roce 1978, sousoší „Lidé bez 
domova“, nacházející se na náměstí Josefa 
Suka.

Za své názory ohledně okupace naší 
země sovětskou armádou byl roku 1969 
sesazen z místa ředitele kulturního domu. 
Působil zde však nadále ve funkci osvě-
tového pracovníka. Přes vysoké pracov-
ní vytížení se naplno věnoval své rodině 
– s manželkou vychovali čtyři děti. 

Po celý život patřil mezi velké obdivova-
tele egyptské a antické kultury a byl šťast-
ný, že po otevření hranic mohl více ces-
tovat a navštívit významná kulturní místa 
v Itálii.

Zdeněk Vlček, který náležel k nejvý-
znamnějším kulturním pracovníkům naše-
ho města, zemřel 19. listopadu roku 2012. 

Klub důchodců Sedlčany, městem Sedl-
čany dlouhodobě a mnohostranně podpo-
rovaná aktivita spoluobčanů důchodového 
věku, má snahu o znovuobnovení své čin-
nosti, která byla přerušena epidemiologic-
kými opatřeními v období let 2020-2021.

Stávající členové tzv. užšího vedení sdě-
lují, že se již nemohou plně angažovat 
v plánování a organizování akcí, proto 
v generaci „mladších seniorů“ hledáme 
občana města Sedlčany, který je ochoten 
nezištně navázat na historicky zavedený sys-
tém práce, případně pomoci nastavit sys-
tém práce nový. 

Zájemci mohou s nabídkou kontaktovat 
p. Věru Skálovou, vedoucí Odboru sociál-
ních věcí Městského úřadu Sedlčany, která 
zajišťuje Klubu organizační podporu (na te-
lefonu 314 002 919), a to ideálně v termínu 
do 30. června 2022. 

Dříve evidované členy Klubu důchodců 
informujeme, že pokud bude vyhledána 
osoba ochotná převzít za Klub důchod-
ců odpovědnost a nastavit systém fungo-
vání, bude včas inzerováno bližší setká-
ní, zároveň budou osloveni noví zájemci 
o členství nebo účast na akcích.

Materiální i finanční zajištění je zřizova-
telem připraveno, lze jej smysluplně využít.

Na setkání s Vámi se těší
vedení města Sedlčany

MĚSTO SEDLČANY
INFORMUJE

– KLUB DŮCHODCŮ
 SEDLČANY

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

:

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

Hledáme pracovníky na pozice:

SVÁŘEČ
ZÁMEČNÍK
OBRÁBĚČ

ELEKTROMONTÉR
NÁSTROJÁŘ

ŘIDIČ VYSOKOZDVIHU, MANIPULANT
MONTÉR VÝTAHŮ

OPERÁTOR SVAŘOVACÍHO ROBOTA
DISPEČER VÝROBY

INZERCE

SDH Sedlčany II pořádá, 
za podpory města Sedlčany

PÁLENÍ 
ČARODĚJNIC

30. 4. 2022
v areálu sedlčanské kotliny

začátek pro děti od 17 hod
zapálení vatry v 19.30 hod.



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

V sobotu 21. května 2022 se po třech le-
tech uskuteční 55. ročník tradičního po-
chodu Praha-Prčice.

KVĚTEN 2022

KDJS SEDLČANY MĚSTSKÁ KNIHOVNA MĚSTSKÉ MUZEUM

VÝSTAVY MUZEUM
KDJS
KDJS
KNIHOVNA

do 12.6.2022 VÝSTAVA „VESNICE”
do 25.5. 2022 VÝSTAVA „ZÁBOJ 160”
od 26.5.2022 VÝSTAVA „NA BŘEZÍCH VLTAVY - VLADIMÍR STIBOR”
do 1.6. 2022 VÝSTAVA „VÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU”

DALŠÍ AKCE

ST 4.5. od 17 hod. HAJÁNEK
ST 4.5. od 19.30 hod. KAREL PLÍHAL
ČT 5.5. od 17 hod. VÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU
ČT 5.5. od 19 hod. MUŽI V OFFSIDU
PÁ 6.5. od 20 hod. BETLÉMSKÉ SVĚTLO
SO 7.5.  KAMÝCKÁ ŠLÁPOTA
SO 7.5.  RALLYCROSS CUP (SEDLČANSKÁ KOTLINA)
SO 7.5. od 13 hod. OSLAVY SVÁTKU SV. FLORIÁNA
SO 7.5. od 13 hod. FESTIVAL VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT „VOLNOČASUJ”
SO 7.5. od 20 hod. SUPER - BLB

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

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

.................................................. VERNISÁŽ

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

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

.................................................... POCHOD

.................................... RALLYCROSS CUP

........................................ OSLAVY SVÁTKU

........................................ OSLAVY SVÁTKU

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

NE 1.5.  NA ZVĚŘINEC ZA MÁCHOU
NE 1.5. od 19 hod. ŠTEFAN MARGITA - INTIMITY

...................................... LITERÁRNÍ VÝLET

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

ST 11.5. od 17 hod. HAJÁNEK
ST 11.5. od 18 hod. ČTENÁŘSKÉ DOVEDNOSTI SE ROZVÍJEJÍ OD NAROZENÍ
ČT 12.5. od 17 hod. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ SEDLČANY
ČT 12.5. od 20 hod. ZPRÁVA O ZÁCHRANĚ MRTVÉHO
PÁ 13.5. od 13 hod. PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
PÁ 13.5. od 18 hod. OZDOBNÉ NÁRAMKY
PÁ 13.5. od 20 hod. KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
SO 14.5. od 20 hod. VYŠEHRAD - FYLM
NE 15.5. od 15 hod. MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PO 16.5. od 10 hod. ČÍST A HRÁT SI MŮŽEME I VENKU
ST 18.5. od 17 hod. HAJÁNEK
PÁ 20.5. od 18 hod. SETKÁNÍ PO SOUSEDSKU
PÁ 20.5. od 18 hod. SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR (ČERVENÝ HRÁDEK)
PÁ 20.5. od 20 hod. TEST
SO 21.5.  POCHOD PRAHA - PRČICE
SO 21.5. od 8  hod. HOBBY RALLYCROSS (SEDLČANSKÁ KOTLINA)
SO 21.5. od 15 hod. MICHAL JE KVÍTKO
SO 21.5. od 20 hod. AMÉLIE Z MONTMARTRU 

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

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

.................................................... SETKÁNÍ

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

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

.................................................... POCHOD

................................ HOBBY RALLYCROSS

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

........................................................... KINO
ST 25.5. od 18 hod. SEDLČANSKÁ VONIČKA
ČT 26.5. od 20 hod. CHLAST
PÁ 27.5. od 16 hod. PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
PÁ 27.5. od 20 hod. HALLOWEEN ZABÍJÍ
SO 28.5. od 20 hod. V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM

................ PŘEDSTAVENÍ ZUŠ SEDLČANY

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

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

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

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

PO 30.5. od 10 hod. MÁJOVÁ KOŤATA
PO 30.5. od 17 hod. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ SEDLČANY
ÚT 31.5. od 19 hod. LUCIE BÍLÁ - RECITÁL

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

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

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



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

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

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program květen 2022

Neděle 1. května od 19 hod.
KONCERT

Měsíc máj zahájíme velice zajímavým a pěkným koncertem

ŠTEFAN MARGITA - INTIMITY
Štefan Margita, operní pěvec, tenor se z operního světa po-
prvé vydá do světa šansonu! Pro svoje fanoušky si tentokrát 
připravil více než hodinový koncert plný zcela nových písní, 
které pro něj napsal zpěvák a skladatel Michal Kindl. O hu-
dební doprovod se postará sám autor a klavírista Michal Kindl 
a výborná violoncellistka Iris Moris.
Sám světoznámý zpěvák, který před několika lety již v Sedlča-
nech vystupoval a rád se do Sedlčan vrací napsal - s Michalem 
jsme už společně vystupovali minulý rok na mém turné. Spo-
lupráce se nám osvědčila, a tak jsem Michala požádal, zda by 
pro mě napsal další písně. Nakonec je z toho celý intimní večer, 
který bychom rádi strávili společně s vámi!

