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Městské slavnosti Rosa se znovu konají po dvouleté pauze ve dnech 17. - 19. června. Při pátečním programu vystoupí jako hlavní host
skupina Napořád. Dále je připraveno vystoupení žáků ZUŠ, big bandu Blue Orchestra anebo si můžete poslechnout latinsko-americkou
hudbu skupiny Lágrima. Bližší informace o programu slavností naleznete na zadní straně Radnice.
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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 10.6.2022

SLOVO STAROSTY

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI ROSA

Od pátku 17. června do neděle 19. června se budou
v Sedlčanech opět konat tradiční Městské slavnosti
ROSA 2022. Pro mě, ale myslím si i pro většinu z nás
je to symbol, že časy se po dvou letech omezení díky
pandemii COVID-19 vracejí do normálních kolejí a lidé
mají opět příležitost bez omezení navštěvovat společenské, kulturní, ale i sportovní akce. Dlouhé dva roky
nebylo možné podobné aktivity uskutečňovat. Pevně
věřím, že lidé opětovně nabytou svobodu vítají a s radostí si vychutnají možnosti společné zábavy a trávení
volného času. Připomínám, že to není jediné období
v historii, kdy se slavnosti nekonaly. Od konce
17. století tyto náboženské slavnosti připomínaly údajné vítězství sedlčanských měšťanů věrných katolíků nad husity pod vedením Jana Žižky. Vítězná bitva se měla odehrát za
ranní rosy (odtud název slavnosti ROSA) o velikonočních svátcích roku 1420. Každoroční
náboženské slavnosti probíhaly tak, že občané se o velikonočních svátcích shromáždili
o půlnoci na Cihelném vrchu, kde v modlitbách očekávali jitro. Ráno se vydal průvod
za doprovodu polních trub a bubnů na náměstí k Mariánskému sloupu, kde bylo připomenuto vítězství nad husity a poté se všichni odebrali do kostela na mši. Takto slavnosti
probíhaly až do roku 1789, kdy je zakázal tehdejší děkan Antonín Tischler, podle kterého byla slavnost provázena výtržnostmi a zároveň bylo pochybné oslavovat vítězství
nad Žižkou, který nikde porážky neutrpěl. Tehdy nastala přestávka na dlouhých 200 let.
V roce 1990 historii oživila a slavnosti ROSA vrátila do života města skupinka nadšenců
pod vedením pana Zdeňka Koláře, dnešního majitele týdeníku Sedlčanský kraj. V roce
1994 při příležitosti výročí 700 let od první písemné zmínky o existenci města Sedlčany
se vedení města s panem Zdeňkem Kolářem dohodlo, že město Sedlčany převezme
organizaci slavností, které se nadále budou každoročně konat jako Městské slavnosti ROSA. Takto vše probíhalo až do roku 2019. Během let se program slavností různě
proměňoval a na sedlčanském náměstí se vystřídala celá plejáda populárních umělců,
zpěváků a hudebních souborů. Bohužel v letech 2020 a 2021 slavnosti umlčela přísná
covidová opatření. Řekněme si ale s nadhledem, co jsou dva roky proti přestávce trvající
dvě stě let od roku 1789 do roku 1990! Do budoucna přeji sedlčanským, ať tato krásná,
možná i trochu pohádková, ale o to hezčí tradice pokračuje bez přerušení alespoň dalších dvě stě let.
Srdečně zvu všechny na bohatý program letošních Městských slavností ROSA 2022
17. – 19. června.
Ing. Miroslav Hölzel
starosta města

USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 85/2018-2022 ZE DNE 20. DUBNA 2022
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 24 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 6. dubna 2022
(RM č. 84/2018-2022) a doplňující zprávu
o plnění úkolů průběžných (RM 85-1442/20182022);
přednesenou zprávu o stavu, výsledcích hospodaření a plnění schváleného rozpočtu města
Sedlčany na rok 2022 ve znění údajů za uplynulé
období kalendářního roku (I. – III. / 2022) s tím,
že rozpočtové příjmy jsou ke dni účetní závěrky
31. března 2022 ve výši 70.835,64 tis. Kč, což
představuje 33,78 % plnění schváleného rozpočtu a rozpočtové výdaje (čerpání) jsou ke
dni 31. března 2022 ve výši 38.867,71 tis. Kč,
což představuje 18,66 % schváleného předpokladu rozpočtu ve znění aktualizace po zápočtu dříve schváleného RO č. 1 / 2022 (RM 851443/2018-2022);
výsledky inventarizace majetku, závazků
a pohledávek města Sedlčany, která byla provedena v souladu se schváleným plánem inventarizací ve stavu ke dni 31. prosince 2021,
a to s výsledkem bez inventarizačních rozdílů
(v souboru výroků usnesení RM 85-1445/20182022);
organizaci akce Městské knihovny Sedlčany
a Městského muzea Sedlčany, které pořádají
na hlavním náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech akci s názvem „Loučení s Kamilem“, a to
v sobotu dne 23. dubna 2022 od 13:00 hod. do
18:00 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 (RM 851448/2018-2022);
oznámení spolku Luční kvítka, který bude
pořadatelem akce určené pro veřejnost, konané k příležitosti Dni Země na Novoměstském náměstí v Sedlčanech, a to v neděli dne
24. dubna 2022 v čase od 14:30 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 (RM 851452/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
navrhované Rozpočtové opatření č. 2 / 2022,
a to v plném rozsahu aktuálně navržených roz-
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počtových změn. Předmětem tohoto opatření
je zvýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany na
rok 2022 o částku ve výši 214 tis. Kč a zvýšení
výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2022
o částku ve výši 1 524 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 209 886
tis. Kč; výdaje budou činit celkem 209 796 tis.
Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření
do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany
na rok 2022 bude přebytkový částkou 90 tis. Kč
(RM 85-1444/2018-2022);
na základě návrhu hlavní inventarizační komise vyřadit přebytečný, resp. neupotřebitelný (rozbitý, nefunkční a zastaralý) majetek dle
předloženého soupisu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení (Příloha č. 1) a souhlasí
s navrhovaným způsobem likvidace (v souboru
výroků usnesení RM 85-1445/2018-2022);
na základě projednání žádosti smluvní uživatelky nebytových prostor, v objektu Sedlčany,
Tyršova č. p. 159, 264 01 Sedlčany, se kterou
byla dle usnesení Rady města Sedlčany č. RM
58-887/2014-2018 ze dne 15. března 2017
uzavřena Smlouva o nájmu prostor sloužících
k podnikání – provozování zubní ordinace
v objektu Sedlčany, Tyršova č. p. 159, uzavření Smlouvy o podnájmu uvedeného prostoru
sloužícího k podnikání, a to mezi smluvním
nájemcem a podnájemcem. Podnájem se povoluje v souladu s uzavřeným smluvním ujednáním, tzn. na dobu trvání Smlouvy o nájmu,
tj. od 20. dubna 2022 a dále na dobu neurčitou, resp. do doby ukončení Smlouvy o nájmu
(RM 85-1446/2018-2022);
v souladu s podanou žádostí FO o ukončení platnosti Smlouvy o nájmu pozemku ze dne
1. června 2015, na základě které žadatel užívá, a to za účelem umístění kotců pro chov psů
ve dvoře při objektu Sedlčany č. p. 636, ulice
Švermova, vyspecifikovanou část pozemku
parc. č. 1175/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha (část o výměře 45 m2), v k. ú. a obci Sedlčany. Smluvní
vztah bude ukončen dohodou ke dni 30. dubna
2022 (RM 85-1449/2018-2022);
aby byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu
10/III. patro) v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany, na adrese objektu ulice 28. října
č. p. 172, 264 01 Sedlčany, který byl uvolněn
po dřívější uživatelce, byl nově přidělen žadatelce s nejvyšší mírou potřebnosti, dosud trvale bytem Sedlčany (RM 85-1453/2018-2022);
přijetí finančního daru ve výši 10 000,00 Kč
do vlastnictví příspěvkové organizace města,
kterou je 2. základní škola – Škola Propojení
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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 fyzická osoba. Obdarovaná škola použije tento dar na integraci žáků ukrajinských
uprchlíků (RM 85-1458/2018-2022);
přijetí finančního daru ve výši 60 000,00 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 Nadace Charty 77 – Konto
Bariéry, se sídlem Melantrichova č. p. 5, 110 00
Praha 1; IČ 00417904, který obdarovaná škola
použije na integraci žáků ukrajinských uprchlíků (RM 85-1459/2018-2022);
přijetí finančního daru ve výši 28 980,00 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 Nadační fond Patronát Sedlčansko, se sídlem Vysoký Chlumec č. p. 31,
262 52 Vysoký Chlumec; IČ 26428326, který obdarovaná škola použije na úhradu části nákladů
spojených s realizací projektu pod názvem „Vypečený projekt“ (RM 85-1460/2018-2022);
uzavřít Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci / příspěvku na poskytování sociální
služby na rok 2022 (včetně přílohy), ev. č. poskytovatele S- 0599/SOC/2022/1, jehož předmětem je poskytnutí příjemci částečnou účelovou neinvestiční dotaci ve výši 116 600,00 Kč
ze zdrojů poskytovatele, Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 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 85-1462/2018-2022);
na základě Žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Sedlčany na rok 2022, doručené žadatelem v režimu zákona č. 24/2015
Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů a další zákony,
a to za podmínek a ve schválené výši finanční podpory, která je uvedena v individuálním
návrhu sestavené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory na činnost a aktivity
žadatelů v roce 2022, a to spolu s definováním
předmětu podpory, finanční dotaci Asociaci tu-
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USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 85/2018-2022 ZE DNE 20. DUBNA 2022
ristických oddílů mládeže ČR, TOM 5603 Jeleni
Sedlčany, z. s., v částce 10 000,00 Kč (v souboru
výroků usnesení RM 85-1463/2018-2022);
v postavení výkonného orgánu provozovatele veřejného pohřebiště, a to postupem
podle ustanovení § 16 odst. 1 a v souladu
s ustanovením § 19 zákona č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, Řád pro pohřebiště v Sedlčanech, kterým se s účinností dne
10. května 2022 ruší a nahrazuje dříve schválený a vydaný Řád pro pohřebiště v Sedlčanech
ze dne 5. září 2020 (v souboru výroků usnesení
RM 85-1464/2018-2022);
v souladu s usnesením RM 73-1263/20182022 a na základě jedné uplatněné a důvodné Žádosti fyzické osoby, podrobně uvedeno
v příslušném spisu vedeném na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí (příloha
k tomuto usnesení), poskytnutí finančního daru
v max. výši 500,00 Kč/rok 2022/nemovitost,
kde příjemcem je osoba splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální odpad. Dar bude vyplacen na základě uzavřené
Darovací smlouvy (RM 85-1465/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku,
realizovat navrhovaný způsob likvidace souboru nepotřebného a dále neupotřebitelného
majetku, včetně zajištění doložení konečného
způsobu likvidace (v souboru výroků usnesení
RM 85-1445/2018-2022).
Rada města Sedlčany zamítla:
žádost FO o vyhrazené parkovací místo
na sídlišti Sedlčany, Za Nemocnicí, jejímž důvodem je zajištění si výhradního parkování
osobního vozidla v této lokalitě při objektu bytového domu Sedlčany č. p. 1059 – č. p. 1061,
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a to s ohledem na rovný přístup, možnosti
a kapacity prostředí (RM 85-1447/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit:
v souladu se svým usnesením č. RM 721239/2018-2022 ze dne 13. října 2021,
dle kterého byl zveřejněn na úřední desce
MěÚ Sedlčany záměr města Sedlčany o prodeji
pozemku parc. č. st. 334, jehož součástí je stavba – Úpravna vody v Kosově Hoře (objekt občanské vybavenosti), prodej této nemovitosti
do vlastnictví obce Kosova Hora, se sídlem
Kosova Hora č. p. 45, 262 91 Kosova Hora,
která v rámci veřejné soutěže (tzv. obálková metoda) podala nejvyšší nabídku v částce
1.528.300,00 Kč (RM 85-1450/2018-2022);
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm.
s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, název nové
(slepé) ulice městské zástavby Sedlčany, která
je navrhována pojmenovat „Jasanová“. Hranice nové ulice začíná sjezdem ze silnice označené II/105, která vede směrem od městské
zástavby Sedlčany na Osečany. Nová ulice se
nachází na pozemcích parc. č. 3020/43, parc. č.
3020/44 a parc. č. 3136 v k. ú. a obci Sedlčany
(lokalita U Roudného – po pravé straně, vedle
ulice Ořechová); (RM 85-1451/2018-2022).
Rada města Sedlčany potvrdila:
potřebu naplnění obsahu svého usnesení, přijatého pod zn. RM 83-1408/2018-2022
ze dne 23. března 2022, kterého předmětem je
uzavření „Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání“ dle ustanovení § 2302 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění, a to mezi městem Sedlčany, jako pronajímatelem a zubním lékařem, jako nájemcem,
s tím, že předmětem nájmu je pronájem nebytových prostor v objektu Sedlčany č. p. 159
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P O Z V Á N K A

na 20. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany,
které se bude konat v pondělí 6. června 2021 od 17:00 hodin
v Kulturním domě Josefa Suka Sedlčany.

