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6. - 7. srpna 2022 proběhne druhý závod FIA Zony střední Evropa v rallycrossu. Součástí tohoto víkendového závodu bude série TITANS 
RX EUROPE CUP 2022, kde byly Sedlčany vybrány jako pořadatelé jednoho ze čtyř závodů, kde závodí monstra o výkonu 600 koní.
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MĚSÍČNÍK RADNICE
Periodický tisk územního samospráv-
ného celku. Vydává Městský úřad 
Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, 
IČ 243272, místo vydávání Sedlčany, 
Doubravice, Hradišťko, Libíň, Oříkov, 
Sestrouň, Solopysky, Třebnice, Vítěž, 
Zberaz, evidenční číslo MK ČR E 11727,  
řídí redakční rada,  
sazba Lenka Bučinská,  
tiskne firma Van druck Sedlčany. 
Vychází 28. den předchozího měsíce 
v nákladu 3300 ks.  
Distribuci zdarma do každé schránky 
zajišťuje Město Sedlčany.
V případě nedodání zpravodaje se 
obraťte na Lenku Bučinskou, 
tel.: 734 259 387, 318 821 158.

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

Vyřizuje:
Městský úřad Sedlčany,  
tel.: 734 259 387, 318 821 158,  
bucinska@mesto-sedlcany.cz
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HOSPODAŘENÍ MĚSTA 
Zastupitelstvo města 6. června schválením doku-

mentu Závěrečný účet – výsledky hospodaření a plně-
ní schváleného rozpočtu města na rok 2021 a schvále-
ného rozpočtu města na rok 2021 a schválením Zprávy 
nezávislého auditora o výsledku hospodaření města za 
rok 2021 udělalo definitivní tečku za výsledky hospo-
daření předchozího roku. Pozitivní skutečností je, že 
v provedeném přezkoumání hospodaření nebyly zjiš-
těny žádné skutečnosti, které by vedly k domněnce, že 
přezkoumávané hospodaření není na všech význam-
ných ohledech v souladu se stanovenými předpisy. 

V návrhu rozpočtového opatření č. 4/2022 se za-
stupitelstvo věnovalo úpravě rozpočtu města na rok 2022. Díky tomu, že zastupitelé 
schválili prodej bývalé úpravny vody v Kosově Hoře za cenu 1.528 tis. Kč a prodej majet-
kového podílu ve výši ideální ¼ v nemovitosti č. p. 4 na rohu ulic 28. října a Kodicilova 
v hodnotě 698 tis. Kč, podařilo se výrazně navýšit příjmovou část rozpočtu města. Toto 
rozhodnutí a předchozí rozpočtová opatření navyšují příjmovou část rozpočtu na výši 
212.990 tis. Kč. Tyto příjmy zajišťují bezpečné plnění rozpočtu města ve výdajové části. 
Zejména u investic a stavební údržby bohužel dochází k překračování plánovaných po-
ložek díky růstu cen. Také jsme museli upravit položku úroků z úvěrů a půjček o 1,5 mil. 
Kč s ohledem na zvyšování úrokových sazeb. Přes všechny tyto vlivy zůstává rozpočet 
města přebytkový ve výši 820 tis. Kč a z toho vyplývá, že výdaje jsou nastaveny na cel-
kovou částku 212.170 tis. Kč.

Rád bych se ještě zmínil o aktuální obnově polních cest. Ač tato položka nebyla jme-
novitě uvedena v návrhu rozpočtu města na letošní rok, předpokládali jsme, že v tomto 
projektu budeme pokračovat a využijeme pro tento účel prostředky rozpočtované na 
údržbu komunikací a případné rezervy z neplánovaných příjmů. Musím poděkovat panu 
Jiřímu Daňkovi, jednateli Sedlčanských technických služeb, že se k tomuto úkolu postavil 
velmi zodpovědně a za první pololetí pracovníci technických služeb vyčistili polní cestu 
nad Zberazí (směr Vítěž). V hodnotě 90 tis. Kč. Dále obnovili cestu, ze Sedlčan z lokality 
Lhotka směrem na Kolihovy v částce 45 tis. Kč a u této cesty se přímo nabízí vysadit 
stromovou alej. Nejvíc práce bylo odvedeno na úplné obnově bývalé cesty směrem od 
cyklostezky přes kamenný mostek pod Rudolcem do Klimětic u Libíně ve výši 250 tis. 
Kč. U zprovoznění této cesty je skvělé, že se dá od Klimětic pokračovat po polní cestě 
směrem na Doubravici a dále do Sedlčan kolem bývalé cihelny. Letošní vklad města do 
obnovy polních cest ve výši takřka 400 tis. Kč považuji za výborný přínos a je správným 
vykročením do dalších let.

Vážení spoluobčané, přeji Vám pohodové léto a krásný čas letní dovolené. 

Uzávěrka příštího čísla je v pátek 5.8.2022

Ing. Miroslav Hölzel 
starosta města

Letošní sedlčanská pouť proběhne ve dnech 20. - 21. srpna, opět v Jateční ulici v areálu 
„V Kole”.
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Rada města Sedlčany na tomto zasedá-
ní přijala soubor celkem 23 specifických 
usnesení, a to v následném členění jed-
notlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jed-
nání Rady města Sedlčany ze dne 4. května 
2022 (RM č. 86/2018-2022) a doplňující 
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 87-
1487/2018-2022);
▪ zprávu o činnosti a hospodaření Městské 
teplárenské Sedlčany, s. r. o. za rok 2021, 
hospodářské a organizační činnosti při pl-
nění zadaných úkolů, výhledech činnosti 
a dále informace ve věci výkonu spektra 
služeb a předpokládaného vývoje jejich 
cen na následující období roku 2022 (RM 
87-1489/2018-2022);
▪ informaci Sdružení obcí Sedlčanska, 
které hodlá pořádat na hlavním náměstí 
T. G. Masaryka v Sedlčanech akci s názvem 
„Vzhůru do pedálů“, a to dne 29. května 
2022, v čase od 12:00 hod. do 14:00 hod. 
V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 2) písm. 
a) obecně závazné vyhlášky města Sedlča-
ny č. 5/2019, kterou se stanoví místní po-
platek za užívání veřejného prostranství, 
je tato akce osvobozena od místního po-
platku za zábor veřejného prostranství (RM 
87-1493/2018-2022); 
▪ zprávu o výsledcích přijímacího řízení do 
Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova č. p. 
1070, 264 01 Sedlčany; IČ 70999058, pro 
školní rok 2022 / 2023, kterou vypracova-
la Bc. Milena Říčařová, ředitelka subjektu. 
Žádostem o přijetí bylo vyhověno v počtu 
82 případů dětí (RM 87-1498/2018-2022);
▪ obsah dokumentu – „Zprávu nezávislého 
auditora o výsledku přezkoumání hospoda-
ření města Sedlčany za rok 2021“ (v sou-
boru výroků usnesení RM 87-1503/2018-
2022).
Rada města Sedlčany schválila: 
▪ navrhované Rozpočtové opatření 
č. 3 / 2022, a to v plném rozsahu aktuálně 
navržených rozpočtových změn. Předmě-
tem tohoto opatření je zvýšení příjmů roz-
počtu města Sedlčany na rok 2022 o částku 
ve výši 878 tis. Kč a zvýšení výdajů rozpočtu 
města Sedlčany na rok 2022 o částku ve výši 
874 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě 
budou činit celkem 210 764 tis. Kč; výdaje 
budou činit celkem 210 670 tis. Kč. Rozpo-
čet po započítání tohoto opatření do dří-
ve schváleného rozpočtu města Sedlčany 

na rok 2022 bude přebytkový částkou 
94 tis. Kč (RM 88-1488/2018-2022);
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IV-12-6026951/1, 
Sedlčany, NN pro p. č. 1508/7“, mezi ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín 
IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Dě-
čín, zastoupenou společností Energon re-
ality, s. r. o., se sídlem Praha, Budějovická 
601/128, Praha 4 – Krč, jako oprávněným 
a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž 
předmětem je zřízení věcného břemene 
na pozemcích v majetku města parc. č. 
1504/1, parc. č. 1504/16, parc. č. 1530/6 
a parc. č. 1530/20, vše v k. ú. a obci Sedl-
čany, a to za účelem zřízení, provozování, 
údržby a oprav zařízení distribuční sousta-
vy, tj. kabelového vedení NN. Věcné bře-
meno se zřizuje za jednorázovou náhradu 
ve výši 27 810,00 Kč s DPH, a to v návaznos-
ti na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby ze dne 2. listopadu 2020 
(RM 87-1491/2018-2022);
▪ finanční podporu subjektu OBLAST-
NÍ SPOLEK ČERVENÉHO KŘÍŽE PŘÍBRAM; 
IČ 00425826, v částce 10 000,00 Kč, která je 
určena na úhradu nákladů spojených s po-
řádáním akce „Dětský den s IZS“ (v souboru 
výroků usnesení RM 87-1499/2018-2022);
▪ sestavený harmonogram jednacích dní, 
a to spolu s definovaným hlavním bodem 
Programu jednání Rady města Sedlčany na 
druhé pololetí roku 2022, s návrhem na za-
jištění kontinuity výkonů veřejných funkcí 
s výhledem jednacích dní do konce roku 
2022 (přesah volebního období); (RM 87-
1500/2018-2022);
▪ Smlouvu o centralizovaném zadávání 
veřejné zakázky na zajištění nákupu a dis-
tribuce plomb a lístků o původu zvěře or-
gány státní správy myslivosti podle zákona 
č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění poz-
dějších předpisů, č. Smlouvy (DMS): 562-
2022-16233. Smluvním partnerem je ČR – 
Ministerstvo zemědělství; IČ 00020478, se 
sídlem Praha, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 
1 – Nové Město v postavení centrálního za-
davatele (RM 87-1504/2018-2022);
▪ poskytnutí finančního daru v max. výši 
500,00 Kč/rok 2022/nemovitost (celkem 
pro šest případů 3 000,00 Kč), kde příjem-
ci jsou osoby splňující kritéria potřebnosti, 
definovaná ve smyslu zmírnění dopadu po-
platkové povinnosti za komunální odpad. 

Dary budou vyplaceny na základě uzavře-
né Darovací smlouvy (RM 87-1507/2018-
2022);
▪ za účelem věcného naplnění Žádos-
ti (č. j.: MÚ-S/ŽP/9584/2022 přijaté dne 
10. května 2022) uzavřít Smlouvu o po-
skytnutí podpory (veřejnoprávní smlouva 
o poskytnutí dotace z Programu města Sedl-
čany na podporu kvality životního prostředí 
v rozpočtovém období 2022 s podporova-
nou aktivitou „Výstavba domovních čistíren 
odpadních vod“), a to pro případ žádosti 
na čištění odpadních vod z nemovitosti 
Sedlčany, Na Skalách č. p. 1086 (v souboru 
výroků usnesení RM 87-1508/2018-2022);
▪ návrh „Dohody o prodloužení smlouvy 
o umístění Technického zařízení a instalaci 
Systému určeného pro zpracování digitali-
zovaných fotografií a podpisů“, a to za úče-
lem zachování kontinuity činnosti výkonu 
přenesené působnosti na úseku registru 
řidičů a řidičských oprávnění, která je uza-
vírána s CENDIS, s. p., se sídlem Praha, 
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 
Praha 1; IČ 00311391, kterou se prodlužuje 
doba trvání předchozího smluvního ujed-
nání na dobu do 30. června 2026 (RM 87-
1509/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupi-
telstvu města Sedlčany schválit:
▪ prodej vlastnického podílu id. ¼ souboru 
nemovitostí jednoho funkčního celku (po-
zemek parc. č. 74 spolu se stavbou č. p. 4 
Sedlčany a pozemek parc. č. 75), vše  v k. ú. 
a obci Sedlčany, a to do vlastnictví žadate-
le, dalšího spoluvlastníka podílu id. ¼ uve-
deného souboru nemovitostí, společnosti 
KOVOTHERM, spol. s r. o., se sídlem Sedl-
čany, Kodicillova č. p. 3, 264 01 Sedlčany, 
za cenu v místě a čase obvyklou, zjištěnou 
znaleckým posudkem (v souboru výroků 
usnesení RM 87-1490/2018-2022);
▪ navržený Program jednání 20. veřejného 
zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro 
toto volební období (2018 – 2022), které se 
bude konat v pondělí dne 6. června 2022 
v čase od 17:00 hod. ve Společenském sále 
Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany (RM 
87-1496/2018-2022);
▪ a to jako příslušnému orgánu dle usta-
novení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), rozhodnout 
o pořízení Změny č. 2 Územního plánu 
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města Sedlčany zkráceným postupem dle 
§ 55a – 55c stavebního zákona. Obsahem 
je zahrnutí ploch a změn do ÚP uvedených 
v příloze Navrženého obsahu Změny č. 2 ÚP 
města Sedlčany, jenž je nedílnou součástí 
stanoviska Odboru výstavby a územního 
plánování Městského úřadu Sedlčany (č. j.: 
MÚ – S /OVÚP/10115/2022/Sti) a tvoří ne-
dílnou Přílohu k tomuto usnesení (RM 87-
1497/2018-2022);
▪ projednat a schválit „Zprávu nezávislého 
auditora o výsledku přezkoumání hospoda-
ření města Sedlčany za rok 2021“ a účetní 
závěrku města Sedlčany za rok 2021, která 
je součástí této Zprávy (v souboru výroků 
usnesení RM 87-1503/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 
majetku, aby záměr přímého (adresné-
ho) prodeje vlastnického podílu o velikosti 
id. ¼ souboru nemovitostí jednoho funkč-
ního celku (pozemek parc. č. 74 spolu se 
stavbou č. p. 4 Sedlčany a pozemek parc. 
č. 75), vše  v k. ú. a obci Sedlčany, řádně 
zveřejnil na úřední desce Městského úřadu 
Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 
87-1490/2018-2022); 
▪ v souvislosti se žádostí Sdružení obcí 
Sedlčanska o rozšíření nebytových prostor 
Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ma-
jetku, nově zveřejnit na úřední desce Měst-
ského úřadu Sedlčany adresný záměr města 

Sedlčany poskytnout do výpůjčky subjektu 
Sdružení obcí Sedlčanska, se sídlem Sedlča-
ny, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 
Sedlčany, nebytový prostor, kancelář o vý-
měře 25,70 m2, která se nachází v budově 
Sedlčany, Kapitána Jaroše č. p. 482, a to za 
účelem rozšíření kancelářských prostor uží-
vaných doposud v uvedeném objektu o za-
sedací (jednací) místnost (v souboru výroků 
usnesení RM 87-1492/2018-2022);
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 
ekonomickému, zveřejnit, a to v souladu se 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účet-
ní závěrku města Sedlčany za rok 2021, kte-
rá je součástí Zprávy nezávislého auditora 
o výsledku přezkoumání hospodaření měs-
ta Sedlčany za rok 2021 (v souboru výroků 
usnesení RM 87-1503/2018-2022).
Rada města Sedlčany částečně zrušila:
▪ v návaznosti na své jednání dne 6. dubna 
2022 (vizte usnesení č. RM 84-1428/2018-
2022) dříve přijaté usnesení týkající se zve-
řejnění záměru města Sedlčany o pronájmu 
nebytových prostor – kancelář o výměře 
25,70 m2, která se nachází v budově Sedlča-
ny, Kapitána Jaroše č. p. 482, který byl zve-
řejněn za účelem zajištění nejvhodnějšího 
uchazeče na využívání těchto nebytových 
prostor (v souboru výroků usnesení RM 87-
1492/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila nesouhlas:

▪ s přidělením přístřeší žadateli v objektu 
Bytového domu Strojírenská č. p. 791, z dů-
vodu nesplaceného dluhu vůči městu Sedl-
čany ve výši 102 500,00 Kč, a to v souladu 
s doporučením správce Městského bytové-
ho fondu Sedlčany, tj. Městské teplárenské 
Sedlčany, s. r. o. (RM 87-1494/2018-2022).
Rada města Sedlčany stanovila:
▪ termín pro svolání 20. veřejného zase-
dání Zastupitelstva města Sedlčany pro vo-
lební období 2018 – 2022 na pondělí dne 
6. června 2022 v čase od 17:00 hod. Veřejné 
zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se 
uskuteční v objektu Kulturního domu Josefa 
Suka Sedlčany (RM 87-1495/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla:
▪ v souladu s ustanovením vnitřního před-
pisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu, v úplném a účinném 
znění, o výběru a akceptaci nejvýhod-
nější nabídky subjektu NERISTAV, s. r. o.; 
IČ 04272625, v ceně 468.180,00 Kč bez 
DPH, tj. 566.497,80 Kč vč. DPH, a to na za-
jištění akce pod názvem Odvlhčení budovy 
ředitelství Nemocnice Sedlčany (3. etapa); 
(RM 87-1501/2018-2022);
▪ v souladu s ustanovením vnitřního před-
pisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu, v úplném a účinném 
znění o akceptaci cenové nabídky doda-
vatele Zero Emission Consulting, s. r. o.; 
IČ 09399895, ve výši 164.000,00 Kč (ne-
plátce DPH) na zpracování projektu „Sní-
žení energetické náročnosti a světelného 
znečištění veřejného osvětlení ve městě 
Sedlčany“ včetně podání a administrace žá-
dosti o dotaci z programu Národního plánu 
obnovy (v souboru výroků usnesení RM 87-
1502/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
▪ s realizací zadávacího řízení připravené-
ho v souladu s ustanovením vnitřního před-
pisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu, v úplném a účinném 
znění, za účelem zjištění nejvhodnějšího 
dodavatele stavebních prací na akci „Nové 
povrchy ul. U Roudného“ (v souboru výroků 
usnesení RM 87-1505/2018-2022);
▪ s realizací zadávacího řízení připravené-
ho v souladu s ustanovením vnitřního před-
pisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu, v úplném a účinném 
znění, za účelem zjištění nejvhodnějšího 
dodavatele stavebních prací na akci „Nové 
povrchy Solopysky“ (v souboru výroků 
usnesení RM 87-1506/2018-2022).