Vstupné: 490,- Kč.
Délka představení

je cca 85 minut
+ přestávka.

Středa 4. května od 19.30 hod.
KONCERT

Na sedlčanské jeviště přijede zazpívat i osobitý písničkář 

KAREL PLÍHAL.
Přijíždí se svým pořadem nazvaným 

RECITÁL,
v kterém jej doprovází kytarista Petr FIALA.

Jak je jeho zvykem, své výročí připomíná spíš mezi řečí během 
koncertů. Písničkář Karel Plíhal hraje a zpívá už čtyřicet let. Do-
kázal nadchnout nejen malé kluby, ale i masy na obřích festiva-
lech typu Porta. Ač jsou jeho písně nehlučné, ale spíš jemné, 
vypointované, a přestože deskami Plíhal velmi šetří, publikum 
si jej vždy najde. 

Vstupné: 320,- Kč.
Délka představení je cca 100 minut + přestávka.

Čtvrtek 5. května od 19 hod.
DIVADLO - PŘEDPLATNÉ

Jako poslední představení
letošního předplatitelského cyklu divadla

uvádíme nejúspěšnější komedii
v historii Městského divadla Mladá Boleslav,

kterou je hudební komedie pod taktovkou Ondřeje Havelky

MUŽI V OFFSIDU.
Dozvíte se, co učiní vášeň fotbalová z pana Načeradce, majite-
le obchodu s konfekcí a gumáky a kterak otec a syn Habáskovi 
skrze lásku k žižkovské Viktorce dojdou rodinného štěstí. Při-
tom se bude vaše bránice třepetat jako míč ve svatyni soupe-
řova brankáře.

Vstupné: 420 Kč. Délka představení cca 160 min. + přestávka.

Stefan_Margita_Intimity_FINAL_POSLEDNÍ_VERZE.indd   2 04.11.2020   19:18:38
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Pátek 20. května v 18 hod.
KONCERT

Do prostředí Rytířského sálu na Zámku Červený Hrádek Vás 
zveme na tradiční koncert festivalu Sukovy Sedlčany, v kterém 

se nám po dvouleté odmlce představí

SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR.
Toto skvělé hudební těleso uvede klasické skladby českých 
i zahraničních autorů pod vedením koncertního mistra, kterým 
je houslista Martin KOS.

Vstupné: 250,- Kč.
Délka představení je cca 80 minut + přestávka.

Sobota 21. května od 15 hod.
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší diváky – ale nejen pro ně - máme připra-
vený pořad oblíbeného Michala NESVADBY, který zavítá do 

Sedlčan se svým pořadem

MICHAL JE KVÍTKO
Michal, bez ohledu na počasí i roční období dokáže, že během 
představení rozkvete celé jeviště. Mění nejen scénu, ale i sám 
sebe. Roztančí sál v různých rytmech třeba letní plážové sam-
by, tančit tak budou nejen děti, ale i květiny! ... pokropte ho 
vodou a nikdy nezvadne. A to ještě nevíte, co se děje za plotem 
v Michalově zahrádce. Kopretina zpívá, palma tančí a kaktus do 
všeho mluví. Konev má rýmu a umělá kytka z toho má legraci!

Vstupné: 250,- Kč.
Délka představení cca 55 minut bez přestávky.

plakat.indd   1 14/07/21   14:26

Středa 25. května v 18 hod.
PŘEDSTAVENÍ ZUŠ SEDLČANY

Tradiční jarní pořad 

SEDLČANSKÁ VONIČKA 
bude letos v duchu pohádkové hudby. Stejně jako v minulosti 
vystoupí žáci ZUŠ Sedlčany z tanečního, hudebního a literární-
ho oboru.

Vstupné: 100,- Kč dospělí a 40,- Kč děti do 15 let.
Délka koncertu je cca 70 minut bez přestávky.

Úterý 31. května od 19 hod.
KONCERT

Jako jeden z velkých letošních koncertů
uvádíme vystoupení několikanásobné zlaté slavice 

LUCIE BÍLÁ – RECITÁL 
Těšit se můžete na jedinečný hudební zážitek v podání toho 
nejlepšího hlasu české hudební scény za hudebního doprovodu
skvělého klavíristy a skladatele PETRA MALÁSKA.

Vstupné: 990,- Kč.
Délka představení je cca 100 minut bez přestávky.



 

PLÁNOVANÉ AKCE 
NA ČERVEN 2022

PÁ 3.6. MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE Koncert 

ÚT 7.6. ŠTĚPÁN KOJAN - ZPÍVANÁ  Koncert 

ÚT 14.6. ABSOLVENTSKÉ DIVADLO ZUŠ   
 Divadlo mimo předplatné 

17.-19.6. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI ROSA

 

METROPOLITAN JAZZ BAND a Eva EMINGE-
ROVÁ (koncert), THE BEATLES REVIVAL 

a KAREL KAHOVEC (koncert), 
O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA (pohádka),

PLAVCI - VYPLOUVÁME (koncert), 
KLUK Z PLAKÁTU (pohádka),
HANA ZAGOROVÁ (koncert), 

OLYMPIC (koncert),
FLAMENGO – KUŘE V HODINKÁCH (koncert),

KONCERT UČITELŮ ZUŠ (koncert), 
POUTNÍCI (koncert), …

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program květen 2022

VÝSTAVA

DÁLE PŘIPRAVUJEME NA 
ROK 2022

V Koncertním sále je do 25. 5. připravena ke zhlédnutí výsta-
va věnovaná významnému výročí jednoho z kulturních spolků 
dlouhodobě působícího v Sedlčanech. V roce 2022 slavíme 
160. výročí založení pěveckého sboru ZÁBOJ. Mimo výročního 
koncertu je součástí oslav i výstava 

ZÁBOJ – 160 LET
Je věnována nejen dávno minulé historii, ale také současnosti 

a plánům tohoto sboru.

Čtvrtek 26. května od 18 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY

V Koncertním sále bude instalována výstava 

NA BŘEZÍCH VLTAVY 
- VLADIMÍR STIBOR

Jedná se o osmnáctou samostatnou výstavu fotografií Vladi-
míra Stibora. Kolekce obsahuje cca šedesát snímků osobností 
našeho kraje, přírodních krás Sedlčanska. Výstava je doplněna 
obrázky z cest, které ho opět po dvacetiletém pobytu v Praze 
přivedly do rodného kraje. 
Autor /1959 / se narodil v Benešově u Prahy jako první syn no-
vináře Štěpána z Počepic. Vladimír se zamiloval do fotografie 
již v dětství. Byl okouzlen tvorbou svého otce, fotografa Viléma 
Heckela, Jana Reicha z Křemenice, Romana Szpuka, Jindřicha 
Streita i mnohých dalších. 
Vystavoval v Petrovicích, několikrát v Praze, v Dobříši, před ně-
kolika lety též i v Sedlčanech. Průřez jeho fotografickou tvorbou 
byl k vidění před čtyřmi lety v předvánoční Bratislavě. V roce 
2021 vyšla zatím jeho jediná fotografická kniha Můj malý svět. 
Žije v krajině pod vrchy Cunkova.



