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Na 1. ZŠ se v půlce června konala sportovní soutěž Olympijské hry. Sportovci prvního a druhého stupně představovali jednotlivé státy,
např. Kanadu, Austrálii i Českou republiku a soutěžili v rozmanitých sportovních disciplínách, ať již v běhu na 60 metrů, trojskoku či
hodu medicimbalem.
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SLOVO STAROSTY

OHLÉDNUTÍ ZA KONČÍCÍM
VOLEBNÍM OBDOBÍM
Zářijovými komunálními volbami zanikne čtyřletý
mandát současných zastupitelů města. Starosta a rada
města pokračují ještě ve svých funkcích do ustavujícího zasedání nového zastupitelstva. Zvolení nového
starosty a nových členů městské rady udělá definitivní
tečku za předchozím volebním obdobím.
Volební období 2018-2022 bylo nečekaně složité.
Rok 2019 se ještě odehrával v podobném rytmu jako
léta předchozí. Ekonomický růst přinášel stále vyšší finanční prostředky do rozpočtu města. V Sedlčanech
jsme se věnovali rozsáhlým investicím. Postavili jsme nové autobusové nádraží, přistavěli dvě učebny 2. základní školy – Školy Propojení, vybudovali nový Park Pod Nemocnicí. Začátkem roku 2020 přišel obrovský šok. Svět zachvátila katastrofa, kterou jsme si do
této chvíle nedokázali ani představit. Pandemie COVID-19 rázem na dva roky změnila
způsob života. V České republice neustálá vládní omezení, nouzové stavy a lockdowny ochromily život občanů, způsobily hospodářský pokles a uzavření škol. Ekonomický
propad se projevil i na rozpočtech obcí. Přijali jsme řadu úsporných opatření, ale přesto
se nám podařilo dokončit plánované investiční akce. Zejména rekonstrukci Stadionu
Taverny, kde byly položeny umělé povrchy na běžeckou dráhu a atletické sektory a byl
obnoven travnatý povrch fotbalového hřiště s novým odvodněním a umělou závlahou.
Upraven byl suterén Centra Petrklíč a dokončen Sportovní areál v Luční ulici. Nové živičné povrchy dostaly místní komunikace Na Morávce, Pod Lesíkem, Profesora Plavce
a u Horního rybníka v Solopyskách.
Začátek roku 2022 vypadal mnohem optimističtěji. Pandemie začala ustupovat a život se vracel do normálních kolejí. Svět však ochromila další pohroma. Vojenská invaze
Putinova Ruska na Ukrajinu přímo ohrožuje mír v Evropě a má nedozírné dopady na
světovou ekonomiku včetně podílu na katastrofickém růstu cen energií. To vše se velmi
negativně promítá do našich životů. Čekají nás úsporná opatření a rozsáhlé změny v zajišťování energií pro udržení provozu všech městských organizací a zařízení. Rád bych se
mýlil, ale mám obavy, že nové volební období nebude příliš stavebně rozvojové a bude
zaměřeno více na investice do alternativních zdrojů energie.
Vážení spoluobčané, přijďte v co možná největším počtu k volebním urnám a podílejte se tak na výběru těch nejlepších kandidátů do zastupitelstva města na volební období
2022-2026!
Ing. Miroslav Hölzel
starosta města

P O Z V Á N K A
na 21. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany,
které se bude konat

v pondělí 5. září 2022 od 17:00 hodin
v Kulturním domě Josefa Suka Sedlčany.

Výběr z návrhu Programu (tematické celky):
▪ Zpráva z kontroly plnění usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany
konaného dne 6. června 2022 (volební období 2018 – 2022);
▪ Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání Zastupitelstva města
Sedlčany; (interval dní 7. června 2022 – 5. září 2022);
▪ Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany (soubor konečných řešení jednotlivých
žádostí občanů a potřeb města);
▪ a další.

USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 90/2018-2022 ZE DNE 29. ČERVNA 2022
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 30 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 15. června 2022 (RM č. 89/2018-2022) a doplňující
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 901557/2018-2022);
zprávu z oblasti „Školství v prostředí
města a regionu Sedlčany“ předloženou
a vypracovanou Městským úřadem Sedlčany, Odborem školství a památkové péče,
kterou s údaji školního roku 2021 / 2022
sestavila a jejímž garantem je paní Dana Čížková, vedoucí Odboru školství a památkové
péče (RM 90-1558/2018-2022);
předloženou nabídku na projekční práce s názvem akce „Studie voda a kanalizace Roudný“ (v souboru výroků usnesení
RM 90-1571/2018-2022);
informaci Městské knihovny Sedlčany,
příspěvkové organizace, se sídlem Sedlčany,
Kapitána Jaroše č. p. 482, 264 01 Sedlčany;
IČ 71294694, která částku v souhrnné výši
200 000,00 Kč z Fondu investic, tvořenou
původní položkou 46 686,00 Kč uvedeného
Fondu a položkou převedenou z Fondu rezerv ve výši 153 314,00 Kč hodlá využít na
pořízení a technické zhodnocení hmotného
dlouhodobého majetku v roce 2022 (v souboru výroků usnesení RM 90-1574/20182022);
informaci příspěvkové organizace Školní jídelny 1. Základní školy Sedlčany o využití Fondu rezerv příspěvkové organizace
v částce 89 083,00 Kč na pokrytí své ztráty hospodaření za předchozí rok 2021. Příspěvková organizace postupuje v souladu
s ustanovením § 30 odst. 2 písm. d) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů (RM 90-1581/2018-2022);
soubor organizačních opatření vydaných
paní Bc. Milenou Říčařovou, ředitelkou Mateřské školy Sedlčany, příspěvkové organizace, ve věci stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2022 / 2023.
Příspěvek za jedno dítě na měsíc je pro rok
2022 / 2023 stanoven částkou 450,00 Kč/
měsíc/dítě (RM 90-1583/2018-2022);
návrh textu Memoranda o společném
záměru a budoucí transakci ve znění, které
tvoří přílohu tohoto usnesení, jakož i přilo-
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ženou právně-ekonomickou informaci, která popisuje možný budoucí model provozování vodovodní a kanalizační infrastruktury
v regionu (v souboru výroků usnesení RM
90-1586/2018-2022).
Rada města Sedlčany revokovala:
usnesení zn. RM 83-1408/2018-2022
ze dne 23. března 2022, kterým schválila
uzavření „Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání“ dle ustanovení § 2302
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, a to mezi městem Sedlčany, jako pronajímatelem a žadatelem
(zubním lékařem), jako nájemcem, s tím,
že předmětem nájmu by byl pronájem nebytových prostor v objektu Sedlčany č. p.
159, 264 01 Sedlčany, o výměře 41,50 m2,
tj. ordinace o výměře 13,50 m2, čekárna
o výměře 12,90 m2, čekárna o výměře
9,10 m2, poměrná část chodby o výměře
2,50 m2 a poměrná část sociálního zařízení
o výměře 3,50 m2, za účelem poskytování zdravotnických služeb – zubní ordinace.
Smlouva měla být uzavřena s účinností
od 1. dubna 2022, s tím, že výše nájemného bylo stanoveno částkou 600,00 Kč/m2/
rok. Důvodem revokace bylo neuzavření
návrhu smlouvy, neboť potenciální nájemce
se nedohodl s pronajímatelem na smluvních
podmínkách (RM 90-1559/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
návrh dalšího administrativního postupu,
který byl dříve zahájen na základě žádosti
zájemce o směnu pozemku v jeho vlastnictví, parc. č. 740/39, druhem pozemku
ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 66 m2, za pozemky ve
vlastnictví města Sedlčany, tj. za pozemek
parc. č. 602/13 (oddělen z pozemku parc.
č. 602/1), druhem pozemku ostatní plocha,
způsobem využití neplodná půda, o výměře
271 m2, pozemek parc. č. 740/40 (oddělen
z pozemku parc. č. 740/1), druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 9 m2 a pozemek
parc. č. 601/3, druhem pozemku trvalý
travní porost, o výměře 37 m2, vše v k. ú.
Sestrouň, obec Sedlčany. Celkem se jedná
o výměru 317 m2. Výše uvedený záměr směny by byl realizován za podmínky finančního vyrovnání, tj. rozdíl ve směňovaných
pozemcích 251 m2 za jednotkovou cenu
75,00 Kč/m2 (v souboru výroků usnesení
RM 90-1560/2018-2022);
návrh administrativního postupu vyvo-
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laného na základě žádosti o koupi části pozemku ve vlastnictví města Sedlčany (zaplocená část pozemku parc. č. 745/1, druhem
pozemku ostatní plocha, způsobem využití
ostatní komunikace v k. ú. Třebnice, obec
Sedlčany, žadatelem), v rámci kterého bude
vyhotoven potřebný geometrický plán, kterým bude požadovaná část pozemku oddělena, následně záměr přímého prodeje
konkrétně identifikované části pozemku do
vlastnictví žadatele bude Městským úřadem Sedlčany, Odborem majetku, řádně
zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany a poté bude záměr postoupen
k projednání Radě města Sedlčany, která
zváží vydání doporučení Zastupitelstvu
města Sedlčany prodej schválit (RM 901561/2018-2022);
uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě“, mezi
městem Sedlčany, se sídlem Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany, jako oprávněným a FO, trvale bytem
Praha, jako povinným, jejímž předmětem
je zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví
FO, parc. č. 2973/36, parc. č. 2998/9 a parc.
č. 2998/10, vše v k. ú. a obci Sedlčany, spočívající v právu vést přes služebné pozemky
inženýrské sítě (zaústění dešťové kanalizace), v právu výstavby sítí podle projektové
dokumentace a v právu vstupu na uvedené
pozemky za účelem údržby, modernizace,
běžných kontrol a oprav inženýrských sítí.
Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou
náhradu ve výši 1.555,00 Kč, a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě ze dne 21. dubna
2017 (RM 90-1563/2018-2022);
uzavření „Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti inženýrské sítě“,
mezi městem Sedlčany, se sídlem Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01
Sedlčany, jako oprávněným a dvěma FO,
obě osoby trvale bytem Sedlčany, jako povinnými, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě
na pozemku parc. č. 2973/37, v k. ú. a obci
Sedlčany, který je ve spoluvlastnictví těchto
osob (obě podílem id. ½), spočívající v právu vést přes služebný pozemek inženýrské
sítě, v právu výstavby sítí podle projektové
dokumentace a v právu vstupu na uvedený
pozemek za účelem údržby, modernizace,
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běžných kontrol a oprav inženýrských sítí.
Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně, a to
v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě ze dne 13. února
2017 (RM 90-1564/2018-2022);
uzavření „Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti inženýrské sítě“,
mezi městem Sedlčany, se sídlem Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32,
264 01 Sedlčany, jako oprávněným a FO, trvale bytem Sedlčany, jako povinným, jejímž
předmětem je zřízení věcného břemene
– služebnosti inženýrské sítě na pozemku
ve vlastnictví FO, parc. č. 2973/102, v k. ú.
a obci Sedlčany, spočívající v právu vést přes
služebný pozemek inženýrské sítě, v právu
výstavby sítí podle projektové dokumentace a v právu vstupu na uvedený pozemek za
účelem údržby, modernizace, běžných kontrol a oprav inženýrských sítí. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně, a to v návaznosti
na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě ze dne 13. února 2017 (RM
90-1565/2018-2022);
uzavření „Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti cesty a služebnosti inženýrské sítě“, mezi městem Sedlčany,
se sídlem Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka
č. p. 32, 264 01 Sedlčany, jako oprávněným
a dvěma FO, jako povinnými, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene – služebnosti cesty a služebnosti inženýrské sítě
na pozemku parc. č. 2973/100, v k. ú. a obci
Sedlčany, který je ve spoluvlastnictví dvou
FO (obě osoby podílem id. ½), spočívající
v právu jezdit vozidly přes služebný pozemek, vést přes služebný pozemek komunikaci a inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrická kabelová vedení),
v právu výstavby komunikace a sítí podle
projektové dokumentace a dále v právu
vstupu na uvedený pozemek za účelem
údržby, modernizace, běžných kontrol
a oprav inženýrských sítí a komunikace. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně, a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě ze dne 27. února