Kamenictví      M-KÁMEN
M. Mašek, Sedlčany 329

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

nové hroby, pomníky,
doplňky

čištění a renovace
hrobů

sekání a obnova
písma

konzultace zdarma

INZERCE
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Rada města Sedlčany na tomto zasedání 
přijala soubor celkem 19 specifických usne-
sení, a to v následném členění jednotlivých 
výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jed-
nání Rady města Sedlčany ze dne 18. květ-
na 2022 (RM č. 87/2018-2022) a doplňující 
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 88-
1510/2018-2022);
▪ aktuální zprávu (rok 2022) o stavu prostře-
dí v oblasti sociální problematiky ve městě 
a regionu Sedlčany, souvisejících kompe-
tencích, výkonech, vývoji ohledně běženců 
z Ukrajiny a dalších činnostech Městského 
úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí, a to 
v přenesené i samostatné působnosti města 
Sedlčany. Prezentaci připravila a okomento-
vala Mgr. Věra Skálová, vedoucí Odboru so-
ciálních věcí Městského úřadu Sedlčany (RM 
88-1511/2018-2022);
▪ souhrnnou zprávu o činnosti a statistice 
výkonů v oblasti žádaných a poskytovaných 
služeb za rok 2021 Pečovatelské služby 
Sedlčany, organizační složky města Sedlča-
ny, dále informace o organizačních a pro-
vozních opatřeních a výkonech v současné 
době s ohledem na dřívější pandemickou, 
současnou ekonomickou a finanční krizi 
s aspekty dopadu problematiky uprchlíků. 
Zprávu předložila a soubor dalších infor-
mací připravila paní Bc. Jana Vaverková, 
vedoucí Pečovatelské služby Sedlčany (RM 
88-1512/2018-2022);
▪ rozhodnutí ředitelky Mateřské školy 
Sedlčany, se sídlem Šafaříkova č. p. 1070, 
264 01 Sedlčany; IČ 70999058, o zvýšení plat-
by za obědy. Celodenní stravné pro děti šes-
tileté bude v ceně 40,0 Kč, celodenní strav-
né pro děti, které dovršily sedmi let věku, 
a starší bude v ceně 43,0 Kč a ceny obědů 
pro zaměstnance budou v ceně 35,0 Kč, a to 
v důsledku celoplošného zdražování vstupů 
(energií, potravin) a neudržitelnosti stávají-
cí ceny, s účinností od 1. září 2022 (RM 88-
1523/2018-2022).
▪ Pečovatelské službě Sedlčany, a to za veš-
keré, na vysoké úrovni odváděné a dlouho-
době zajišťované, služby ve prospěch občanů 
města Sedlčany, kteří je ke své spokojenosti 
a udržitelnosti kvality života v tíživých ži-
votních situacích užívají, jako i za zajištění 
kontinuity provozu v době vyhlášeného nou-
zového stavu a pandemické situace (RM 88-
1513/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila: 

▪ aby v souladu s podanou žádostí o ukon-
čení smluvního vztahu, která byla podána 
stávajícím smluvním uživatelem nemovitostí, 
tj. rybníka spolu s pozemkem parc. č. 599/2, 
druhem pozemku vodní plocha, způsobem 
využití vodní nádrž umělá, v k. ú. Sestrouň, 
obec Sedlčany, byl tento vztah ukončen do-
hodou smluvních stran ke dni 30. června 
2022, a to za předpokladu vyrovnání všech 
případných závazků a převzetí zpět tohoto 
majetku Městským úřadem Sedlčany, Odbo-
rem majetku (RM 88-1514/2018-2022);
▪ Dohodu o úhradě nájemného mezi měs-
tem Sedlčany jako pronajímatelem a manželi, 
trvale bytem Sedlčany, jako nájemci pozem-
ku, dříve ve vlastnictví města. Dohoda je uza-
vírána v souvislosti s převodem vlastnického 
práva (Kupní smlouva ze dne 28. března 2022) 
k pozemku parc. č. 946/29, druhem pozemku 
orná půda, v k. ú. a obci Sedlčany, který man-
želé užívali na základě Smlouvy o pronájmu 
pozemků ze dne 25. listopadu 1996. Smluvní 
strany se dohodly na úhradě poměrného ná-
jemného za rok 2022 ve výši 165,00 Kč (RM 
88-1515/2018-2022);
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IV-12-6026275/1, 
Sedlčany, Oříkov, kNN pro p. č. 321/3“, mezi 
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín 
IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Dě-
čín, zastoupena společností Energon reality, 
s. r. o., se sídlem Budějovická 601/128, Praha 
4 – Krč, jako oprávněným a městem Sedlčany, 
jako povinným, jejímž předmětem je zřízení 
věcného břemene na pozemcích v majetku 
města parc. č. 671/1, parc. č. 697 a parc. 
č. 660/1, vše v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, 
a to za účelem zřízení, provozování, údržby 
a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabe-
lového vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje 
za jednorázovou náhradu ve výši 45.000,00 
Kč s DPH, a to v návaznosti na uzavřenou 
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcné-
ho břemene a dohodu o umístění stavby ze 
dne 28. července 2020 (RM 88-1516/2018-
2022);
▪ uzavření „Smlouvy o úpravě vzájemných 
práv a povinností vlastníků provozně souvi-
sejících vodovodů, uzavřenou podle § 8 odst. 
3 zákona č. 274/2001 Sb.“, a to mezi městem 
Sedlčany, jako dodavatelem a městem Byst-
řicí, se sídlem Dr. E. Beneše č. p. 25, 257 51 
Bystřice, jako odběratelem, jejímž předmě-
tem je úprava vzájemných práv a povinností 
obou smluvních stran v souvislosti se zajiště-
ním plynulého a bezpečného provozu jejich 

vodovodů, které jsou vzájemně propojeny 
a společně tvoří provozně související soubor 
staveb a zařízení (tj. připojení osady Nesvačily 
na Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany); 
(RM 88-1517/2018-2022);
▪ aby Smlouva o poskytnutí ubytování, 
která byla dříve uzavřena s FO na ubytova-
cí jednotku č. 9/I. patro, na adrese Bytové-
ho domu Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 
264 01 Sedlčany, trvale bytem tamtéž, byla 
nově uzavřena s jinou FO (vnuk smluvního 
uživatele), neboť tato žila s dřívějším smluv-
ním uživatelem ve společné domácnosti. Dů-
vodem žádosti je úmrtí původního smluvní-
ho uživatele. Uzavření Smlouvy se schvaluje 
na dobu určitou, a to do 31. srpna 2022 (RM 
88-1518/2018-2022);
▪ finanční podporu subjektu Sportovní 
klub ZLOBR Sedlčany, z. s., se sídlem Sedl-
čany, U Školky č. p. 698, 264 01 Sedlčany; 
IČ 22864814, v částce 7 000,00 Kč, určenou 
na úhradu nákladů spojených s pořádáním 
akce „Silák Sedlčan 2022“, která se uskuteční 
v rámci programu a rozpočtu Městských slav-
ností ROSA 2022“ (v souboru výroků usnese-
ní RM 88-1519/2018-2022);
▪ finanční podporu subjektu Autoklub 
RAC Sedlčany v AČR, se sídlem Sedlča-
ny, Sestrouň č. p. 107, 264 01 Sedlčany; 
IČ 61101605, v částce 3 000,00 Kč, určenou 
na úhradu nákladů spojených s pořádáním 
akce „Rozvoj motoristického spolku na Sedl-
čansku“ (v souboru výroků usnesení RM 88-
1520/2018-2022);
▪ návrh Sportovních areálů Sedlčany, pří-
spěvkové organizace, na nákup objektu ple-
chového skladu (půdorys 5 x 6 m), který bude 
v součinnosti s Městským úřadem Sedlčany, 
Odborem investic, instalován v prostoru spor-
tovního areálu LAS Taverny na vlastníkem 
(město Sedlčany) vyspecifikovaném místě 
a bude sloužit k uložení sportovních pomůcek 
a nářadí pro Lehkoatletický oddíl Sedlčany 
a Fotbalový klub TJ Tatran Sedlčany. Rozvrh 
krytí předpokládaných nákladů je stanoven 
podílem 30 tis. Kč ze zdrojů příspěvkové or-
ganizace a další část v předpokládané výši 
20 tis. Kč bude pokryta z rozpočtu měs-
ta Sedlčany z akce „Obložení stěny u hřiště 
s umělým povrchem (v souboru výroků usne-
sení RM 88-1521/2018-2022);
▪ Žádost o povolení vaření obědů pro fre-
kventanty English camp 2022 – kurzu výuky 
anglického jazyka, který se již tradičně koná 
ve městě Sedlčany pro žáky a studenty zdej-
ších škol v termínu ode dne 1. srpna do 5. srp-
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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
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na 2022. Obědy v počtu cca 100 ks/den zajistí 
Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany, Ko-
menského náměstí č. p. 69, 264 01 Sedlča-
ny; IČO 70999104, za základní cenu bez zisku 
ve výši 84,0 Kč (RM 88-1524/2018-2022);
▪ uzavřít Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní 
smlouvě o dotaci / příspěvku na poskytování 
sociální služby na rok 2022 (včetně přílohy), 
ev. č. poskytovatele S- 0599/SOC/2022/2, 
jehož předmětem je poskytnutí příjemci 
částečnou účelovou neinvestiční dotaci 
ve výši 349 900,00 Kč ze zdrojů poskytova-
tele, Středočeského kraje, se sídlem Zbo-
rovská 11, 150 21 Praha 5; IČ 70891095, 
a to pro účely výkonu služby obecného 
hospodářského zájmu na poskytování soci-
álních služeb prostřednictvím Pečovatelské 
služby Sedlčany (RM 88-1526/2018-2022);
▪ uzavřít Smlouvu o vykonání přezkoumání 
hospodaření města Sedlčany za rok 2022 
s navrhovanou zhotovitelkou, kterou je 
auditorka č. ev. 1620, za nabídnutou cenu 

68 000,00 Kč bez DPH (s DPH 21 % cena činí 
82 280,00 Kč), a to s ohledem na spektrum 
prováděných a žádaných služeb pro město 
Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 
88-1528/2018-2022).
Rada města Sedlčany povolila: 
▪ podle ustanovení § 23 odst. 5 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění poz-
dějších předpisů, a to v postavení zřizo-
vatele školy a na základě žádosti (MÚ-S/
MST/11242/2022), výjimku z nejvyššího 
počtu dětí stanoveného prováděcím práv-
ním předpisem do počtu 4 dětí na třídu, 
a to pro případ Mateřské školy Sedlčany, 
Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany; 
IČ 70999058, neboť toto zvýšení počtu dětí 
není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti 
školy a současně jsou splněny všechny pod-
mínky bezpečnosti a ochrany zdraví (RM 
88-1522/2018-2022).

Rada města Sedlčany zamítla: 
▪ nabídku subjektu Stopa bezpečí, 
s. r. o., se sídlem Plzeň, Františkánská 
120/7, 301 00 Plzeň 3; IČ 08431205, 
na zakoupení nabízených brožurek a slu-
žeb ohledně finanční gramotnosti dětí 
a mládeže, případně jiných propagačních 
produktů, a to z důvodu zajištění těchto 
informací směrem k občanům města a žá-
kům škol, jiným vhodným způsobem (RM 
88-1525/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 
▪ s návrhem Motoklubu Černá smečka, 
za který jedná FO, trvale Sedlčany, která 
požádala o povolení k umístění motor-
kářského motopatníku na rozcestí staré 
a nové silnice u Retenční nádrže Sedlčany 
(písemnost č. j.: MÚ-S/ST/11459/2022). 
Motorkářský patník bude na náklady žada-
tele umístěn na pozemku parc. č. 3048/2 
k. ú. a obec Sedlčany, který je ve vlastnictví 
města Sedlčany (RM 88-1527/2018-2022).
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Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor 
celkem 35 usnesení, resp. specifických sou-
borů rozhodnutí, a to v následném členění:
Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vě-
domí:
▪ zprávu o kontrole plnění usnesení 
z 19. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, 
které se konalo dne 7. března 2022, předlože-
nou a okomentovanou panem Mgr. Zdeňkem 
Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, 
s aktuálními údaji plnění, a to v plném rozsahu, 
bez připomínek (usnesení 294/2018-2022);
▪ zprávu předloženou panem Mgr. Zdeň-
kem Šimečkem, místostarostou města 
Sedlčany, o jednání a činnosti Rady města 
Sedlčany za uplynulé období v intervalu dní 
8. března 2022 až 6. června 2022, ve kterém 
se v termínu, a to dne 9. března, 23. března, 
6. dubna, 20. dubna, 4. května, 18. května 
a 1. června 2022, konala řádná zasedání 
tohoto orgánu města Sedlčany (usnesení 
295/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo:
▪ dokument „Závěrečný účet – výsledky 
hospodaření a plnění schváleného rozpočtu 
vč. RO č. 1-7 za rok 2021, a to tak, že rozpoč-
tové příjmy k rozhodnému datu účetního 
období, dne 31. prosince 2021, jsou ve výši 
211.678,38 tis. Kč vč. zapojení rezerv (což 
představuje 100,82 % schváleného předpo-
kladu RO č. 7 / 2021) a rozpočtové výdaje ke 
dni 31. prosince 2021 jsou ve výši 182.521,15 
tis. Kč (což představuje 94,13 % schváleného 
předpokladu RO č. 7 / 2021). Přebytek po za-
pojení rezerv činí 29.157,23 tis. Kč (v souboru 
výroků usnesení 296/2018-2022);
▪ dokument – „Zprávu nezávislého auditora 
o výsledku přezkoumání hospodaření měs-
ta Sedlčany za rok 2021“ (v souboru výroků 
usnesení 297 a/2018-2022);
▪ účetní závěrku města Sedlčany za rok 
2021, která je součástí „Zprávy nezávislého 
auditora o výsledku přezkoumání hospoda-
ření města Sedlčany za rok 2021“ (v souboru 
výroků usnesení 297 b/2018-2022);
▪ prodej pozemků parc. č. 226/2, druhem 
pozemku trvalý travní porost, způsobem 
ochrany ZPF, o výměře 111 m2 a parc. č. 
334, druhem pozemku ostatní plocha, způ-
sobem využití neplodná půda, o výměře 
79 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlča-
ny, které jsou ve vlastnictví města Sedlča-
ny, a to žadatelce, za jednotkovou cenu 
75,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 
14.250,00 Kč (v souboru výroků usnesení 
298/2018-2022);

▪ prodej pozemků parc. č. 1175/2, druhem 
pozemku zastavěná plocha, o výměře 6 m2 
a parc. č. 1175/3, druhem pozemku ostat-
ní plocha, způsobem využití jiná plocha, 
o výměře 16 m2, vše v k. ú. a obci Sedlčany 
(vizte geometrický plán č. 2864-323/2022), 
které jsou ve vlastnictví města Sedlčany, 
a to do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 
874/8, 405 02 Děčín, za jednotkovou cenu 
500,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 
11.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení 
299/2018-2022);
▪ prodej pozemku parc. č. 1345/7, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem využití 
ostatní komunikace, o výměře 71 m2, který 
byl oddělen z původního pozemku parc. č. 
1345/1, druhem pozemku ostatní plocha, 
způsobem využití ostatní komunikace, vše 
v k. ú. a obci Sedlčany (podle geometrického 
plán č. 2863-40/2022), který je ve vlastnictví 
města Sedlčany, a to žadatelce, za jednotko-
vou cenu 200,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní 
cenu 14.200,00 Kč (v souboru výroků usnese-
ní 300/2018-2022);
▪ prodej pozemku parc. č. 2485/2, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem využití 
ostatní komunikace, o výměře 309 m2, který 
byl oddělen z původního pozemku parc. č. 
2485, druhem pozemku ostatní plocha, způ-
sobem využití ostatní komunikace, vše v k. ú. 
a obci Sedlčany (podle geometrického plánu 
č. 2860-41/2022), který je ve vlastnictví měs-
ta Sedlčany, a to společnosti STROS-PEGA 
LIFT – F, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Strojí-
renská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, za jednot-
kovou cenu 250,00 Kč/m2 zjištěnou podle 
znaleckého posudku č. 4758-33/2022, tj. 
za celkovou kupní cenu 77.250,00 Kč (v sou-
boru výroků usnesení 301/2018-2022);
▪ prodej pozemku parc. č. 321/9, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem využití 
ostatní komunikace, o výměře 120 m2, který 
byl oddělen z původního pozemku parc. č. 
321/8, druhem pozemku ostatní plocha, způ-
sobem využití ostatní komunikace, vše v k. ú. 
Libíň, obec Sedlčany (vizte geometrický plán 
č. 165-37/2022), který je ve vlastnictví města 
Sedlčany, a to manželům do SJM, za jednot-
kovou cenu 75,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní 
cenu 9.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení 
302/2018-2022);
▪ prodej pozemku parc. č. 321/8, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem využití 
ostatní komunikace, o výměře 12 m2, který 
byl oddělen z původního pozemku parc. č. 