 
KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program květen 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.

KINO
SEDLČANY

pátek 6. května ve 20 hod.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
film Česko – komedie (2022), rež. Jan Svěrák, 99 min.

Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi (Zdeněk Svěrák) už psaní 
nejde jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě, 
jejich postavy vylézají na denní světlo a dožadují se, aby autor 
pokračoval v ději. Všichni něco chtějí. Fotograf Matěj chce získat 
nedobytnou Vendulu z lékárny, pan Bohumil prosí, aby udělal zá-
zrak.                                             Vstupné 100 Kč. Přístupné od 12 let.

sobota 7. května ve 20 hod.

SUPER - BLB
film Francie – komedie (2022) rež. P. Lacheau, 85 min.

Konečně na velkém plátně! Filmový vesmír neohrožených hrdinů 
v kostýmech rozšiřuje nová postava. Její charakter a schopnos-
ti se pohybují mezi Spider-Manem, Batmanem a inspektorem 
Clouseau, jmenuje se Super-Blb a rozhodl se zachránit svět. Náš 
svět, který o to nijak zvlášť nestojí ani to nepotřebuje. 
                                                      Vstupné 100 Kč. Přístupné od 12 let. 

Film pro partnerské dvojice se smyslem pro humor. Pro ty, kte-
ří po sobě chtějí spíš toužit, než se láskou udusit nebo rovnou 
uškrtit. V příběhu není protagonistou tygr na útěku, ale žena 
se sebeúctou. Hrají: V. Kotek, L. Vlasáková, J. Bartoška ad. 

Vstupné 110 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 13. května ve 20 hod.

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
film Česko – komedie (2021), rež. R. Bajgar, 90 min.

Poprvé diváci budou moci na velkém plátně fandit nejen Jakubu 
Štáfkovi coby neuchopitelnému Lavimu, ale i Jakubu Prachařovi 
jako jeho všeho schopnému agentovi Jardovi. V kinech se objeví 
také Laviho „duty free“ přítelkyně Lucie (Šárka Vaculíková), před-
seda FK Slavoj Vyšehrad Král (Ondřej Pavelka) a další. 

Vstupné 120 Kč. Do 15 let nepřístupné.

sobota 14. května ve 20 hod.

VYŠEHRAD – FYLM
film Česko – komedie (2022), rež. M. Kopp, J. Štáfek, 105 min.

FILMOVÝ KLUB

Annie žije ve šťastném manželství a stará se obětavě o své čtyři 
děti. Rodina jako ze žurnálu. Vše je zalito sluncem. Ale jen do chví-
le, než Annie v odpadkovém koši narazí na pozitivní těhotenský 
test. Taková zpráva dokáže vnést i do té nejharmoničtější rodiny 
pořádnou dávku adrenalinu.                     Vstupné 110 Kč. Přístupné.

pátek 20. května ve 20 hod.

TEST
film Francie – komedie, drama (2022), rež. E. Poulain-Arnaud, 
85 min.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 15. května v 15 hod. 

MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA
film SU – rodinný animovaný (2022), rež. V. Glukhushin, 98 min.
Princezna Barbara není žádné uťápnuté stvoření a nenechá 
si od tatínka krále nic přikazovat. Natož pak, když zjistí, že krá-
le drží v hrsti zloduch, který mu ukradl zázračný lektvar. Jako 
správná rebelka se rozhodne z paláce utéct.     Vstupné 100 Kč.

pátek 27. května ve 20 hod.

HALLOWEEN ZABÍJÍ
film USA – horor (2021), rež. D.G. Green, 105 min.

Některé netvory je fakt těžké zabít. Tak třeba Michael Myers, le-
gendární tichý zabiják s bílou maskou, už úspěšně uniká přes čty-
řicet let. Horor Halloween zabíjí je další kapitolou v úspěšné a mi-
mořádně houževnaté sérii.   Vstupné 110 Kč. Do 15 let nevhodné.

sobota 28. května ve 20 hod.

V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
film ČR/SR – komedie (2022), rež. M. Ferencová

Komedie na motivy bestselleru Evity Twardzik, V létě ti řeknu, jak 
se mám, mapuje životy party čtyřicátníků, kteří jsou kamarády 
od dětství a dodnes se potkávají, teď už spolu se svými rodinami. 
Po letech se ale začínají objevovat tajemství, která jejich životy 
navždy změní. Hrají  T. Kostková, S. Babčáková, P. Vajdová, S. Nori-
sová a další.                                                Vstupné 120 Kč. Přístupné.

sobota 21. května ve 20 hod.

AMÉLIE Z MONTMARTRU
film Francie – komedie, drama (2022), rež. J.P. Jeunet, 119 min.

Pět oscarových nominací, nadsázka a humor, legendární soun-
dtrak, ale hlavně fantastický výkon Audrey Tautou, kterým se na-
trvalo zapsala do srdcí milionů diváků po celém světě. To vše je 
kultovní a nezapomenutelná Amélie z Montmartru, která se po 
dvaceti letech s velkou slávou vrací zpět do kin. 

Vstupné 100 Kč. Do 12 let nevhodné.

čtvrtek 26. května ve 20 hod.

CHLAST
film Dánsko – (2022), rež. Thomas Vinterberg, 117 min.

Existuje teorie, že bychom se měli rodit s malým množstvím 
alkoholu v krvi a že mírná podnapilost otevírá naši mysl světu 
kolem nás, zmenšuje naše problémy a zvyšuje naši kreativitu. 
Povzbuzeni touto teorií se Martin a jeho tři přátelé, všichni 
znavení středoškolští učitelé, pustí do experimentu spočívající-
ho v tom, že si během pracovního dne udržují stálou hladinku. 
Jestliže Churchill vyhrál druhou světovou válku v alkoholovém 
oparu, co by pár kapek mohlo znamenat pro ně a jejich stu-
denty? Snímek předního dánského režiséra Thomase Vinter-
berga (Hon, Rodinná oslava) .

čtvrtek 12. května ve 20 hod.

ZPRÁVA O ZÁCHRANĚ MRTVÉHO
film ČR/SR/F – (2021), rež. Václav Kadrnka, 90 min.
Třetí snímek Václava Kadrnky (Osmdesát dopisů, Křižáček) 
uvádíme opět za přítomnosti režiséra. Nenechte si ujít setkání 
s vyjímečnou osobností české kinematografie. Snímek Zpráva 
o záchraně mrtvého vychází podobně jako Osmdesát dopisů 
z vlastní zkušenosti autora snímku. Otec po mozkové mrtvici 
upadá do kómatu. Matka (Zuzana Mauréry) se synem (Vojtěch 
Dyk) stojí nad jeho bezvládným tělem, prognóza jim mnoho 
nadějí nedává. Tiché chodby špitálu se zvolna proměňují v la-
byrint ducha, kde se nehovoří nahlas, ale raději více do hloub-
ky. Nebo se zde mlčí. 



 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program květen 2022

Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 186, 725 826 122
www.knihovna-se.cz, mek@knihovna-se.cz

KVÍZOVÁNÍ
KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY 

PRO DOSPĚLÉ
Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit vě-
domostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc 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 zod-
povíme v knihovně. 
Téma měsíce května: Ve které knize potkáte tyto postavy?