2017 (RM 90-1566/2018-2022);
aby byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu
11/III. patro) v Domově s pečovatelskou
službou, na adrese Sedlčany, ulice 28. října
č. p. 172, 264 01 Sedlčany, který byl uvolněn
po dřívějším uživateli, byl nově přidělen ža-
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datelům s nejvyšším stupněm potřebnosti,
tj. manželům, dosud trvale bytem Sedlčany
(RM 90-1569/2018-2022);
návrh mimořádných odměn vedoucím
pracovníkům za plnění úkolů nad rámec
svých pracovních povinností za období
prvního pololetí roku 2022, tj. jednatelům
obchodních společností (Sedlčanské technické služby, s. r. o.; Městská teplárenská
Sedlčany, s. r. o.) a ředitelům příspěvkových
organizací města Sedlčany (1. základní škola
Sedlčany; 2. základní škola – škola Propojení
Sedlčany; Základní umělecká škola Sedlčany; Mateřská škola Sedlčany; Školní jídelna
l. ZŠ Sedlčany; Školní jídelna 2. ZŠ Sedlčany;
Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany; Městské
muzeum Sedlčany; Městská knihovna Sedlčany a Sportovní areály Sedlčany), přičemž
pololetní odměny jsou schváleny podle
předloženého schématu, které je přílohou
k tomuto usnesení (RM 90-1572/20182022);
přijetí darů do vlastnictví Městské
knihovny Sedlčany, se sídlem Kapitána Jaroše č. p. 482, 264 01 Sedlčany; IČ 71294694,
které obdarovaný subjekt použije pro výkon
hlavní činnosti dle Zřizovací listiny. Celková hodnota darů je 48 614,74 Kč (celkem
206 svazků, z toho 202 knih a 4 AV);
(RM 90-1573/2018-2022);
poskytnutí uživatelských práv, které znamenají povolení, resp. oprávnění nakládat
s poskytnutými videi města Sedlčany, a to
pro potřeby vytvoření souboru informačního projektu a reklamy v prostředí objektu
Nemocnice Sedlčany, ve prospěch provozovatele Nemocnice Sedlčany, tj. obchodní
společnosti MEDITERRA Sedlčany, s. r. o.,
a to bezplatně na dobu neurčitou. Oprávnění díla užívat je poskytováno jako nevýhradní licenční právo nakládání s autorským
dílem bez práva zásahu do těchto děl. Soubor poskytnutých videí je nedílnou součástí
tohoto usnesení (RM 90-1578/2018-2022);
účetní závěrky za rok 2021 příspěvkových
organizací města Sedlčany, a to 1. základní školy Sedlčany; 2. základní školy – Školy
Propojení Sedlčany; Základní umělecké
školy Sedlčany; Mateřské školy Sedlčany;
Školní jídelny l. ZŠ Sedlčany; Školní jídelny 2. ZŠ Sedlčany; Kulturního domu Josefa
Suka Sedlčany; Městského muzea Sedlčany;
Městské knihovny Sedlčany a Sportovních
areálů Sedlčany (RM 90-1579/2018-2022);
návrhy na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření ke dni 31. prosinci 2021,
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které byly podány těmito příspěvkovými
organizacemi města Sedlčany: 2. základní škola – škola Propojení Sedlčany ve výši
248 885,22 Kč; Základní umělecká škola
Sedlčany ve výši 38 749,30 Kč; Mateřská
škola Sedlčany ve výši 40 564,86 Kč; Školní
jídelna 2. ZŠ Sedlčany ve výši 34 994,48 Kč;
Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany ve výši
55 941,02 Kč; Městské muzeum Sedlčany ve
výši 217 170,86 Kč; Městská knihovna Sedlčany ve výši 134 242,65 Kč a Sportovní areály Sedlčany ve výši 223 755,54 Kč (odvod
do Fondu rezerv příspěvkových organizací
v celých částkách); (RM 90-1580/20182022);
uzavřít Smlouvu o umístění telekomunikačních zařízení se smluvním partnerem
obchodní společností ÚVT Internet, s. r. o.,
se sídlem Zdiměřice, Hrnčířská č. p. 383,
252 42 Zdiměřice, jejímž předmětem je závazek města Sedlčany v postavení vlastníka
objektu Bytový dům Strojírenská strpět instalaci telekomunikačního zařízení, které je
spolu s dalšími podmínkami blíže specifikováno uvedeným smluvním ujednáním (RM
90-1582/2018-2022);
zápis do Kroniky města Sedlčany za rok
2021 (v souboru výroků usnesení RM 901584/2018-2022);
uzavření Memoranda o postupu na zajištění provozování regionální vodovodní
a obecní (městské) infrastruktury, včetně
záměru založení obchodní společnosti s ručením omezeným, jejímiž společníky budou
i další veřejní zadavatelé v regionu (rozumí
se obce, popř. svazky obcí apod.); (v souboru
výroků usnesení RM 90-1586/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila Městskému
úřadu Sedlčany, Odboru majetku:
řádně zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr směny pozemku
parc. č. 740/39, druhem pozemku ostatní
plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 66 m2, za pozemky ve
vlastnictví města Sedlčany, tj. za pozemek
parc. č. 602/13 (oddělen z pozemku parc.
č. 602/1), druhem pozemku ostatní plocha,
způsobem využití neplodná půda, o výměře
271 m2, pozemek parc. č. 740/40 (oddělen
z pozemku parc. č. 740/1), druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 9 m2 a pozemek
parc. č. 601/3, druhem pozemku trvalý
travní porost, o výměře 37 m2, vše v k. ú.
Sestrouň, obec Sedlčany, a poté připravit
k projednání v Radě města Sedlčany, kte-
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rá doporučí Zastupitelstvu města Sedlčany
směnu ke schválení (v souboru výroků usnesení RM 90-1560/2018-2022);
zveřejnit na úřední desce Městského
úřadu Sedlčany záměr směny pozemků,
podané žadatelem (FO) a zajistit vyhotovení znaleckého posudku o ceně pozemků
zvažovaných ke směně (včetně hodnoty
případných porostů). Žadatel o směnu požaduje od města Sedlčany pozemky parc. č.
570, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 3734 m2, parc. č. 608/8, druhem pozemku orná půda, o výměře 2944 m2, parc.
č. 626/1, druhem pozemku trvalý travní
porost, o výměře 478 m2, parc. č. 661/3,
druhem pozemku trvalý travní porost,
o výměře 1 m2, parc. č. 662/2, druhem
pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 1 m2, parc. č.
663/2, druhem pozemku trvalý travní porost, o výměře 7 m2, parc. č. 663/3, druhem
pozemku trvalý travní porost, o výměře
146 m2, parc. č. 664, druhem pozemku lesní
pozemek, o výměře 3358 m2, parc. č. 665/4,
druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 664 m2
a parc. č. 665/5, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha,
o výměře 350 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec
Sedlčany a dále pozemek parc. č. 1865, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem
využití jiná plocha, o výměře 341 m2, v k. ú.
a obci Sedlčany (celkem se jedná o výměru
pozemků ve vlastnictví města Sedlčany ve
výši 12 024 m2), přičemž náhradou za tyto
pozemky žadatel nabízí převést městu Sedlčany vlastnictví k pozemkům parc. č. 358/2,
druhem pozemku lesní pozemek, o výměře
4 998 m2, parc. č. 359/2, druhem pozemku
lesní pozemek, o výměře 2 265 m2, parc. č.
360/3, druhem pozemku lesní pozemek,
o výměře 21 m2, parc. č. 360/4, druhem
pozemku lesní pozemek, o výměře 136 m2,
parc. č. 744/5, druhem pozemku ostatní
plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 112 m2, vše v k. ú. Sestrouň,
obec Sedlčany (celková výměra 7 532 m2)
a pozemek parc. č. 1646/2, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
40 m2, v k. ú. a obci Sedlčany (v souboru
výroků usnesení RM 90-1567/2018-2022);
aby se stávajícím smluvním uživatelem,
subjektem Radioklub Sedlčany OK1KQH,
z. s., byla uzavřena příslušná Dohoda
o ukončení platnosti Smlouvy o nájmu části
pozemku parc. č. 2951/1, v k. ú. a obci Sedl-
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čany (v souboru výroků usnesení RM 901568/2018-2022);
zveřejnit adresný záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2951/1 o výměře 1m2,
v k. ú. a obci Sedlčany, a to společnosti ÚVT
Internet, s. r. o., která je novým vlastníkem
konstrukce stožáru umístěném na této části
pozemku (v souboru výroků usnesení RM
90-1568/2018-2022);
zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany adresný záměr výpůjčky části
pozemku parc. č. 394/1, k. ú. a obec Sedlčany, o výměře plochy k využití cca 3 000 m2,
který je ve vlastnictví města Sedlčany,
a to za účelem realizace záměru výstavby Indoorového parku Sedlčany (Skatepark Sedlčany pro kola BMX), ve prospěch nositele
projektového záměru subjektu Lifebyreal,
z. s., se sídlem Chudonice, Boční č. p. 188,
504 01 Nový Bydžov; IČ 26665018 (RM 901576/2018-2022).
Rada města Sedlčany zamítla:
vydat rozhodnutí o nepotřebnosti pozemku, a to k podané žádosti o koupi části
pozemku parc. č. 745/1 (cca o 26 m2), druhem pozemku ostatní plocha, způsobem
využití ostatní komunikace, v k. ú. Třebnice,
obec Sedlčany, a to za účelem vyhotovení
stání pro osobní vozidlo žadatele, neboť zájmový pozemek je pro město Sedlčany majetkem potřebným pro výkon funkcí města