321/8, druhem pozemku ostatní plocha, způ-
sobem využití ostatní komunikace, vše v k. ú. 
Libíň, obec Sedlčany (podle geometrického 
plánu č. 165-37/2022), který je ve vlastnic-
tví města Sedlčany, a to manželům do SJM, 
za jednotkovou cenu 75,00 Kč/m2, tj. za cel-
kovou kupní cenu 900,00 Kč (v souboru výro-
ků usnesení 303/2018-2022);
▪ prodej pozemku parc. č. st. 334, dru-
hem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 1469 m2, jehož součástí je stavba 
– budova bez č. p. / č. e., objekt občanské 
vybavenosti („Úpravna vody Kosova Hora“), 
v k. ú. a obci Kosova Hora, který je ve vlast-
nictví města Sedlčany, a to do vlastnictví obce 
Kosova Hora, se sídlem Kosova Hora č. p. 45, 
262 91 Kosova Hora, za nejvyšší nabídnutou 
kupní cenu tj. za 1.528.300,00 Kč (v souboru 
výroků usnesení 304/2018-2022);
▪ název nové (slepé) ulice městské zástavby 
Sedlčany, která bude označena názvem „Ja-
sanová“. Hranice nové ulice začíná sjezdem 
ze silnice označené II/105, která vede smě-
rem od městské zástavby Sedlčany na Oseča-
ny. Nová ulice se nachází na pozemcích parc. 
č. 3020/43, parc. č. 3020/44 a parc. č. 3136, 
vše v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita U Roudné-
ho – po pravé straně, vedle ulice Ořechová); 
(v souboru výroků usnesení 305/2018-2022);
▪ prodej spoluvlastnického podílu id. 1/4 
pozemků parc. č. 74, druhem pozemku za-
stavěná plocha a nádvoří, o výměře 488 m2, 
jehož součástí je stavba Sedlčany č. p. 4, ob-
jekt k bydlení a parc. č. 75, druhem pozemku 
ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, 
o výměře 160 m2, vše v k. ú. a obci Sedlčany, 
které jsou v podílovém spoluvlastnictví města 
Sedlčany, a to společnosti KOVOTHERM, spol. 
s r. o., se sídlem Sedlčany, Kodicillova č. p. 3, 
264 01 Sedlčany, za cenu stanovenou znalec-
kým posudkem ve výši 689.340,00 Kč (v sou-
boru výroků usnesení 306/2018-2022);
▪ Rozpočtové opatření č. 4 / 2022, a to 
v plném rozsahu všech aktuálních a navrže-
ných rozpočtových změn. Předmětem tohoto 
opatření je zvýšení příjmů rozpočtu města 
Sedlčany na rok 2022 o částku 2 226,0 tis. 
Kč a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany 
na rok 2022 o částku 1 500,0 tis. Kč. Příjmy 
po provedené úpravě činí celkem 212 990,0 
tis. Kč. Výdaje činí celkem 212 170,0 tis. Kč. 
Rozpočet po započítání tohoto opatření, do 
již dříve schváleného rozpočtu města Sedl-
čany na rok 2022, je přebytkový částkou 
+ 820,0 tis. Kč (usnesení 307/2018-2022);
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
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nutí dotace pro účel „Podpora sportovní čin-
nosti spolku TJ TATRAN SEDLČANY, z. s.“, a to 
subjektu TJ  TATRAN SEDLČANY, z. s., se síd-
lem Sedlčany, Tyršova č. p. 150, 264 01 Sedl-
čany, IČO 00663468, ve výši 643.000,00 Kč 
(v souboru výroků usnesení 308 a/2018-2022);
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí dotace pro účely „Zajištění sportovní 
činnosti a provozu areálu TJ Sokol Sedlčany“ 
a to pro subjekt Tělocvičná jednota Sokol 
Sedlčany, p. s., se sídlem Sedlčany, Zberazská 
č. p. 163, 264 01 Sedlčany, IČO 61101052, ve 
výši 80.000,00 Kč (v souboru výroků usnese-
ní 308 b/2018-2022);
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí dotace pro účely „Činnost spolku, roz-
voje a prezentace sportu v regionu, práce 
s mládeží“ a to pro subjekt Sportovní klub 
Pegas Sedlčany, z. s., se sídlem Sedlčany, 
Na Potůčku č. p. 652, 264 01 Sedlčany, IČO 
61903779, ve výši 60.000,00 Kč (v souboru 
výroků usnesení 308 c/2018-2022);

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace pro účel „Podpora sportu-
jících dětí a mládeže v oblasti rekreačního 
a závodního aerobiku“ pro subjekt Alena 
Novotná, z. s., se sídlem Sedlčany, Zahradní 
č. p. 575, 264 01 Sedlčany, IČO 02166437, 
ve výši 85.000,00 Kč (v souboru výroků 
usnesení 308 d/2018-2022);
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace pro účel „Podpora činnosti 
RC Sedlčany z. s.“, pro subjekt Rugby Club 
Sedlčany z. s.“ se sídlem Sedlčany, Jateční, 
č. p. 154, 264 01 Sedlčany, IČO 27027678, 
ve výši 40.000,00 Kč (v souboru výroků 
usnesení 308 e/2018-2022);
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace pro účel „Podpora činnosti 
mládeže v SK ZLOBR Sedlčany“, pro subjekt 
Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, z. s. se síd-
lem Sedlčany, U Školky č. p. 698, 264 01 Sedl-
čany, IČO 22864814, ve výši 44.000,00 Kč 
(v souboru výroků usnesení 308 f/2018-2022);

▪ uzavření Veřej-
noprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace pro 
účel „Výchova mladých 
šachistů, činnost ša-
chového kroužku“ pro 
subjekt Šachový klub 
KDJS Sedlčany, z. s., se 
sídlem Havlíčkova, č. p. 
514, 264 01 Sedlčany, 
IČO 48955566, ve výši 
25.000,00 Kč (v sou-
boru výroků usnesení 
308 g/2018-2022);
▪ uzavření Veřej-
noprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace 
pro účel „Podpora do-
mácí paliativní péče 
v Sedlčanech a blíz-
kém okolí“ pro subjekt 
Diakonie Apoštolské 
církve (středisko Do-
mácí hospic Křídla Sedl-
čany), se sídlem Polní 
č. p. 1105/15, 737 01 
Český Těšín, kontakt-
ní pracoviště náměstí 
T. G. Masaryka č. p. 
28, 264 01 Sedlčany, 
IČO 26521385, ve výši 
80.000,00 Kč (v soubo-
ru výroků usnesení 308 
h/2018-2022);

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí dotace pro účely „Denní stacionář MELA, 
o. p. s. v Sedlčanech“ pro subjekt Mela, 
o. p. s., se sídlem Nová č. p. 106, 281 25 Ko-
nárovice, IČO 28376196, ve výši 25.000,00 
Kč (v souboru výroků usnesení 308 i/2018-
2022);
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí dotace pro účel „Pomoc sociálně zne-
výhodněným rodinám v ORP Sedlčany“ pro 
subjekt Charita Starý Knín, se sídlem náměstí 
Jiřího z Poděbrad č. p. 47, 262 03 Nový Knín, 
IČO 47068531, ve výši 25.000,00 Kč (v sou-
boru výroků usnesení 308 j/2018-2022);
▪ obecně závaznou vyhlášku města Sedlča-
ny, kterou se ruší obecně závazná vyhláška 
města Sedlčany č. 2/2005, o pronajímání 
náhradních bytů, která byla schválena Zastu-
pitelstvem města Sedlčany dne 11. července 
2005, usnesením číslo 181/2005 (usnesení 
310/2018-2022);
▪ obecně závaznou vyhlášku města Sedlča-
ny, kterou se ruší obecně závazná vyhláška 
č. 1/2007, kterou se stanoví systém komu-
nitního kompostování a způsob využití zele-
ného kompostu k údržbě a obnově veřejné 
zeleně na území města, která byla schvá-
lena Zastupitelstvem města Sedlčany dne 
24. září 2007, usnesením číslo 76 (usnesení 
311/2018-2022);
▪ obecně závaznou vyhlášku města Sedlča-
ny, kterou se zároveň ruší obecně závazná 
vyhláška č. 2/2013, o osvobození od daně 
z nemovitostí, která byla schválena Zastu-
pitelstvem města Sedlčany dne 19. srpna 
2013, usnesením číslo 225/2013 (usnesení 
312/2018-2022);
▪ obecně závaznou vyhlášku města Sedl-
čany, o regulaci provozování hazardních 
her, kterou se zároveň ruší obecně závazná 
vyhláška č. 2/2012, o zákazu provozová-
ní některých sázkových her, loterií a jiných 
podobných her, ze dne 27. února 2012, 
schválená usnesením č. 119/2012 (usnesení 
313/2018-2022);
▪ obecně závaznou vyhlášku města Sedlča-
ny, o užívání plakátovacích ploch v majetku 
města, kterou se zároveň ruší obecně závaz-
ná vyhláška města Sedlčany č. 4/2005, o uží-
vání plakátovacích ploch v majetku města, 
která byla schválena Zastupitelstvem města 
Sedlčany dne 11. července 2005, usnesením 
č. 183/2005 (usnesení 314/2018-2022);
▪ obecně závaznou vyhlášku města Sedlča-
ny, o zákazu konzumace alkoholických ná-
pojů na veřejných prostranstvích, kterou se 
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zároveň ruší obecně závazná vyhláška města 
Sedlčany č. 1/2010, o zákazu konzumace al-
koholických nápojů na veřejných prostran-
stvích, která byla schválena Zastupitelstvem 
města Sedlčany dne 8. března 2010, usnese-
ním č. 274 (usnesení 315/2018-2022);
▪ obecně závaznou vyhlášku města Sedl-
čany, o zřízení Městské policie Sedlčany, 
kterou se zároveň ruší obecně závazná vy-
hláška 6/1992, o zřízení Městské policie 
v Sedlčanech vydaná Zastupitelstvem měs-
ta Sedlčany dne 30. června 1992, která na-
byla účinnosti dne 1. září 1992 (usnesení 
316/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany rozhodlo:
▪ dle § 6 odst. 5 písm. a) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen „stavební zákon“), o pořízení 
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Změny č. 2 Územního plánu města Sedlčany 
zkráceným postupem dle § 55a – 55c sta-
vebního zákona. Obsahem je zahrnutí ploch 
a změn do ÚP uvedené v příloze Navrhova-
ný obsah Změny č. 2 Územního plánu měs-
ta Sedlčany, s výjimkou plochy označené 
P 20, kterážto příloha je nedílnou součás-
tí stanoviska Odboru výstavby a územního 
plánování Městského úřadu Sedlčany (č. j.: 
MÚ – S /OVÚP/10115/2022/Sti) a tvoří ne-
dílnou přílohu k tomuto usnesení (usnesení 
309/2018-2022).
 Zastupitelstvo města Sedlčany stanovilo:
▪ podle příslušných ustanovení zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů (§ 67; § 68), 
na nadcházející volební období roků 2022 – 
2026 počet členů Zastupitelstva města Sedl-
čany na 21 (usnesení 317/2018-2022).

Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo:
▪ panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, starostovi 
města Sedlčany, přizvat na nejblíže pláno-
vané veřejné zasedání Zastupitelstva města 
Sedlčany, pana Petra Krcha, vrchního stráž-
níka Městské policie Sedlčany a předsedu 
odborové organizace Unie bezpečnostních 
složek, Základní organizace Městské policie 
Sedlčany (usnesení 318/2018-2022);
▪ Radě města Sedlčany stanovit pravidla 
pro využití městských plakátovacích ploch 
a přiměřeného prostoru ve zpravodaji Rad-
nice v době před konáním voleb do Zastupi-
telstva města Sedlčany, pro případné využití 
v rámci volební kampaně nadcházejících vo-
leb do Zastupitelstva města Sedlčany. Mož-
nost jejich využití by měla odpovídat zása-
dě rovnosti kandidujících volebních stran 
a sdružení (usnesení 319/2018-2022).

SVOZY TKO
O STÁTNÍCH SVÁTCÍCH V ČERVENCI

V úterý 5. července budou probíhat normální svozy tuhého komunálního odpadu. 
Popeláři pojedou tento den svoz TKO v Petrovicích a Kosově Hoře. Ve středu 6. červen-
ce bude probíhat svoz TKO v Sedlčanech. V oba uvedené dny bude probíhat v Sedlča-
nech zároveň svoz bioodpadů z nádob. 

 Překládací stanice odpadů v Kosově Hoře, Kompostárna Kosova Hora a Sběrný dvůr 
v Sedlčanech zůstanou v úterý 5. července a ve středu 6. července 2022 uzavřené 
V ostatní dny platí běžná otevírací doba.

Matkou dítěte je žena, která dítě poro-
dila. Nový občanský zákoník stanoví právní 
domněnky, podle nichž se určuje muž, kte-
rý je otcem dítěte. Narodí-li se dítě v době 
od uzavření manželství do třístého dne po 
zániku manželství, nebo po jeho prohláše-
ní za neplatné, považuje se za otce manžel 
matky dítěte. V případě ženy znovu provda-
né platí, že za otce dítěte se považuje poz-
dější manžel matky, i když se dítě narodilo 
před uplynutím třístého dne, kdy dřívější 
manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno 
za neplatné. Pro matriční úřad je při zápisu 
narození dítěte zásadní skutečnost, zda je 
dítě narozeno za trvání manželství. V přípa-
dě rozvodu manželství se vychází z data na-
bytí právní moci rozsudku soudu o rozvodu 
manželství, a zda se dítě narodilo v ochran-
né době 300 dnů. V takovém případě se za-
píše jako otec dítěte bývalý manžel matky. 
Ke změně údaje o otci dítěte může dojít jen 
popřením otcovství u soudu. Nová práv-
ní úprava zjednodušila postup v tom, že 
k popření a určení otcovství dochází u sou-
du v jednom řízení, a to na základě prohlá-
šení manžela matky, že není otcem dítěte, 
prohlášením jiného muže, že je otcem dítě-
te a matka se k těmto prohlášením připojí. 
Narodí-li se dítě ženě svobodné, rozvede-
né, ovdovělé, je možné určit otcovství. Sou-

OTCOVSTVÍ, JEDENÁCTÉ POKRAČOVÁNÍ OSVĚTOVÉ SÉRIE ČLÁNKŮ

hlasné prohlášení rodičů o určení otcovství 
je další domněnkou, podle které se určuje 
otec dítěte. Takto určit otcovství lze k dítěti 
narozenému i nenarozenému. Souhlasné 
prohlášení lze učinit u jakéhokoli matrič-
ního úřadu nebo před soudem. V případě 
nezletilého rodiče se prohlášení činí pouze 
před soudem. Rodiče dítěte prohlašují, kdo 
je otcem dítěte. Jejich prohlášení jsou sa-
mostatnými projevy jejich souhlasné vůle, 
musí být učiněna osobně. Projev vůle musí 
být vážný, určitý, srozumitelný, nesmí od-
porovat zákonu, nesmí k němu dojít přinu-
cením hrozbou tělesného nebo duševního 
násilí a nesmí k němu dojít lstí. Prohlášení 
o otci je nejzásadnější záležitostí, která je 

podstatou celého projevu vůle rodičů. Ob-
sahem prohlášení je dále dohoda o příjme-
ní dítěte. Rodiče se dohodnou, po kterém 
z rodičů dítě ponese příjmení. Souhlasné 
prohlášení o určení otcovství lze učinit pou-
ze jednou a nelze vzít zpět. Zápis o souhlas-
ném určení otcovství je veřejnou listinou. 
Pokud nebylo určeno otcovství, může mat-
ka, dítě i muž navrhnout, aby otcovství určil 
soud. K určení otcovství dochází nabytím 
právní moci rozhodnutí soudu o tom, kdo je 
otcem dítěte. V takovémto případě se jed-
ná o otcovství nevyvratitelné.

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

úřad Sedlčany



Náměstí T. G. Masaryka
20. 8. 2022 od 10:00 - 20:00 h

STREET
FOOD

FESTIVÁLEK

Sedlčanský
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ZDARMA

HUDEBNÍ DOPROVOD:
10.00-11.30 INFINITY MELODY

12.30-16.00 MARION

ZAJÍMAVÉ STAVBY V SEDLČANECH

ZAJÍMAVÉ STAVBY, KTERÉ V SEDLČANECH VZNIKLY V LETECH 2019 – 2021

Titulem stavba roku 2020 se pyšní budova modlitebny a spo-
lečenského centra v Sedlčanech a přilehlého parku. Stavba byla 
realizována podle návrhu atelieru A8000 s.r.o. během let 2018 – 
2019 v rámci investice spolku Maranatha, z.s. Investorem Parku 
bylo v roce 2019 Město Sedlčany také za významného finančního 
přispění spolku Maranatha, z.s. Originální pojetí souboru staveb 
a jeho architektonickou hodnotu dokládají i ocenění v rámci sou-
těže Stavba roku Středočeského kraje 2020, ve které byl park ví-
tězem ceny za realizaci veřejného prostoru a budovy získaly cenu 
veřejnosti. Stavba nabízí prostory pro komunitní vyžití uvnitř i ve 
venkovním prostředí parku s hřištěm, posilovnou i lehátky.