Výběr z návrhu Programu (tematické celky):
▪ Závěrečný účet hospodaření města Sedlčany za rok 2021
▪ Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany
(soubor konečných řešení jednotlivých žádostí občanů a potřeb města);
▪ Návrh Rozpočtového opatření č. 4/2022
▪ Poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2021
s využitím institutu veřejnoprávní smlouvy
▪ Změny v právních předpisech města Sedlčany
▪ a další.

o výměře 41,50 m2, tj. ordinace zubního lékaře
spolu s dalšími prostory tvořící funkční celek
příslušenství (zázemí a přístupu) s podmínkou
předchozího uzavření smluvního ujednání
s rozhodujícími zdravotními pojišťovnami (veřejné zdravotní pojišťovnictví), a to z důvodu
dostupnosti poskytovaných služeb pro širší
spektrum pojištěnců (RM 85-1454/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla:
na základě výsledků výběrového řízení,
které bylo zadáno usnesením zn.: RM 811384/2018-2022 ze dne 16. února 2022,
za účelem zajištění nejvýhodnějšího dodavatele na zpracování Odborného posudku Územního systému ekologické stability (lokálního
biocentra LBC4), a bylo provedeno v souladu
s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, o výběru dodavatele této veřejné zakázky, kterým je EKOSERVIS – Výzkumné středisko krajinné ekologie
se sídlem Široká 8, 370 01 České Budějovice;
IČ 10264175, za cenu díla ve výši 37 000 Kč bez
DPH, tj. za 44 770 Kč včetně DPH (v souboru
výroků usnesení RM 85-1455/2018-2022);
v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, v úplném a účinném znění,
o výběru dodavatele stavebních prací na zakázku pod názvem „Výměna vrat u objektu
Hasičská zbrojnice Sestrouň“ od dodavatele
Petr Burda ZÁMEČNICTVÍ, se sídlem Sestrouň č. p. 36, 264 01 Sedlčany; IČ 65589815,
za cenu 136.140,00 Kč bez DPH,
tj. za 164.729,40 Kč vč. DPH (v souboru výroků
usnesení RM 85-1456/2018-2022);
v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném
znění, o výběru dodavatele projekčních prací
na zakázku „Vodovod a kanalizace Pod Cihelným vrchem na parc. č. 792/7 v k. ú. Sedlčany“ od projektantky Ing. Jaroslavy Kučerové
a Ing. Mileny Schořovské; IČ 87525941,
za cenu 34 000,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 85-1457/2018-2022).
Rada města Sedlčany vydala souhlas:
s užíváním znaku města Sedlčany, a to ve
smyslu a obsahu žádosti subjektu s názvem SK
Pegas Sedlčany, z. s.; IČ 61903779 (č. j.: MÚ-S/
ST/7329/2022), a to za dodržení podmínek užívání uvedených v příslušném Grafickém manuálu znaku města Sedlčany, který byl vydán pro
účely podmínek užívání symbolů města Sedlčany. Dokument je zveřejněn na internetových
stránkách města (RM 85-1461/2018-2022).
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Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 20 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 20. dubna 2022 (RM
č. 85/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění
úkolů průběžných (RM 86-1466/2018-2022);
informaci Turistického informačního
centra Sedlčany, které hodlá ve spolupráci se Sdružením obcí Sedlčanska, pořádat
na hlavním náměstí T. G. Masaryka, Sedlčany, akci s názvem „Na kole dětem Toulavou“,
a to dne 25. června 2022 v čase od 7:00 hod.
do 13:00 hod. V souladu s ustanovením
čl. 7 odst. 2) písm. a) obecně závazné vyhlášky
města Sedlčany č. 5/2019, kterou se stanoví
místní poplatek za užívání veřejného prostranství, se tato akce osvobozuje od místního poplatku (RM 86-1468/2018-2022);
informaci Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, o konání akce „Den zdraví“, a to dne
14. září 2022, kterou pořádá obchodní společnost MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., na hlavním
náměstí T. G. Masaryka, Sedlčany. Rada města
Sedlčany v této souvislosti, obdobně jako v minulých letech, žádosti vyhověla a s ohledem
na charakter akce, která je zaměřena na prevenci předcházení nemocem a jejich důsledkům
(měření hladiny cukru, krevního tlaku apod.),
v souladu s ustanovením čl. 7 odst. 2 písm.
a) obecně závazné vyhlášky města Sedlčany
č. 5/2019, osvobodila tuto akci od místního
poplatku (v souboru výroků usnesení RM 861469/2018-2022);
oznámení ředitele příspěvkové organizace
2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany,
okres Příbram, se sídlem Sedlčany, Příkrá č. p.
67, 264 01 Sedlčany; IČ 48954004 (č. j.: MÚ-S/
MST/8109/2022), ve věci přeplatku záloh na
spotřebu tepelné energie za rok 2021 (v souboru výroků usnesení RM 86-1479/2018-2022);
Oznámení o zápisu dětí do Mateřské školy Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Šafaříkova
č. p. 1070, 264 01 Sedlčany, na školní rok 2022
/ 2023. Zápis dětí bude probíhat pro všechna
tři pracoviště školy (tj. Odloučené pracoviště
Sokolovská, Odloučené pracoviště Na Severním sídlišti, Centrální pracoviště Šafaříkova)
pouze na Centrálním pracovišti Šafaříkova,
a to v kanceláři ředitelky školy, ve dnech
3. května, 4. května a 5. května 2022, každý den v čase od 10:00 hod do 12:00 hod.
a dále od 13:00 hod. do 15:00 hod. (RM 861480/2018-2022);
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▪

▪

Praha 5 – Smíchov; IČ 00066001 v postavení
Rada města Sedlčany schválila:
uzavření „Smlouvy o budoucí smlou- povinného. Věcné břemeno se zřizuje za jednově o zřízení věcného břemene a dohody rázovou náhradu ve výši 3 000,00 Kč bez DPH,
o umístění stavby č. IV-12-6030343 Sedlča- tj. 3 630,00 Kč včetně DPH (v souboru výroků
ny, Kapitána Jaroše, kNN pro č. p. 454“, mezi usnesení RM 86-1471/2018-2022);
společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břeDěčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, mene; Dešťová kanalizace; č. 2002C22/16“
405 02 Děčín, která je zastoupena na zákla- na služebném pozemku parc. č. 2973/34
dě plné moci společností Elektromontáže, s. v k. ú. a obci Sedlčany, který je ve
r. o., se sídlem Polní č. p. 450, 252 29 Lety vlastnictví České republiky, s příslušu Dobřichovic, jako budoucím oprávněným ností hospodařit pro Státní pozema městem Sedlčany, jako budoucím povin- kový úřad, uzavíranou mezi městem Sedlným, jejímž předmětem je zřízení věcného čany v postavení oprávněného a Českou
břemene na pozemku ve vlastnictví města republikou – Státním pozemkovým úřaSedlčany parc. č. 977/1 v k. ú. a obci Sedlča- dem, se sídlem Praha, Husinecká 1024/11a,
ny, a to za účelem zřízení, provozování, údržby 130 00 Praha 3 – Žižkov; IČ 01312774,
a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelo- za kterou právně jedná Ing. Jiří Veselý, ředivého vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje za tel Krajského pozemkového úřadu pro Střejednorázovou náhradu ve výši 2 000,00 Kč bez dočeský kraj a hlavní město Praha, se sídlem
DPH (RM 86-1467/2018-2022);
Praha, náměstí Winstona Churchilla č. p. 2,
prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování 130 00 Praha 3 – Žižkov, v postavení povinv bytovém domě na adrese Sedlčany, Strojíren- ného. Věcné břemeno se zřizuje za jednoráská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka zovou náhradu ve výši 11 000,00 Kč (povinný
č. 9/II. patro), a to s žadatelkou, trvale bytem není plátcem DPH); (v souboru výroků usneSedlec-Prčice (původní přidělení schváleno sení RM 86-1472/2018-2022);
Radou města Sedlčany
dne 26. ledna 2022)
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ve smyslu ustanovení § 41 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a to za navržených smluvních podmínek, předložený návrh
Smlouvy o poskytnutí ubytovací kapacity
v objektech městských ubytoven, a to v souvislosti s pomocí dočasné ochrany občanům
Ukrajiny ohroženým válečným konfliktem
a agresí ze strany Ruské federace. Smluvním
partnerem města Sedlčany a poskytovatelem
služby je příspěvková organizace Sportovní
areály Sedlčany (RM 86-1474/2018-2022);
Smlouvu o spolupráci při zajištění ubytování vedenou v evidenci objednatele pod
č. S-564/OBŘ/2022 (Turistická ubytovna
Taverny), kterou se sjednávají podmínky
spolupráce při zajištění ubytování uprchlíkům z Ukrajiny, a to se smluvním partnerem
v postavení objednatele služeb, kterým
je Středočeský kraj, se sídlem Praha, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov;
IČ 70891095. Předmětem této Smlouvy je
závazek města Sedlčany zajistit bezúplatné ubytování pro osoby přicházející z území
Ukrajiny, resp. poskytnutí kapacit ubytovatele pro účely dočasného nouzového přístřeší
nebo nouzového ubytování osob podle Usnesení vlády ČR č. 207, a to na základě informace o konkrétních osobách obdržených od objednatele, a dále závazek objednatele uhradit
obci náklady na ubytování dle této Smlouvy
(poskytnout kompenzační příspěvek), a to
v ubytovacím zařízení Turistická ubytovna Taverny, na adrese Sedlčany, K. H. Máchy č. p.
105, 264 01 Sedlčany, za dalších smluvních
podmínek a o kapacitě v příloze této Smlouvy
uvedené (RM 86-1475/2018-2022);
Smlouvu o spolupráci při zajištění ubytování vedenou v evidenci objednatele pod
č. S-2564/OBŘ/2022 (Turistická ubytovna
Tatran), kterou se sjednávají podmínky spolupráce při zajištění ubytování uprchlíkům
z Ukrajiny, a to se smluvním partnerem
v postavení objednatele služeb, kterým
je Středočeský kraj, se sídlem Praha, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov;
IČ 70891095. Předmětem této Smlouvy je
závazek města Sedlčany zajistit bezúplatné
ubytování pro osoby přicházející z území
Ukrajiny, resp. poskytnutí kapacit ubytovatele pro účely dočasného nouzového přístřeší nebo nouzového ubytování osob podle
Usnesení vlády ČR č. 207, a to na základě informace o konkrétních osobách obdržených
od objednatele, a dále závazek objednatele
uhradit obci náklady na ubytování dle této
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Smlouvy (poskytnout kompenzační příspěvek), a to v ubytovacím zařízení Turistická
ubytovna Tatran, na adrese Sedlčany, Pod
Potoky č. p. 123, 246 01 Sedlčany, za dalších
smluvních podmínek a o kapacitě v příloze
této Smlouvy uvedené (RM 86-1476/20182022);
návrh na účelné využití vratky přeplatku
na zálohách za spotřebu tepelné energie
za rok 2021 ve výši 37 099,45 Kč, přičemž
uvedené prostředky budou v plné výši využity
na úhradu nedoplatku vodného a stočného
za měsíce 4/2021 – 3/2022 (v souboru výroků usnesení RM 86-1479/2018-2022);
přijetí finančního daru ve výši 105 000,00
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 Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, se
sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17,
160 41 Praha 6; IČ 28902254, který je určen
k úhradě mzdových nákladů vynaložených na
tzv. specifický personál obdarované školy v přímé souvislosti se začleněním žáků uprchlíků do
vzdělávání (RM 86-1481/2018-2022);
finanční podporu subjektu MAS Sedlčansko, o. p. s., IČ 27408116, v částce 20 000,00
Kč, určenou v rámci adaptačního programu
projektu MŠMT ČR na úhradu vícenákladů
na stravování ukrajinských dětí v době letních prázdnin (RM 86-1482/2018-2022);
přijetí finančního daru ve výši 30 000,00 Kč
do vlastnictví příspěvkové organizace města,
kterou je 1. základní škola Sedlčany, okres
Příbram, se sídlem Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68, 264 01 Sedlčany; IČ 47074299,
a to na základě smluvního ujednání (Darovací smlouva č. Fond Ukrajina 38/3 /2022) od
dárce, kterým je subjekt Nadace Charty 77,
se sídlem Praha 1, Melantrichova č. p. 5,
110 00 Praha; IČ 00417904, který je určen
k úhradě nákladů vynaložených na pořízení
školních pomůcek a na obědy pro děti rodin
přicházejících z válkou zasažených oblastí Ukrajiny na rok 2022 (RM 86-1483/2018-2022);
v souladu s usnesením RM 73-1263/20182022 a na základě jedné uplatněné a důvodné Žádosti fyzické osoby, podrobně uvedeno
v příslušném spisu vedeném na Městském
úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí (příloha k tomuto usnesení), poskytnutí finančního daru v max. výši 500,00 Kč/rok 2022/
nemovitost, kde příjemcem je osoba splňu-
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jící kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové povinnosti
za komunální odpad. Dar bude vyplacen na
základě uzavřené Darovací smlouvy (RM 861485/2018-2022).
prodejní cenu publikace vydávané městem Sedlčany, Turistickým informačním
centrem Sedlčany, pod názvem „Historie
organizované tělesné výchovy a sportu
v Sedlčanech od počátku do roku 2021“,
jejíž text sestavil pan Pavel Bednář, ředitel
Sportovních areálů Sedlčany, příspěvkové
organizace, a to v částce 100,00 Kč (RM 861486/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
s umístěním dvou samostatných kontejnerů zakrytých střechou ve sportovním areálu Sedlčanská kotlina, které budou sloužit
jako prostory pro občerstvení návštěvníků
areálu, na pozemku ve vlastnictví města
Sedlčany, parc. č. 251/15 a parc. č. 251/16,
oba v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, pro
žadatele Autoklub RAC Sedlčany v AČR,
se sídlem Sestrouň č. p. 107, 264 01 Sedlčany;
IČ 61101605 (žádost označena příjemcem č. j.: MÚ-S/ST/8329/2022, přijata dne
25. dubna 2022). Uvedené pozemky jsou
žadatelem užívány na základě Smlouvy o nájmu nemovitostí (RM 86-1473/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
Ing. Miroslavu Hölzelovi, starostovi města Sedlčany, zaslat Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh města Sedlčany
na vyhlášení a vykonání výběrového řízení
na obsazení místa zubního lékaře pro místo poskytování zdravotních služeb ve městě
Sedlčany (RM 86-1477/2018-2022);
Ing. Miroslavu Hölzelovi, starostovi města Sedlčany, zaslat Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh města Sedlčany
na vyhlášení a vykonání opakovaného výběrového řízení na obsazení místa všeobecného praktického lékaře pro místo poskytování zdravotních služeb ve městě Sedlčany
(RM 86-1478/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla:
v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, v úplném a účinném znění,
o výběru nejvýhodnějšího dodavatele stavebních prací s názvem akce „Oprava střechy
č. p. 67 ZŠ Propojení“, kterým je subjekt GEN
– Střešní konstrukce, s. r. o.; IČ 27110036,
v hodnotě 1 759 100,00 Kč bez DPH,
tj. 2 128 511,00 Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 86-1484/2018-2022).
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ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