(umístění osvětlovacího bodu s rozvody);
(RM 90-1562/2018-2022);
Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Sedlčany na rok 2022 (č. j.: MÚ-S/
ST/24240/2021; č. j.: MÚ-S/MST/1760/2022;
č. j.: MÚ-S/MST/5913/2022; č. j.:
MÚ-S/MST/6192/2022; č. j.: MÚ-S/
MST/9944/2022), které byly doručeny žadateli v režimu zákona č. 24/2015 Sb., kterým
se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a další zákony. Důvodem pro
vydání rozhodnutí o neposkytnutí dotace
na projekty identifikované shora uvedenými
žádostmi z rozpočtu města Sedlčany na rok
2022 je nedostatek alokovaných finančních
prostředků rozpočtem města Sedlčany a jejich vyčerpání na podporu jiných projektů
roku 2022 (RM 90-1570/2018-2022);
nabídku spolupráce města Sedlčany
a jeho finanční spoluúčasti na akci „3. ročník
Festivalu parních lokomotiv 2022“, a to zejména s ohledem na nedostatek finančních
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prostředků rozpočtu města Sedlčany roku
2022 (RM 90-1577/2018-2022).
Rada města Sedlčany vydala souhlas:
s ukončením uživatelského vztahu založeného Nájemní smlouvou se smluvním
partnerem Radioklubem Sedlčany OK1KQH
z. s., která byla uzavřena za účelem užívání
části pozemku pro umístění cizího tělesa –
vetknutého stožáru. Předmětem uživatelské
Smlouvy je část pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, a to parc. č. 2951/1, v k. ú. a obci
Sedlčany, pro jehož užívání věcné důvody
pominuly, a to s ohledem na změnu vlastníka stožáru a uživatele pozemku (v souboru
výroků usnesení RM 90-1568/2018-2022);
v souladu s ustanovením § 30 odst. (4)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, a to v postavení výkonného orgánu zřizovatele Městské knihovny
Sedlčany, příspěvkové organizace, se sídlem
Sedlčany, Kapitána Jaroše č. p. 482, 264 01
Sedlčany; IČ 71294694, k tomu, aby část
svého Fondu rezerv ve výši 153 314,00 Kč
použila příspěvková organizace k posílení svého Fondu investic (v souboru výroků
usnesení RM 90-1574/2018-2022);
v souladu s žádostí provozovatele Nemocnice Sedlčany (MEDITERRA-Sedlčany,
s. r. o.) a ustanovením odst. 2.2 Dodatku č.
3, kterým se mění Smlouva o nájmu, správě
a řízení Městské nemocnice v Sedlčanech,
jakož i provozu nemocnice ze dne 18. prosince 2017, a to s podnájmem prostor Operačního sálu Nemocnice Sedlčany ve prospěch společnosti Gynekologie Sedlčany,
s. r. o.; IČ 08180521 (RM 90-1575/20182022).
Rada města Sedlčany rozhodla:
v souladu s ustanovením vnitřního
předpisu města Sedlčany č. 2/2014 pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, o výběru
nejvýhodnější nabídky podané subjektem
IČ 76670571, v hodnotě díla 57 000,00 Kč
bez DPH, a to na projekční práce s názvem
„Studie voda a kanalizace Roudný“ (v souboru výroků usnesení RM 90-1571/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit:
pojmenování nově osazeného stromořadí, které se nachází podél polní
cesty (dnešní vycházkové trasy) směrem
od Vodojemu Sedlčany do osady Oříkov
(„Stromořadí Tomáše Hellera“); (RM 901585/2018-2022).
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Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 26 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 29. června
2022 (RM č. 90/2018-2022) a doplňující zprávu
o plnění úkolů průběžných (RM 91-1587/20182022);
přednesenou zprávu o stavu, výsledcích
hospodaření a plnění schváleného rozpočtu
města Sedlčany na rok 2022 ve znění údajů za uplynulé období kalendářního roku
(I. – VI. / 2022) s tím, že rozpočtové příjmy jsou
ke dni účetní závěrky 30. června 2022 ve výši
126.237,81 tis. Kč, což představuje 59,27 % plnění schváleného rozpočtu a rozpočtové výdaje (čerpání) jsou ke dni 30. června 2022 ve výši
89.217,45 tis. Kč, což představuje 42,05 %
schváleného předpokladu rozpočtu ve znění aktualizace po zápočtu dříve schváleného
RO č. 4 / 2022 (RM 91-1588/2018-2022);
Oznámení České spořitelny, a. s., se sídlem
Praha, Budějovická 1912/4b, 140 00 Praha 4,
o prodloužení doby nájmu s využitím práva opce. V souladu s ujednáním čl. III odst. 2
Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne
25. září 1996, ve znění Dodatku č. 1 až č. 6,
uplatnila Česká spořitelna, a. s. přednostní právo opce na prodloužení doby nájmu o dobu
dvou let. Smlouva se prodlužuje bez potřeby
vyhotovení Dodatku č. 7 do dne 31. prosince
2024 (RM 91-1593/2018-2022).
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Rada města Sedlčany schválila:
navrhované Rozpočtové opatření č. 5 / 2022,
a to v plném rozsahu aktuálně navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření
je zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na
rok 2022 o částku ve výši 245 tis. Kč. Příjmy po
provedené úpravě zůstávají stejné a budou činit celkem 212 990 tis. Kč; výdaje budou činit
celkem 212 415 tis. Kč. Rozpočet po započítání
tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu
města Sedlčany na rok 2022 bude přebytkový
částkou 575 tis. Kč (RM 91-1589/2018-2022);
v návaznosti na výsledky administrativního
procesu (usnesení zn. RM 90-1568/2018-2022),
učiněného v souladu se záměrem města Sedlčany (Oznámení Odboru majetku Městského
úřadu Sedlčany č. j.: MÚ-S/OM/14008/2022),
uzavřít „Smlouvu o nájmu pozemku“, a to mezi
městem Sedlčany, jako pronajímatelem a subjektem ÚVT Internet, s. r. o., se sídlem Zdiměřice, Hrnčířská č. p. 383, 252 42 Jesenice, jako
nájemcem, s tím, že předmětem nájmu je pronájem části pozemku parc. č. 2951/1 o výměře 1 m2, v k. ú. a obci Sedlčany, na kterém se
nachází konstrukce stožáru. Smluvní strany se
vzájemně dohodly, že podle této Smlouvy bude
postupováno dnem 1. července 2022, s tím, že
výše nájemného činí 100,00 Kč/m2/rok (RM 911590/2018-2022);
uzavřít „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“ mezi společností CETIN,
a. s., se sídlem Praha, Českomoravská 2510/19,
190 00 Praha 9 – Libeň, která je zastupována
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na základě plné moci společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a. s., se sídlem Praha, U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
a městem Sedlčany, jako vlastníkem zatížených
pozemků, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města
Sedlčany parc. č. 518/1 a parc. č. 518/2, vše
v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem umístění a provozování podzemního komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě, tj. 2 x HDPE
trubky, včetně trubičkového systému, optické
kabely (Komunikační vedení a zařízení). Věcně
se jedná o připojení na novou optickou síť pro
stavbu s názvem „FTTH, Sedlčany BD K Cihelně_OK, ulice K Cihelně“. Délka vedení cca 46 m.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou
náhradu ve výši 13 800,00 Kč s DPH (RM 911591/2018-2022);
uzavřít Smlouvu o výpůjčce pozemku mezi
městem Sedlčany, jako půjčitelem a LIFEBYREAL, z. s.; IČ 26665018, se sídlem Nový Bydžov,
Boční č. p. 188, 504 01 Nový Bydžov, jako vypůjčitelem, který se týká výpůjčky specifikované části pozemku parc. č. 394/1 o výměře
3 000 m2 za účelem realizace záměru výstavby
Indoorového parku Sedlčany (Skatepark pro
kola BMX). Smlouva o výpůjčce se schvaluje
na dobu určitou 15 let s účinností od 1. srpna
2022, s právem opce na prodloužení doby užívání o 10 let, a to za splnění dalších podmínek
definovaných návrhem smluvního ujednání
(hygiena prostředí, provozu a další); (RM 911594/2018-2022);
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o bezúplatném převodu pozemků, mezi žadateli (SJM dvou manželských párů) a městem
Sedlčany. Vlastníci (FO) převedou do vlastnictví
města pozemky, nyní evidovány jako parc. č.
272/30, druhem pozemku orná půda, o výměře 711 m2 a parc. č. 272/31, druhem pozemku
orná půda, o výměře 578 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, na kterých na vlastní náklady vyhotoví zpevněnou příjezdovou komunikaci ke stavebním parcelám v lokalitě Sedlčany,
U Roudného (RM 91-1595/2018-2022);
aby byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu
11/III. patro) v Domově s pečovatelskou službou, na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p.
172, 264 01 Sedlčany, který byl uvolněn po
dřívějším uživateli, byl nově přidělen žadateli
s nejvyšším stupněm potřebnosti, dosud trvale
bytem Sedlčany (RM 91-1598/2018-2022);
uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování
v Bytovém domě Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka
č. 3/IV. patro), a to s žadatelem, trvale bytem