Modlitebna slouží pro potřebu Církve adventistů sedmého dne. 

Podle návrhu akad. arch. Vladimíra Pýchy a Ing. arch. Jiřího Koš-
ťála zrealizovalo město Sedlčany v roce 2019 nové autobusové 
nádraží. Neutěšenou asfaltovou plochu bez vybavenosti nahradila 
elegantní odbavovací hala se zastřešenými nástupišti a parkovou 
zelení. Architektonická čistota, materiálové pojetí i funkčnost bu-
dovy přinesla občanům města a cestovatelům hodnotné zázemí 
s komfortem na cestách. Parkoviště, úschovna kol, hygienické záze-
mí a informační systém v rámci jednoduše působící čisté architek-
tury jsou doplněné záhony i vzrostlou parkovou zelení. Prosklené 
fasády a subtilní konstrukce dodávají stavbě lehkost a cestujícím 
vytváří přívětivé prostředí.

Chátrající, dříve významná, stavba hotelu Vltavan ze šedesá-
tých let minulého století prošla v roce 2020 rozsáhlou přestavbou 
a adaptací na sportovní wellness centrum. Nově zde nalezneme 
posilovny, saunu a další wellness příslušenství. Směrem do náměs-
tí je otevřena nová kavárna vyzdobená velkoformátovým umělec-
kým dílem Patrika Hábla. V rámci stavby došlo k restauraci pamá-
tečně chráněné inkrustace od Bohumila Matala ve vstupní hale. 
Luxusně vyhlížející vnitřní prostory i vybavení centra jsou důstoj-
ným a elegantním nástupcem zašlé slávy bývalého hotelu. Investo-
rem adaptace podle návrhu kolektivu Jan Aulík, Markéta Aulíková 
a David Zalabák byla VLTAVA INVEST a.s., Pavel Hlaváček.

V minulosti málo známý plácek v Luční ulici označovaný jako 
„Mrskošovna“ se dočkal nejen pořádného jména „Sportovní are-
ál Luční“, ale také městských investic, které v roce 2021 vyvrcho-
lily otevřením workoutového, parkourového a dětského hřiště 
s odpočívadlem, hygienickým zázemím a dalším mobiliářem podle 
návrhu Ing. Tomáše Langera. V současnosti jde o jedno z nejob-
líbenějších prostranství pro aktivní i pasivní odpočinek. V areálu 
se setkávají organizovaní sportovci hrající softball, rugby, požární 
sport i sportující jednotlivci nejen na kolečkových bruslích a kolech 
společně s lidmi, kteří vyráží do městské přírody za odpočinkem. 
Veřejně přístupný sportovní areál je tak více než architektonickým 
dílem, zdařilým uplatněním tvorby veřejného prostranství pro spo-
lečenské a komunitní využití. 



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

Dne 20. srpna 2022 se na náměstí 
T. G. Masaryka v Sedlčanech uskuteční 
druhý ročník Street Food Festiválku.

ČERVENEC - SRPEN 2022

KDJS SEDLČANY MĚSTSKÁ KNIHOVNA MĚSTSKÉ MUZEUM

VÝSTAVY MUZEUM
MUZEUM
KNIHOVNA

VÝSTAVA „SANCTUS BENEDICTUS”
do 2.10.2022 VÝSTAVA „KRYSÁCI”
od 11.7.2022 VÝSTAVA „ROZMARNÉ LÉTO VE FOTOGRAFII”

Náměstí T. G. Masaryka
20. 8. 2022 od 10:00 - 20:00 h

STREET
FOOD

FESTIVÁLEK

Sedlčanský

VSTUP
ZDARMA

HUDEBNÍ DOPROVOD:
10.00-11.30 INFINITY MELODY

12.30-16.00 MARION

DALŠÍ AKCE

PO 11.7. od 10 hod. DUBÁNCI ANEBO CO SE DĚJE V DUBČÍNĚ? 
PÁ 15.7. od 20 hod. TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
SO 16.7. RALLYCROSS CUP

PÁ 22.7. od 20 hod. PREZIDENTKA
SO 23.7. od 19 hod. F.S.G. (Sportovní areál Luční)

NE 24.7.  VŠEOBECNÁ AUTO MOTO BURZA

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

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

....................................................... BURZA

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

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

............................................. RALLYCROSS

PÁ 8.7. od 20 hod. VEM SI MĚ
SO 9.7.  AUTOCROSS
NE 10.7. od 19 hod. DUO ŽIVEL BAND (Sportovní areál Luční)

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

.............................................. AUTOCROSS

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

PÁ 1.7. od 20 hod. PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 .......................................................... KINO

PÁ 29.7. od 20 hod. KDYBY RADŠI HOŘELO .......................................................... KINO

PO 1.8. od 10 hod. V ŘÍŠI POHÁDEK
PÁ 5.8. od 20 hod. CO JSME KOMU VŠICHNI UDĚLALI?
SO 6.8. RALLYCROSS - ZONA STŘEDNÍ EVROPA
NE 7.8. RALLYCROSS - ZONA STŘEDNÍ EVROPA

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

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

............................................. RALLYCROSS

............................................. RALLYCROSS

PÁ 12.8. od 19 hod. TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU 
SO 13.8. HOBBY RALLYCROSS

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

............................................. RALLYCROSS

PÁ 19.8.  SEDLČANSKÝ POUŤOVÝ MEJDAN (Sportovní areál Luční)

PÁ 19.8. od 20 hod. ŘEKNI TO PSEM
SO 20.8. od 10 hod. STREET FOOD FESTIVAL SEDLČANY (náměstí T. G. Masaryka)

SO 20.8. od 10 hod. FANDA TOMÁŠEK A PŘÁTELÉ (areál „U chovatelů”)

SO 20.8.  SEDLČANSKÝ POUŤOVÝ MEJDAN (Sportovní areál Luční)

SO 20.8. od 14 hod. DECHOVKA SEDLČANKA (areál „U chovatelů”) 

NE 21.8.  MOTOCROSS
NE 21.8. od 10 hod. DECHOVÁ HUDBA MÍLY NOVÁKA (areál „U chovatelů”)

NE 21.8. od 14 hod. FANDA TOMÁŠEK A PŘÁTELÉ (areál „U chovatelů”)

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

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

..................................................... OSTATNÍ

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

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

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

............................................. MOTOCROSS

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

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

PÁ 26.8. od 20 hod. ANDÍLCI ZA ŠKOLOU
SO 27.8. od 19 hod. TORTILLA (Sportovní areál Luční)

SO 27.8.  AUTOCROSS

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

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

.............................................. AUTOCROSS

PO 29.8. od 18 hod. ROZMARNÉ LÉTO VE FOTOGRAFIÍCH ................................. DERNISÁŽ VÝSTAVY



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

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

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA 

Nastává čas prázdnin a dovolených – období, na které se vět-
šina z nás velmi těší. Je to čas, kdy se většina kulturních akcí 
přesouvá pod širé nebe a v kamenných divadlech většinou na-
stává čas tzv. divadelních prázdnin. Podobně je tomu i u nás 
v KDJS Sedlčany. V minulé sezoně jsme poskytovali prostory 
pro provoz očkovacího a testovacího centra, takže některé 
práce související s údržbou objektu musely být odloženy a bu-

PŘEDPLATNÉ
2022 - 2023

Pracujeme také na přípravě nové kulturní sezony 2022 – 2023, 
v níž opět nabízíme pro návštěvníky KDJS Sedlčany dva tradiční 
předplatitelské cykly. 
Prvním je „PŘEDPLATNÉ DIVADLA 2022 – 2023“ a v tom-
to 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 vstu-
penkám na jednotlivá představení zvýhodněna průměrně 
o více než 40 % … a to stojí za využití této nabídky!

Důležitá informace k předplatnému:
Prodej průkazů předplatného byl zahájen 1. června 2022 
a to výhradně v předprodeji vstupenek v TIC na náměstí TGM 
v Sedlčanech. Telefonní kontakt je 318 821 158. Zde si lze do-
hodnout i případnou rezervaci míst a následně zakoupit před-
platitelské průkazy. Pro letošní rok opět platila automatická 
rezervace stávajících míst majitelům předplatitelských průkazů 
pro sezonu 2021 -2022 do počátku července. Po tomto datu 
budou tyto dočasné rezervace automaticky uvolněny pro pro-
dej ostatním zájemcům, kteří nebyli v minulé sezoně vlastníky 
předplatného. Nicméně i v přípaně propadnutí rezervace, lze 
permanentku zakoupit z nabídky volných míst.

Jsme rádi, že jsme dokázali zajistit tyto pořady za velice příznivé 
a výrazně zvýhodněné předplatitelské ceny. Byli jsme celkovým 
vývojem cen donuceni přistoupit ke zvýšení ceny předplatné-
ho, protože nelze nereagovat na obecné zvyšování dodavatel-
ských cen a inflaci. Nicméně se snažíme zajistit našim předpla-
titelům výrazně výhodnější ceny oproti jednotlivě pořizovaným 
vstupenkám. Budeme se těšit na Vaši návštěvu, resp. návštěvy 
v nové kulturní sezoně 2022 - 2023.

Přehled jednotlivých pořadů předplatitelských cyklů nalezne-
te na další straně tohoto Kulturního kalendáře a také na www.
kdjs-sedlcany.cz.

dou prováděny letos ve větším rozsahu. Nicméně i v Sedlčanech 
je připraveno v rámci Sedlčanského kulturního léta několik open-
-air koncertů a zejména o sedlčanské pouti je připraven bohatý 
program pro různé věkové i žánrové kategorie. 
Během léta budou realizovány i filmové projekce, takže příznivce 
filmů a kina rádi uvítáme na připravených projekcích sedlčan-
ského kina v KDJS.

V naší nabídce pro novou sezonu pochopitelně nejsou 
pouze zmíněné pořady z předplatitelských cyklů, ale 
v dramaturgickém plánu je připraveno mnoho koncer-
tů, zábavných pořadů, divadelních představení a pořadů 
pro děti, na které Vás srdečně zveme.

Nabízíme malou ochutnávku z připravených pořadů 
blížící se kulturní sezony 2022-2023. Průběžně budou 
akce doplněny do nabídky předprodeje vstupenek v TIC 
na náměstí T.G.M. v Sedlčanech i v on-line prodeji na 
www.kdjs-sedlcany.cz a o termínech budou informovat 
i naše plakátovací plochy.

- pohádka JAK SE HONZA UČIL ČAROVAT
- swingový koncert JOKER´S BAND
- koncert THE BEATLES REVIVAL + KAREL KAHOVEC
- koncert OPERA DIVAS 
   Andrea KALIVODOVÁ, Pavlína SENIČ a Tereza MÁTLOVÁ 
- pohádka O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA
- výroční koncert FLAMENGO REUNION SESSION
   KUŘE V HODINKÁCH
- koncert MIREK PALEČEK 
   POCTA JAROSLAVU SEIFERTOVI
- pohádka O KLUKOVI Z PLAKÁTU
- koncert VYPLOUVÁME - Jan Vančura a PLAVCI
- koncert UČITELŮ ZUŠ SEDLČANY
- koncert JAKUBA SMOLÍKA s kapelou
- koncert skupiny POUTNÍCI
- travesti show TECHTLE MECHTLE
- koncert PAVLA ŠPORCLA – PAGANINIANA
- koncert SPIRITUÁL KVARTET
- vánoční koncert Leony MACHÁLKOVÉ
- DVOJKONCERT – Ivo JAHELKA a Mirek PALEČEK
- zábavný pořad IVO ŠMOLDASE se skupinou
   ANTIKVARTET
- koncert HRADIŠŤAN
- dětský zábavný pořad ŠTÍSTKO A POUPĚNKA,
- dětský pořad MICHALA NESVADBY …
… a v nabídce přibydou i další pořady



 
KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA

partneři:

zastoupení umělce:
www.agenturatrdla.cz
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29.9.2022 OPERA DIVAS

15.11.2022 JAKUB SMOLÍK

15.9.2022 THE BEATLES REVIVAL + KAREL KAHOVEC 22.11.2022 PAVEL ŠPORCL – PAGANINIANA

20.5.2023 MICHAL NESVADBA



KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA

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 své-
ho nejlepšího přítele, který se nedávno rozvedl, tu pravou ženu. 
Ale protože jde o typicky allenovského hrdinu, to jest neurotic-
kého filmového kritika, není to dohazování právě snadné… 
Hru uvádí Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a v režii Milana 
Schejbala hrají: Martin Holzknecht, Eliška Nejedlá, Kryštof Gry-
gar, Monika Timková a z filmové dotáčky Ondřej Vetchý.

Říjen 2022
SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA, Ingmar Bergman
Jeden z nejúpřímnějších milostných příbě-
hů 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 Mari-
anne představují dokonalý manželský pár 
se skvělou minulostí a nadějnou budouc-
ností. 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 schů-
ze, 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 Rei-
terová, 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“ Emme-
richa Kálmána zavítá na jeviště sedlčanského divadla. Zazname-
nala ohromný světový úspěch a stala se rodnou sestrou Leháro-
vy 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 Severo-
českého divadla.

Březen 2023
HRDINOVÉ,  Gérald Sibleyras
Skvělá komedie s neméně skvělými 
herci - Petrem Kostkou, Jaroslavem Sa-
toranským 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.

Květen 2023
TEĎ MĚ ZABIJ,  Brad Fraser
Příběh jedné rodiny, která žila šťastně až do osudového oka-
mžiku. 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 Mi-
kesky hrají Roman Teprt, Milan Ligač, Malvína Pachlová, Lucie 
Matoušková a Jan Hofman.

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 šede-
sátiletý 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 re-
žii Lidmily Sunegové.

PŘEDPLATNÉ DIVADLO 2022-2023 - 7 představení – cena 1.800,- Kč

Září 2022 
LISTY DŮVĚRNÉ …
Pořad představí posluchačům četbu vy-
braných milostných dopisů Leoše Janáčka 
Kamile Stösslové a nesmrtelnou hudbu 
z jeho klavírního díla a to konkrétně z cyk-
lů V Mlhách, Po zarostlém chodníčku a Sonátu I.X. 1905 „Z Ulice“. 
Účinkují: Petr ŠTĚPÁNEK – umělecký přednes a Terezie FIALOVÁ - klavír.




                                            

                                             LEOŠ JANÁČEK: LISTY DŮVĚRNÉ 

Milostné dopisy Leoše Janáčka Kamile Stösslové, přesněji ty z  půlroku před 
skladatelovou smrtí, a nesmrtelnou hudbu z jeho klavírních cyklů uslyšíme v 
pořadu s názvem Listy Důvěrné. Legendu českého herectví Petra Štěpánka jako 
stárnoucího Leoše Janáčka a  klavíristku Terezii Fialovou jako skladatelovu 
mladistvou múzu Kamilu dělí podobný věkový rozdíl. Co je však spojuje, je vášeň 
projevu, cítění fráze a pokora k  textu. Příběh skladatele, který ke sklonku svého 
života přepisuje hudební dějiny svými originálními skladbami plnými zvláštních 
kombinací krásy, smutku, vzdoru a nostalgie.


Komponovaný večer hudby a textu  /cca 65-70 minut bez přestávky/

Premiéra v divadle Viola 15. 2. 2018

Výběr textu: R. Tamchyna, M. Rudovský

Výběr hudby: T. Fialová


Foto credit: L. Hatašová, D. Havel

Listopad 2022
VALÉRIE ZAWADSKÁ – Mistře, o čem se neví ….
Divadelní společnost Karel Soukup uvádí poučný 
a zábavný dialog z atraktivního hereckého pro-
středí. 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 .

Leden 2023 
VEČER HUDBY A POEZIE
Tradiční hudebně-poetický pořad, v němž se spojuje krása 
mluveného slova, poezie a hudby. Zazní poezie a skladby čes-
kých 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 písničkář-
ky Jany Rychterové. 
Účinkují: Marie FORMÁČKOVÁ – mluvené slovo, Jana RYCHTE-
ROVÁ– zpěv a kytara.

PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A HUDBY 2022-2023 - 4 představení – cena 750,- Kč



                                            

                                             LEOŠ JANÁČEK: LISTY DŮVĚRNÉ 

Milostné dopisy Leoše Janáčka Kamile Stösslové, přesněji ty z  půlroku před 
skladatelovou smrtí, a nesmrtelnou hudbu z jeho klavírních cyklů uslyšíme v 
pořadu s názvem Listy Důvěrné. Legendu českého herectví Petra Štěpánka jako 
stárnoucího Leoše Janáčka a  klavíristku Terezii Fialovou jako skladatelovu 
mladistvou múzu Kamilu dělí podobný věkový rozdíl. Co je však spojuje, je vášeň 
projevu, cítění fráze a pokora k  textu. Příběh skladatele, který ke sklonku svého 
života přepisuje hudební dějiny svými originálními skladbami plnými zvláštních 
kombinací krásy, smutku, vzdoru a nostalgie.