VÝSTAVA

VÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH 
ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ 

VÝTVARNÉHO OBORU 
– VÝSTAVA ZUŠ SEDLČANY

Práce absolventů je individuální cesta každého z jednotlivců. 
Žák se na výstavě prezentuje svými zvolenými výtvarnými pro-
středky. V letošním roce si vybrali téma Poutník.
Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 5. 5. 2022 od 
17 hod. Výstava je přístupná v provozní době knihovny až 
do 1. 6. 2022.

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

Neděle 1. 5. 2022
LITERÁRNÍ VÝLET

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

NA ZVĚŘINEC ZA MÁCHOU 
– výlet s programem konaný na památku Karla Hynka Máchy 
(pořádá Městská knihovna Sedlčany).
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 pře-
vzal Povltavský spor-
tovní klub DA-BA. 
Sraz je u knihovny 
v 11.45, trasa vede 
po cyklostezce do 
Jesenice, poté přes 
Martinice do Zad-
ních Bud, kde bude 
možné bezpečně od-
ložit kola a na kopec 
Zvěřinec už vyjít po 
svých. 
vlastní doprava. 
Jídlo ani počasí není 
zajištěno, proto do-
poručujeme zásoby, 
pláštěnku a dobrou 
náladu s sebou!



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: 29. 5. 2022 od 18 
hod.

Kreslení – Kurz Lukáš – (kreslení pro každého, ale třeba i jako 
příprava k budoucímu studiu): 14. 5. a 28. 5. 2022 od 9 hod.

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

Ostatní kluby, tak jako každý rok, obnoví svoji činnost opět 
od října 2022.
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PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

Hajánek
Středa 4. 5. 2022 od 17 hod.
Středa 11. 5. 2022 od 17 hod.
Středa 18. 5. 2022 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si budeme číst z knih Miloše Kra-
tochvíla.

Píšu, píšeš, píšeme
Pátek 13. 5. 2022 od 13 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žá-
kem 1. stupně základní školy? Chceš se podělit o své zkuše-
nosti a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď! 

Pátek 27. 5. 2022 od 16 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žá-
kem 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 16. 5. 2022 od 10 hod.
Číst a hrát si můžeme i venku
Obejmi mě, prosím
Interaktivní program pro rodiny s menšími dětmi inspirovaný 
stejnojmennou knihou Przemyslawa Wechterowicze. 
Rádi se objímáte? Máte chuť někoho obejmout, stejně jako 
medvědí táta a jeho synek? Pokud ano, tak tento program 
je právě pro vás. Společně s medvědy se projdeme po lese 
a možná, že medvědímu objetí neunikne ani vlk.
Program se koná v parku za modlitebnou v Tyršově ulici. 
V případě nepříznivého počasí budeme v knihovně.

Pondělí 30. 5. 2022 od 10 hod.
Májová koťata
Výtvarná dílna pro nejmenší, při které poskládáme jarní lou-
ku plnou květin. 

Šikovné ruce (9+)
Pátek 13. 5. 2022 od 18 hod.
Ozdobné náramky
Barevný náramek je vhodným doplňkem pro každou příle-
žitost. Přijďte si ověřit svou trpělivost a z barevných přízí si 
umotat, uplést, zauzlovat náramek. 
Přineste si silnější barevné bavlnky a ozdobné korálky.

středa 11. 5. 2022 od 18 hod.
PŘEDNÁŠKA

Přednáška (nejen) pro rodiče malých dětí:

ČTENÁŘSKÉ DOVEDNOSTI
SE ROZVÍJEJÍ OD NAROZENÍ 
– přednáška oblíbeného dětského psychologa

PhDr. Václava Mertina

Kvalitní čtení je klíčová podmínka vzdělávání. Za úroveň čtení 
jsou v podstatné míře zodpovědní rodiče. Čtení se rozvíjí od 
narození – rodiče na dítě mluví, projevují radost, když mluví 
ono samo, ukazují mu obrázky, předčítají mu. Jde o regulér-
ní učení jako je výuka angličtiny nebo hra na piano. Je dobré, 
když má dítě kolem sebe odmala neustále knížky. Toto je pouze 
malá ochutnávka z přednášky předního dětského psychologa.
Program je podpořen z dotace Středočeského kraje.

pátek 20. 5. 2022 od 18 hod.
UKRAJINSKO – ČESKÝ VEČER

SETKÁNÍ PO SOUSEDSKU
Víte, jaká se na Ukrajině vaří jídla? Chcete ukrajinskou kuchyni 
ochutnat? Znáte ukrajinské zvyky a historii? Zajímá vás, jak na 
Sedlčansku Ukrajinci žijí? 
Pak tedy určitě přijďte! A přineste s sebou nějaké české dob-
roty!



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

PŘIPRAVUJEME: 
Sedlčanská muzejní noc

(čtvrtek 2. června 2022) 
Výstavu KRYSÁCI

(vernisáž v sobotu 18. června 2022)
Výstavu ŘÁD BENEDIKTINŮ ve fotografiích 

Martina a Marcela Steckera (od pol. června 2022)

do neděle 12. června
VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany pořádá výstavu fotografií 
Milana Dlouhého a Martina Zemánka

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 foto-
grafie Milana Dlouhého a pohledem na vesnici jako fenoménu 
lidí ve fotografiích Martina Zemánka...

Výstavu můžete navštívit do neděle 12. června 2022.

Vstup zdarma

Městské muzeum Sedlčany
vás srdečně zve na výstavu fotografií

Pohled zvenku
a zevnitř.

Vesnička usazená
v krajině

a zároveň fenomén,
který ožívá

díky svým obyvatelům. 

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

Milan Dlouhý & Martin Zemánek

Ve státní svátky 
v neděli 1. a v neděli 8. května 
máme otevřeno: 13 – 16 hodin.

čtvrtek 2. června od 18 do 20 hod.
MUZEJNÍ NOC 

Městské muzeum Sedlčany 
a Základní umělecká škola Sedlčany 

pořádají netradičně -tradiční prohlídku muzea 
v rámci projektu „Festival muzejních nocí 2022“.

SEDLČANSKÁ MUZEJNÍ NOC 
– ŘEČ KRAJINY

Akce se koná ve čtvrtek 2. června 2022 od 18 do 20 hodin 
v budově městského muzea.

Na programu:
Netradiční a interaktivní prohlídka expozic muzea
Hudební, taneční a literárně dramatické vstupy
Změny v naší krajině ve fotografiích
Sedlčanská krajina k nám promlouvá všemi smysly, tentokrát 
se zaměříme na sluchové vjemy. Přijďte se zaposlouchat do 
řeči krajiny.
Dopolední prohlídky od 9 do 12 hodin budou patřit školám  
a odpolední prohlídky od 18 do 20 hodin veřejnosti.

Vstupné dobrovolné

Městské muzeum Sedlčany a Základní umělecká škola Sedlčany 
pořádají netradičně - tradiční prohlídku muzea v rámci projektu 
„Festival muzejních nocí 2022“.

Sedlčanská muzejní noc

čtvrtek 2. června 2022 
od 18 do 20 hodin 
Městské muzeum
Sedlčany

Na programu:

Sedlčanská krajina k nám promlouvá všemi 
smysly, tentokrát se zaměříme na sluchové 
vjemy. Přijďte se zaposlouchat do řeči 
sedlčanské krajiny.

Dopolední prohlídky od 9 do 12 hodin budou patřit školám
a odpolední prohlídky od 18 do 20 hodin veřejnosti.

netradiční a interaktivní prohlídka expozic muzea

hudební, taneční a literárně dramatické vstupy

změny v naší krajině ve fotografiích

Těšíme se, že s námi prožijete Muzejní noc v Sedlčanech.