▪

▪

▪

▪

USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 91/2018-2022 ZE DNE 27. ČERVENCE 2022
Sedlčany, na dobu určitou, tj. od 1. září do
30. listopadu 2022 (RM 91-1599/2018-2022);
předložený Platový výměr pro paní Mgr.
Jaroslavu Mrázkovou, ředitelku Školní jídelny
1. Základní školy Sedlčany, se sídlem Sedlčany,
Komenského náměstí č. p. 69, 264 01 Sedlčany;
IČ 70999104. Platový výměr bude uplatňován
od 1. července 2022 (RM 91-1602/2018-2022);
a to v postavení zřizovatele příspěvkové organizace Městské muzeum Sedlčany, dále v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, navrhované navýšení dříve stanoveného objemu prostředků na platy zaměstnanců příspěvkové organizace, a to o žádanou
částku ve výši 50 000 Kč, která bude sanována
z Fondu odměn příspěvkové organizace Městské muzeum Sedlčany, a to v souladu se žádostí
tohoto subjektu z důvodu navýšení pracovního
úvazku zaměstnance uvedené příspěvkové organizace (RM 91-1603/2018-2022);
uzavřít Dodatek č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci / příspěvku na poskytování sociální
služby na rok 2022 (včetně přílohy), ev. č. poskytovatele S-0599/SOC/2022/3, jehož předmětem je poskytnutí příjemci částečnou účelovou neinvestiční dotaci ve výši 472 500,00
Kč ze zdrojů poskytovatele, Středočeského
kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5;
IČ 70891095, a to pro účely výkonu služby
obecného hospodářského zájmu na poskytování sociálních služeb prostřednictvím Pečovatelské služby Sedlčany (RM 91-1606/2018-2022);
Darovací smlouvu (přijetí daru) navrhovanou
uzavřít podle ustanovení § 2055 a násl. zák. č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, mezi Středočeským krajem, se sídlem Praha, Zborovská 81/11, 150 21
Praha 5 – Smíchov; IČ 70891095, v postavení
dárce a městem Sedlčany v postavení obdarovaného, které předmětem je účelový dar –
přesně specifikované vybavení (lehátka, spací
pytle, deky) v celkové hodnotě 90 647,15 Kč,
který obdarovaný po přijetí a fyzickém převzetí smí použít pouze na humanitní pomoc pro
uprchlíky z Ukrajiny, a to v rámci plnění usnesení vlády ČR č. 207 ze dne 16. března 2022,
o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích, ve znění usnesení č. 235/2022 (RM 911607/2018-2022);
vypsání výběrového řízení za účelem zajištění nejvýhodnějšího dodavatele na zpracování a pořízení dokumentace s názvem akce
„Změna č. 2 územního plánu města Sedlčany“,
tzn., Městským úřadem Sedlčany, Odborem výstavby a územního plánování (úřad územního
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plánování), zpracovanou Výzvu k předložení
cenové nabídky na zakázku malého rozsahu
a Zadávací dokumentaci k předložení nabídky
na zakázku malého rozsahu „Změna č. 2 územního plánu města Sedlčany“ (v souboru výroků
usnesení RM 91-1608/2018-2022);
tzv. Pravidla volební kampaně pro komunální volby v roce 2022 do Zastupitelstva města
Sedlčany s využitím zpravodaje města Sedlčany
(periodikum Radnice) a s využitím možnosti vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů
na základě rozhodnutí starosty města Sedlčany
v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů (RM 91-1609/2018-2022);
v souladu s usnesením zn. RM 73-1263/20182022 a na základě uplatněné a důvodné Žádosti
fyzické osoby, podrobně uvedeno v příslušném
spisu vedeném na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí (příloha k tomuto
usnesení), poskytnutí finančního daru v max.
výši 500,00 Kč/rok 2022/nemovitost (celkem
tedy 500,00 Kč), kde příjemcem je osoba splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové povinnosti
za komunální odpad. Dar bude vyplacen na
základě uzavřené Darovací smlouvy (RM 911611/2018-2022);
za účelem věcného naplnění Žádosti (č. j.:
MÚ-S/ŽP/13169/2022 přijaté dne 22. června
2022) uzavřít Smlouvu o poskytnutí podpory
(veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
z Programu města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém období 2022 s podporovanou aktivitou „Výstavba
domovních čistíren odpadních vod“), a to pro
případ žádosti FO, trvale bytem Sedlčany, na
čištění odpadních vod z nemovitosti Sedlčany,
Nádražní č. p. 912 (objekt k bydlení); (v souboru výroků usnesení RM 91-1612/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany:
schválit směnu pozemků mezi žadatelem
(FO), trvale bytem Sedlčany a městem Sedlčany, s tím, že žadatel převede do vlastnictví
města Sedlčany pozemek parc. č. 740/39, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 66 m2, v k.
ú. Sestrouň, obec Sedlčany a město Sedlčany
převede do vlastnictví žadatele pozemky parc.
č. 602/13 (oddělen z parc. č. 602/1), druhem
pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 271 m2, parc. č. 740/40
(oddělen z parc. č. 740/1), druhem pozemku
ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 9 m2 a parc. č. 601/3, dru-
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hem pozemku trvalý travní porost, o výměře
37 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany (vizte
geometrický plán č. 267-085/2022). Rozdíl ve
směňovaných pozemcích, činící 251 m2, bude
finančně vyrovnán za jednotkovou cenu ve
výši 75,00 Kč/m2 , tzn., že žadatel uhradí městu
Sedlčany celkovou částku ve výši 18.825,00 Kč
(RM 91-1592/2018-2022);
schválit směnu pozemků mezi žadatelem,
trvale bytem Praha a městem Sedlčany, s tím,
že město Sedlčany převede do vlastnictví žadatele pozemky parc. č. 570, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 3 734 m2, parc. č.
608/8, druhem pozemku orná půda, o výměře
2 944 m2, parc. č. 626/1, druhem pozemku trvalý
travní porost, o výměře 478 m2, parc. č. 661/3,
druhem pozemku trvalý travní porost, o výměře 1 m2, parc. č. 662/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda,
o výměře 1 m2, parc. č. 663/2, druhem pozemku trvalý travní porost, o výměře 7 m2, parc. č.
663/3, druhem pozemku trvalý travní porost,
o výměře 146 m2, parc. č. 664, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 3358 m2,
parc. č. 665/4, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře
664 m2 a parc. č. 665/5, druhem pozemku
ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha,
o výměře 350 m2 , vše v k. ú. Sestrouň, obec
Sedlčany a pozemek parc. č. 1865, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná
plocha, o výměře 341 m2, v k. ú. a obci Sedlčany (celkem se jedná o výměru 12 024 m2).
Náhradou za tyto pozemky žadatel nabízí pozemky parc. č. 358/2, druhem pozemku lesní
pozemek, o výměře 4 998 m2, parc. č. 359/2,
druhem pozemku lesní pozemek, o výměře
2 265 m2, parc. č. 360/3, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 21 m2, parc. č. 360/4,
druhem pozemku lesní pozemek, o výměře
136 m2, parc. č. 744/5, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 112 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec
Sedlčany (celkem se jedná o výměru 7 532 m2)
a pozemek parc. č. 1646/2, druhem pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 40 m2,
v k. ú. a obci Sedlčany.
Cena směňovaných pozemků byla stanovena
znaleckým posudkem č. 4793-68/2022. Cena
nemovitostí ve vlastnictví města je ve výši
228.060,00 Kč a cena nemovitostí ve vlastnictví žadatele je ve výši 158 500,00 Kč. Rozdíl ve
směňovaných pozemcích, který činí 69.560,00
Kč, žadatel uhradí městu Sedlčany (RM 911600/2018-2022);
a to vzhledem k probíhajícím komplexním
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pozemkovým úpravám v k. ú. Luhy u Prosenické Lhoty, obec Prosenická Lhota, vyslovit
souhlas s budoucí směnou pozemků, kterou
žadatel požaduje do svého vlastnictví převést
pozemky v majetku města Sedlčany, a to parc.
č. 101/2, druhem pozemku ostatní plocha,
způsobem využití neplodná půda, o výměře
211 m2, parc. č. 101/6, druhem pozemku ostatní
plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře
311 m2, parc. č. 107/1, druhem pozemku lesní
pozemek, o výměře 17 189 m2, parc. č. 107/2,
druhem pozemku lesní pozemek, o výměře
776 m2, parc. č. 109, druhem pozemku lesní
pozemek, o výměře 3 352 m2, parc. č. 111,
druhem pozemku ostatní plocha, způsobem
využití neplodná půda, o výměře 306 m2, parc.
č. 311, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 8 614 m2 a prac. č. 327/4, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 183 m2, vše
v k. ú. Luhy u Prosenické Lhoty, obec Prosenická
Lhota. V součtu všech zájmových pozemků se
jedná o výměru 30 942 m2.
Náhradou ve prospěch města Sedlčany za tyto
pozemky žadatel nabízí pozemky ve svém vlastnictví, a to parc. č. 374/8, druhem pozemku les-