Komponovaný večer hudby a textu  /cca 65-70 minut bez přestávky/

Premiéra v divadle Viola 15. 2. 2018

Výběr textu: R. Tamchyna, M. Rudovský

Výběr hudby: T. Fialová


Foto credit: L. Hatašová, D. Havel

 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 červenec - srpen 2022

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

KINO
SEDLČANY

pátek 1. července ve 20 hod.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
film Česko – komedie (2022), rež. R. Havlík, 95 min.

Film je volným pokračováním úspěšné komedie Po čem muži tou-
ží, která se stala divácky nejúspěšnějším českým snímkem roku 
2018. Tento film je opět humorným pohledem na střet mužského 
a ženského světa a hledání jejich vzájemného porozumění, které 
může jednoho i druhého dovádět k šílenství. Hraje J. Langmajer 
ad.                                                               Vstupné 120 Kč. Přístupné. 

pátek 8. července ve 20 hod.

VEM SI MĚ
film USA – romantický (2022), rež. K. Coiro, 112 min.

Ona je slavná popová zpěvačka, on je obyčejný učitel matemati-
ky. Vzali se, aniž se předtím znali, za hodně bizarních okolností. 
Jennifer Lopez a Owen Wilson vám přesto v romanci Vem si mě 
budou chtít dokázat, že když jde o lásku, nic není nemožné.  Hra-
je J. Lopez, O. Wilson a další.     

Vstupné 120 Kč. Do 12 let nevhodné.

Tři tygři konečně v celovečerním filmu! Specifická komediální sku-
pina Tři tygři si podmanili YouTube a teď vyrážejí do kin s prvním 
opravdickým filmem a Jackpotem. Zběsilá akční komedie nabídne 
charakteristický humor, ale také akci, bojové scény, napětí nebo 
lásku.                                            Vstupné 120 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 15. července ve 20 hod.

TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
film Česko – zběsilá akční komedie (2022), rež. E. Křižka. 110 min.

Kateřina Čechová, historicky první česká prezidentka, má za se-
bou rok v úřadu. Je zahlcená prací: její program je každý den na-
bitý k prasknutí. Občas by si chtěla v klidu odpočinout bez po-
zornosti celé republiky. Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu 
kousku. Vezme si paruku a v dokonalém převleku se v noci po-
tají vytratí z Hradu. Plán jí vyjde dokonale... Hraje A. Geislerová, 
O. Vetchý a další.                           Vstupné 110 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 22. července ve 20 hod. 

PREZIDENTKA
film Česko – romantická komedie (2022), rež. R. Havlík, 100 min.

Filmová komedie o dobrovolných hasičích s M. Krobotem, 
M. Isteníkem nebo A. Polívkovou v hlavních rolích. Sbor hasičů 
jedné vesnice bude čelit úplně jiné výzvě, než přináší obvyklý 
oheň. Klidný a spokojený život ve vsi totiž zničí podezření na akci 
teroristů. Světovou premiéru měl film na prestižním filmovém 
festivalu v Berlíně.                     Vstupné 120 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 29. července ve 20 hod.

KDYBY RADŠI HOŘELO
film Česko – komedie (2022), rež. A.K.Rybanský, 90 min. 

pátek 12. srpna v 19 hod.

TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
film USA – animovaná komedie (2022), rež. C. Brunker, 88 min.

Asi nejslavnější a rozhodně nejroztomilejší záchranáři vyrážejí na 
plátna kin ve svém prvním filmovém dobrodružství. A bude to 
pořádná jízda, ostatně co jiného byste mohli od Tlapkové patroly 
čekat.                                             Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 5. srpna ve 20 hod.
CO JSME KOMU VŠICHNI
UDĚLALI?
film Francie/Belgie – komedie (2022), rež. F.de Chauveron, 98 min. 

Claude a Marie Verneuilovi se vrací. A pochopitelně je s jejich 
rozvětvenou rodinou čekají zcela nové problémy. Opravdu velké 
a početné problémy. Tento „rodinný“ sraz slibuje, že bude hodně 
bohatý na nejrůznější události. Stačí už jen to, že tyto rodiny jsou 
z nejrůznějších koutů světa a rozhodně je nespojuje ani stejná 
víra. Nechte se překvapit a hlavně pobavit. 

Vstupné 120 Kč. Do 12 let nevhodné.

Dita místo vytouženého miminka dostane od svého přítele Filipa 
mladou border kolii, přestože nikdy žádného psa nechtěla a navíc 
ji pejskařská komunita připadá směšná. Celý příběh začíná tím, 
že šlápne do psího…no, víte čeho…. Opravdu je to štěstí? Zatím 
to vypadá, že se jí na paty lepí jen smůla. Hraje B. Kohoutová, 
Š. Benoni a další.                                             Vstupné 120 Kč. Přístupné.

pátek 19. srpna ve 20 hod.

ŘEKNI TO PSEM
film Česko – pejskařská komedie (2022), rež. R. Sedláček, 85 min.

pátek 26. srpna ve 20 hod.

ANDÍLCI ZA ŠKOLOU
film Česko – rodinný, teenage muzikál (2022), rež. J. Lengyel, 98 min.

Deváťačka Nikola se spolu se svojí mladší sestrou Anetou a jejich 
otcem stěhují do nového města. S tím souvisí změna školy a hle-
dání si nových kamarádů. Nikola nastupuje do deváté třídy, kde 
si musí vydobýt svoje místo. Nemá to však vůbec jednoduché, 
protože holkám šéfuje Majda, která nelibě nese to, že třídní idol 
Šimon začne po nové žákyni nenápadně pokukovat. Hrají P. Kolář, 
N. Řehořová, F. Blažek, K. Brožová a další.                                             

 Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupné.



 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program červenec - srpen 2022

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

KVÍZOVÁNÍ
KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY 

PRO DOSPĚLÉ
Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit vě-
domostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc je naplánované 
jedno téma z oblasti literární nebo jazykové. Na konci měsíce 
losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří získávají 
malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce rády zod-
povíme v knihovně. 
Téma na prázdniny: Staré řecké báje a pověsti – olympští 
bohové.

VÝSTAVA

ROZMARNÉ LÉTO
VE FOTOGRAFII 

– výstava fotografické soutěže vyhlášené Městskou knihovnou 
Sedlčany v rámci spolupráce fotoklubů Uran Příbram a Foto-
Flegmatici Sedlčany.
Dernisáž výstavy spojená s vyhlášením výsledků se uskuteč-
ní v pondělí 29. 8. 2022 v 18.00 hod. 
Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny 
od 11. 7. 2022 do 31. 8. 2022 a po celé léto můžete také hla-
sovat a vybírat fotografii, která dostane Cenu diváků.
Městská knihovna Sedlčany uspořádala v rámci spolupráce fo-
toklubů Uran Příbram a FotoFlegmatici Sedlčany již podeváté 
fotografickou soutěž – tentokrát na téma Rozmarné léto ve fo-
tografii. Téma není třeba nijak podrobněji rozvádět – název je 
dostatečně výstižný. 
Soutěž byla vyhlášena ve třech kategoriích:
A. Čas léta jako umělecké dílo. Práce s kompozicí a úhly po-
hledu.
B. Letní radovánky. Zážitky viditelně spojené s létem při rela-
xační, sportovní či turistické aktivitě.
C. Rozmarné léto. Fotografie inspirované knihou Rozmarné 
léto Vladislava Vančury.
Citát z knihy Rozmarné léto:
„Tento způsob léta,“ děl vposled odvraceje se od přístroje 
Celsiova, „zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj 
dech, jakkoliv jsem nepozřel vody, je mrazivý. Který měsíc nám 
zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali 
o zdraví a o tělesnou čistotu? Nuže, ať je podnebí příznivé čili 
nic, tyto věci nesnesou odkladu.“ Řka to, ujal se mistr řemene, 
svlékl svůj šat a dívaje se dolů do vody, jež zrcadlila jeho dlouhé 
zarostlé nohy, roubení bazénu a nebeskou báň, znamenal ob-
raz obrácené nádoby, kterou kdosi neuměle postavil právě na 
okraj, a dodal: „Ach, plovárna a tato číška jsou prázdny.“  

Prázdninová otevírací doba: 
P0 9 - 18 hod. 
ÚT 9 - 18 hod.
ST 9 - 18 hod.

PRÁZDNINOVÉ PROGRAMY
NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ

PRO VEŘEJNOST
Pondělí 11. 7. 2022 v 10 hod.
Dubánci anebo co se děje v Dubčíně?
Program pro rodiny s dětmi inspirovaný knihami o dubáncích. 
V lese Dubčíně se to dubánky jen hemží. Nevěříte? Přijďte se 
seznámit s legračními bytostmi se srdcem na dlani. 

Pondělí 1. 8. 2022 v 10 hod.
V říši pohádek
Program pro rodiny s dětmi. Prokličkujeme devatero lesy, 
proplujeme devatero řekami a jsme v říši pohádek. V těchto 
končinách je jich habaděj, tak si některé připomeneme.

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.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU

Zápis do zimního semestru proběhne v knihovně od 5. 9. 2022 
do 17. 9. 2022 a vybrán byl cyklus přednášek na téma Armé-
nie blízká i vzdálená. Přihlásit se může úplně každý, koho dané 
téma oslovuje. Předchozí studium není podmínkou. Přednáš-
ky začínají 3. 10. 2022 v 10 hod. Bližší informace v knihovně 
u paní Jelenové.



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: první schůzka po 
prázdninách se uskuteční v neděli 25. 9. 2022 v 18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: do zimy se schází 
každé pondělí v 17 hod. za rybníkem na Červeném Hrádku.
Klub pro seniory (Mnémé): první schůzka po prázdninách 
se uskuteční ve středu 5. 10. 2022 v 9 hod.
Klub pletení a háčkování: první schůzka klubu se uskuteční 
v pátek 7. 10. 2022 v 15 hod. 
Krajkový klub (paličkování): první schůzka po prázdninách 
se uskuteční v úterý 4. 10. 2022 v 15 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: první schůzka po prázdninách se usku-
teční v sobotu 1. 10. 2022 v 9 hod.
Patchworkový klub: první schůzka po prázdninách se usku-
teční ve čtvrtek 6. 10. 2022 v 15 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro 
děti): první schůzka po prázdninách se uskuteční v pondě-
lí 12. 9. 2022 v 15 hod. Přijímáme nové členy – předškolá-
ky a začínající čtenáře. Klub pracuje zdarma. Přihlašujte se 
v knihovně u paní Roškotové. V tomto klubu je počet míst 
omezen. 
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NABÍDKA Z KNIHOVNY
PRO RODINY S MALÝMI DĚTMI
Klub Klíčíme (0-3 roky)
Pokud jste sedlčanští a v uplynulých měsících jste přivítali 
do své rodiny dalšího člena, můžete se přihlašovat na program 
Setkání miminek aneb Den za dnem s miminkem. Na tomto 
setkání, nebo při slavnosti vítání občánků, dostávají rodiny 
první knižní dárkový set. Po Setkání miminek následuje ještě 
program Rok s miminkem. Další setkávání jsou již společná 
s ostatními dětmi a rodiči. To se děje v klubu Klíčíme, který je 
určen dětem od narození do tří let. Schází se 2x v měsíci. Ter-
míny jsou oznamovány plakátky a v měsíčníku Radnice.
Nejbližší Setkání miminek se uskuteční ve středu 14. září 2022 
v 15 hodin v Městské knihovně Sedlčany. Závazné přihlášky 
přijímáme v knihovně osobně nebo elektronicky.

Klub Rosteme (3-6 let)
Navazuje na klub Klíčí-
me. Schází se poslední 
středu v měsíci v 16.30 
hod. Program si užíváme 
v knihovně, ale někdy 
i venku. Naším cílem je 
společně s rodiči pod-
pořit a rozvíjet lásku ke 
knize a čtení u nejmen-
ších a pomoci jim v jejich 
dalším vývoji.
Pravidelným setkáním 
předchází program Ros-
teme s pohádkou, při 
kterém děti dostávají 
další knižní dárkový set.
Nejbližší program Rosteme s pohádkou se uskuteční ve stře-
du 12. října 2022 v 16 hod. a závazné přihlášky přijímáme 
v knihovně osobně nebo elektronicky. 

Knižní koutek
Pro věkovou skupinu 0-6 let vznikl v knihovně také speciální 
koutek s velkým množstvím knih, zejména leporel. I pro rodiče 
neustále doplňujeme knižní fond o nové tituly, které se zabý-
vají malými dětmi, jejich výchovou, ale i nejrůznějšími přístu-
py k životu rodin. Věnujeme se také neformálnímu vzdělávání 
rodičů. 

NABÍDKA Z KNIHOVNY
PRO RODINY S MALÝMI DĚTMI

FB skupina
Klíčíme a rosteme v knihovně je název uzavřené facebookové 
skupiny, která vznikla v září 2021 jako součást projektu S kníž-
kou do života (Bookstart). Skupina je určena pro rodiny s men-
šími dětmi (0-6 let) a má pomoci rozvoji čtenářské gramotnos-
ti dětí od nejútlejšího věku. Členové se prostřednictvím této 
skupiny dozví o aktivitách knihovny, ale i o nejrůznějších zají-
mavostech spojených s projektem. Zjistí, které knížky jsou pro 
jejich mrňousky nejvhodnější. Mohou se podělit a sdílet své 
nápady, postřehy, fotografie a případně vymýšlet náměty pro 
budoucí aktivity. 

Více informací o klubech, FB skupině i celém projektu vám 
ráda poskytne paní knihovnice Jana Roškotová (roskotova@
knihovna-se.cz).

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Zápis do základního kurzu se koná v knihovně od 5. 9. 2022 do 
17. 9. 2022. Kurz otevřeme pouze pokud se naplní. Je určen 
všem generacím. 



Otevírací doba:
leden - březen: ÚT, ČT, PÁ: 9 - 12 hod., ST: 9 - 12 hod. a 13 - 16 hod.
duben - květen: ÚT - PÁ: 9 - 12 hod. a 13 - 16 hod., SO: 9 - 12 hod., NE: 13 - 16 hod.
červen a září: ÚT - NE: 9 - 16 hod., ST: 9 - 17 hod.
červenec - srpen: PO - NE: 9 - 16 hod., ST: 9 - 17 hod.
říjen - prosinec: ÚT - PÁ: 9 - 12 hod. a 13 - 16 hod., NE: 13 - 16 hod.
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Tyršova 136 
264 01 Sedlčany
tel./fax: 318 821 240  
www.muzeum-sedlcany.cz

VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany pro vás připravilo výstavu

SANCTUS BENEDICTUS
Výstava fotografií středověké architektury

Muzejní sklepní prostor vám umožní nahlédnout nejen do au-
tentického prostoru z časů středověku, ale také do vzdáleněj-
ších míst Evropy. Výstava SANCTUS BENEDICTUS představuje 
výběr z rozsáhlé kolekce fotografií zaměřující se na architek-
turu řádu benediktinů. V pořadí další z mnoha předchozích 
projektů, na kterém se sedlčanským muzeem spolupracoval 
fotograf a pedagog na FAMU doc. Martin Stecker.
V červenci a v srpnu můžete výstavu navštívit každý den od 
pondělí do neděle.                                        Vstupné dobrovolné

do neděle 2. října
 VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany pořádá výstavu

KRYSÁCI
Výstava vychází z úspěšných večerníčků zhotovených pro Čes-
kou televizi ve Filmových ateliérech Zlín metodou klasické 
loutkové animace. Představí nám dva svérázné valašské kry-
sáky Huberta a Hodana, kteří nalezli svůj domov na smetišti 
nedaleko Vizovic. Jejich společná dobrodružství s pražským 
potkanem Edou a sádrovým trpaslíkem Ludvíčkem připome-
nou jak samotné loutky, tak jednotlivé scény a rekvizity z po-
hádkových příběhů.
V červenci a v srpnu můžete výstavu navštívit každý den od 
pondělí do neděle.

Vstupné dobrovolné

V červenci a v srpnu máme otevřeno každý den bez polední přestávky od 9 do 16 hodin (ve středu do 17 hodin). 
Ve státní svátky v ÚTERÝ 5. a ve STŘEDU 6. července máme OTEVŘENO od 9 do 16 hodin (ve středu do 17 hodin).



Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové

HISTORIE

POKLADY Z MUZEJNÍHO ARCHIVU: MUZEUM NA ČERVENÉM HRÁDKU

Otevření reálného gymnasia – pokračování
V celém dvacetiletí od tohoto večera bylo 

uspořádáno ve městě přemnoho kult. pořa-
dů. Tenhle však byl – posuzován s odstupem 
těch let – nepochybně prvním poválečným 
a víceméně posledním večerem, symbo-
licky otevírajícím a předznamenávajícím 
kulturní poslání sedlčanské střední školy.