Vstupné dobrovolné

ŘEČ KRAJINY



Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové

HISTORIE

POKLADY Z MUZEJNÍHO ARCHIVU: SEDLČANSKÉ KRONIKY

Č. Kvíčala
Akademický malíř Čeněk Kvíčala, žák 

Maxe Švabinského, nalezl na Sedlčansku 
svůj druhý domov a v jeho krajině pak 
nepřeberné množství námětů pro svou 
tvorbu. Snad ho k nám přivedlo přátelství 
s J. Sukem, snad to byl on, kdo mu vyhlídl 
sídlo v hájovně nad Prosenicemi. Sedlčany 
si vážily všech kulturních osobností, které 
projevily svůj vztah k městu. Pocta Kvíčalo-
vu dílu našla své vyjádření v první pováleč-
né rozsáhlé výstavě jeho díla, uspořádané 
okresní osvětovou radou v sále spořitelny 
ve dnech 12. – 19. 10. 1947. Veřejnosti zde 
bylo předloženo na 138 Kvíčalových prací, 
z toho 115 olejů. Mimořádný zájem o vý-
stavu, otevřenou denně a navštěvovanou 
bohatě i venkovem, způsobila zejména 
díla s regionální tematikou, zejména kraji-
ny kolem Vltavy, Cholín, Chlum, Prosenice, 
Sv. Jan i Sedlčany a dále pak portréty 
a kresby ze života J. Suka, Ondříčkova kvar-

teta apod. Mnoho obrazů bylo prodáno, 
zejména menší oleje v ceně 6–8 000 Kčs 
tehdejší měny. Pro zajímavost některé ceny 
z katalogu výstavy: nejvýše hodnocený 
portrét přítele V. Nejedlého: 140 000 Kčs, 
portrét J. Suka 80 000, Ševčíkovo kvarteto 
55 000 Kčs. Zasvěcený úvod ke katalogu vý-
stavy napsal okresní školní inspektor Josef 
Bejšovec. Čeňka Kvíčalu jsme pravidelně 
vídali v Sedlčanech rok co rok od jara do 
zimy, později se stal dobrým spolupracov-
níkem Domu osvěty, vedl kroužek amatér-
ských výtvarníků, některá z jeho děl jsou 
v majetku města. Zemřel ve věku 66 let 
– 19. 2. 1956.

A. Bílek 
Z výstavní činnosti prvního poválečného 

období je třeba zaznamenat výstavu díla 
Aloise Bílka, akademického malíře, který se 
narodil ve Skoupém u Petrovic a velkou část 
života prožil v Paříži. Výstava byla uspořádá-
na v hotelu Kracík, snad v roce 1946. 

Kroniky mají mezi dobovými prameny 
zvláštní místo. Čerpají z nich badatel-
ští nadšenci i profesionálové, přesto je 
nutné brát je s určitou rezervou, neboť 
události v nich zachycené nejsou vždy po-
dány objektivně, nýbrž mohou být zkres-
leny pohledem kronikáře – byť neúmysl-

ně – už jen tím, co se ten rozhodl popsat 
a co vynechat. Přesto je kronika důleži-
tým dokumentem, jehož vedení a režim 
uchovávání ošetřuje příslušný zákon.

Vznik sedlčanských kronik můžeme 
rozdělit do několika období, nejsnáze 
podle jejich autorů. První městskou kro-

niku napsal v le-
tech 1922–1937 
Jindřich Fliegl 
a zahrnul do ní 
zápisky Fran-
tiška Němečka 
z let 1836–1848. 
Dalším kroniká-
řem byl do listo-
padu 1940 An-
tonín Kratochvíl, 
ale jeho texty 
se nedochovaly. 
Válečné události 
zapsal Jan Pavel-
ka, od něho po-
chází svazek z let 
1941–1942 a dva 
díly z let 1943–
1946. Po válce se 

Fotokopie první sedlčanské kroniky včetně jednoho digitálního 
exempláře na CD nosiči.

Čeněk Kvíčala (1890–1956)

kronika dlouho nevedla. Teprve v r. 1965 
se kronikářkou stala Miluše Pávová (do 
r. 1970 s asistencí Marie Frkalové, pak sa-
mostatně), která zpětně dopsala události 
z poválečné doby až do své současnosti 
(1945–1979) a v činnosti pokračovala 
donedávna. Díky ní můžeme nahlédnout 
do kronik z let 1980–1986, 1987–1993, 
1994–2002, 2003–2011 a poslední roze-
psala v r. 2012. Na jaře 2018 Miluši Pávo-
vou ve funkci vystřídala Ladislava Berano-
vá, současná kronikářka města Sedlčany.

Badatelé se s dotazy, k jejichž zodpo-
vězení se kronika hodí, na sedlčanské 
muzeum obracejí poměrně často. Plat-
ná legislativa ovšem ukládá povinnost 
kroniku do deseti let po jejím zakonče-
ní odevzdat do příslušného archivu (pro 
Sedlčany Státní okresní archiv Příbram), 
proto se podle běžné praxe pro komfort 
badatelů i zaměstnanců pořizuje fyzická 
i digitální kopie kroniky, která v muzeu 
zůstává. Tato kopie se následně ještě 
přepisuje do textového souboru, což vý-
razně usnadňuje vyhledávání jakýchkoli 
údajů a odpovědí.

-pž-



LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH

Hvězdárna díky nové CMOS kameře rozšířila svoje zamě-
ření v okruhu amatérské astronomie na fotometrii proměn-
ných hvězd a exoplanet. Zorné pole použitého objektivu Zeiss 
80/180 umožňuje v kombinaci s velkoformátovým čipem ka-
mery 24x36mm sledovat na obloze plochu 8°x12°. Při expo-
ziční době 120 sec. se zobrazí objekty až do 14 magnitudy. 
Při zaměření na známou proměnnou hvězdu se tak dají fo-
tometricky vyhodnotit další desítky proměnných na stejném 
obrazovém poli nebo zachytit jinak zvláštní objekt. To se sta-
lo 13. března, kdy byl proměnný objekt považován za novou 
proměnnou hvězdu. Problém byl, že objekt nebyl nalezen ve 
fotografické přehlídce oblohy SDSS. Nakonec byl ztotožněn 
s planetkou (39) Laetitia. Neobvyklá proměnnost souvisí s její 
rotací, když byla vyloučena možnost dvojité planetky. Na vlo-
ženém snímku je poloha planetky označena bílými ryskami. 
Samotná fotometrie proměnnosti vykazuje za jednu noc sle-
dování až dvě minima případně dvě maxima, jak je vidět na 
grafu. Sledování v dalších dnech potvrdilo dobu jedné otočky 
planetky na 5 hod. 52 min.

V průběhu května se podmínky pro sledování planet na ve-
černí obloze nezlepší. Většina z nich stále setrvává na ranní ob- loze. Počátek pozorování bude patřit sledování západu Slunce 

nejen jeho fotosféry, ale také optické deformace jeho obrazu 
v hustých vrstvách pozemské atmosféry.