ní pozemek, o výměře 8 523 m2, parc. č. 394/1,
druhem pozemku lesní pozemek, o výměře
35 m2, parc. č. 397/1, druhem pozemku trvalý
travní porost, o výměře 70 m2, parc. č. 398/18,
druhem pozemku lesní pozemek, o výměře
22 396 m2, parc. č. 399/3, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 316 m2 a parc. č.
417/22, druhem pozemku orná půda, o výměře 35 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany
(celková výměra pozemků nabízených ke směně činí 31 375 m2); (v souboru výroků usnesení
RM 91-1601/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku:
a to za účelem dalšího administrativního
postupu ve věci projednávání žádosti o koupi pozemku (žadatel PTÁČEK – správa, a. s., se
sídlem Brno, Houškova 1198/4, 624 00 Brno),
který je ve vlastnictví města Sedlčany (pozemek
parc. č. 3012/14, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře
1 544 m2, v k. ú. a obci Sedlčany), aby záměr
prodeje tohoto pozemku byl řádně zveřejněn
na úřední desce Městského úřadu Sedlčany
a zároveň, aby za účelem zjištění ceny pozemku byl vyhotoven
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jiná plocha, o výměře 311 m2, parc. č. 107/1,
druhem pozemku lesní pozemek, o výměře
17 189 m2, parc. č. 107/2, druhem pozemku
lesní pozemek, o výměře 776 m2, parc. č. 109,
druhem pozemku lesní pozemek, o výměře
3 352 m2, parc. č. 111, druhem pozemku ostatní
plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 306 m2, parc. č. 311, druhem pozemku lesní
pozemek, o výměře 8 614 m2 a prac. č. 327/4, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 183 m2,
vše v k. ú. Luhy u Prosenické Lhoty, obec Prosenická Lhota. V součtu všech zájmových pozemků
se jedná o výměru 30 942 m2.
Náhradou ve prospěch města Sedlčany za tyto
pozemky žadatel nabízí pozemky ve svém vlastnictví, a to parc. č. 374/8, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 8 523 m2, parc. č. 394/1,
druhem pozemku lesní pozemek, o výměře
35 m2, parc. č. 397/1, druhem pozemku trvalý
travní porost, o výměře 70 m2, parc. č. 398/18,
druhem pozemku lesní pozemek, o výměře
22 396 m2, parc. č. 399/3, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 316 m2 a parc. č.
417/22, druhem pozemku orná půda, o výměře 35 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany
(celková výměra pozemků nabízených ke směně činí 31 375 m2); (v souboru výroků usnesení
RM 91-1601/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru výstavby a územního
plánování:
za účelem zajištění nejvýhodnějšího dodavatele na zpracování a pořízení dokumentace
s názvem akce „Změna č. 2 územního plánu
města Sedlčany“ oslovit k předložení cenové
nabídky množinu předem vytypovaných uchazečů, kterými jsou:
- Ateliér T – Plan, s. r. o.; IČ 26483734; se sídlem
Praha, Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4;
- IVAN PLICKA STUDIO, s. r. o.; IČ 27634736;
se sídlem Praha, Thákurova 676/3, 166 33
Praha 6;
- ARCHUM Architekti, s. r. o.; IČ 01894871; se sídlem Praha, Oldřichova 187/55, 128 00 Praha 2;
- Ateliér Cihlář – Svoboda, s. r. o.; IČ 08438391;
se sídlem Beroun, Na Máchovně č. p. 1610,
266 01 Beroun;
- Ing. arch. Milan Salaba; IČ 40663264; se sídlem Praha, Štefánikova č. p. 52, 150 00 Praha 5;
- U – 24, s. r. o., Ateliér pro urbanismus a územní plánování; IČ 43870538; se sídlem Praha, Perucká 11a, 120 00 Praha 2;
- ALLCONS, a. s.; IČ 07681348; se sídlem Praha,
U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1;
(v souboru výroků usnesení RM 91-1608/20182022).
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Rada města Sedlčany uložila svému poradnímu orgánu, Komisi redakční rada:
věcně zajistit výkon rozhodnutí ve věci vydání Pravidel volební kampaně pro komunální
volby v roce 2022 do Zastupitelstva města Sedlčany, a to v části, kterou je stanoveno využití
zpravodaje města Sedlčany (periodikum Radnice; usnesení zn. RM 91-1609/2018-2022); (RM
91-1610/2018-2022).
Rada města Sedlčany revokovala:
usnesení zn. RM 90-1569/2018-2022 ze dne
29. června 2022, kterým schválila přidělení bytu
velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 11/III. patro)
v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany,

▪

▪

na adrese 28. října č. p. 172, 264 01 Sedlčany,
a to manželům (vyhodnoceni jako nejpotřebnější), oba trvale bytem Sedlčany. Důvodem
revokace je skutečnost, že vybraní uchazeči po
zvážení své současné rodinné a zdravotní situace
od žádosti odstoupili (RM 91-1597/2018-2022).
Rada města Sedlčany povolila:
závod „O pohár města Sedlčany“ (28. ročník
závodu), pořádaný Kynologickým klubem Sedlčany, ZKO, se sídlem Sedlčany, Víta Nejedlého
č. p. 359, 264 01 Sedlčany, který se uskuteční
dne 10. září 2022 v areálu Kynologického cvičiště Sedlčany a jeho okolí se sponzorskou podporou města Sedlčany propagačními předměty

▪

města a regionu, a to za podmínky dodržení
všech bezpečnostních a hygienických předpisů
pořadatelem závodu (RM 91-1604/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
s přijetím dotace pro žadatele, příspěvkovou organizaci zřízenou městem Sedlčany, Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany; IČ 42728452,
poskytované na základě žádosti z Programu
2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje, Středočeského Fondu kultury
a obnovy památek, a to na podporu realizace
projektu pod názvem „Hudební festival SUKOVY
SEDLČANY – 56. ročník“ (označení žádosti KUL/
KUL/045978/2022); (RM 91-1605/2018-2022).
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NEJVĚTŠÍ ŠKOLA TAEKWON-DO V ČR ZAČÍNÁ NOVOU SEZÓNU!
Škola Ge-Baek Hosin Sool
začíná novou
sezónu – přijďte si zacvičit
s námi! Jsme
dlouhodobě
nejúspěšnější škola s nejširší nabídkou tréninků v Čechách i na Moravě.
Taekwon-do je korejské bojové umění vhodné pro všechny věkové kategorie,

holky i kluky. Naučíme vás praktickou sebeobranu, kopat i prát se. Jako tradiční bojové
umění ale během tréninku klademe důraz
i na morální hodnoty jako zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání.
Školu vedeme pod dozorem korejského
velmistra Hwang Ho Yonga, se kterým pravidelně trénují všichni naši učitelé. Nově
jako jediní v republice vyučujeme i další korejská bojová umění jako Taekkyon, Gumdo
a Hoppae sool.