Nelze nezaznamenat vlastní kulturní život 
gymnasia, který nebyl uzavřen do budovy 
školy, ale především orientován do města 
a často i za jeho hranice. Bylo to především 
divadlo, byly to i studentské kabarety, jimž 
z profesorů byli nakloněni zejména dr. Prej-
zek i prof. Karel. Zejména divadelní soubor 
školy vykonal v prvních létech gymnasia 
mnoho prospěšného – počínaje snad prv-
ní hrou „Král nerad hovězí“ a konečně tře-
ba uvedením „Noci na Karlštejně“ v roce 
1955. Ze studentů patřila k nejaktivnějšímu 
živlu skupina kolem dvojice Hölzl – Vond-
ra. Největší úspěch měly hry Hrátky s čer-
tem a Zvíkovský rarášek, vysokou úroveň 
měla činnost recitačního kroužku vedeného 
prof. Staňkem, vyhledávanými a vysokou 

kulturní úrovní se vyznačujícími událostmi 
byly studentské plesy, organizované prof. 
Karlem a velkou atrakcí byl i seriál několika 
maškarád a maškarních průvodů. V jiném 
směru byla městu prospěšná činnost stu-
dentů formovaných kolem Dr. Tywoniaka 
v historickém kroužku. Kolem prof. Soukupa 

Muzejní sbírky byly na Červeném Hrád-
ku uloženy od podzimu 1960 do jeho na-
vrácení manželům Mladotovým v r. 1992. 
Předtím sloužily muzeu jako zázemí pro-
story radnice, odkud muselo být přesu-
nuto kvůli potřebám MNV.

Stěhováním se bohužel mnoho před-
mětů poničilo a další desítky let velká 
část sbírky trpěla uložením v klimaticky 

nevyhovujících podmínkách. Nový správ-
ce nastoupil v r. 1962. Byl jím Antonín 
Kratochvíl, tehdy již v pokročilém věku, 
ovšem stal se prvním kurátorem zaměst-
naným na pracovní poměr – všichni před-
chozí správci byli dobrovolníci. A. Kra-
tochvíl napravil ty nejpalčivější problémy.

V r. 1967 bylo řízení muzea předáno 
KDJS a správcem se stal Jiří Páv. V listo-

padu následujícího 
roku, při 50. výro-
čí vzniku ČSR, byla 
v přízemí zámku ote-
vřena nová expozice 
a předměty byly ko-
nečně zpřístupněny 
veřejnosti.

Dokud byl J. Páv na 
gymnáziu učitelem, 
stačil přitom pečo-
vat i o muzeum na 
Hrádku. Když se ale 
v r. 1972 stal ředite-
lem gymnázia, předal 
správcovství svému 
kolegovi Miroslavu 
Hölzelovi. V následu-

Dochované sešity dokumentují návštěvnost muzea na Červe-
ném Hrádku v letech 1986–1992.

jícím desetiletí vznikla další expozice vě-
novaná spolkovému a kulturnímu životu 
v Sedlčanech v 19. a na počátku 20. stole-
tí a připravená výstava připomněla např. 
také vystěhování Sedlčanska za 2. světové 
války.

V r. 1982 bylo sedlčanské muzeum 
sloučeno s příbramským okresním muze-
em. M. Hölzel v r. 1989 zemřel, správcem 
se opět stal J. Páv. To už se éra muzea na 
Červeném Hrádku pomalu chýlila ke své-
mu konci. Za více než tři dekády přilákalo, 
byť (alespoň z dnešního pohledu) v provi-
zorních podmínkách, na 20 000 návštěv-
níků.

Po navrácení zámku jeho původním 
majitelům se musela vyřešit otázka umís-
tění sbírek. Zvažoval se přesun do bu-
dovy ACHP, která ale ležela částečně na 
cizím pozemku a přístup do ní přes první 
nádvoří zámku by byl příliš komplikovaný. 
A tak se muzejní sbírky vrátily do Sedlčan, 
konkrétně do čp. 34, a byly převedeny do 
vlastnictví města. Expozici nebylo kvůli 
nedostatku prostoru možné vytvořit, ale 
postupně se zrodila myšlenka adaptovat 
starou radnici, tehdy bytový dům…      -pž-

a prof. Procházkové pečujících o městskou 
knihovnu a pak kolem prof. Karla mládež 
sportující, která tehdy měla velký podíl na 
pracích při výstavě nového stadionu. Malá 
retrospektiva do kulturní historie školy, 
zde naznačená, měla by v lecčem být pro 
dnešní studenty i učitele hodna pozornosti.



LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH

Červencová a srpnová večerní obloha na-
bídne přehlídku kulových hvězdokup, které 
jsou součástí Mléčné dráhy a tvoří kulovou 
sféru naší galaxie, zatímco hvězdy a mračna 
mezihvězdného plynu zaujímají tvar disku se 
spirálními rameny. Kulová hvězdokupa M3 
v souhvězdí Honicích psů ve vzdálenosti 
34 tis. sv. l. se nabízí jako první společně 
s galaxií M51 v sousedství. Další kulovou hvěz-
dokupu M5 nalezneme v Hadonoši jejíž svět-
lo k nám letí 24 tis. roků. O něco východněji 
a více nad obzorem v Herkulu vyhledá-
me dvě kulové hvězdokupy. Jasnější M13, 
na vloženém obrázku od F. Davídka, je za pří-
znivých podmínek viditelná i bez dalekohle-
du. Druhá M92 je méně jasná, avšak v da-
lekohledu je nápadná její jasnější centrální 
část. Nad jihozápadním obzorem souhvězdí 
Střelce nabídne dvě kulové hvězdokupy. Ve 
vycházejícím souhvězdí Pegasa pak později 
v noci navštívíme kulovou hvězdokupu M15. 

HVĚZDÁRNA / RŮZNÉ

Stále více výraznější pás Mléčné drá-
hy na východní polovině oblohy nabídne 
přiléhající souhvězdí Orla, Labutě, Liry, 
Delfína a další. Zde vyhledáme otevřenou 
hvězdokupu M11, planetární mlhoviny 
M57 a M27 a některé zajímavé hvězdy.

POZOROVACÍ PROGRAM 
PRO VEŘEJNOST

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

Měsíc – Na večerní obloze v pátek nebo 
sobotu 8. a 9. července po první čtvrti, 15. 
a 16. po úplňku. V srpnu 5. a 6. v první čtvr-
ti, 12. a 13. v úplňku.

Planety – Na večerní červencové obloze 
není žádná z planet. Všechny planety kro-
mě Merkura (neviditelný) ve druhé polovi-

ně noci. V srpnu na večerní obloze Saturn, 
ostatní planety pozdě v noci nebo ve druhé 
polovině noci.

Ostatní objekty – Galaxie, kulové hvěz-
dokupy, mlhoviny otevřené hvězdokupy 
a další.

Pro organizované návštěvy je možné 
dohodnout jiný den než pravidelný pátek 
nebo sobotu na telefonu 777 285 444.

František Lomoz

„Instalace chybějící branky ke kulturní 
památce“

Dne 3. června 2022 byla, a to v rámci ob-
novy kulturní památky, zapsané v Ústřed-
ním seznamu nemovitých kulturních pamá-
tek České republiky pod rejstříkovým číslem 
22964/2-2569, k. ú. Sedlčany, na pozemku 
parc. č. st. 161/2,  obec Sedlčany, okres 
CZ020B Příbram, kraj Středočeský, která je 
ve vlastnictví města Sedlčany, instalována 

MARIÁNSKÝ SLOUP SE SOCHAMI P. MARIE IMMACULATY,
SV. ANNY A SV. JOSEFA V SEDLČANECH

kovaná branka, která kdysi vyplňovala jednu 
stranu oktagonu tvořeného balustrádou. 
Branka byla navržena ve tvaru kopírujícím 
stav z fotografie přibližně z doby přelo-
mu 19. a 20. století. Zhotovena je ze dvou 
stejně širokých křídel, která spolu směrem 
nahoru opisují odsazený stlačený půlob-
louk, který je patrný i na kamenném sloupu 
se sochou P. Marie Immaculaty. 

K návrhu branky a její podoby, která se 
přibližuje historickému tvaru známému 
pouze z dobové fotografie, bylo správním 
orgánem prvního stupně vydáno závazné 
stanovisko.

Vznik Mariánského sloupu v Sedlčanech 
spadá do období mezi lety 1713 a 1772. 
V roce 1713 po ústupu velké morové epide-
mie zdejší děkan Antonín Ferdinand Girth 
zorganizoval sbírku na postavení sloupu 
jako vyjádření poděkování za záchranu ži-
votů. Socha Immaculaty je pravděpodob-
ně dílem Bernarda Spinettiho. Zřejmě byla 
zhotovena již v roce 1710. Plány na celek 
sloupu byly velkolepé, takže až v roce 1716 
byl obohacen balustrádou, a v roce 1772 
sochami sv. Anny a sv. Josefa vsazených 
do balustrády po stranách od sloupu. Tyto 
mladší sochy jsou dílem sochaře Tomáše 
Hatláka ze Smilkova.

Mariánský sloup v Sedlčanech je význam-
nou památkou uměleckou i historickou. 
Tato dominanta města, pokud bude exis-
tovat, bude připomínat šťastné ukončení 
morové rány a následné vyjádření poděko-
vání spojeným úsilím města a místní církve. 
Branka symbolicky uzavírající prostor kolem 
sloupu je jakýmsi symbolem chráněného 
území, azylu, či „uzavřené zahrady“. Pro 
dnešní dobu je zároveň praktickým opat-
řením, které místo bezprostředně kolem 
sloupu uzavírá a zároveň otvírá. Je zábra-
nou zbytečným vstupům, které mohou být 
devastující. Instalace branky napomůže 
i možnému budoucímu osazení originálu či 
kopie lucerny, jejíž světlo by bylo nejvhod-
nější ozdobou nejen při adventní a vánoč-
ní době, ale zároveň by dávalo najevo živé 
souznění občanů s dějinami svého města.

Kovanou branku zhotovil pan Jan Kram-
pera z Divišovic, který její výrobu konzul-
toval v dílně se zástupci památkové péče. 
Jeho rukou kované výrobky jsou součástmi 
mnoha kulturních památek. Finanční strán-
ku zajišťoval vlastník, město Sedlčany, a to 
v rámci investiční akce zpracované Odbo-
rem investic města Sedlčany, podpořené 
rozpočtem. 

Odbor školství a památkové péče



SDRUŽENÍ OBCÍ SEDLČANSKA / TOULAVA, o.p.s.
Vážený spoluobčané, přátelé, kamarádi,
máme před sebou čas dovolených, děti dva měsíce prázdnin, co víc si přát…☺ (samozřejmě na prvním místě pevné 
zdraví). Dokázat „vypnout“ a opravdu si odpočinout od zaběhlého koloběhu je někdy těžké. Odpočinková dovolená ne-
musí být jen v zahraničí, i když moře je moře ☺, ale i u nás máme krásně a to i v Toulavě, které jsme součástí a kterou 
máme „za rohem“. Za sdružení se ohlédneme za cykloakcí, nabídneme vám „ochutnávku” stolního kalendáře na rok 
2023, za Toulavu nabídneme tipy na výlety.

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

15. ročníku Otvírání 
cyklistické sezóny aneb 
„Vzhůru do pedálů“ se 
29. května účastnilo 150 

cyklistů. Bohužel nám 
moc nepřálo počasí. 
Přesto věřím, že si to 
všichni užili. ☺ V cíli 
nechyběli ani manželé 
Míkovi na svém dvoj-
kole. 

TIPY
NA VÝLETY

Co vypíchnout? Na co se zaměřit, když 
v Toulavě nalezneme prakticky vše. Krásnou 
přírodu, údolí řek, historická města, stezky pro 
pěší, cyklo, naučné stezky, rozhledny, turistic-
ké cíle atd. - vše najdete na www.toulava.cz.

Nezapomeňte při svých výletech využít 
Kartu Toulavku, kartu plnou slev a bonusů. 

Do údolí Lužnice na krásnou pěší stezku
Nazout pohorky, batohy na záda a hurá na 

to. Vydejte 
se pěšky po 
nejkrásnějším 
úseku Stezky 
údolím Lužni-
ce Toulavou, 
která byla jako 

první a jediná v ČR zařazena na seznam nej-
lepších stezek Evropy. Trasa vás zavede po sta-
rých kamenných chodníčcích, které stavěl KČT 
s podporou hraběte Harracha už v roce 1899, 
hlubokým údolím řeky kolem strmých skal 
a starých mlýnů až ke zbytkům hradu Příběni-
ce a Stádleckému řetězovému mostu.

TIP: Cestou můžete mezi sebou soutěžit – 
na infotabulích najdete zábavný vědomostní 
kvíz. Tištěný průvodce na TIC.

Více o Stezce na webu: www.toulava.cz/
stezkaluznice

Sedlčanské výhledy
M i l u j e t e 

rozhledny, vy-
hlídky a úžas- 
nou příro-
du? A víte, že 
v okolí Sedlčan 
je jich tolik? Na 
výlet za výhle-
dy se můžete 
vydat na kole, 

nebo vzít auto, navštívit to nejhezčí a udělat si 
k tomu krásnou procházku.

Na kole se můžete vydat na velký 98 km 
dlouhý okruh SEDLČANSKÉ VYHLÍDKY, který 
spojuje 5 rozhleden a řadu Sedlčanských vy-
hlídek a zajímavostí, jako je vyhlídka u Solenic 
na podkovu Vltavy, Vyhlídka opata Zaorala, 
zřícenina větrného mlýna u Příčov, Skanzen 
Vysoký Chlumec, či zřícenina Vrškamýk. 

Další tipy na vyhlídky a rozhledny na Sedl-
čansku:  www.toulava.cz/sedlcansko 

 Zážitky pro celou rodinu v Zeměráji a okolí 
Orlické přehrady

Výlet do 
okolí Milev-
ska nadchne 
hlavně děti. 
N a v š t i v t e 
unikátní zá-
žitkový park 

v přírodě, nahlédněte do Muzea maškar v Mi-
levsku, či románského kláštera. Vykoupat se 
můžete v Orlické přehradě nebo můžete zažít 
i jízdu parníkem.

Zeměráj – je přírodní park plný zážitků 
a poznání pro děti i dospělé. Více než sto růz-
ných her, zábavných i naučných prvků, dob-
rodružných úkolů a hlavolamů na ploše devíti 
hektarů. 

Další tipy na zážitky v okolí Zeměráje a Mi-
levska najdete na www.toulava.cz/milevsko 

 Vyčistěte si hlavu na poutní stezce

Stolní kalendář na rok 2023 
V kalendáři se podíváme na Sedlčansko 

pěkně z výšky a to přímo z motorového ro-
gala očima Jiřího Jirouška. Kalendář by měl 
být k prodeji na Informačním centru v Sedl-
čanech, Městském muzeu a obecních úřa-
dech obcí sdružení již začátkem září.

Toužili jste někdy putovat třeba do Santiaga 
de Compostela? Podobnou, ale mnohem krat-
ší pouť si můžete vyzkoušet i u nás. Vydejte se 
na poutní stezky Toulavy, které propojují Kláš-
ter Milevsko, Poutní místo Klokoty v Táboře 
a Klášter Bechyně.

Pokud ujdete alespoň 15 km nebo ujedete 
30 km na kole, získáte navíc certifikát poutníka 
a zápis do poutní knihy.

TIP: Nezapomeňte si vyzvednout kreden-
ciál poutníka, kde budete mít všechny mapy 
i prostor na sbírání razítek. 

Více informací o poutních stezkách Toulavy 
na www.toulava.cz/poutnik 

 Panenskou přírodou přímo do Prčice
I vy si mů-

žete vyzkou-
šet, jaké je to 
být jedním 
z účastníků 
legendárního 
pochodu Pra-

ha-Prčice a to bez obvyklých davů. Vaše cesta 
navíc povede čistou přírodou a nejkrásnějšími 
místy přírodního parku Jistebnická vrchovina.

Můžete vyrazit přímo ze Sedlčan, Vysoké-
ho Chlumce, nebo třeba z Petrovic, a to jak 
na kole, tak pěšky.

Trasy najdete na www.toulava.cz/jdete-
dorpcice

 Za pivem od Bechyně až po Tábor
Pro piv-

ní nadšence 
jsme připravili 
Pivní stezku, 
která vás pro-
vede hned po 
devíti mini-

pivovarech. Nejedná se o stezku v klasickém 
slova smyslu, takže vás nečeká žádný výlet 
s batohem, i když i to je možnost. Kdo ochutná 
alespoň 7 různých piv, získá od Toulavy origi-
nální půllitr zdarma.

A kde pivovary najdete? V Bechyni je to 
Pivovar Keras, v Soběslavi Soběslavský pivo-
var, kde můžete zakoupit pivo na infocentru, 
v nedalekém Brandlíně Brandlínská Kuna, 
V Hlavatcích Transformátor, Pivovar Obora ve 
stejnojmenné obci, v Táboře Pivovar Pod Be-
sedou a pivovar Garage Na Kopečku, v Choto-
vinách v Hotelu Gold ochutnáte Chotovinský 
speciál a v Sedlce-Prčici Vítka z Prčice.

www.toulava.cz/pivnistezka
Na závěr bychom vás rádi pozvali na dal-

ší ročník ToulavaFESTU, který se uskuteční 
v Milevsku 27. srpna 2022.

www.toulava.cz/sedlcansko-nakole



ŠKOLSTVÍ

DEVÁŤÁCI SE LOUČÍ

STUDENTI GYMNÁZIA SE STALI NA CHVÍLI ZASTUPITELI MĚSTA

Řetězové provádění ve Vrchotových Janovicích, Toulky Prahou, 
sportovní kurz na Častoboři, obhajoby absolventských prací… udá-
losti, které již dlouhé roky neodmyslitelně patří k Propojce… udá-
losti, které uzavírají cestu jejích deváťáků povinnou školní docház-
kou… události, které si žáci naplno užili naposledy v roce 2019. 
Jak by asi vypadaly ukázky z deníčku třídního učitele v posledních 
týdnech školního roku?