Po soumraku zaměříme pozornost nejprve na jasné hvězdy 
počínaje Capellou ve Vozkovi nad severozápadním obzorem, 
následovanou Castorem a Polluxem v Blížencích a Procyonem 
v Malém psu. Nad jihozápadním obzorem Regulus ve Lvu je 
vodítkem k nalezení několika galaxií. Podobně Spica v Panně je 
doprovázena mnoha galaxiemi v tomtéž souhvězdí. O něco více 
nad jihovýchodním obzorem oranžový Arcturus v Pastýři ozna-
čuje cestu přes Herkula do Lyry s jasnou Vegou nad obzorem 
severovýchodním. Na této cestě navštívíme dvě kulové hvěz-
dokupy M13 a M92 a zastavíme se u planetární mlhoviny M57.

HVĚZDÁRNA

POZOROVACÍ PROGRAM 
PRO VEŘEJNOST

Hvězdárna otevřena každý pátek a sobo-
tu od 20 hod. do 23 hod., při větší oblačnos-
ti nebo zcela zatažené obloze je hvězdárna 
uzavřena. V případně nejasných podmínek, 
volat 777 285 444.

Měsíc – Na večerní obloze v pátek nebo 
sobotu 6. a 7. května před v první čtvrti, 
13. a 14. téměř při úplňku. 

Planety – Z planet na večerní obloze, 
a to ve druhé polovině května, pouze Mer-
kur. Ostatní planety Venuše, Mars, Jupiter 
i Saturn na ranní obloze. Uran s Neptunem 
nepozorovatelný.

Ostatní objekty – Galaxie, kulové hvěz-
dokupy, 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

Kamenictví      M-KÁMEN
M. Mašek, Sedlčany 329

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

nové hroby, pomníky,
doplňky

čištění a renovace
hrobů

sekání a obnova
písma

konzultace zdarma

INZERCE



SDRUŽENÍ OBCÍ SEDLČANSKA / TOULAVA, o.p.s.
Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
v posledních dvou letech jsme si moc neužili akcí, které dříve pro nás byly samozřejmostí. Pandemie nás „uvěznila“ 
doma. Proto bych vám ráda nabídla kalendář akcí v naší turistické oblasti TOULAVA, do které patří i Sedlčansko. 
Samozřejmě zde nenajdete úplný seznam všech akcí, jedná se především o akce naši partnerů, partnerských měst 
a obcí, přesto si myslím, že si každý dokáže to své najít. Pojďme si to užít, pojďme se bavit, pojďme se potkávat 
s přáteli. Podpořme pořadatele a účinkující svojí účastí. ☺

Těším se na vás v dalším čísle Radnice.                                                                                                                               Štěpánka Barešová  ☺

Podrobnosti o akcích budou vkládány na web Toulavy nebo pořadatele.

ČERVENEC  

červenec až 
září 

Nostalgické jízdy po historické trati Bechyně – 
Tábor a modelové kolejiště P. Kohoutka v remíze 
na bechyňském nádraží Bechyně, Tábor 

1. 7. – 30. 10. Od sedláka po domkáře: vesnické obydlí 
Petrovicka a Nechvalicka v 17. až 19. století Skanzen Vysoký Chlumec 

2. - 3. 7. Múzy u Jordánu Tábor 

7. 7. Strašidlo cantervillské - divadelní představení 
pod širým nebem v zámeckém parku Bechyně 

9. 7. Divadlo v trávě - 30. ročník celostátní divadelní 
přehlídky divadelních souborů Bechyně 

16. 7. Den řemesel ve skanzenu Vysoký Chlumec 
16.7. Folkování v podhradí Vysoký Chlumec 
16.7. Jazzový Tábor Tábor 

23.7. Koloběžkové grand prix - závody pro všechny 
věkové kategorie Bechyně 

30.7. Keramické trhy Bechyně 
30.7. Den vína a mandlí z Hustopečí Milevsko 
31.7. Mše svatá u kapličky sv. Anny Vysoký Chlumec 

SRPEN 
5. - 7. 8. Komedianti v ulicích Tábor 
6.8. Chotovinská zatáčka - 9. ročník jízdy veteránů Chotoviny 
6.8. Koncert v rámci kursu La Pellegrina - A. Dvořák Bechyně, zámecká jízdárna 
6. - 7. 8. Rally Cross, Mistrovství zóny střední Evropy Sedlčany 

12. - 14. 8. Bechyňské doteky a 30. ročník Bechyňského 
festivalu dechových hudeb  Bechyně 

12. - 14. 8. Prčické posvícení (pouť)  Sedlec-Prčice 
20.8. Festival Mosty Planá nad Lužnicí 
20. 8. Street Food Festiválek Sedlčany 
21.8. Dechovkový festival Nad Lužnicí Planá nad Lužnicí 
21. 8. Sedlčanská pouť Sedlčany 
25. - 28.8. Bartolomějské posvícení a TOULAVA Fest Milevsko 

ZÁŘÍ 
3.9. Vinný košt  Tábor 
3.9. Dožínky Petrovice, zámecký park 
10.9. Pochod Krajem kamenů Petrovice 
10.9. Dožínky na statku Borotín 
10.9. Vrškamýcká pivosláva Kamýk nad Vltavou 
16. - 18.9. Táborská setkání Tábor 
17.9. Farmářské trhy  Sedlčany 

17. 9. Porta Aperta – otevřené brány regionálních 
výrobců Toulava, různá místa 

17. 9. Soběslavské slavnosti Soběslav 
23. - 28. 9. Svatováclavské slavnosti Planá nad Lužnicí 
24. 9. Pochod za Jakubem Krčínem Vysoký Chlumec 

Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi, 
 
v posledních dvou letech jsme si moc neužili akcí, které dříve pro nás byly samozřejmostí. Pandemie 
nás „uvěznila“ doma. Proto bych vám ráda nabídla kalendář akcí v naší turistické oblasti TOULAVA, do 
které patří i Sedlčansko. Samozřejmě zde nenajdete úplný seznam všech akcí, jedná se především o 
akce naši partnerů, partnerských měst a obcí, přesto si myslím, že si každý dokáže to své najít. 
Pojďme si to užít, pojďme se bavit, pojďme se potkávat s přáteli. Podpořme pořadatele a účinkující 
svojí účastí.  
Logo sdružení + Toulava 
 
 
 
 

KVĚTEN 
1. 5. Štefan Margita KDJS Sedlčany 
7. 5. Zažijte Tábor: Otevření turistické sezóny Tábor 
7. 5. Na kole Sedlčanským terénem Vysoký Chlumec - Nechvalice 
14.5. Májový jarmark - plánská náplavka Planá nad Lužnicí 
7.5. - 17. 9. Cyklus 10 akcí "Český Zeměráj" (každou sobotu) Zeměráj u Kovářova 
20.5. Muzejní noc Tábor 
21.5. 55. ročník dálkového pochodu Praha-Prčice Sedlec-Prčice a okolí 
28.5. Klíče na neděli – divadelní představení Sedlec-Prčice 
28. - 29. 5.       Festival historických řemesel hrad Šelmberk 
29. 5. Den dětí Tábor 
29. 5. Otvírání cyklistické sezóny na Sedlčansku Sedlčany a okolí 
31. 5.  Lucie Bílá KDJS Sedlčany 

ČERVEN 
3. - 5. 6. Jihočeský folklorní festival Kovářov Kovářov 
4.6. Pohádkový les  Kamýk nad Vltavou 
4.6. Vojáci na vsi Vysoký Chlumec 
4. 6. Lízátkování v Muzeu čokolády Tábor 
11.6. Farmářské trhy Sedlčany 
11.6. Vodnický den Planá nad Lužnicí 
11.6. Muzejní noc  Městské muzeum Bechyně 
od 11. 6. Helena Johnová - První dáma keramiky   Městské muzeum Bechyně 
11. - 12. 6. Rally Cross, Mistrovství zóny střední Evropy  Sedlčany 
12. 6. Řemeslný jarmark  Nadějkov 
17. - 19. 6. Tradiční Vysokochlumecká pouť Vysoký Chlumec 
17. - 19. 6. Městské slavnosti ROSA Sedlčany 
18. 6. Pochod Milevským krajem Milevsko 
19. 6. Dračí lodě Tábor 
19. 6. Bohoslužba a průvod Božího těla Vysoký Chlumec 
19. 6. - 20. 10. Krysáci - výstava postav z večerníčku  Městské muzeum Sedlčany 
23. - 25. 6. Open Air Music Fest Přeštěnice Přeštěnice 
25.6. 22. ročník Derby Sedlec versus Prčice Sedlec-Prčice 
25.6. Aneta Langerová v rámci Slunovratu na statku Borotín 

ČERVENEC  

červenec až 
září 
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ZÁŘÍ 
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10.9. Pochod Krajem kamenů Petrovice 
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Toulava se na vybraných akcích prezentuje i vlastním stánkem.