MANŽELSTVÍ, DESÁTÉ POKRAČOVÁNÍ OSVĚTOVÉ SÉRIE ČLÁNKŮ
Manželství je trvalý svazek muže a ženy.
Vzniká svobodným a úplným projevem vůle
muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství. Nový občanský zákoník upravuje
průběh obřadu a označuje muže a ženu jako
snoubence. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, konaný za přítomnosti dvou svědků
a před příslušným orgánem. Rozlišujeme obřad občanský a církevní. U občanského sňatku
projev vůle snoubenci vyjádří před orgánem
moci, jímž je obecní úřad, městský úřad,
úřad městské části nebo městského obvodu,
a v přítomnosti matrikáře. U matričního úřadu
je oddávajícím starosta, místostarosta obce,
nebo pověřený člen zastupitelstva obce,
městské části hl. m. Prahy, městského obvodu
nebo městské části územně členěného statutárního města, a to pouze ve správním obvodu tohoto matričního úřadu. U nematričního
úřadu je oddávajícím starosta, místostarosta
obce a podmínkou je, že jeden ze snoubenců
je v obci hlášen k trvalému pobytu. Matriká-

řem/matrikářkou je osoba způsobilá, disponující matriční zkouškou, popř. tzv. zkouškou
zvláštní odborné způsobilosti na úseku matrik
a státního občanství, kterou musí složit jako
zaměstnanec územního samosprávného celku, je zaměstnancem úřadu, přičemž při výkonu matriční činnosti má postavení úřední
osoby. Manželství se uzavírá v místě určeném
radou města (obce) nebo na jiném vhodném
místě. Místem pro konání slavnostních obřadů
je Radou města Sedlčany stanovena obřadní
síň budovy městské radnice Sedlčany. Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na jiném vhodném
místě. Jiné vhodné místo musí být veřejné,
důstojné a dobře dostupné. O vhodnosti rozhoduje matriční úřad a postupuje přitom podle správního řádu. Nejvíce frekventovaná místa v matričním obvodu města Sedlčany jsou
Penzion Hulín, Strnadovský mlýn, Nalžovice,
zámek Červený Hrádek, zámek Radíč, restaurace u Radešínka Počepice aj.

INZERCE

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

Církevní sňatek se uzavírá před orgánem
církve nebo náboženské společnosti. Podmínkou je, aby se jednalo o církev nebo
náboženskou společnost registrovanou
u Ministerstva kultury ČR. V České republice je registrováno 21 církví a náboženských společností. Snoubenci si sami zajistí oddávajícího a dostaví se na matriční
úřad, v jehož správním obvodu budou
uzavírat církevní sňatek. Matriční úřad jim
na základě předložených dokladů vystaví
osvědčení k církevnímu sňatku. Osvědčení
je platné podle nového občanského zákoníku po dobu šesti měsíců ode dne vydání. Bez osvědčení nelze manželství platně
uzavřít. Byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít sňatek občanský, ale
následné náboženské obřady po uzavření
občanského sňatku nemají žádné právní
následky.
Mgr. et Bc. Milena Barešová, vedoucí Odboru vnitřních věcí, Městský úřad Sedlčany

VÝROČÍ

VÝROČÍ OSOBNOSTÍ
BOHUMIL BAXA
(* 27. července 1874 - † 5. června 1942)
Narodil se
v Sedlčanech
v rodině řídícího učitele.
Studoval
na
akademickém
gymnáziu v Praze a v letech
1892-1897
na právnické
fakultě Karlo-Ferdinandovy
univerzity. Již
v době svých
studií se začal zajímat o právní historii, nicméně v prvních letech po ukončení vysoké
školy působil v soudní praxi. Když byla po
vzniku Československa, v roce 1919, založena Masarykova univerzita v Brně, byl na

ni Baxa povolán jakožto řádný profesor československých právních dějin a působil zde
až do svého penzionování. Dvakrát zastával
funkci děkana právnické fakulty a letech
1931-1932 byl rektorem Masarykovy univerzity.
Baxovy odborné zájmy byly mnohostranné, vedle právní historie věnoval svou pozornost historicko-správnímu zkoumání,
kde vydal mezi jinými Dějiny práva na území
republiky československé (Brno 1935). Rozsáhlé bylo jeho působení v oblasti politického a veřejného života. Po vzniku samostatné
republiky působil jako expert Revolučního
národního shromáždění pro parlamentní
jednací řády. Roku 1918 vstoupil do národně demokratické strany, kterou zastupoval
v letech 1925-1929 v senátu za volební kraj
brněnský, jihlavský a uhersko-hradišťský.
Výrazně se rovněž angažoval v problematice státní správy, která se stala aktuální po
vzniku republiky. Byl zastáncem zemského
zřízení a jeho poznatky a argumenty byly využity v roce 1927 ke zrušení župního zákona
a jeho nahrazení tzv. organizačním zákonem,
který znamenal návrat k zemskému zřízení.

Mnichovská dohoda, okupace a následný
vznik protektorátu zasáhly velice silně do
Baxova života. Počátek okupace jej zastihl
ještě na právnické fakultě. Koncem letního
semestru školního roku 1938-1939 však
byl penzionován a vrátil se zpět do Prahy.
Zde se stal předsedou Ústředí veřejných
zaměstnanců, koordinačního orgánu odborové jednoty úředníků a zaměstnanců státních podniků, orgánů a institucí. Řada členů
vedení této organizace odmítla kolaborovat
a naopak se zapojila zejména prostřednictvím organizací Petiční výbor Věrni zůstaneme a Obrana národa do odboje. Mezi nimi
i Bohumil Baxa.
Činnost v Obraně národa a předválečné
aktivity však přinesly Baxovi zájem gestapa. V dubnu 1941 byl své funkce zbaven,
za stanného práva po atentátu na Reinharda
Heydricha zatčen. Dne 5. června 1942 byl
profesor Bohumil Baxa odsouzen k trestu
smrti a ještě téhož dne v Praze na Kobyliské
střelnici popraven.
Po válce byly jeho zásluhy z odbojové činnosti oceněny udělením Československého
válečného kříže 1939 in memoriam.

VÝSTAVA HISTORICKÝCH VOZIDEL ROSA
11. ROČNÍK

18. června 2022

Vzpomínka na Jaroslava Faltu

Veterán klub Sedlčany srdečně zve všechny majitele a příznivce historických vozidel na setkání a výstavu spojenou
s bohatým doprovodným programem. Akce se koná na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech.
Součástí programu bude mimo jiné vzpomínka na motokrosaře století Jaroslava Faltu v Městském muzeu Sedlčany.
Časový harmonogram:
8:00
8:30
9:30
10:30
11:00
13:30

– 9:30
– 10:30
– 10:30
– 11:00
– 13:30
– 14:00

Příjezd a registrace historických vozidel
Fanda Tomášek a přátelé, doprovodný program
Divácká soutěž elegance
Vernisáž muzejní výstavy Krysáci
Infinity Melody, doprovodný program
Vyhlášení výsledků soutěže elegance, předání cen

Doprovodný program:
Vzpomínka na Jaroslava Faltu – Městské muzeum Sedlčany
Prezentace současné nabídky JAWA Moto včetně Jawa 350 CL Pérák
Vyhlídkové jízdy autobusem Škoda 706 RTO
Zkušební jízdy vozy Škoda – VEROLD Benešov
Představení vozidla Big Shock Racing teamu Martina Macíka
Rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího
Občerstvení po celou dobu akce zajištěno

www.veteran-klub-sedlcany.cz
www.facebook.com/VeteranKlubSedlcany

Účast diváků je zdarma – registrační poplatek dobrovolný
Registrace účastníků předem není nutná, přesto budeme rádi, pokud nás o své účasti budete informovat na tel. 606 603 643 nebo 776 000 544.

KULTURNÍ
KALENDÁŘ
ČERVEN 2022

Ve dnech 17. - 19. června se v Sedlčanech
uskuteční po dvouleté pauze Městské
slavnosti Rosa. Hlavním hostem v pátečním programu bude skupina Napořád.

KDJS SEDLČANY
VÝSTAVY

MUZEUM
MUZEUM
MUZEUM
KNIHOVNA
KNIHOVNA
KDJS

Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany

MĚSTSKÉ MUZEUM

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
do 12.6.2022 VÝSTAVA „VESNICE”
od 15.6.2022 VÝSTAVA „SANCTUS BENEDICTUS”
od 18.6.2022 VÝSTAVA „KRYSÁCI”
od 10.6.2022 VÝSTAVA „MATLÁMO PATLÁMO”
od 10.6.2022 VÝSTAVA „SEDLČANSKÉ STŘÍPKY”
VÝSTAVA „NA BŘEZÍCH VLTAVY”

DALŠÍ AKCE
ST 1.6. od 17 hod.
ČT 2.6. od 18 hod.
PÁ 3.6. od 13 hod.
PÁ 3.6. od 18 hod.
PÁ 3.6. od 18 hod.
PÁ 3.6. od 20 hod.
SO 4.6.
SO 4.6. od 9 hod.
SO 4.6. od 20 hod.
NE 5.6. od 14 hod.

HAJÁNEK
SEDLČANSKÁ MUZEJNÍ NOC
LETNÍ KAPSIČKA
PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE „ČERVENÝ HRÁDEK”
PROMLČENO
PŘÍRODNÍ PARK DŽBÁNY - ŽEBRÁK
BEZPEČNÝ DEN
NOTRE-DAME V PLAMENECH
DECHOVÁ HUDBA SEDLČANKA „AREÁL U CHOVATELŮ”

....................................................... PRO DĚTI
............................................... MUZEJNÍ NOC
....................................................... PRO DĚTI
...................................................... PRO DĚTI
....................................................... KONCERT
.............................................................. KINO
........................................................ POCHOD
..................................... PRO DĚTI A RODIČE
.............................................................. KINO
...................................................... KONCERT

PO 6.6. od 10 hod.
ÚT 7.6. od 19.30 hod.
ST 8.6. od 17 hod.
PÁ 10.6. od 17 hod.
PÁ 10.6. od 20 hod.
SO 11.6. od 8 hod.
SO 11.6.
SO 11.6. od 20 hod.
NE 12.6.
NE 12.6. od 14 hod.
NE 12.6. od 15 hod.