16. května, Vrchotovy Janovice… 21 deváťáků se prochází míst-
ním zámkem a přemýšlí o tom, jak v nadcházejících dnech pojmout 
roli průvodců. Na zámku je čeká téměř celý týden v úloze řečníků 
– předvedou své schopnosti nejenom spolužákům z okolních škol, 
ale i návštěvníkům z řad veřejnosti. Atmosféra místa, jehož symbo-
lem se stala Sidonie Nádherná, jistě pohltí i je...

24. května, Praha… 22 deváťáků vystupuje z vlaku s téměř 
dvouhodinovým zpožděním. Již zanedlouho žáci opráší své řečnic-
ké schopnosti, jelikož si zde budou vzájemně vykládat například 

o historii Národního divadla, Prašné brány, Zlaté uličky nebo Kar-
lova mostu...

6. června, Častoboř… 30 deváťáků přijíždí na kolech ke svým 
chatkám. Do následujících 3 dnů vměstnají jízdu na kanoi, střelbu 
ze vzduchovky, slaňování, namáhavý cyklovýlet i fotbalový zápas 
proti učitelům. Že se to nedá stihnout? Ale kdeže!

14. června, Propojka… Společensky oblečení deváťáci stojí 
v aule školy, vzduchem prostupuje lehká nervozita. Již za několik 
minut započnou obhajoby absolventských prací, na nichž žáci pra-
covali v průběhu druhého pololetí. Dalo by se říct, že jde o posled-
ní zkoušku pro hlasivky mladých řečníků. Salcburk, Sisi, Stát Viet-
nam, Stmívání, Stranger Things – výběr prací je vskutku pestrý...

4 velké akce v průběhu 1 měsíce, množství zkušeností nevy-
číslitelné… Teď už deváťáky čeká jen slavností vyřazení a rozlou-
čení s povinnou školní docházkou. Přejeme jim do života jen to 
nejlepší!                                                                                               -prop-

Společnost Agora CE, která působí v České republice již od roku 
1998, připravila pro žáky kvarty zajímavý dvoudenní program 
v rámci projektu „Studenti v regionech diskutují se zastupiteli“, 
který je spolufinancovaný programem Evropské unie Erasmus+.

Společnost Agora CE podporuje radnice v komunikaci s lidmi, 
zjišťuje názory veřejnosti, organizuje veřejná setkání, debaty, 
workshopy, pomáhá najít konsensus při řešení komunálních pro-
blémů. Věnuje se také neformálnímu občanskému vzdělávání.

Naši žáci kvarty měli možnost během dvoudenního workshopu 
pracovat v rolích zastupitelů města, mohli formulovat svoje návrhy 
a nápady, které byly zaměřené na město, ve kterém žijí nebo stu-
dují. Přemýšleli, jak zlepšit a udržovat kvalitní život ve městě.  Měli 
možnost diskutovat o svých nápadech přímo s místostarostou 
města Sedlčany Mgr. Zdeňkem Šimečkem v reálných prostorách 
sálu zastupitelstva v KDJS Sedlčany.

Projekt neformálního občanského vzdělávání formou simulace 
zastupitelstva byl pro žáky novou zajímavou zkušeností, získali 
spoustu informací a praktických dovedností. Měli možnost veřej-

ně prosazovat a hlavně obhajovat své názory a postoje, museli 
spolupracovat a reagovat na názory ostatních.  

Děkujeme za zapojení do projektu „Studentské simulované za-
stupitelstvo“, za možnost neformálnímu občanskému vzdělávání, 
které napomáhá k aktivnímu občanství.                 GaSOŠE Sedlčany
 



ŠKOLSTVÍ

STUDENTKY NAŠEHO GYMNÁZIA NA SEMINÁŘI V BAD MARIENBERGU

STUDENTI TŘETÍHO ROČNÍKU VYUŽILI SVÉ ANGLIČTINY
PŘI EXKURZI NA STROS! 

Ve dnech 2.-7. 5. 2022 jsme se v rámci 
vzdělávání v německém jazyce na naší škole 
zúčastnily semináře v německém Bad Ma-
rienbergu. Hlavním tématem bylo přiblížit 
studentům strukturu a funkci EU a navázat 
přátelské vztahy mezi zhruba 60 mladými 
Evropany. Program byl pojat zcela moderně 
a převážně prakticky. Pracovaly jsme hlav-
ně v mezinárodních skupinách, abychom 
si mohly vyměnit své zkušenosti a názory. 
Nejvíce nás zaujala dvoudenní simulace or-
gánů EU, kdy jsme měly možnost osobně se 
vžít do rolí velvyslankyň jednotlivých zemí, 
diskutovat a schvalovat jednotlivé návrhy 
zákonů. Užily jsme si také tzv. Country Mar-
ket, kde každá skupina studentů originálně 

V úterý 4. května přes 60 studentů na-
vštívilo firmu STROS, která vyrábí stavební 
výtahy a kladkostroje a prodává je do celé-
ho světa. Zaměstnanci STROS je provedli 
továrnou a kancelářemi. Mluvili s nimi an-
glicky, protože STROS prodává své výrobky 
po celém světě, takže angličtina je samo-

představila kulturu své země. Součástí po-
bytu byla také jednodenní exkurze do ně-
meckého města Mainz, kde jsme navštívily 
parlament a samostatně si prohlédly město. 
Během týdne byl také prostor na volnoča-
sové aktivity jako bowling, basketbal a na 
návštěvu lanového parku. Celý týden se nesl 
v přátelském duchu a my jsme si domů při-
vezly dobré zkušenosti a hezké vzpomínky. 

Tento seminář opravdu doporučujeme, 
pokud budete mít příležitost, určitě se do 
Bad Marienbergu vydejte. Němčiny se bát 
nemusíte, velká část semináře byla překlá-
dána i do angličtiny. 

Liebe Grüße Natálie Jindráková, Soňa 
Moulíková, Kristýna Trachtová

zřejmě nezbytná. Bylo skvělé vidět lidi, kteří 
dělají produkt, který je nadchne, a vidět, že 
v Sedlčanech můžeme pracovat pro meziná-
rodně významnou společnost a využít to, co 
se naučíme ve škole. 

Třídy: 3OA, 3G a Septima.
Učitelé: Matt, Alyssa a paní Vašků.

I během letošního května uspořáda-
li dobrovolníci ze softballového klubu Pe-
gas Sedlčany turnaje pro místní školy. 
Ve Sportovním areálu Luční připravi-
li dvě hřiště, zajistili zázemí, rozhodčí 
i organizační dobrovolníky. Pro větší bez-
pečnost hráčů byly oba turnaje odehrá-
ny s měkkými míči a plastovými pálkami.

Čtvrtek 26. května patřil turnaji v t-ballu 
(míček se odpaluje ze stativu), celkem pětice 
školních družstev se vzájemně utkala nejprve 
ve skupinách a následně o umístění.  Hráči 

ŠKOLNÍ TURNAJE V T-BALLU A SLOWPITCHI

5. a 6. tříd základních škol ze Sedlčan, Jeseni-
ce a Kosovy Hory včetně dvou družstev více-
letého gymnázia předvedli sportovní nadšení 
a dokázali, že tento pálkovací sport je zábavný 
a opravdu není tak složitý, jak může vypadat.  
V jednotlivých zápasech bylo často vyrovnané 
skóre obou soupeřů. Bez porážky, ale s drama-
tickým závěrem prošla turnajem 1. ZŠ Sedlča-
ny, když ve finále po nerozhodném výsledku 
s Kosovou Horou 19:19, rozhodl rozpal (obdo-
ba nájezdů v hokeji). Třetí místo získali Draci 
z Jesenice, čtvrté sekunda a páté prima ze sedl-

čanského gymnázia.
Páteční turnaj byl 

věnován družstvům 
kluků a holek 8. a 9. 
tříd, kteří se utkali ve 
slowpitchi (odpaluje 
se pomalu nadhozený 
míček). V rámci turna-
je zařazeného do pro-
gramu ČUS Tipsport 

Sportuj s námi se na hřišti představila 
družstva obou místních základních škol, 
gymnázia, ZŠ Jesenice a ZŠ Kosova Hora.

Bez porážky a s 0 na kontě obdržených 
bodů prošlo základní skupinou družstvo gym-
názia, které v semifinále poslala do bojů o tře-
tí místo 1. ZŠ Sedlčany A. Druhým finalistou 
byla bez porážky ZŠ Jesenice, která dokázala 
i ve finále uspět a zvítězila nad 1. ZŠ Sedlča-
ny A v poměru 6:0. Třetí místo získalo druž-
stvo gymnázia před 1. ZŠ Sedlčay B, ZŠ Koso-
va Hora, 2. ZŠ Propojení A a 2. ZŠ Propojení 
B. Hráči si vyzkoušeli pohybovou i taktickou 
všestrannost, která je pro pálkařské sporty 
charakteristická. Díky všestrannému zaměře-
ní je softball vhodný pro veškeré povahové 
i pohybové typy hráčů. SK Pegas Sedlča-
ny trénuje softball s mládeží každé úterý 
a pátek od 16. hod. a uvítá nové zájem-
ce o vstup do týmu. Přijďte si vyzkoušet 
trénink a ověřit si, jestli bude bavit i vás.

Ing. Tomáš Langer



ŠKOLSTVÍ / RŮZNÉ

Po dvou covidových letech se konečně 
mohl v sobotu 14. května uskutečnit další 
Školní jarmark. Těšili se na něj nejen zaměst-
nanci a žáci Středního odborného učiliště 
Sedlčany, ale také pravidelní návštěvníci. Do 
areálu učiliště v ulici Petra Bezruče jich totiž 
dorazily stovky. Největší nápor nastal mezi 9 
a 10 hodinou, přesto se díky dobré organizaci 
a rozlehlosti areálu žádné fronty netvořily.  

PO DVOU LETECH JE NA UČILIŠTI ZASE ŽIVO

Na jarních jarmarcích bývá tradičně nej-
větší zájem o výrobky cukrářů a výpěstky za-
hradníků, což se potvrdilo i letos. Návštěvníci 
si mohli u dobrého jídla a pití posedět přímo 
v areálu učiliště, kde si pochutnávali na chle-
bíčcích, palačinkách, štrúdlu a dalších dob-
rotách, k dispozici samozřejmě byly i studené, 
teplé a míchané nápoje. Díky krásnému poča-
sí bylo u stolků brzy plno.

K jarmarkům tradičně patří i komentovaná 
a hudbou doprovázená přehlídka slavnostních 
rób a účesů, které žákyně učebního oboru ka-
deřník vytvářejí přímo ve školním kadeřnictví. 
Letos poprvé následovala i dražba slavnost-
ních kytic a nutno dodat, že úspěšná.

Po dvou letech se na učiliště vrátila také 
oblíbená střelecká soutěž Zasáhni! Té se ve 
středu 18. května zúčastnila více než stov-
ka žáků a studentů ze dvou sedlčanských 
základních škol, z gymnázia, pořádajícího 

učiliště a ze škol v Kosově Hoře, Chlumu 
a Petrovicích. 

Soutěžící ve čtyřčlenných dívčích, chlapec-
kých i smíšených družstvech stříleli ze vzdu-
chové pušky na terč vleže a vestoje a mezi 
tím běhali areálem školy. Ve volných chvílích 
si mohli zastřílet na špejle se sladkostmi či po-
ukázkami na ně, na pohyblivý terč či lasero-
vou puškou. Ve smíšených družstvech zvítězila 
1. ZŠ Sedlčany, mezi děvčaty gymnázium a ka-
tegorii chlapců ovládlo družstvo SOU Sedlčany.              

SOU Sedlčany

PhDr. MIROSLAV HÖLZEL
(*6. srpna 1932 – † 1. srpna 1989) 

V srpnu letošního roku uplyne devade-
sát let od narození PhDr. Miroslava Hölze-
la, CSc., středoškolského profesora a vý-
znamného kulturního pracovníka našeho 
města.

Jeho rodiče, otec Jan byl tajemníkem 
městského úřadu, matka Marie v domác-
nosti, výrazně ovlivnili jeho život. Společně 
s nimi se již od dětství účastnil kulturního 
dění ve městě. Navštěvovali koncerty, di-
vadelní představení (otec byl ochotnickým 
hercem i režisérem), akademie atd. Miro-
slav již jako malý chlapec také v ochotnic-
kých představeních hrál. Postupně se tak v 
něm utvářel hluboký vztah k umění, divadlu 
a mluvenému slovu. Po skončení války 
(1945) začal studovat na střední škole v Be-
nešově, ale již na podzim r. 1946 přestou-
pil do právě otevřeného gymnázia v Sedl-
čanech. Na škole našel mnoho přátel, se 
kterými ho spojoval společný zájem o lite-
raturu, poezii a divadlo. Za podpory vedení 
gymnázia založili studentské divadlo a pro 
spolužáky i veřejnost nacvičili několik her. 
Největší úspěch mělo představení Hrátky 
s čertem, v němž Miroslav obsadil roli Lucia.

Po maturitě roku 1950 vstoupil ihned 
do praxe jako učitel na obecných školách 
v Dublovicích a Nechvalicích, dva roky 
působil na Okresním národním výboru v 

VÝROČÍ OSOBNOSTÍ

Sedlčanech ve 
funkci inspek-
tora pro kultu-
ru a poté se již 
věnoval peda-
gogické práci. 
Nejdříve učil 
na škole v Po-
čepicích a od 
roku 1960, 
kdy dokončil 
studium češti-
ny a dějepisu na VŠ pedagogické v Praze, 
přešel na sedlčanské gymnázium. Působil 
zde až do svého předčasného odchodu do 
důchodu roku 1988. Byl uznávaným odbor-
níkem v předmětech svého oboru, zvláště 
pak v českém jazyce a literatuře. Studenty 
si získával svým kultivovaným vystupová-
ním a taktním jednáním. Na gymnáziu řadu 
let vedl recitační soubor (sám byl vynikají-
cím recitátorem) a také obnovil tradici stu-
dentského divadla.

Účastnil se kulturního života v Sedlča-
nech jako člen, režisér i funkcionář ochot-
nického spolku, předseda Klubu přátel 
umění při KDJS, od r. 1972 až do r. 1988 byl 
správcem Městského muzea v Sedlčanech 
se sídlem na Červeném Hrádku.

Profesor Miroslav Hölzel významně při-
spěl k bohatému kulturnímu životu v na-
šem městě. S úctou na něho vzpomínáme.