ŠKOLSTVÍ

„NA ZNAČKY“ – KOMEDIÁLNÍ DOKUMENT, KTERÝ POBAVIL
STUDENTY GYMNÁZIA

G a SOŠE Sedlčany je členem filmového klubu KineDok, který je 
organizován Institutem dokumentárního filmu. KineDok umožňuje 
zhlédnout našim žákům zajímavé dokumentární filmy a následně 
zprostředkovává besedy s režiséry nebo se zajímavými osobnostmi, 
které jsou nějak propojeny s obsahem a tématem filmu. Koordiná-
torem naší spolupráce s filmovým klubem je Dominik Vontor, který 
zorganizoval pro naše studenty projekci a besedu a také nás i osob-
ně navštívil.

22.3. proběhla na naší škole další beseda, tentokrát s divadelní 
teoretičkou a publicistkou Terezou Konývkovou Frýbertovou, která 
je autorkou knihy „Tělo v pohybu - Performativita sokolského hnutí 
v období formování moderního českého národa. V knize autorka 
popisuje sokolské hnutí jako neodstranitelnou součást české kultu-
ry, jak prostupovalo všemi sférami a jak velký vliv mělo na vytváření 
kolektivní národní identity.

Film, komediální dokument, který jsme tentokrát viděli, se jme-
noval „Na značky“. Režisérkou filmu je Márie Pinčíková, která v tom-
to dokumentu zachytila úsměvným, ale reálným způsobem přípra-
vy na gymnastické vystoupení v rámci gigantického svátku sokolské 
pospolitosti. Ve filmu můžeme vidět, jak pod návalem tlaku a stresu 
a mnohdy chaotické organizace více než 15 000 účastníků se skrývá 
obdivuhodné vyznání se lidské jednotě, síle národních i kulturních 
hodnot a fyzickému a morálnímu zdraví.

O významu sokolského hnutí, o jeho formální podobnosti se 
spartakiádou, ale i ideologické odlišnosti od ní, o významu pohybu 
a rovnováze těla i ducha besedovala s našimi studenty autorka zmí-
něné knihy Tereza Konývková Frýbertová, která svým přístupem 
a zajímavými komentáři vtáhla studenty do diskuze a nakonec nám 
skoro nestačil vymezený čas na tento program.  

Beseda byla opět zajímavá, studenti si ujasnili některé historické 
souvislosti a podebatovali o nutnosti pohybu, který je nedílnou sou-
částí duševního zdraví a celkového rozvoje každé osobnosti. Setkání 

s oběma hosty bylo velmi příjemné a obohacující, doufáme, že ve 
spolupráci budeme pokračovat a budeme mít další filmové zážitky 
a poznáme další zajímavé osobnosti.

UKLIĎME SVĚT
Naši studenti se v týdnu od 28.3. do 1.4. zapojili do celorepub-
likové akce Ukliďme svět. Společně se svými učiteli pomohli vy-
čistit blízké i vzdálenější okolí školy. Kromě drobného odpadu si 
poradili i s pneumatikou a železným odpadem. Všem za to patří 
velké díky. 

V úterý 5. 4. se vybraní žáci z primy, sekundy a tercie zúčast-
nili okresního kola Odznaku všestrannosti olympijských vítězů 
(OVOV). Na závody, které se konaly tentokrát v naší tělocvičně, 
dorazilo 188 žáků z deseti škol z okresu Příbram.

V soutěži družstev skončil tým GaSOŠE Sedlčany na čtvrtém mís-
tě. 

V jednotlivcích jsme získali tyto medaile:
dvě zlaté: Alena Housková (ročník 2008) a Lucie Křivská (ročník 

2010)
dvě stříbrné: David Barták (ročník 2007) a Daniela Švejnová 

(ročník 2008)
dvě bronzové: Vítek Houda (ročník 2007) a Marek Matuška (roč-

ník 2009)
Úspěšní jednotlivci se zúčastní krajského kola OVOV ve Slaném 

4. 5. 2022.

GASOŠE POŘADATELEM
OKRESNÍ SOUTĚŽE OLYMPIJSKÉ 
VŠESTRANNOSTI



ŠKOLSTVÍ

PROPOJKA SI PŘIPOMNĚLA STARÉ DOBRÉ ČASY

Dvouletý projekt 2. ZŠ Propojení s vypo-
vídajícím názvem „Vypečený projekt“ se 
v dubnu dostal do své předposlední fáze. 
Od zorání pole, zasetí a uvláčení, přes žně, 
výmlat cepy a vyčištění zrna jsme se do-
stali až k samotnému mletí. Skrze složení 
vlastních prostředků, příspěvku ze SRPŠ 
a hlavně daru z Nadačního fondu Patro-
nát Sedlčansko jsme zakoupili kamenný 
mlýnek na obilí usazený ve dřevěné stolici. 
Pohání se samozřejmě ručně a po dru-
hém mletí nám ze síta vypadává celozrnná 
mouka. Každý žák školy již namlel alespoň 
jednu hrst mouky a každá třída brzy zadělá 
svůj bochník chleba. Péct se bude ve skan-
zenu na Vysokém Chlumci. Ve vzduchu se 
už vznáší vůně chleba… ale nepředbíhej-
me...

V pátek 1. dubna se v rámci staré slo-
vanské tradice děti zúčastnily vynášení 
Morany (neboli Smrtky) za doprovodu 
recitace i zpěvu. Hlavní role v průvodu se 
ujali páťáci. Ti akci zahájili na dvorku školy, 
kde za zvuku rytmických nástrojů, popěv-
ku „Smrtná neděla“ a říkadel dali na vědo-
most, že je čas rozloučit se s Paní Zimou 
a dát prostor jaru i nadcházejícím Velikono-
cům. Stalo se však to, co si nikdo rozhodně 
nepřál. Hořící Morana sice dopadla podle 
plánu do divokých vod místního potoka, 
ale daleko neodplavala. Zůstala u břehu 
a ne a ne se vzdát, „Zimice jedna vlezlá“. Jak 
už to však vypadá, nakonec během dubna 
vyslyšela dětské popěvky a uvolnila místo 
sluníčku, teplu a jarním barvám.