ČÍST A HRÁT SI MŮŽEME I VENKU
ŠTĚPÁN KOJAN
HAJÁNEK
TURNAJ V PEXESU
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
FARMÁŘSKÉ TRHY
RALLYCROSS - ZONA STŘEDNÍ EVROPA
SRDCE NA DLANI
RALLYCROSS - ZONA STŘEDNÍ EVROPA
DECHOVÁ HUDBA MÍLY NOVÁKA „AREÁL U CHOVATELŮ”
UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK

..................................... PRO DĚTI A RODIČE
...................................................... KONCERT
..................................................... PRO DĚTI
..................................... PRO DĚTI A RODIČE
............................................................. KINO
........................................ FARMÁŘSKÉ TRHY
.................................................. RALLYCROSS
.............................................................. KINO
.................................................. RALLYCROSS
....................................................... KONCERT
...................................................... PRO DĚTI

PO 13.6. od 15 hod.
ST 15.6. od 17 hod.
ST 15.6. od 18 hod.
ST 15.6. od 18 hod.
ČT 16.6. od 20 hod.
PÁ 17.6. od 16 hod.
SO 18.6.
SO 18.6. od 8 hod.
SO 18.6.
SO 18.6. od 10.30 hod.
SO 18.6. od 20 hod.
NE 19.6. od 14 hod.
NE 19.6. od 14 hod.
NE 19.6. od 16.30 hod.

UŽ VÍME JAK TO DOPADLO
HAJÁNEK
SANCTUS BENEDICTUS
KING´S COLLEGE LONDON SYMPHONY ORCHESTRA
NEZANECHAT STOPY
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI ROSA
AMERIKA (VELKÁ A MALÁ)
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI ROSA
RALLYCROSS CUP
KRYSÁCI
CHINASKI: KAŽDEJ VÍ KULOVÝ
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI ROSA
DECHOVÁ HUDBA SEDLČANKA „AREÁL U CHOVATELŮ”
RADUJ SĚ JIŽ ANDĚLSKÝ ZÁSTUP

......................................... ČTENÁŘSKÁ LIGA
...................................................... PRO DĚTI
..................................... VERNISÁŽ VÝSTAVY
....................................................... KONCERT
.............................................................. KINO
.................................. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
....................................................... POCHOD
................................... MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
.................................................. RALLYCROSS
..................................... VERNISÁŽ VÝSTAVY
.............................................................. KINO
.................................. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
....................................................... KONCERT
........... KONCERT V KOSTELE SV. MARTINA

PO 20.6. od 10 hod.
ČT 23.6. od 19 hod.
PÁ 24.6. od 16 hod.
PÁ 24.6. od 19.30 hod.
PÁ 24.6. od 20 hod.
SO 25.6.
SO 25.6. od 20 hod.
NE 26.6. od 14 hod.

SVATOJANSKÁ VÝTVARNÁ DÍLNA
SVATOJANSKÁ NOC ANEB POLETÍME S BROUČKY
PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
CHARLEYOVA TETA
ŽENY A ŽIVOT
HOBBY RALLYCROSS
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
DECHOVÁ HUDBA MÍLY NOVÁKA „AREÁL U CHOVATELŮ”

..................................... PRO DĚTI A RODIČE
...................................... SVATOJANSKÁ NOC
...................................................... PRO DĚTI
........................................................ DIVADLO
.............................................................. KINO
.................................................. RALLYCROSS
.............................................................. KINO
...................................................... KONCERT

PO 27.6. od 10 hod.

HRAJEME SI CELÝ DEN

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

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program červen 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 3. června od 18 hod.

KONCERT

Do prostředí Rytířského sálu na Zámku Červený Hrádek Vás
zveme na tradiční koncert 56. ročníku hudebního festivalu
Sukovy Sedlčany, v kterém se nám po dvouleté odmlce opět
představí hudební těleso

MLADOTA
ENSEMBLE PRAGUE
Toto skvělé hudební uskupení nesoucí jméno bývalého majitele zámku Červený Hrádek 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.

Středa 15. června od 18 hod.

KONCERT

I v letošním roce navazujeme na téměř tradici z minulých sezon a opět ve spolupráci s agenturou The Prague Concert Co.
máme připraven koncert zahraničního orchestru. Tentokrát
uvítáme velký orchestr

KING´S COLLEGE LONDON
SYMPHONY ORCHESTRA.

Tento symfonický orchestr je stěžejním tělesem hudební fakulty Univerzity King's College v Londýně. Za posledních
15 let se rozrostl jak do velikosti, tak i do postavení. Prosadil se
na hudební scéně hlavního města a stal se jedním z nejlepších
studentských orchestrů ve Velké Británii. Orchestr sídlí
v centru Londýna, na slavné ulici The Strand a vystupuje na nejrůznějších historických a významných místech hlavního města
Velké Británie. Během koncertu zazní skladby světových autorů
a uslyšíme např. Suitu z Bizetovy Carmen či Williamsovu Suitu
anglických lidových písní.
Přijďte si poslechnout sympatický mladý symfonický orchestr,
který svým zvukem zaplní celý sál a jehož členové zaplní celé
jeviště.
Vstupné:
100 Kč.
Délka
představení
cca 65 minut
bez
přestávky.

Úterý 7. června od 19.30 hod.

KONCERT

Po delší době zavítá do Sedlčan našim návštěvníkům
velice dobře známý

ŠTĚPÁN KOJAN.

Tentokrát přijíždí se svým pořadem nazvaným jednoduše

ZPÍVANÁ.
Představovat tohoto výborného muzikanta, zpěváka, skladatele a dlouholetého
frontmana skupiny KEKS je pro většinu publika zbytečné. Stejné je to i s jeho písněmi, které jsou známé nejen z koncertů, ale i z rozhlasových vln a koncertů jiných
zpěváků. Přijďte si užít pohodový koncert, který proběhne při klubové úpravě Společenského sálu a tedy s možností mírné konzumace.
Vstupné: 200,- Kč. Délka představení je cca 100 minut + přestávka.

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program červen 2022
Pátek 24. června od 19.30 hod.

DIVADLO

Divadelní spolek DEHHET ze Staré Huti u Dobříše
svou činností již patnáctým rokem navazuje na dlouholetou
práci a tradici místních ochotníků. Během let publiku
představil jak několik autorských kusů,
tak inscenací zahraničních, známějších a především
kvalitnějších autorů. Posledním počinem souboru je

“CHARLEYOVA TETA“
z pera britského dramatika J. B. Thomase.
Jack a Charley jsou studenti v Oxfordu na konci 19. století. Trápí je ranní bolesti hlavy po bujarých večírcích, nedostatek financí, ale především láska. Na cestě za dámami svého srdce by
jim mohla pomoct i Charleyova teta, bohatá dáma až z Brazílie.
Co když ale Charleyova teta nedorazí? Řešením by mohl být vynalézavý spolužák Babbs. Je ale Babbs řešením, nebo jen další
překážkou na cestě
za láskou? O tom se
přijďte
přesvědčit
sami …
Vstupné: 150,- Kč.
Délka představení je
cca 110 minut
+ přestávka.

VÝSTAVA
V Koncertním sále bude instalována výstava

NA BŘEZÍCH VLTAVY
- Vladimír Stibor.
Jedná se o osmnáctou samostatnou výstavou fotografií Vladimíra Stibora. Kolekce obsahuje cca šedesát snímků osobností
našeho kraje a 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 novináře 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 několika lety
též i v Sedlčanech. Průřez jeho fotografickou tvorbou byl k vidění před čtyřmi lety v předvánoční Bratislavě. V roce 2021 vychází zatím jeho jediná fotografická kniha Můj malý svět. Žije
v krajině pod vrchy Cunkova.

PŘEDPLATNÉ
2022 - 2023
Opět se přiblížil čas zahájení nové KULTURNÍ
SEZONY 2022 - 2023 a také letos máme pro návštěvníky KDJS Sedlčany připraveny dva tradiční
předplatitelské cykly.
Prvním je „PŘEDPLATNÉ DIVADLA 2022 – 2023“
a v tomto cyklu Vám nabízíme celkem sedm divadelních představení za velice výhodnou cenu
1.800,- Kč.
Druhým předplatitelským cyklem je „PŘEDPLATNÉ
POEZIE, SLOVA A HUDBY 2022 – 2023“. V nové sezoně Vám nabízíme opět čtyři pořady za velice příznivou cenu 750,- Kč.
Cena předplatného je oproti samostatně nakupovaným vstupenkám na jednotlivá představení zvýhodněna průměrně o více než 40 % … a to stojí
za využití této nabídky!

Důležitá informace:

Prodej průkazů předplatného zahajujeme od
1. června 2022 výhradně v předprodeji vstupenek v TIC na náměstí TGM v Sedlčanech. Telefonní kontakt je 318 821 158, kde si lze i dohodnout
rezervaci. Pro letošní rok opět platí automatická
rezervace stávajících míst majitelům předplatitelských průkazů pro sezonu 2021 – 2022 do
1. července 2022 (ale pouze těm, kteří dali souhlas
ke zpracování osobních údajů dle směrnice GDPR).
Kdo má zájem o „své místo“, tak si může zakoupit
novou permanentku v předprodeji v TIC, kde je mu
místo rezervováno do 1. července 2022. Po tomto datu bude tato dočasná rezervace automaticky
uvolněna pro prodej ostatním zájemcům, kteří nebyli v minulé sezoně vlastníky předplatného.
Jsme rádi, že jsme dokázali zajistit tyto pořady za
velmi příznivé zvýhodněné ceny předplatného. Byli
jsme vývojem cen donuceni přistoupit ke zvýšení
ceny předplatného, protože nelze nereagovat na
obecný vývoj cen a inflaci. Nicméně se snažíme zajistit našim předplatitelům výrazně výhodnější ceny
oproti jednotlivě pořizovaným vstupenkám. Budeme se těšit na Vaši návštěvu, resp. návštěvy v nové
kulturní sezoně 2022 - 2023.

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA
PŘEDPLATNÉ DIVADLO 2022-2023 - 7 představení – cena 1.800,- Kč
Září 2022
ZAHRAJ TO ZNOVU SAME, Woody Allen
Kdo by neměl rád Woodyho Allena a jeho suchý humor, ironii,
s níž se strefuje v první řadě sám do sebe a kromě toho rozbíjí
všechna klišé o lásce a manželství. I v této hře se všechno točí
kolem nejstaršího tématu – lásky. Manželský pár hledá pro svého nejlepšího přítele, který se nedávno rozvedl, tu pravou ženu.
Ale protože jde o typicky allenovského hrdinu, to jest neurotického filmového kritika, není to dohazování právě snadné…
Hru uvádí Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a v režii Milana
Schejbala hrají: Martin Holzknecht, Eliška Nejedlá, Kryštof Grygar, Monika Timková a z filmové dotáčky Ondřej Vetchý.
Říjen 2022
SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA, Ingmar Bergman
Jeden z nejúpřímnějších milostných příběhů předvádí všechny polohy milostného
vztahu, od okouzlení až po brutální rvačku.
Vyjadřuje však také naději, že ti, co spolu
prožili život, jsou svázáni něžným poutem.
Univerzitní vědec Johan a právnička Marianne představují dokonalý manželský pár
se skvělou minulostí a nadějnou budoucností. Pod tímto povrchem však číhají problémy, které jednoho
dne prolomí křehkou skořápku dlouholetého vztahu.
Hru uvádí Agentura HARLEKÝN Praha a v režii Vladimíra Strniska
hrají: Michaela Badinková , Michal Dlouhý, Kamil Halbich / Vasil
Fridrich, Barbara Lukešová a hlas ze záznamu Simona Stašová.
Listopad 2022
SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ, Jiří Havelka
Pokud jste se zúčastnili alespoň jedné jediné domovní schůze, budete v průběhu představení zažívat nepříjemný pocit
takzvaného déjá vu. Divadelní hra získala v roce 2017 Cenu
Marka Ravenhilla a byla nominována na Cenu divadelní kritiky
v kategorii Hra roku. V roce 2019 natočil režisér Jiří Havelka
(1980) na jejím základě celovečerní film Vlastníci, který získal
Českého lva za nejlepší scénář.
Představení uvádí Městské divadlo Mladá Boleslav a v režii
Adama Dočekala hrají: Lucie Končoková, Petr Prokeš, Eva Reiterová, Petr Bucháček, Karolina Frydecká, Milan Ligač, Ondřej
Lechnýř, Lucie Matoušková, Martin Hrubý a další.