Na Informačním centru v Sedlčanech si 
můžete vyzvednout nový letáček „Filmy 
točené na Sedlčansku”. 
Lokace filmů natáčených v regionu jsou 
vyhledávaným turistickým cílem návštěv-
níků.             Vedoucí TIC, Markéta Křivská



USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 89/2018-2022 ZE DNE 15. ČERVNA 2022

Rada města Sedlčany na tomto zasedání při-
jala soubor celkem 28 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 1. června 2022 (RM 
č. 88/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění 
úkolů průběžných (RM 89-1529/2018-2022);
▪ zprávu ve věci bezpečnosti města a regionu 
Sedlčany, obsahující vyhodnocení celkové bez-
pečnostní situace a vývoj přestupkové a trestní 
činnosti za uplynulé období roku 2021 (s aktuál-
ními daty), spolu se statistickým vyhodnocením 
a porovnáním hlavních ukazatelů s předchozím 
obdobím činnosti Policie ČR, Obvodního oddělení 
Sedlčany, předanou z pozice vedoucího Obvodní-
ho oddělení Sedlčany (RM 89-1530/2018-2022);
▪ zprávu ve věci pořádku a bezpečnostní situ-
ace na území města Sedlčany z pohledu dodr-
žování pořádkových předpisů, činnosti, působ-
nosti a plnění zadaných úkolů ze strany Městské 
policie Sedlčany za uplynulé období roku 2021 
s porovnáním některých vybraných dat s rokem 
2022, sestavenou a přednesenou panem Pe-
trem Krchem, vrchním strážníkem Městské poli-
cie Sedlčany (RM 89-1531/2018-2022);
▪ zprávu o součinnosti s městem Sedlčany, 
zásahové činnosti, vlastních aktivitách a další 
působnosti při plnění úkolů profesionální jed-
notky Hasičského záchranného sboru Středo-
českého kraje, Územní odbor Příbram, Stanice 
HZS Sedlčany, vypracovanou nad údaji uplynu-
lého období roku 2021 a daty roku 2022 ke dni 
15. června 2022, kterou přednesl pan npor. 
Ing.  Petr Hron, velitel Stanice HZS Sedlčany (RM 
89-1532/2018-2022);
▪ dílčí zprávu ohledně bezpečnostní situace 
za uplynulé období roku 2022 (s daty do dne 
15. června 2022), vypracovanou a přednesenou 
velitelem zásahové jednotky JPO III Sedlčany, 
panem Milanem Šerákem a zprávu ve věci vy-
konaných zásahů na záchranu ohrožených živo-
tů, majetku a dalších provedených ochranných, 
pomocných, preventivních a výchovně-vzdě-
lávacích činností ve prospěch občanů města 
a regionu Sedlčany a činností spočívajících v sou-
činnosti s profesionální jednotkou Hasičského 
záchranného sboru Středočeského kraje, Stanice 
HZS Sedlčany, jako i o provedených nezbytných 
školeních mužstva (RM 89-1533/2018-2022);
▪ předanou zprávu z prostředí působnosti 
Městského úřadu Sedlčany, Odboru krizového 
řízení, kterou předložil pan Jan Kundrlík, vedou-
cí Odboru krizového řízení, a to ve vztahu k bez-
pečnosti města Sedlčany (RM 89-1534/2018-
2022);

▪ předanou zprávu z prostředí působnosti 
a výkonu činnosti za uplynulé období roku 
2022 v oblasti prevence patologických jevů dětí 
a mládeže ve městě Sedlčany, kterou vypra-
covala a formou prezentace předložila slečna 
Ludmila Farová, preventistka města (RM 89-
1535/2018-2022);
▪ předanou zprávu o působnosti a výkonech 
činnosti Komise pro projednávání přestupků 
města Sedlčany, kterou k projednání ve vztahu 
k vývoji přestupků v roce 2022 předložila paní 
Marcela Janoušková, samostatná referentka 
a stálá členka uvedeného orgánu města Sedlča-
ny (RM 89-1536/2018-2022);
▪ informaci Turistického informačního centra 
Sedlčany, které s odvoláním se na jednání Kul-
turní komise města Sedlčany ze dne 24. listo-
padu 2021, hodlá ve spolupráci se společností 
City Event, s. r. o., pořádat na náměstí T. G. Ma-
saryka v Sedlčanech akci s názvem „Street food 
festival s doprovodným programem“, a to v so-
botu dne 20. srpna 2022, v čase od 6:00 hod. 
do 22:00 hod. V souladu s ust. čl. 7 odst. 2) 
písm. a) obecně závazné vyhlášky města Sedlča-
ny č. 5/2019, kterou se stanoví místní poplatek 
za užívání veřejného prostranství, je tato akce 
osvobozena od místního poplatku (RM 89-
1540/2018-2022); 
▪ v postavení jednajícího orgánu jediného 
společníka obchodní společnosti v působnosti 
valné hromady subjektu Městská teplárenská 
Sedlčany, s. r. o., hospodářské výsledky této spo-
lečnosti za období roku 2021 (v souboru výroků 
usnesení RM 89-1552/2018-2022);
▪ výsledky kontrolní zprávy uvedené v Protoko-
lu o kontrole č. j.: ČŠIS-809/22-S, vyhotoveném 
Českou školní inspekcí, Středočeským inspek-
torátem, který svědčí o dodržování právních 
předpisů, zejména zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a to u kontrolované 
Školní jídelny 2. Základní školy Sedlčany, se síd-
lem Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany; 
IČ 70999112. Kontrolou nebylo zjištěno žádné 
porušení právních předpisů (v souboru výroků 
usnesení RM 89-1554/2018-2022);
▪ zprávu o rozdělení a plnění úkolů vyplýva-
jících z přijatých usnesení a dalších ujednání 
zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 
6. června 2022 (ZM č. 20/2018-2022) a dopl-
ňující zprávu o plnění dalších úkolů, kterými 
se nyní zabývá právní zástupce města Sedlčany 
(RM 89-1555/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břeme-

ne – služebnosti č. IV-12-6025439/1, Sedlčany, 
kNN pro p. č. 3020/44“, mezi ČEZ Distribuce, 
a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jako oprávněným 
a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž před-
mětem je zřízení věcného břemene na pozem-
cích v majetku města parc. č. 3020/44 a parc. č. 
3136, vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem 
zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení 
distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN. 
Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou ná-
hradu ve výši 34.062,00 Kč s DPH, a to v návaz-
nosti na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umís-
tění stavby uzavřenou s původním vlastníkem 
pozemků (RM 89-1537/2018-2022);
▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohody o umístě-
ní stavby č. IV-12-6030924, Sedlčany, kNN pro 
p. č. 3012/91“, mezi společností ČEZ Distribu-
ce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmok-
ly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupe-
nou na základě plné moci společností Colsys, 
s. r. o., se sídlem Kladno, Buštěhradská č. p. 109, 
272 03 Kladno - Dubí, jako budoucím oprávně-
ným a městem Sedlčany, jako budoucím povin-
ným, jejímž předmětem je zřízení věcného bře-
mene na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, 
parc. č. 3012/70 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za 
účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zaříze-
ní distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN 
a zemnící pásek FeZn. Věcné břemeno se zřizuje 
za jednorázovou náhradu ve výši 18.200,00 Kč, 
bez DPH (RM 89-1538/2018-2022);
▪ uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjč-
ce nebytových prostor ze dne 27. února 2002 
mezi městem Sedlčany, jako půjčitelem a Sdru-
žením obcí Sedlčanska, jako vypůjčitelem, který 
se týká rozšíření výpůjčky nebytových prostor 
v objektu Sedlčany č. p. 482 v ulici Kapitána Ja-
roše, tj. o kancelář o výměře 25,70 m2 ve II. pat-
ře, kterou dosud užívala jiná smluvní uživatelka. 
Dodatek č. 2 se schvaluje s účinností od 1. čer-
vence 2022, a to za shodných podmínek, jako 
dosud vypůjčené nebytové prostory v objektu 
administrativní budovy Sedlčany č. p. 482 (vizte 
čl. IV výše citované Smlouvy o výpůjčce nebyto-
vých prostor); (RM 89-1539/2018-2022);
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti inže-
nýrské sítě“, mezi obcí Příčovy, se sídlem Příčo-
vy č. p. 14, 264 01 Sedlčany, jako oprávněným 
a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž před-
mětem je zřízení věcného břemene na pozem-
ku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 61/2 
v k. ú. a obci Příčovy, spočívající v právu uložení 
vodovodního řadu a odpadu z vodojemu, včet-
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ně ochranného pásma. Věcné břemeno se zři-
zuje za jednorázovou náhradu ve výši 9.350,00 
Kč bez DPH, a to v návaznosti na uzavřenou 
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služeb-
nosti inženýrské sítě ze dne 8. listopadu 2017 
(RM 89-1541/2018-2022);
▪ finanční podporu žadateli, subjektu Vete-
rán klub Sedlčany, z. s., se sídlem Sedlčany, 
Karla Hynka Máchy č. p. 651, 264 01 Sedlčany; 
IČ 22900284, v částce 5 000,00 Kč, která je ur-
čena na úhradu nákladů spojených s pořádáním 
akce s názvem „11. ročník výstavy historických 
vozidel ROSA 2022“, konané v rámci Městských 
slavností ROSA 2022 (v souboru výroků usnese-
ní RM 89-1542/2018-2022);
▪ prodejní cenu publikace vydávané městem 
Sedlčany, Turistickým informačním centrem 
Sedlčany, pod názvem „Historie lesního hos-
podářství a práva myslivosti na území města 
Sedlčany“, jejíž text sestavil pan Petr Vondráček, 
DiS., odborný referent Městského úřadu Sedl-
čany, Odboru životního prostředí, a to v částce 
100,00 Kč (RM 89-1556/2018-2022).
Rada města Sedlčany vydala:
▪ na základě žádosti (č. j.: MÚ-S/
MST/12620/2022) a v souladu s příslušným 
ustanovením § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů, ve znění pozdějších předpisů, předcho-
zí souhlas zřizovatele s převodem finančních 
prostředků z Rezervního fondu do Investičního 
fondu příspěvkové organizace 2. základní školy 
- Školy Propojení Sedlčany, se sídlem Sedlčany, 
Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany; IČ 48954004, 
a to v žádané částce 40 000,00 Kč (v souboru 
výroků usnesení RM 89-1543/2018-2022); 
▪ souhlas s pořízením Bezpečnostního systému 
školy v celkové částce 166 134,00 Kč vč. DPH 
z prostředků žadatele (2. základní škola - Škola 
Propojení Sedlčany) akumulovaných v Investič-
ním fondu příspěvkové organizace (v souboru 
výroků usnesení RM 89-1543/2018-2022);
▪ souhlas k předloženému návrhu dokumen-
tace výběrového řízení pro výběr dodavatele 
projekčních prací na akci „Nemocnice Sedlčany 
PD rekonstrukce elektro“ a dále k realizaci to-
hoto řízení (v souboru výroků usnesení RM 89-
1547/2018-2022); 
▪ souhlas s předloženým projektovým záměrem 
subjektu Lifebyreal, z. s., jako nositele projektu 
na vybudování „Indoorového parku Sedlčany“ 
pro sporty patřící do tzv. skupiny Freestyle (BMX, 
scoot, skate, parkour); projektovým záměrem je 
v této fázi definován rozsah a umístění sportov-
ních prvků spolu se zajištěním parkovací plochy 
(v souboru výroků usnesení RM 89-1549/2018-
2022); 

▪ Nařízení města Sedlčany o vyhlášení záměru 
zadání zpracování lesních hospodářských osnov 
č. 1/2022, a to na základě zákona č. 314/2002 
Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřa-
dem a stanovení obcí s rozšířenou působností, 
v platném znění, s příslušností dle ustanovení 
§ 11 odst. 1, 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, dále na základě usta-
novení § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zá-
konů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s ustanovením § 13 odst. 1, 3 vy-
hlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 84/1996 
Sb., o lesním hospodářském plánování, a to 
pro zařizovací obvod Sedlčany, jež tvoří katas-
trální území Bolechovice I, Bolechovice II, Bor 
u Sedlčan, Bratřejov, Bratříkovice u Nechvalic, 
Bražná, Břekova Lhota, Divišovice, Dobrošovice, 
Doubravice u Sedlčan, Drážkov, Dublovice, Dvor-
ce u Sedlce, Hojšín, Hrabří, Hrachov, Chramosty, 
Janov u Kosovy Hory, Jesenice u Sedlčan, Jetři-
chovice, Kamenice u Nedrahovic, Kňovice, Ko-
sova Hora, Krásná Hora nad Vltavou, Krašovice, 
Křemenice, Křepenice, Kuní, Kvasejovice, Libči-
ce u Nechvalic, Libíň, Líchovy, Luhy u Prosenic-
ké Lhoty, Měšetice, Mezihoří u Týnčan, Mezné, 
Mokřice, Nalžovice, Nalžovické Podhájí, Nedra-
hovice, Nedrahovické Podhájí, Nechvalice, Nové 
Dvory u Kvasejovic, Oříkov, Osečany, Petrovice 
u Sedlčan, Plešiště, Počepice, Podmoky, Pořeši-
ce, Prčice, Prosenická Lhota, Proudkovice, Pře-
stavlky u Sedlce, Příčovy, Radeč u Nedrahovic, 
Radešín, Radíč, Rovina, Ředice, Sedlčany, Sedlec 
u Votic, Sestrouň, Skoupý, Skrýšov u Svatého 
Jana, Skuhrov u Počepic, Solopysky u Třebnic, 
Suchdol u Prosenické Lhoty, Sušetice, Šanovice, 
Štětkovice, Švastalova Lhota, Tisovnice, Třebni-
ce, Týnčany, Uhřice u Sedlce, Vápenice u Vyso-
kého Chlumce, Velběhy, Veletín, Vilasova Lho-
ta, Vitín u Počepic, Vletice, Vrchotice, Vysoká 
u Kosovy Hory, Vysoký Chlumec, Zahrádka u Pe-
trovic, Zhoř nad Vltavou a Zvírotice (v souboru 
výroků usnesení RM 89-1550/2018-2022);
▪ a to v postavení zřizovatele Základní umělec-
ké školy Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Šafaříkova 
č. p. 428, 264 01 Sedlčany; IČ 61904287, souhlas 
s podáním žádosti školy do výzvy č. 02_22_002 
Šablony pro MŠ a ZŠ I do projektu 06 Šablony I 
– ZUŠ Sedlčany pro školní rok 2022 / 2023 (pod-
le počtu žáků limitováno čerpání částkou 1 667 
500,00 Kč); (RM 89-1551/2018-2022). 
Rada města Sedlčany zamítla:
▪ návrh provozovatele Nemocnice Sedlčany, 
tj. společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., 
na spolufinancování městem Sedlčany projekt 
„Rekonstrukce datové sítě v objektu Nemocnice 

Sedlčany“ (projekt o předpokládané hodnotě 
3,1 mil. Kč), neboť dle uzavřené Nájemní smlou-
vy v aktuálním konsolidovaném znění, tato zá-
ležitost náleží do seznamu činností plně hraze-
ných ze zdrojů provozovatele a svědčí tak jeho 
smluvnímu závazku (RM 89-1544/2018-2022).  
Rada města Sedlčany rozhodla:
▪ o zrušení výběrového řízení na veřejnou za-
kázku s názvem „Nové povrchy ulice U Roudné-
ho“, neboť se v průběhu řízení vyskytly důvody 
hodné zvláštního zřetele a důvody podstatné 
změny okolností, pro které není vhodné pokra-
čovat ve výběrovém řízení (v souboru výroků 
usnesení RM 89-1545/2018-2022); 
▪ v souladu s ustanovením vnitřního předpisu 
č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malé-
ho rozsahu, v úplném a účinném znění o výběru 
nejvýhodnější nabídky subjektu Údržba silnic, 
s. r. o.; IČ 61681199, v hodnotě díla 1.996.432,32 
Kč bez DPH, tj. 2.415.683,11 Kč vč. DPH, a to 
na realizaci akce s označením „Nové povrchy 
Solopysky“ (v souboru výroků usnesení RM 89-
1546/2018-2022); 
▪ o výběru nejvýhodnější nabídky uchaze-
če, kterým je KPS-stavby, s. r. o.; IČ 24816752, 
v hodnotě nabídky 141.243,08 Kč bez DPH, 
tj. 170.904,00 Kč vč. DPH, a to na akci s názvem 
„Předlažba pódia dvůr 2. ZŠ“ (v souboru výroků 
usnesení RM 89-1548/2018-2022); 
▪ v postavení jednajícího orgánu jediného 
společníka obchodní společnosti v působnosti 
valné hromady subjektu Městská teplárenská 
Sedlčany, s. r. o., o rozdělení zisku za rok 2021 
ve výši 101 067,56 Kč tak, že zisk v plné výši 
101 067,56 Kč bude převeden na nerozdělený 
zisk minulých let (v souboru výroků usnesení 
RM 89-1552/2018-2022);
▪ v postavení jednajícího orgánu jediného spo-
lečníka obchodní společnosti v působnosti val-
né hromady o rozdělení zisku subjektu Sedlčan-
ské technické služby, s. r. o., který byl dosažen 
za rok 2021 ve výši 1 187 334, 02 Kč, a to tak, 
že pro tvorbu základního Fondu rezerv bude 
převedeno 5 % z uvedené částky, tj. 59.366,70 Kč 
a nerozdělený zisk bude ponechán ve výši 
95 %, tj. v částce 1.127.967,32 Kč (v souboru vý-
roků usnesení RM 89-1553/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru inves-
tic a Odboru majetku poskytnout investorovi 
„Indoorového parku Sedlčany“ potřebnou 
součinnost v oblastech působnosti a výkonu 
samosprávy a dále zajistit včasné podklady pro 
další stupeň rozhodování, administraci projektu 
a předložit návrh majetkoprávního zajištění 
(v souboru výroků usnesení RM 89-1549/2018-
2022). 



SEDLČANSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2022SEDLČANSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2022

KONCERTY - AREÁL U CHOVATELŮ
Sobota 20. srpna 2022 od 10.00 hod.
Koncert 

FANDA TOMÁŠEK A PŘÁTELÉ

Neděle 21. srpna 2022 od 10.00 hod.
Koncert 

DECHOVÁ HUDBA MÍLY NOVÁKA

Neděle 21. srpna 2022 od 14.00 hod.
Koncert 

FANDA TOMÁŠEK A PŘÁTELÉ

Sobota 20. srpna 2022 od 14.00 hod. 
Koncert

DECHOVKA SEDLČANKA

 KONCERTY - SPORTOVNÍ AREÁL LUČNÍ
Neděle 10. července 2022 od 19.00 hod.
Koncert 

DUO ŽIVEL BAND

Sobota 23. července 2022 od 19.00 hod.
Koncert 

F.S.G.

Pátek - Sobota 19. - 20. srpna 2022
Koncert 

SEDLČANSKÝ POUŤOVÝ MEJDAN

Sobota 27. srpna 2022 od 19.00 hod.
Koncert 

TORTILLA

STREET STREET FOOD FEST, sobota 20. srpna 2022 od 10 hod., náměstí T. G. MasarykaFOOD FEST, sobota 20. srpna 2022 od 10 hod., náměstí T. G. Masaryka



Náměstí T. G. Masaryka
20. 8. 2022 od 10:00 - 20:00 h

STREET
FOOD

FESTIVÁLEK

Sedlčanský

VSTUP
ZDARMA

HUDEBNÍ DOPROVOD:
10.00-11.30 INFINITY MELODY

12.30-16.00 MARION