Není potřeba nic platit – první měsíc
máte zkušební zdarma! Přihlaste se nejlépe v září nebo v říjnu, ať vám nic neunikne, přidat se ale můžete po celý rok. Jen
u nás získáte zdarma zkoušky na vyšší
pásek, chrániče nebo dobok. Proto neváhejte a přijďte si s námi zacvičit na SOU
v Sedlčanech, Petra Bezruče 364 – bližší
informace k tréninkům uvedeme již brzy
na našem webu tkd.cz.
Anna Krbcová, Ge-Baek Hosin Sool

PŘIJĎTE OSLAVIT ČTVRTÉ NAROZENINY DOMÁCÍHO HOSPICE KŘÍDLA
BENEFIČNÍ BĚH PRO KŘÍDLA, 17. září
2022, Červený Hrádek u Sedlčan
Již čtvrtým rokem se s vámi rádi potkáme na Benefičním běhu pro Křídla, který
se bude konat v sobotu 17. září v parku na
Červeném Hrádku od 9 do 13 hod.
Přijďte si trochu zasportovat, setkat se

s přáteli, ochutnat něco dobrého, „vyvenčit“ rodinu i psa a podpořit dobrou věc.
Registrace bude probíhat na místě od
9 do 11 hod. Nebo se můžete registrovat on-line již nyní na tomto odkaze: https://prihlasky.4timing.cz/nova_prihlaska.
php?id_zavodu=659.
Trasa má 5 km a běh není podmínkou.
Startovné činí 100,- Kč za dítě a 250,- Kč
za dospělou osobu. Startuje se i v kategorii
rodina za 400,- Kč nebo třída za 500,- Kč.
Výtěžek bude použit na provoz Křídel.
Máme pro vás připravený i doprovodný
program: skvělé občerstvení, kreativní dílničku, adrenalinové překvapení i „křídelní“
koutek.
Cílem domácího hospice Křídla je podpora důstojného doprovázení umírajících
osob v domácím prostředí v okruhu svých
blízkých. Smyslem benefičního běhu je

podpora činnosti hospice. Naším přáním je,
aby se o pomoci, kterou jsme schopni nevyléčitelně nemocným a jejich blízkým nabídnout, dozvěděli právě ti, kteří ji nejvíce
potřebují.
Pro více informací navštivte webové
stránky Křídel: www.hospickridla.cz

ŠKOLSTVÍ

OLYMPIJSKÉ HRY NA 1.ZŠ SEDLČANY
Červen byl v naší škole hektický. Kromě uzavírání známek a široké palety školních výletů se žáci těšili na jednu slavnostní sportovní událost, kterou během devítileté školní docházky zažijí pouze
dvakrát. Stejně jako vrcholové sportovce i naše sportovní a realizační týmy čekal olympijský den. Uskutečnil se zvlášť pro závodníky z prvního a druhého stupně.
Žáci prvního stupně se rozlosovali do 11 sportovních smíšených
družstev, kterým připravil skvělé zázemí stejný počet realizačních
týmů. Sportovci představovali jednotlivé státy napříč kontinenty.
Vedle sebe soutěžili např. Australané, Číňané, Kanaďané, Jamajčané i zástupci České republiky a Ukrajiny.
Sportovci 16. 6. změřili své síly v pěti disciplínách – hodu medicinbalem a kriketovým míčkem, trojskoku, běhu na 60 metrů
a šikovnost prokázali též při házení ringo kroužky na cíl. Týmy se
vyzdobily v barvách a symbolech své země. Při závěrečném nástupu hrdě nesly vlajky států a různé atributy, které jsou s danou zemí
spjaty. Nejcennější zlaté medaile vysoutěžil tým Kanady, druhé
místo obsadily Filipíny a třetí příčka patřila Itálii.

Jelikož se celým průběhem nesla slavnostní nálada podpořená vyvěšením olympijské vlajky, hymnou šampionů a zapálením
olympijského ohně, každé z dětí, ať už ze sportovních či realizačních týmů, cítilo důležitost těchto okamžiků. Všichni si školní olympiádu užili a budou na ni dlouho vzpomínat. Tak zase za čtyři roky!
A jak jste si užili olympiádu na druhém stupni?
U nás proběhla olympiáda o týden dříve. Žáci byli rozděleni do
skupin podle států napříč ročníky a byl jim přidělen učitel, který
své družstvo vedl hlavně při přípravných pracích. Před samotným
soutěžním dnem jsme se sešli dvakrát. Naším úkolem bylo vytvořit
si dresy, vlajky, pokřik a správně se namotivovat k nejlepším výkonům. Práce nám šla od ruky a všichni netrpělivě očekávali den D.
9. 6. se sešla všechna družstva před hlavním vchodem naší školy
a průvodem jsme vyrazili na stadion Taverny. Uvítací ceremoniál
byl velmi slavnostní. Po něm už jsme se rozmístili na jednotlivá
stanoviště a olympiáda mohla začít. Týmy se mezi sebou utkaly
v hodu medicinbalem, driblingu, skoku přes švihadlo, trojskoku,
skoku dalekém, běhu na 60 metrů a fyzickou kondici si poměřily
i v počtu zvládnutých sedů a lehů za dvě minuty. Dřina to byla veliká, ale všechny státy zvládly sportování na výbornou.
Na třetím místě skončila Velká Británie, na druhém Česká republika a zlatou medaili vybojovala Čína.
Radost z výkonů
byla znát na tváři
každého sportovce
a to bylo nejdůležitější. Naštěstí nám
vydrželo i příznivé
počasí, a tak se celá
akce skvěle vydařila.
Vyučující
1.ZŠ Sedlčany

ŽÁCI SEDLČAN HRÁLI U BODAMSKÉHO JEZERA
Ve dnech 3.-6.6. se zúčastnily tři týmy sedlčanských žáků mezinárodního fotbalového turnaje na břehu Bodamského jezera
v Bregenzu. Zastupovali nás dva týmy mladších žáků v kategorii
U13 a tým starších žáků v kategorii U15. Hrálo se v nádherném
prostředí v podhůří Alp ve dvou sousedících sportovních areálech.

Pro turnaj bylo připraveno 6 parádních travnatých hřišť a jedno
s UMT. Každý tým odehrál na turnaji 6 zápasů s týmy z Rakouska,
Švýcarska, Česka, Francie nebo Německa. Celkem se zde představilo 62 týmů. Turnaj měl velmi slušnou sportovní úroveň, organizačně byl skvěle zajištěn a to včetně slavnostního nástupu a představení všech týmů, zazněly hymny všech zastoupených států a na
závěr proběhlo slavnostní vyhlášení jednotlivých kategorií.
A stihli jsme nejen fotbal, ale i prohlídku Bregenzu, cestu lanovkou na vrch Pfander nad Bregenzem s nádherným výhledem
na Bodamské jezero a návštěvu historického centra Lindau.
Mladší žáci obsadili ve své kategorii 11. a 12. místo a starší žáci
dokonce 5.místo, kdy jim k boji o medaile chyběl opravdu jen krůček, jeden gól.
Pro hráče i pro trenéry to byla skvělá příležitost porovnat si dovednosti s týmy z jiných zemí. A určitě jsme se mezi nimi neztratili. Zápasy končily většinou rozdílem jediného gólu a často v nich
zvítězilo ne lepší, ale šťastnější družstvo. Věřím, že tato zkušenost
hráče i trenéry posune dál a motivuje do další práce, a že v budoucnu na podobném turnaji dosáhneme i na medaile.
Jiří Barták – vedoucí zájezdu

KULTURNÍ
KALENDÁŘ
V KDJS Sedlčany se 29. září představí nevšední dámské pěvecké seskupení Trio
Opera Divas v rámci letošního ročníku Hudebního festivalu Sukovy Sedlčany.