Únor 2023
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA, Emmerich Kálmán
Jeden z největších operetních hitů „Čardášová princezna“ Emmericha Kálmána zavítá na jeviště sedlčanského divadla. Zaznamenala ohromný světový úspěch a stala se rodnou sestrou Lehárovy Veselé vdovy, druhou nejhranější operetou v historii tohoto
žánru. Představovala vrchol Kálmánovy tvorby, protože v ní spojil
skladatel krásu maďarského folklóru s elegancí salónního valčíku.
Hru uvádí Severočeské divadlo Ústí nad Labem a v režii Michala
Lieberzeita hrají členové operního souboru a orchestru Severočeského divadla.
Březen 2023
HRDINOVÉ, Gérald Sibleyras
Skvělá komedie s neméně skvělými
herci - Petrem Kostkou, Jaroslavem Satoranským a Miroslavem Vladykou.
Tři veteráni z první světové války, Gustav, René a Fernand, spolu žijí
v domově důchodců – pravidelně se setkávají na terase svého
současného útočiště, vzpomínají na svou minulost a popichují
se, aniž tuší, že největší bitva jejich života je teprve čeká.
Hru uvádí Divadlo Komorní kalich v režii Petra Slavíka.
Duben 2023
LAKOMEC, Molière (vlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin)
Jedná se o klasickou komedii o pěti dějstvích poprvé uvedenou
v Paříži v září 1668. Hlavní postavou kritické komedie je šedesátiletý Harpagon, vdovec, lichvář a necitelný lakomec, který
žije v neustálých obavách o své peníze; je pro peníze schopen
obětovat vše – rodinu, děti, lásku.
Představení uvádí Spolek divadelních ochotníků Sedlčany v režii Lidmily Sunegové.
Květen 2023
TEĎ MĚ ZABIJ, Brad Fraser
Příběh jedné rodiny, která žila šťastně až do osudového okamžiku. Ten zamíchá kartami a navždy změní životy. Nehody se
totiž stávají a musíme jim čelit, ať chceme nebo ne. To důležité
je ale nikdy neztratit naději.
Hru uvádí Městské divadlo Mladá Boleslav a v režii Petra Mikesky hrají Roman Teprt, Milan Ligač, Malvína Pachlová, Lucie
Matoušková a Jan Hofman.

PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A HUDBY 2022-2023 - 4 představení – cena 750,- Kč
Září 2022
LISTY DŮVĚRNÉ …
Pořad představí posluchačům četbu vybraných milostných dopisů Leoše Janáčka
Kamile Stösslové a nesmrtelnou hudbu
z jeho klavírního díla a to konkrétně z cyklů V Mlhách, Po zarostlém chodníčku a Sonátu I.X. 1905 „Z Ulice“.
Účinkují: Petr ŠTĚPÁNEK – umělecký přednes a Terezie FIALOVÁ - klavír.
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Listopad 2022
VALÉRIE ZAWADSKÁ – Mistře, o čem se neví ….
Divadelní společnost Karel Soukup uvádí poučný
a zábavný dialog z atraktivního hereckého prostředí. V pořadu vystupují populární herci, kteří se
s diváky podělí o své zážitky, zkušenosti, zajímavé
historky a v neposlední řadě předvedou divákům své umění.
Účinkují: Valérie ZAWADSKÁ a Karel SOUKUP .
Komponovaný
Komponovaný
večer hudby
večer
a textu
hudby
/cca
a textu
65-70 /cca
minut65-70
bez přestávky/
minut bez přestávky/
Premiéra v Premiéra
divadle Viola
v divadle
15. 2.Viola
201815. 2. 2018
Výběr textu:Výběr
R. Tamchyna,
textu: R. Tamchyna,
M. Rudovský
M. Rudovský
Výběr hudby:
Výběr
T. Fialová
hudby: T. Fialová

Foto credit: L.Foto
Hatašová,
credit:D.
L. Havel
Hatašová, D. Havel

Leden 2023
VEČER HUDBY A POEZIE
Tradiční hudebně-poetický pořad, v němž se spojuje krása
mluveného slova, poezie a hudby. Zazní poezie a skladby českých i světových autorů v podání osvědčených interpretů.
Účinkují: Jan ŠTASTNÝ – umělecký přednes, Jitka JIŘÍČKOVÁ–
housle, Vítězslav PODRAZIL – klavír.
Březen 2023
MALÉ VZPOMÍNKY NA VELKÉ ŽENY
Novinářka a spisovatelka Marie Formáčková vypráví o svém
přátelství se slavnými ženami, s nimiž psala životopisné knihy.
Patřily mezi ně Helena Růžičková, Zita Kabátová nebo Ljuba
Skořepová. Poutavé vyprávění je proloženo šansony písničkářky Jany Rychterové.
Účinkují: Marie FORMÁČKOVÁ – mluvené slovo, Jana RYCHTEROVÁ– zpěv a kytara.

Změna programu vyhrazena. Více informací o pořadech a aktuální data konání pořadů naleznete průběžně aktualizovaná na www.kdjs-sedlcany.cz

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program červen 2022

KINO

SEDLČANY

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

pátek 3. června ve 20 hod.

pátek 24. června ve 20 hod.

film Česko – thriller (2022), rež. R. Sedláček, 95min.

film Česko – romantická komedie (2022), rež. P. Zahrádka, 87 min.

PROMLČENO

Promlčeno se odehrává během jednoho letního večera. Karel Roden se v roli záhadného muže Radka vrací po dvaceti letech na
pár hodin do Prahy, aby zde nalezl jistou mladou ženu a jednou
provždy se vypořádal s minulostí. V pátrání mu pomáhá ambiciózní rozhlasová moderátorka, která jeho příběh dostane do své živé
noční show.
Vstupné 120 Kč. Do 12 let nevhodné.
sobota 4. června ve 20 hod.

NOTRE-DAME V PLAMENECH

film Francie – drama (2022), rež. J.J. Annaud, 110 min.

Hrdinský příběh těch, kteří riskovali své životy při nebezpečné záchraně symbolu Paříže. Film v neúnavném tempu rekonstruuje
události 15. dubna 2019, kdy katedrálu Notre-Dame zachvátily
plameny a celý svět toho byl v přímém přenosu svědkem. Spolu
s hasiči se vydáváme přímo do nitra hořící budovy.
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupné.
pátek 10. června ve 20 hod.

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ

ŽENY A ŽIVOT

Mottem filmu by mohl být nápis, který před mnoha lety nasprejoval anonymní autor na jednu londýnskou zeď: „Navzdory dílčím nezdarům hledání štěstí a lásky stále pokračuje…“ A stejně je
tomu i v našem příběhu, kde někdy pomůže k happyendu náhoda, někdy pár facek a někdy prostě jen stačí přestat řešit vztahové
problémy s osobou, která s vámi vztah vlastně vůbec nemá…
Hrají E. Burešová, V. Freimanová, P. Buchta, J.Kohák ad.
Vstupné 100 Kč. Přístupné.
sobota 25. června ve 20 hod.

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

film Česko – komedie (2022), rež. J. Havelka, 102 min.

Titulní mimořádnou událost způsobí strojvedoucí lokálky, který neplánovaně zastaví mezi poli a vystoupí z vlaku, aby vyřešil
drobný technický problém. Bohužel zastavil v mírném protisvahu
a vlak mu ujede. Samospádem a tam, odkud vyjel. Brblající cestující ocení, že zase jedou, ale záhy si uvědomí, že špatným směrem.
Hraje J. Plodková, I. Chmela ad.
Vstupné 110 Kč. Do 12 let nevhodné.

film ČR/SR – komedie (2022), rež. Z. Marianková, 95 min.

Komedie o tom, že i ti, které dobře známe, pro nás můžou být
naprostými cizinci. Stačí, když se během jednoho večera jen tak
pro zábavu rozhodnou sdílet všechny zprávy a hovory ze svých
mobilů. Hrají T. Pauhofová, K. Issová, M. Hofmann ad.
Vstupné 120 Kč. Do 12 let nevhodné.
sobota 11. června ve 20 hod.

SRDCE NA DLANI

film Česko – komedie (2022), rež. M. Horský, 95 min.

Komedie od tvůrců hitu ŽENY V BĚHU. Láska se na věk nebo na
místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv.
Josef (B. Polívka) se těší, že si po odchodu do penze konečně splní
svůj dávný sen a stane se pouličním klaunem...
Vstupné 120 Kč. Přístupné.
sobota 18. června ve 20 hod.

CHINASKI: KAŽDEJ VÍ KULOVÝ

film Česko – dokument (2022), rež. P. Bohoněk, 97 min.

Nebývale otevřený dokument Chinaski: Každej ví kulový ukazuje,
že na pozadí hudebních úspěchů, vyprodaných koncertů, vydání
úspěšných alb a desítek rádiových hitů byly také deprese, hádky,
rozpady přátelství,nebo nutnost vyrovnat se se smrtí kapelníka
P. Grohmana.Hlavní aktéři M. Malátný a F. Táborský před divákem
nic netají a bez obalu popisují své tehdejší pocity a rozhodnutí.
Vstupné 120 Kč. Přístupné.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

neděle 12. června v 15 hod.

UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK

Chicky i přes své odlišnosti chce to, co každý: zapadnout mezi
ostatní a mít kamarády. To, že je pořádný nešika, pro něj není
žádná překážka. Odvaha a nadšení mu totiž nechybí. Celý svůj
život touží zažít pořádné dobrodružství! A jedno opravdu velké
na něj právě čeká!
Vstupné 110 Kč.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 16. června ve 20 hod.

NEZANECHAT STOPY

film Polsko – (2021), rež. Jan P. Matuszyński, 160 min.

Polsko, 1983. Zemí otřásá případ Grzegorze Przemyka, středoškoláka, kterého policie ubila k smrti. Film založený na skutečných událostech sleduje příběh Jurka, jediného svědka, který
se přes noc stal nepřítelem státu číslo jedna. Represivní režim
se snaží využít celý svůj aparát, včetně tajné služby, policie,
médií a soudů, aby Jurka a Grzegorzovu matku umlčel. Film
Jana Matuszyńského, který soutěžil o Zlatého lva na festivalu
v Benátkách, autenticky zachycuje náladu předrevolučního
Polska a události, které vedly k pádu totalitního režimu.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program červen 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

MATLÁMO PATLÁMO

– výstava výtvarného kroužku pro malé děti.
Matlámo Patlámo je výtvarný kroužek pro školáčky a předškoláky (4-7 let), který si klade za cíl podpořit přirozenou kreativitu dětí. Učí je radovat se z tvořivého procesu bez přehnaného
důrazu na výsledek. Nabízí dětem volný prostor k experimentování, dává průchod jejich bohaté fantazii a nenápadně je
seznamuje se základními výtvarnými technikami, zpracováním
různorodých, často velmi snadno dostupných materiálů a zdokonaluje a upevňuje jejich motorické dovednosti.
Výstava je přístupná v provozní době knihovny od 10. 6.
2022 do 4. 7. 2022.

KVÍZOVÁNÍ

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

KONCERT
Neděle 19. 6. 2022 od 16.30 hod.
– Kostel sv. Martina Sedlčany

RADUJ SĚ JIŽ
ANDĚLSKÝ ZÁSTUP

Obraz Kristova utrpení a vzkříšení v liturgické hudbě českého utrakvismu 15. století.
Dramaturgie koncertu posluchačům přiblíží dosud téměř neznámé české liturgické zpěvy spojené s vrcholným obdobím
církevního roku tak, jak zaznívaly v utrakvistických kostelích
v Čechách pozdního 15. století. Výběr nejzajímavějších útvarů
gregoriánského chorálu a duchovních písní doplní dobové vícehlasé skladby dochované v českých pramenech.
Účinkující: Vokální soubor Gontrassek, um. vedoucí Jan Baťa

VÝSTAVA „NA CHODBĚ”

SEDLČANSKÉ STŘÍPKY

– od 10. 6. 2022 do 31. 8. 2022 budou na chodbách budovy,
ve které knihovna sídlí, vystaveny příběhy a ilustrace k nim,
které vytvářeli žáci 4. tříd sedlčanských základních škol. Projekt
se jmenuje Malí spisovatelé a Malí ilustrátoři a všichni, kteří
výstavu uvidí, mohou hlasovat, který příběh a která ilustrace se
jim nejvíce líbí. Na podzim výsledky anketního hlasování slavnostně vyhodnotíme spolu s některým spisovatelem či ilustrátorem dětských knih.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Od 15. 8. 2022 do 26. 8. 2022 bude knihovna
z důvodu malování a rekonstrukce osvětlení
zcela pro veřejnost UZAVŘENA.