Staré dobré časy si Propojka připomněla 

i v oblasti sportu. Po 
delší přestávce způ-
sobené epidemií se 
totiž opět ve školách 
rozběhla sportovní 
klání, včetně „Od-
znaku všestrannosti“ 
- soutěže pod patro-
nací Českého olym-
pijského výboru, jejíž 
disciplíny plní naši 
žáci v hodinách TV. 
K nominaci na okres-
ní finále škol, které se 
uskutečnilo začátkem 
dubna v hale GaSO-
ŠE Sedlčany, Propojka 
maximálně využila 
všechny možnosti 
a vyslala tedy os-
mičlenné smíšené 
družstvo i 16 jednot-
livců. Pořadatelé vy-
brali těchto 5 disci-
plín: trojskok z místa, 
hod medicinbalem, 
přeskoky přes švihadlo, kliky a basketba-
lový driblink. V konkurenci téměř 200 zá-
vodníků z 9 škol si naši žáci počínali výbor-
ně a  třikrát vystoupili na stupně vítězů. 
Družstvo ve složení M. Bednářová, J. Křiv-
ská, K. Poláková, M. Krubnerová, F. Bulan, 
M. Faktor, O. Kadlec a P. Novotný obsadilo 
skvělé 3. místo. Bronzovou medaili získala 
i Aneta Holoubková (8. B) v soutěži jednot-
livkyň. Její spolužák Ondřej Kadlec skončil 

dokonce druhý a vybojoval si účast v kraj-
ském finále ve Slaném.

Nezaháleli však ani účastníci vědomost-
ních soutěží. Antonín Andres (8. A) obsa-
dil v okresním kole dějepisné olympiády 
3. místo a Alžběta Jindráková (3. B) vybojo-
vala 2. místo v okresním kole matematické 
soutěže „Cvrček“. Těsně za ní se pak v ta-
bulce umístila spolužačka ze stejného roč-
níku Viktorie Holcmannová.               -prop-
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Největší škola Taekwon-do ITF Ge-Baek 
Hosin Sool, trénuje též v SOU Sedlčany, se 
opět skvěle umístila na celorepublikových 
závodech na konci sezóny. Jako každý rok se 
na podzim konaly dva ze tří nejdůležitějších 
závodů v roce – STM a Mistrovství České 
republiky.

První vítězné závody, tedy celorepubliko-
vé setkání sdružení talentované mládeže, 
se odehrály o víkendu 16.-17. října 2021 
v Ostravě. STM Praha 2, jehož jsme jako 
škola součástí, zde zaslouženě vybojovalo 
1. místo s 35 zlatými medailemi. K výborné-
mu výsledku přispěla právě i Eliška Helebran-

VYNIKAJÍCÍ PODZIMNÍ VÝSLEDKY ŠKOLY GE-BAEK HOSIN SOOL!

tová, která i přes velikou konkurenci vyhrá-
la první místo ve sportovním boji mladších 
juniorek. Všem závodníkům patří náš velký 
dík za účast a odhodlání, které přispělo 
k našemu prvenství.

Mistrovství České republiky se pak ko-
nalo o víkendu 19.-21. listopadu 2021 
v Nymburce. Zde již soutěžila každá škola 
sama za sebe. Výsledného 2. místa jsme 
dosáhli znovu i díky Elišce, tentokrát si od-
vezla bronzovou medaili ze sportovního 
boje. Zapojila se ale i do týmových disciplín 
a pomohla tak svému družstvu ke zlatu opět 
ve sportovním boji. Děkujeme za všechno 

nasazení, úžasné výkony a krásné uzavření 
sezóny. Mimořádně vděční jsme pak i měs-
tu Sedlčany, že nám poskytlo prostředky 
a podporu toho dosáhnout. 

V naší škole trénuje i několik státních re-
prezentantů, kteří se teď usilovně připra-
vují na mistrovství Evropy. Bude se konat 
26. 3. - 2. 4. 2022 až v Poreči v Chorvatsku, 
a tak jim i vy můžete držet palce aspoň na 
dálku.

Chcete si také zacvičit? Setkat se s vítězi 
a třeba si jednou také zazávodit? Přihlásit 
se můžete kdykoliv během celého roku! Jen 
u nás získáte zkoušky na vyšší pásek a výbavu 
(dobok, lapa, chrániče) ZDARMA. Proto nevá-
hejte a přijďte za námi v úterý v 15:30 - 16:45 
na SOU Sedlčany, budeme se na vás těšit. Pro 
bližší informace navštivte náš web na tkd.cz.

Anna Krbcová, Ge-Baek Hosin Sool

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEDLČANY SE ZAPOJILA DO CELOSTÁTNÍHO
PROJEKTU „UKLIĎME ČESKO“

Ukliďme Česko je dobrovolná úklidová 
akce, která probíhala po celé České repub-
lice. Cílem projektu bylo zamezit černým 
skládkám a uklidit nepořádek v naší obci.

Naše škola se do akce zapojila prostřed-

nictvím školního parlamentu. Nejprve bylo 
nutné se zaregistrovat na webových strán-
kách projektu. Odtud nám pak také dorazil 
potřebný materiál (rukavice a odpadkové 
pytle) k úklidu.

 Na první orientační schůz-
ce se členové parlamentu 
domluvili na základních in-
formacích, které potom po-
skytli všem třídním učitelům. 
Vytvořili mapu Sedlčan, z níž 
si jednotlivé třídy vybíraly ob-
last města vhodnou k úklidu.

Do projektu se zapojila 
celá škola na přelomu března 
a dubna. Všechny třídy při-
stoupily k úkolu zodpovědně 
a s velkým odhodláním po-
moci naší planetě. Užitečnou 

činnost jsme spojili s příjemnou procházkou, 
a tak o dobrou náladu rozhodně nouze nebyla. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali 
Sedlčanským technickým službám, s. r. o. 
za vzájemnou spolupráci a pomoc při odklí-
zení nasbíraného odpadu. 

Vyučující 1.ZŠ Sedlčany
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INZERCE

Letošního 17. ročníku amatérské hokejové soutěže O Pohár starosty 
města Sedlčan se zúčastnilo 24 týmů a díky jejich přístupu a dodržo-
vání  vládních nařízení (Covid-19) se mohl turnaj odehrát celý. 
V sobotu 26. března 2022 se odehrál poslední finálový zápas 
1. ligy mezi týmy HC Rebel Sázava – SG Štětkovice. Letošním vítě-
zem se stalo mužstvo SG Štětkovice, které vyhrálo v dramatickém 
zápase 7:6 po třetinách 1:1, 3:3 a 2:3. Pohár za vítězství a putovní 
pohár předal starosta města Sedlčan pan Ing. Miroslav Hölzel. 
O den dříve, tj. v pátek 25. března se uskutečnilo finále 2. ligy 
ve kterém proti sobě nastoupily HC Domino – HC Kňovice. Vý-
sledek utkání byl 4:2 pro HC Domino, které si převzalo pohár od 
člena pohárové komise Ladislava Šacha. 
Finálový zápas 3. ligy se odehrál ve čtvrtek 24. března kdy proti 
sobě nastoupily týmy SG Štětkovice „B“ – Novit Neveklov. Zápas 
skončil výsledkem 5:2 pro Starou Gardu „B“, která si přebrala po-
hár od člena pohárové komise Miloše Vančury. 
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem hráčům a členům pohá-
rových týmů za účast v letošním ročníku. 

KONEC SEZÓNY NA ZIMNÍM STADIONU



Ohlédnutí za posledním ročníkem v roce 2019 (2020-2021 zrušeno z důvodu covidu).

OTEVÍRÁNÍ CYKLISTICKÉ SEZÓNY NA SEDLČANSKU
ANEB „VZHŮRU DO PEDÁLŮ”

Pozvánka na 15. ročník, který proběhne 29. května 2022 - pořadatel