Čtenáře žádáme, aby si zajistili prodloužení výpůjční lhůty včas.
Děkujeme za pochopení.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program červen 2022

PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

Hajánek
Středa 1. 6. 2022 od 17 hod.
Středa 8. 6. 2022 od 17 hod.
Středa 15. 6. 2022 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si budeme číst z knih Daniely
Krolupperové.
Píšu, píšeš, píšeme
Pátek 3. 6. 2022 od 13 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žákem 1. stupně základní školy? Chceš se podělit o své zkušenosti a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď!
Pátek 24. 6. 2022 od 16 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žákem 2. stupně základní školy nebo studentem gymnázia,
střední školy nebo učiliště? Chceš se podělit o své zkušenosti
a vyzkoušet „improvizované“ psaní? Neváhej a přijď!
KLÍČÍME (0-3 roky) – Dopolední programy pro rodiny s dětmi
Pondělí 6. 6. 2022 od 10 hod.
Číst a hrát si můžeme i venku
Za zvířátky do pohádky
Program pro rodiny s menšími dětmi inspirovaný knihou
Malé pohádky pro malé děti od Jiřího Kahouna.
Společně se seznámíme s šikovnými králíčky, lakomým
špačkem a nebojácným ježkem.
Program se koná v parku Za Nemocnicí. V případě nepříznivého počasí budeme v knihovně.
Pondělí 20. 6. 2022 od 10 hod.
Svatojanská výtvarná dílna
Výtvarná dílna pro nejmenší. Vyrobíme si křídla a krovky pro
broučky na čtvrteční kouzelnou Svatojanskou noc.
Šikovné ruce (9+)
Pátek 3. 6. 2022 od 18 hod.
Letní kapsička
Všechny holky vědí, že peněženek, kapsiček či pouzder není
nikdy dost, obzvlášť v létě. Zkusíme si ji společně ušít. Na tvoření si vezměte barevnou látku, nejlépe barevné plátýnko,
knoflík, kratší zip (cca 12 cm), dobrou a tvořivou náladu.
Další akce u pódia
Pátek 10. 6. 2022 od 15 hod. do 17 hod.
Turnaj v pexesu
Červnový souboj se soupeři a s vlastní pamětí v pexesu. Hrát
mohou všichni bez rozdílu věku.
Pondělí 13. 6. 2022 od 15 hod.
Už víme, jak to dopadlo. Slavnostní vyhodnocení 18. ročníku Čtenářské ligy.
Tématem letošní Čtenářské ligy byla média a mediální výchova. Děti mohly každý měsíc vypracovat bonusové úkoly,
za které získávaly speciální body.
Po předání diplomů si vychutnáme dramatické zpracování
knihy „Já člověk“ od Olgy Stehlíkové v podání starších dětí
klubu Literární prádelna. Klub pracuje pod vedením knihovnice Jany Roškotové.

PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

Pondělí 27. 6. 2022
Hrajeme si celý den
od 10 hod. do 12 hod. hrajeme deskové hry s nejmenšími
(2-6 let);
od 14 hod. do 17 hod. hrajeme deskové hry s každým, kdo
přijde (6-99 let).

SVATOJANSKÁ NOC

čtvrtek 23. 6. 2022 od 19 hod.

SVATOJANSKÁ NOC
ANEB
POLETÍME S BROUČKY
– zábavný večer pro celé rodiny,
který začne v 19 hod. průvodem od knihovny
do parku Za Nemocnicí.
Společně oslavíme tajemnou svatojanskou noc a doufáme,
že průvod se bude hemžit broučky s lampionky, a to malými
i velkými.
Samozřejmě budeme také plést věnečky z vonného kvítí, možná i chlapcům hlavy a třeba na nás bude čekat i další překvapení...
V parku si užijeme představení Můj medvěd Flóra.
Pohrávání si s knížkou Daisy Mrázkové je pro všechny, kdo
si rádi čtou, představují, vymýšlejí a mají chuť hrát si, zejména
však pro ty od tří do devíti let.
Pořad rozvíjí prvotní způsob poznávání světa dítětem a učí pozitivním vztahům ke světu při hře s nalezeným plyšovým medvídkem, který se dostává do různých situací, jež musí řešit.
Scénář, režii, písničky i výpravu vytvořili a hrají (si) Luděk Richter a Věra Čížkovská (Divadelní společnost Kejklíř).
V případě deště se program uskuteční v knihovně.

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: 26. 6. 2022 od 18
hod.
Kreslení – Kurz Lukáš – 11. 6. a 25. 6. 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.

MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY - program červen 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 12. června

od středy 15. června

VÝSTAVA

VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany pořádá výstavu fotografií
Milana Dlouhého a Martina Zemánka

Městské muzeum Sedlčany pro vás připravilo výstavu

VESNICE

… stejně jako na vše, můžeme i na vesnici nahlížet z různých
úhlů. V tomto případě budeme provázeni pohledem zvenku
a zevnitř. Pohledem vesniček usazených v krajině skrze fotografie Milana Dlouhého a pohledem na vesnici jako fenoménu
lidí ve fotografiích Martina Zemánka...
Výstavu můžete navštívit do neděle 12. června 2022.
Vstup zdarma

SANCTUS BENEDICTUS

Výstava fotografií středověké architektury
Muzejní sklepní prostor vám umožní nahlédnout nejen do autentického prostoru z časů středověku, ale také do vzdálenějších míst Evropy. Výstava SANCTUS BENEDICTUS představuje
výběr z rozsáhlé kolekce fotografií zaměřující se na architekturu řádu benediktinů. V pořadí další z mnoha předchozích projektů, na kterém se sedlčanským muzeem spolupracoval fotograf a pedagog na
FAMU doc. Martin Stecker.
Zahájení výstavy
se koná ve středu
15. června od
18 hodin.
Vstupné
dobrovolné

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 foSedlčanská muzejní noc
tografiích
Sedlčanská krajina k nám promlouvá všemi smysly, tento- čtvrtek 2. června 2022
krát se zaměříme na sluchové od 18 do 20 hodin
muzeum
vjemy. Přijďte se zaposlou- Městské
Sedlčany
chat 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“.

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

Na programu:

netradiční a interaktivní prohlídka expozic muzea
hudební, taneční a literárně dramatické vstupy
změny v naší krajině ve fotograﬁích

Dopolední prohlídky od 9 do 12 hodin budou patřit školám
a odpolední prohlídky od 18 do 20 hodin veřejnosti.
Těšíme se, že s námi prožijete Muzejní noc v Sedlčanech.

Vstupné dobrovolné

od soboty 18. června
VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany pořádá výstavu

KRYSÁCI

Výstava vychází z úspěšných večerníčků zhotovených pro Českou televizi ve Filmových ateliérech Zlín metodou klasické
loutkové animace. Představí nám dva svérázné valašské krysáky Huberta a Hodana, kteří nalezli svůj domov na smetišti nedaleko Vizovic. Jejich společná dobrodružství s pražským potkanem Edou a sádrovým
trpaslíkem
Ludvíčkem
připomenou jak samotné
loutky, tak jednotlivé scény a rekvizity z pohádkových příběhů.
www.muzeum-sedlcany.cz

Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v sobotu 18. června 2022
v 10:30 hodin.
Vstupné dobrovolné

Otevřeno:
červen Út-Ne: 9-16 (St do 17)

červenec a srpen Po-Ne: 9-16 (St do 17)
září Út-Ne: 9-16 (St do 17)
říjen Út-Pá: 9-12 a 13-16, Ne: 13-16

HISTORIE

Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové
Otevření reálného gymnasia:
Rok 1947 byl v kulturní historii města významný především aktem slavnostního otevření reálného gymnasia v Sedlčanech. Tento
závažný čin umožnil středoškolské vzdělání stovkám mladým lidí, zřízení gymnasia

PhDr. František Drtina (3. 10. 1861 –
14. 1. 1925)

přivedlo do města několik profesorů, kteří
různou měrou, ale vesměs aktivně a positivně poznamenali vývoj kulturních poměrů
ve městě a v neposlední řadě zde vznikl a ač
bez tradic, velmi čile se rozvinul svérázný život
studentské mládeže, zasahující do současného společenského života města a výrazně ho
ovlivňující. Samotná slavnost otevření gymnasia 27. 10. 1947, i když vyučování začalo již
v roce 1946, byla důstojným zahájením
a předznamenáním kulturního významu instituce zde zřízené. Nejde ani tak o průvod se
sokoly a skauty, na jehož vyvrcholení u skromných budov gymnasia hovořil tehdejší ministr
školství Dr. Drtina, ale spíše o kulturní akademii uspořádanou v sále sokolovny. V programu tohoto večera, na němž zpívala j. h. členka
ND v Praze L. Hanzalíková, měla hlavní slovo
v té době na vrcholu své slávy jsoucí kulturní tělesa města – to je pěvecký spolek Záboj
a hudební sdružení Suk. Sama skladba tohoto programu i jeho interpreti dávají mimořádně zajímavou ilustraci o kulturní aktivitě
města té doby, až dosud popisovaného především z pohledu lehčí a oddychové zábavy.
Zaznamenejme proto program tohoto slavnostního večera:

1. Vzhůru již hlavu národe – B. Jeremiáš
mužský sbor pěv. spolku Záboj – řídí prof.
J. Rádl
2. Proslov zemského osvětového inspektora J. Palečka
3. Dvě modlitby – Dr. J. Mácha – zpívá
L. Hanzalíková ND
4. Gaudeamus igitur – pochod B. Smetany hraje hud. sdružení Suk – řídí Fr. Kroufek
5. Árie z oper B. Smetany Tajemství, Braniboři v Čechách, Čertova stěna
zpívá L. Hanzalíková
6. Sonatina pro housle Z. Fibicha, hraje
O. Tůma – řed. hud. školy
7. Čert a Káča – předehra A. Dvořáka –
hraje Hud. sdr. Suk
8. Tři národní písně J. Maláta – zpívá
L. Hanzalíková
9. Scéne de balet – Ch. Beriot – hraje
v O. Tůma
10. Mateřská řeč – K. Pospíšil – pěv. spolek Záboj.
11. Poděkování studentů
12. Korunovační pochod z opery Prorok
hraje hud. sdružení Suk – řídí Fr. Štěpánek
(pokračování…)

POKLADY Z MUZEJNÍHO ARCHIVU: FOTOGRAFIE LADISLAVA HADRABY
Badatel či muzejník, který bude v archivu sedlčanského muzea procházet složky
a krabice s fotografiemi, dříve či později narazí na snímek, na jehož zadní straně
bude jako autor uveden Ladislav Hadraba.
V podstatě až tolik nezáleží, jakému tématu bude daná krabice věnována. U „Sportu“, „Sedlčanské kotliny“ nebo „Pohledů na
město“ bude frekvence výskytu takových
fotografií zákonitě vyšší. Po chvíli už si ale

člověk zvykne, že snímky téhož autora se
objeví třeba v „Krajinách“ nebo „Kultuře
v Sedlčanech“, a s nejasným pocitem, že by
se o tomto fotografovi rád dozvěděl víc, je
přestane počítat.
Ladislav Hadraba spolupracoval s Městským muzeem Sedlčany desítky let a své
fotografie mu dal k dispozici nesčetněkrát
a vždy ochotně a nezištně. Mnoho tematických položek v muzejním fotoarchivu je
založeno výhradně
na jeho fotografiích (unikátní je
např. soubor fotek
zachycující
odraz listopadových
událostí roku 1989
na
sedlčanském
náměstí), byť jeho
jméno nesou jen
krabice s fotografiemi darovanými
v posledních pár
letech, které zatím
nejsou přiřazené
jinam. ZdůrazněLadislav Hadraba (27. 5. 1931 – 23. 4. 2022)

me – „nejsou přiřazené“, nikoli „nejsou roztříděné“, protože pan Hadraba přinášel své
snímky zpravidla v přehledně popsaných
obálkách a krabičkách, což byl vzhledem
k jejich množství nelehký úkol.
Všestranný a oceňovaný fotograf, přesto
skromný a vstřícný člověk, odešel ve věku
nedožitých 91 let.
-pž-

Fotografie Ladislava Hadraby najdeme ve
složkách s nejrůznějším zaměřením, ale
také v archivovaných periodikách.

HVĚZDÁRNA / RŮZNÉ

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH
V období letního slunovratu zhoršuje pozorovací podmínky prakticky celonoční soumrak,
neboť v této době Slunce v zeměpisných šířkách za polárním kruhem nezapadá a v našich
šířkách se toulá blízko pod severním obzorem. V tomto krátkém období naopak vznikají
dobré podmínky pro úkaz stříbřitých oblaků.
Na denní modré obloze nepozorujeme nic nápadného, avšak krátce po západu Slunce obvykle doprovázený barevným obzorem se ve
vyšší poloze zjasňují řídká oblaka nápadně bílá
až stříbřitá. Je to optický jev vyvolaný odrazem
slunečního světla na ledových krystalech ve
výšce až 85 km. Takový úkaz je vždy vhodným

objektem pro pořízení barevných snímků. Jeden z nich zachycuje stříbřitá oblaka v minulém roce.
Červnová večerní obloha vrací do hry, aspoň
částečně, Mléčnou dráhu. Ta se vynořuje nad
jihovýchodním, východním a severní obzorem počínaje souhvězdím Střelce a pokračuje
Orlem, Labutí, Kasiopeou a Perseem. Ostatní
větší část oblohy stále otvírá pohled spíše do
vzdáleného vesmíru, kde téměř v zenitu nalezneme galaxii M51 v Honicích psech a blíže
k severnímu pólu pak dvojici galaxií M81 a M82
ve Velké medvědici. V zapadajícím Lvu ještě pomocí CCD kamer odhalíme další galaxie.

INZERCE

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

POZOROVACÍ PROGRAM
PRO VEŘEJNOST
Hvězdárna otevřena každý pátek a sobotu od 20 hod. do 23 hod., 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 3. a 4. června před první čtvrtí,
10. a 11. tři dny před úplňkem.
Planety – Na večerní obloze se nenachází
žádná z planet. Ty jsou pouze na ranní obloze. V období 21. až 23 června nastane nápadné seskupení Měsíce, Jupiteru a Marsu
nad východním a jihovýchodním obzorem
v ranních hodinách.
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

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

Kamenictví

M-KÁMEN

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

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

V rámci další elektronizace služeb pro
občany a návštěvníky města jsme pořídili
elektronickou úřední desku, která je k dispozici 24 hodin denně. Deska je umístěna
u vchodu do administrativní budovy MěÚ
Sedlčany č.p. 34 (modrá budova). Můžete
si prohlédnout nejen zveřejněné položky
úřední desky, ale i web města Sedlčany.

SDRUŽENÍ OBCÍ SEDLČANSKA / TOULAVA, o.p.s.
Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
v předchozích dvou číslech Radnice jsme vás prostřednictvím sdružení a Toulavy zvali na akce, které budeme pořádat,
spolupořádat nebo je jen propagujeme pro naše partnery. V tomto čísle více „popracujeme“, ohlédneme se za některými aktivitami, kterým jsme se v posledních měsících věnovali a na kterých i nadále pracujeme.

AKTIVITY VE SDRUŽENÍ OBCÍ SEDLČANSKA
Od začátku roku probíhaly účetní uzávěrkové operace vč. inventarizace za období roku 2021,
jejich souhrn se pak zpracovával do závěrečného účtu tak, aby mohl být projednán
a schválen na valné hromadě svazku. Začátkem dubna bylo provedeno přezkoumání
hospodaření svazku za uplynulý rok nezávislým auditorem.
V oblasti poradenství obcí byly nejčastěji
řešeny dotazy, které se týkaly metodické pomoci a doporučení v oblasti aplikace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Co se týká GDPR, byly obce seznámeny
s odpověďmi na nejčastěji kladené dotazy pro
oblast samostatně správních celků za uplynulý rok, dále byly seznámeny s plány kontrol,
které tyto subjekty čekají v letošním roce
ze strany Úřadu na ochranu osobních údajů
a bylo jim předáno varování Národního úřadu
pro kybernetickou a informační bezpečnost,
před hrozbou v oblasti kybernetické bezpeč-

nosti, spočívající v realizaci kybernetických
útoků na informační a komunikační systémy
v ČR, zejména pak na systémy veřejné správy,
ale i dalších strategických organizací.
Začali jsme s pořádáním a přípravou akcí
pro veřejnost. Uskutečnil se farmářský trh,
15. ročník otevírání cyklistické sezóny aneb
„VZHŮRU DO PEDÁLŮ“, který se uskutečnil
29. 5. 2022, začínáme připravovat další farmářský trh, který se bude konat 11. 6. 2022.
Na základě objednávky města Sedlec-Prčice pracujeme na vytvoření Strategie rozvoje
města Sedlec-Prčice na období 2023-2027.
Strategický plán slouží vedení města (obce)
k efektivnímu a koncepčnímu vedení města.
Strategie je rozdělena do dvou částí. První –
analytická, zkoumá výchozí podmínky města
a obsahuje i výsledky dotazníkového šetření,
které bylo v dubnu provedeno mezi občany
města. Druhá část obsahuje samotnou vizi
budoucího stavu města a cíle, kterých by
chtělo dosáhnout.
Pracujeme na přípravě a administraci

veřejné zakázky malého rozsahu pro obec
Nalžovice, na základě které bude vybrán dodavatel nového dopravního automobilu pro
JSDH obce Nalžovice.
Pro obec Jesenice budeme v nejbližší době
zpracovávat žádost o dotaci z Programu pro
poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000
obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy
venkova. Tato dotace by měla být využita na
kofinancování projektu výměny veřejného
osvětlení v obci Jesenice, která byla realizována v loňském roce. Na tuto akci kancelář
sdružení rovněž připravila a administrovala
veřejnou zakázku malého rozsahu.
Ve spolupráci s firmou EPRON – Consulting, s.r.o. připravujeme dotaci pro 11 obcí
na pořízení kompostérů pro občany obcí
svazku. Řešíme údržbu Krčínovy cyklostezky s TS Sedlčany. Na základě našeho návrhu začala firma Galileo pracovat na nových
webových stránkách sdružení. Toto je část
aktivit, na kterých jsme pracovali nebo ještě
pracujeme.

PĚŠÍ STEZKY
Na jaře jsme se v turistické oblasti Toulava
vrhli plnou silou na vylepšení a vytváření
sítě turistických tras s názvem Stezky Toulavy. První z těchto Stezek – Stezku údolím
Lužnice Toulavou – čeká letos obnovení
certifikace u Evropské asociace turistických
klubů, která jí řadí na seznam nejlepších
stezek v Evropě (1. v ČR, 17. v Evropě). Na
stezce vznikly nové přechody přes bahnité
úseky, byly pořezány padlé kmeny a vypracován plán na další vylepšení. Rádi bychom
se v budoucnu zaměřili i na budování nových vyhlídek a skalních cest via ferrati.
Spojili jsme se
s horolezeckým
oddílem a vytipovali 10 vhodných míst, kde
by mohly vzniknout,
jejich
budování závisí především
na tom, zda
se nám podaří
sehnat finančVyhlídka Větrov Lužnice ní prostředky
(zatím nepřístupná).
(dotace, dary,

příspěvky atd.).
Během měsíce
chceme zřídit
i transparentní
účet, na který
by pomocí QR
kódu mohl přispívat kdokoli,
kdo bude chtít
stezku podpořit. Díky zařazení Stezky LužNově budované chodníčky. nice na seznam
nejlepších evropských stezek, si stezka získává pozornost
i v zahraničí. Už vloni na podzim jsme zde
přivítali presstrip novinářů z Holandska.
V květnu proběhl presstrip novinářů z Německa. Stezku, dle statistik ze sčítačů, navštívilo v loňském roce 16 000 turistů.
Pustili jsme se i do nového projektu, který byl měl být úspěšné Lužnici podobný –
a tím jsou Stezky do Prčice. V současnosti
probíhá vytipování vhodných tras, kudy
stezky povedou. Následně nás čeká diskuse s obcemi, místními podnikateli a dalšími
zainteresovanými subjekty. Do konce roku
by měl být celý projekt spuštěn – včetně

Věřím, že alespoň někdo přečetl tuto stránku informací celou.

Křížová cesta Počepice na Stezkách do Prčice.
umístění infotabulí, natočení filmu ke stezkám a výroby mapek pro turisty. Sedlčanská trasa patří
k těm nejkrásnějším. Zatím
je v plánu stezku vést ze Sedlčan na Vysoký
Chlumec, odtud do Počepic
a do Sedlce-Prčice. Další trasy
povedou z Milevska, Tábora,
Pohled na Vysoký Chlu- Bechyně a Mlamec.
dé Vožice.

☺ Těším se na vás v dalším čísle Radnice.

Štěpánka Barešová
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PROPOJKA SE NÁM HEZKY ZABARVILA
Příroda se již oblékla do zeleného kabátku zdobeného pestrými barvami květin a Propojka se rozhodla, že nezůstane pozadu...
Vše začalo ve čtvrtek 28. dubna, kdy svůj příchod oznámila právě
barva zelená. 2. ZŠ Propojení totiž pro okolní školy symbolicky uspořádala 1. ročník přírodovědné soutěže zvané Trojlístek. Ten zastupuje
tři vyučovací předměty (přírodopis, zeměpis a fyziku), které spojovalo
společné téma – voda. Změřit síly si přišli žáci 6. a 7. ročníků ze Sedlčan,
Kosovy Hory i Chlumu. Úspěch akce předznamenal vznik další soutěže
– Čtyřlístku obohaceného o úkoly z chemie.
Další barvy na sebe nenechaly dlouho čekat a hned druhý den oživily školní dvorek. Velká přestávka se nesla ve znamení pohybu. Pestře
oblečení zájemci z řad dětí a učitelek se zapojili do celosvětové výzvy
a naučili se tzv. flashmob dance, aby společně oslavili Den tance. Jak se
nám podařilo naplnit taneční vize, můžete vidět ve videu na stránkách
školy.
Barvy však nepatří jen do přírody a umění. Vyprávět by o tom mohli
žáci 4.-7. ročníků, kteří se 3. května zúčastnili akce Jazykové odpoledne.
Propojku v tento den
zdobily nejenom vlajky anglické a německé, ale i francouzské
a ukrajinské. Děti se
například učily v různých jazycích pojmenovat barvy těchto
státních symbolů, počítat, zdravit, děkovat
či se rozloučit. Vědí,
s kým budou hovořit,
když se ozve „Hello,”
jak se představit, když
uslyší „Ich bin,” a co

říct, když se s nimi někdo rozloučí slovy „Au revoir.” Zlatým hřebem programu pak bylo vystoupení ukrajinských spolužaček z 9. ročníku, které
si kromě prezentace připravily také krásné pěvecké vystoupení.
Poetický návrat k zelené barvě nám zajistil odložený Den Země, který
měl letos pro školu zvláštní význam. Pátek 6. května s sebou totiž přinesl oslavu úrody, kterou nám Země dala. Žáci se v tento den vypravili
dvěma různými trasami do skanzenu ve Vysokém Chlumci. V průběhu
cesty na děti čekaly různé úkoly připomínající jednotlivé etapy celoškolního Vypečeného projektu (setí, sklizeň, mlácení, mletí a zadělávání
chleba). Ve skanzenu nás pak přivítala rozpálená pec, ze které se linula
vůně vypečených bochníků, a my tak konečně mohli uzavřít Cestu chleba na náš stůl, kterou blíže popisuje samostatný článek.
Pestrost však není pouze výsadou barev. Závěr školního roku doprovází i velké množství různorodých soutěží... Jarního florbalového turnaje pořádaného GaSOŠE se zúčastnila čtyři naše družstva chlapců a dívek
z 2. stupně, která vybojovala dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili.
Žáci Propojení byli úspěšní i v královně sportů - atletice. Celkem čtyřikrát podle věkových kategorií vyrazili do Dobříše, aby bojovali o body
do celostátní školní soutěže Pohár rozhlasu. Do závodění dávali celé
srdce a mnohokrát si zlepšili osobní rekordy. Ondřej Kadlec, žák 8. B,
postoupil v Odznaku všestrannosti do krajského kola a zde v šestiboji
skončil jako třetí nejlepší ze všech reprezentantů okresu Příbram, navíc
v běhu na 1000 metrů patřil mezi úplně nejlepší účastníky. Fotbalisté ze
čtvrtých a pátých tříd postoupili v turnaji McDonald’s Cup do okresního
finále v Příbrami, osmáci a deváťáci si v areálu sedlčanského SOU vyzkoušeli běh a střelbu ze vzduchovky v soutěži zvané Zasáhni! a ve sportovním areálu v Luční ulici zase bojovali o body v modifikované variantě
softbalu zvané slow-pitch, kterou pro školy zorganizoval SK Pegas. A to
v červnu ještě deváťáky čeká sportovní kurz na Častoboři zaměřený na
cyklistiku, střelbu ze vzduchovky, kanoistiku, míčové hry a základy slaňování. Úplný konec školního roku pak s sebou přinese tradiční florbalový turnaj pořádaný naší školou.
-prop-

CHLEBA DOPUTOVAL NA NÁŠ STŮL
V prvním květnovém týdnu se chodbami Propojky
vznášela slabá, neznámá vůně. Třídní učitelé si spolu
se žáky vyráběli vlastní žitný kvásek, aby mohli dokončit, co před dvěma lety začali. Co se to dělo? Pozorní čtenáři si jistě pamatují, že ve škole Propojení
se završuje Vypečený projekt aneb Cesta chleba na
náš stůl.
Co se tedy událo v dubnu? Kromě učení se mlelo. Ne pantem, ale mlela se vlastní vypěstovaná pšenice na kamenném
mlýnku, který pro školu vyrobil kameník Fiegner ze Světlé nad Sázavou.
Mleli nejmenší, nejstarší, kluci i holky, učitelé i školník. A když se namlelo a proselo, čekalo už se jen na žitný kvásek, aby se mohl zadělat chléb.
A to vlastníma rukama, v každé třídě jeden. Proto ta vůně.
Když se kvásek během čtyř dnů náležitě rozvoněl a nabobtnal jako
kaše v Hrnečku vař!, zadělali žáci ve čtvrtek 5. května svůj pecen chleba. Ten pořádně prohnětli, pomoučnili ošatky zapůjčené z pekařství Na
Potůčku a v Křepenicích. Ještě odpoledne se odvezly všechny pomalu
kynoucí chleby do skanzenu ve Vysokém Chlumci, kde se v tom kvetoucím jarním dni pěkně kouřilo z komína. Kouřilo se capouchem z černé
kuchyně, protože tam pan Ladislav Zburník v roli pekaře nahříval
chlebovou pec. Proto, aby ráno bylo vše rychlejší.
A druhý den, v pátek 6. května, vyrazilo 420 žáků školy směrem na
Vysoký Chlumec. Nejmladší čtyři třídy autobusem, všichni ostatní pěš-

ky. Cestou na stanovištích
plnili úkoly, které se zaměřily
na téma zemědělství. Mezitím se od ranního šera roztápěla pec a po čtyřech hodinách se dlouhou lopatou
začal sázet chléb. To jediné
žáci neviděli, ale co naplat,
do černé kuchyně se všichni
nevejdou. Zato po příchodu,
když si prohlédli skanzen,
když se podívali do opravdového mlýna, ve kterém jim
průvodkyně pustily i vodní kolo, když se nasvačili, přišel dlouho očekávaný okamžik. Z pece se vytahovaly upečené bochníky. Jejich bochníky! Ty si rozebrali třídní učitelé vybavení nožem, solí a někdy dokonce
máslem...
Představte si to - rozprostřená utěrka na trávě plné pampelišek a na ní
chléb, za nímž stál kus vlastní práce... Zažili jste to? Zasil někdo z vás obilí?
Posekali jste a vymlátili? Umleli jste vlastníma rukama? A tu mouku, tu voňavou mouku, zadělali a nechali kynout? Zakrojilo se, posolilo a ochutnalo. Jedli jsme vlastní chléb! A co všechno jsme se o něm dozvěděli! Bože,
to bylo práce! Jsme dobří, mámo! Dvouletý projekt je u konce. -prop-

ŠKOLSTVÍ

MATURANTŮM NAPOSLEDY ZAZVONILO
V pátek 29.4. jsme byli svědky dalšího návratu k běžným studentským radovánkám, které byly nejen maturantům během posledních dvou covidových let odepřeny. Studenti posledních ročníků
gymnázia a obchodní akademie se mohli se školou, ve které strávili
několik let, rozloučit v plné parádě.
V ranních hodinách to před školou vypadalo, že si zde dala dostaveníčko úklidová četa. Ukázalo se však, že studenti, kteří zvolili tento styl oděvu na počest posledního dne v lavicích, rozhodně nemají
v úmyslu uklízet, ba naopak. Stali se zdrojem velkého nepořádku,
který si mnohdy na vlastní kůži vyzkoušeli žáci přicházející na výuku. Nutno dodat, že dostat se do útrob školy nebyl úkol jednoduchý, bylo nutné překonat překážkovou dráhu a hlavně maturanty
„ozbrojené“ zejména vodními děly a pěnou na holení.
Loučení s jednotlivými třídami vyvrcholilo slavnostním průvodem, který je již na naší škole tradiční. V čele jsme mohli obdivovat
pana školníka v netradičním slavnostním obleku, který za hlasitého
„posledního zvonění“ dovedl loučící se studenty ke kašně, kde po-

kračoval program. Každá třída si připravila písničku s upraveným
textem, při kterém mnohdy nejedno oko zaslzelo. Pak už jen vtipné
a trefné básně složené jako poděkování pedagogům, předání desatera studentům ročníků o rok mladších a křest ročníků nových,
k němuž je sedlčanská kašna jako
stvořená.
Byl to den plný smíšených emocí. Dojetí se mísilo s bujarým veselím a euforií, že jsme něco takového konečně mohli podniknout
a že studentský život se opět vrací
do normálu. Ve vzduchu zůstala typická intenzivní vůně levných deodorantů, na oblečení pěnové nánosy
a v hlavě snad intenzivní vzpomínky
na poslední hodiny ve škole. A maturantům přejeme, aby jim ta radost
a veselí vydrželo co nejdéle. GaSOŠE

V KUTNÉ HOŘE BODOVALY I PRÁCE O NAŠEM REGIONU
V pátek 22.dubna 2022 se vybraní studenti GaSOŠE zúčastnili krajské přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Akce
se uskutečnila na
Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře.
V letošním roce
ze Středočeského
kraje
postoupilo
67 odborných prací, přičemž 7 prací
bylo studentů z naší
školy. Své práce obhajovali v různých
kategoriích podle
konkrétních témat.
Ve velké konkurenci
se našim zástupcům
dařilo a někteří obsadili i příčky vítězné. Izolace vonných
esencí z přírodních
látek bylo téma Veroniky
Samcové,

která se umístila ve své kategorii na místě třetím, Adéla Sedláčková
psala odbornou práci o kapele Queen a obsadila s ní třetí místo.
1.místem ocenila kutnohorská porota počin Barbory Kolářové
s názvem Amatérské divadelní soubory na Sedlčansku. Autorka
sama je již několikaletou členkou Spolku divadelních ochotníků
Sedlčanska, kterému ve své práci věnovala nejvíce prostoru. Dále
také zmapovala činnost dalších 8 amatérských spolků působících
v našem regionu, který chápe zhruba jako okolí v dosahu 15 km
od města Sedlčany. U každého souboru uvedla přehled odehraných inscenací a vše doplnila bohatým obrazovým materiálem,
který má, a bezesporu bude mít, i velkou historickou hodnotu.
V závěru své práce se zaměřila i na studentské divadlo, které je už
léta, byť s přestávkami, spojeno s naší školou.
Kutnohorští porotci byli překvapeni a velice mile potěšeni kulturností našeho regionu.
Za největší úspěch by se dal považovat postup Michala Pokorného, který se svým pozorováním výskytu obojživelníků na Petrovicku
postoupil do celostátního kola. Jeho ohromná píle, pracovitost, nasazení a čas, který výzkumu věnoval, byly tak po zásluze odměněny.
Všichni zúčastnění obstáli před nelehkým úkolem svou práci
obhájit před odbornou porotou, která kromě věcných připomínek
a cenných rad měla také velké množství dotazů, které svou hloubkou přesahovaly středoškolské učivo.
GaSOŠE
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ČARODĚJNICKÉ
ODPOLEDNE NA 1. ZŠ
SEDLČANY
V pátek 29. dubna si vychovatelky školní
družiny 1. ZŠ Sedlčany připravily zábavné odpoledne, při kterém se to na školní zahradě
čarodějnicemi jenom hemžilo.
Celý týden si děti pilně chystaly a vyráběly krásné čarodějnice, některé si odnesly
domů, jiné společně spálily.
Děti čekalo povídání o vzniku tradice pálení čarodějnic, společně se učily kouzelné
zaklínadlo, plnily různé úkoly, a dokonce se
mohly proletět na čarodějnickém koštěti.
Ti nejodvážnější mohli ochutnat čarodějný
lektvar nebo se zakousnout do myšky, jejíž
chuť všechny mile překvapila.
Celé odpoledne se na nás smálo sluníčko
a odměnou byly umazané pusy od opečených špekáčků, dětský smích a dobrá nálada.
Vychovatelky 1. ZŠ Sedlčany

RALLYCROSS - ZONA STŘEDNÍ EVROPY
O víkendu 11. a 12. června se na sedlčanskou kotlinu opět po roce vrací závod FIA
Zóny Střední Evropy v Rallycrossu. Závod je
zároveň Mistrovstvím Česka, Polska, Rakouska a Slovenska. Startovní listina slibuje letos
velmi zvučná jména a vysokou obsazenost
v jednotlivých divizích s mezinárodní účastí.
Součástí sedlčanského podniku bude Česká trofej historických automobilů, ve které
se představí stálice českého rallycrossu Pavel
Koutný, Marek Zeman a Jaroslav Marchal.
A nutno dodat, že v těchto divizích se o přední příčky perou i zástupkyně něžného pohlaví.
Další divizí, která bude součástí tohoto
podniku, je divize Kartcross. Ta brázdí jak autocrossové, tak rallycrossové tratě.
V divizích Super Touring Cars si nikdo nedokáže představit závod bez nedostižného Romana Častorala, který bude mít ve své třídě
na tomto závodě opravdu vysokou konkuren-

ci nových jezdců. V Sedlčanech se představí
bývalý autokrosař Radek Dvořák a téměř domácí jezdec Tomáš Stránský.
Divize S1600 aktuálně čítá jedenáct jmen
v čele s Janem Černým, Josefem Šustou
a jeho mladším bratrem Jiřím.
V královské divizi Super Cars pojede loňský vítěz Zóny Střední Evropy Zbigniew Staniszewski, matador Alois Höller , Aleš Fučík
a další hlavně jezdci z Polska.
Na sedlčanskou kotlinu se o víkendu
11. a 12. června rozhodně vyplatí přijet.

VOLNOČASUJ,

festival volnočasových aktivit
Tento rok se poprvé uskutečnil festival
volnočasových aktivit, který zorganizovala
slečna Ludmila Farová, manažerka prevence kriminality a protidrogové prevence, ve
spolupráci s Ing. Kristýnou Faktorovou z Aerobik studia Dvojka. Festival se konal první
květnovou sobotu a příjemné počasí přilákalo do Sportovního areálu Luční přes 450
dětí s rodiči. Pro účastníky akce si zájmové organizace připravily pestrou nabídku
zajímavých aktivit zaměřených na trávení
volného času. Akce byla také doprovázena
několika exhibicemi volnočasových aktivit.
Celá akce se povedla a přinesla spoustu zábavy, a to i díky hojnosti a nadšení účastníků.
Ludmila Farová

SPORTOVNÍ AREÁL LUČNÍ
Postupně budovaný areál u bývalého
Jandečkova mlýna v Luční ulici začíná ožívat. Díky loňské dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj se povedlo dokončit zázemí
s toaletami, sprchou, pítkem, uzamykatelnými skříňkami a místem pro piknik. Ale
hlavně vzniklo nové sportoviště – parkourové a workoutové hřiště spolu s dětským
hřištěm. Travnatá plocha se využívá k ragby, fotbalu, hasičskému sportu, ke cvičení,
ale dá se využít k jakékoli venkovní aktivitě,
nebo i pasivně si sednout do trávy.
Inline dráha je určená převážně k jízdě
na kolečkových bruslích, kole a koloběžce.

Elektrokola s elektrickým podpůrným pohonem jsou povolená a takový návštěvník
si zde může i dobít baterii. Dobíjecí místo
i pro mobily je v přístřešku u toalet. Jakýmkoliv dalším vozítkům, které jedou pouze na
jiný než vlastní pohon je vjezd zakázán.
Areál je volně přístupný každému návštěvníkovi, který bude dodržovat návštěvní
řád. Nejpodstatnější je nekouřit, nepožívat
alkohol a jiné návykové látky, nevenčit psy
na trávníku a chovat se tak, abychom neobtěžovali ostatní návštěvníky. Specifická je
část vyhrazená pro softball, tam je vstup řízen provozním řádem softballového hřiště.

Již se zde konalo několik úspěšných sportovně-společenských akcí, které je potřeba si zarezervovat a domluvit podrobnosti
s provozovatelem Sportovními areály Sedlčany.
V sobotu 28. května plánuje uspořádat
dětský den Sbor dobrovolných hasičů Libíň
a hned další sobotu 4. června bude pořádat Bezpečný den Český červený kříž spolu
s městem Sedlčany (leták na 3. str. Radnice). Při sedlčanské pouti se zde koná již tradiční soutěž v hasičském sportu Brdská liga
s doprovodným programem.
Sportovní areály Sedlčany

ROZHLEDNY V OKOLÍ SEDLČAN
Praha - 60 km
DRTINOVA ROZHLEDNA
Chotilsko

Slapy

22 km

17

DRAHOUŠEK
Oseèany

km

VESELÝ VRCH
Mokrsko

Cholínský
most

m

8k

SEDLÈANY

MILADA
Pøední Chlum

25

19 k

m

m

19
k

m
30 k

VÁCLAVKA
Votice

KUNÍÈEK
Petrovice

km

Orlík

ONEN SVÌT
Lašovice

Èeské Budìjovice
- 104 km

Stejně jako loňský rok, tak i letos pro vás máme připravené diplomy s malým dárkem, při splnění zadaného úkolu.
Při návštěvě všech sedmi rozhleden na obrázku získáte „Drahouškův certifikát“. Stačí jen pořídit selfie s rozhlednou, přijít

ukázat na Turistické informační centrum v Sedlčanech nebo zaslat e-mailem na tic@mesto–sedlcany.cz a certifikát spolu s malým dárkem je váš.
Bc. Markéta Křivská, vedoucí TIC