KDJS SEDLČANY
VÝSTAVY

MUZEUM
MUZEUM
KNIHOVNA
KDJS

ZÁŘÍ 2022
Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MĚSTSKÉ MUZEUM

VÝSTAVA „SANCTUS BENEDICTUS”
do 2.10.2022 VÝSTAVA „KRYSÁCI”
od 2.9.2022 VÝSTAVA „KDO MALUJE, NEZLOBÍ ANEB ARTETERAPIE PO SEDLČANSKU”
od 5.9.2022 VÝSTAVA „VESMÍR V OBRAZECH”

DALŠÍ AKCE
PÁ 2.9. od 18 hod.
PÁ 2.9. od 20 hod.
SO 3.9.
SO 3.9. od 20 hod.

KDO MALUJE, NEZLOBÍ ANEB ARTETERAPIE ....
HÁDKOVI
PODÉL PŠOVKY KOKOŘÍNSKÝM DOLEM
PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE

.................................. VERNISÁŽ VÝSTAVY
.......................................................... KINO
................................................... POCHOD
.......................................................... KINO

ST 7.9. od 17 hod.
PÁ 9.9. od 18 hod.
PÁ 9.9. od 20 hod.
S0 10.9.
S0 10.9.
S0 10.9.
S0 10.9. od 14.30 hod.
SO 10.9. od 20 hod.
NE 11.9. od 7 hod.

HAJÁNEK
KOUZELNÉ JEHLICE
ZTRACENÉ MĚSTO
KRAJEM KAMENŮ
HOBBY RALLYCROSS
OSEČANSKÁ ŠLAPKA
NETRADIČNÍ SETKÁNÍ ČTENÁŘŮ A SPISOVATELŮ
STŘÍDAVKA
VŠEOBECNÁ AUTO MOTO BURZA

.................................................. PRO DĚTI
.................................................. PRO DĚTI
......................................................... KINO
................................................... POCHOD
................................ HOBBY RALLYCROSS
............ REKREAČNÍ CYKLISTICKÝ ZÁVOD
..................................... LOUČENÍ S LÉTEM
.......................................................... KINO
.............. BURZA - SEDLČANSKÁ KOTLINA

PO 12.9. od 10 hod.
ČT 15.9. od 19.30 hod.
PÁ 16.9. od 18 hod.
PÁ 16.9. od 20 hod.
SO 17.9.
SO 17.9.
SO 17.9.
SO 17.9. od 20 hod.
NE 18.9. od 15 hod.

MÍNA A BUBU
KAREL KAHOVEC + THE BEATLES REVIVAL - TOUR 2022
JOKER´S BAND
PÁNSKÝ KLUB
FARMÁŘSKÉ TRHY
PO STOPÁCH KOCOURA MIKEŠE
BENEFIČNÍ BĚH PRO KŘÍDLA
KRÁSKY Z DUBAJE
JAK SE HONZA UČIL ČAROVAT

.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.................................................. KONCERT
................... KONCERT ČERVENÝ HRÁDEK
.......................................................... KINO
.................................... FARMÁŘSKÉ TRHY
................................................... POCHOD
......................................... BENEFIČNÍ BĚH
.......................................................... KINO
.................................. PRO DĚTI A RODIČE

PO 19.9. od 10 hod.
ST 21.9. od 19.30 hod.
ČT 22.9. od 20 hod.
PÁ 23.9. od 13 hod.
PÁ 23.9. od 16 hod.
PÁ 23.9. od 20 hod.
SO 24.9. od 20 hod.
NE 25.9. od 15 hod.

BAREVNÉ PŘÍŠERKY
ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
PÁSMO KRÁTKÝCH FILMŮ ONŘEJE KYMLY
PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
SEVEŘAN
VELKÁ PREMIÉRA
JEŽEK SONIC 2

PO 26.9. od 18 hod.
ÚT 27.9. od 19.30 hod.
ST 28.9.
ČT 29.9. od 19.30 hod.
PÁ 30.9. od 20 hod.

JAK SE NENECHAT NAPÁLIT ANEB KRITICKÉ MYŠLENÍ...
LEOŠ JANÁČEK: LISTY DŮVĚRNÉ
OKOLÍ DOLNOHBITSKA
TRIO OPERA DIVAS
DÍRA

................................................... PRO DĚTI
.................................................... DIVADLO
........................................................... KINO
................................................... PRO DĚTI
................................................... PRO DĚTI
........................................................... KINO
........................................................... KINO
................................................... PRO DĚTI
.............................................. PŘEDNÁŠKA
................... HUDEBNĚ-POETICKÝ VEČER
................................................... POCHOD
.................................................. KONCERT
........................................................... KINO

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program září 2022
Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741
www.kdjs-sedlcany.cz , e-mail: kdjs@sedlcany.cz
Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty:
Městský úřad Sedlčany, Turistické informační centrum, náměstí TGM 34, Sedlčany,
tel.: 318 821 158 nebo on-line na www.kdjs-sedlcany.cz

Čtvrtek 15. září od 19.30 hod.

KONCERT

Srdečně vás zveme na první koncert
nové kulturní sezony 2022-2023.
Pro zahájení koncertní sezony
jsme připravili jedinečný koncert

KAREL KAHOVEC
+THE BEATLES REVIVAL
- TOUR 2022
V roce 2022 slaví kladenská revivalová skupina The Beatles
Revival 30. výročí své existence. Kapela se v průběhu let vypracovala mezi nejlepší revivalové skupiny a vystupuje po celém světě. Od roku 2018 skupina vystupuje v České republice společně s legendou českého bigbítu – Karlem Kahovcem,
který oslavil své 75. narozeniny. Ty by mu rozhodně nikdo nehádal. Navíc v létě 2022 uplynulo 25 let od předčasné smrti
Petra Nováka, se kterým Karel působil v kapelách Flamengo
a George & Beatovens.
Nejdříve zazní blok největších pecek The Beatles Revival,
na ně naváže blok hitů Karla Kahovce jako Paní v černém, Poprava blond holky či Svou lásku jsem rozdal a dojde i na hudební vzpomínku na Petra Nováka. Uslyšíte skladby Povídej, Já
budu chodit po špičkách, Hvězdičko blýskavá nebo Náhrobní
kámen a to vše v doprovodu The Beatles Revival v originálních
vokálních i nástrojových aranžích. Po přestávce vyplněné autogramiádou Karla Kahovce bude následovat opět blok písní The
Beatles Revival z pozdějšího období.
Krásný hudební nostalgický návrat do zlaté éry rokenrolu! Mimořádný koncert - mimořádný zážitek!
Vstupné: 300,- Kč v předprodeji,
400,- Kč na místě konání.
Délka koncertu je cca 130 minut + přestávka.

Pátek 16. září od 18 hod.

KONCERT NA ČERVENÉM HRÁDKU

Tradiční poprázdninový jazzový a swingový koncert
se bude konat i v této sezoně a pozveme Vás na tradiční akci
nazvanou Hudební klenoty na Zámku Červený Hrádek.
Letos zahraje pražská kapela

JOKER´S BAND

Kapela žánrově vychází ze swingu 30.- 60. let dvacátého století
a zaručeně vás pobaví klasickými jazzovými českými i světovými
písněmi. Jeho frontmany - zpěváka a hráče na saxofon a klarinet Rudu Musila a zpívajícího trumpetistu Ladislava Kouckého
doprovází držitel světového rekordu v počtu skladeb hraných
zpaměti Radim Linhart a ke spolupráci přizvali i zpěvačku a bubeníka.
Vstupné: 290 Kč. Délka koncertu cca 100 min. + přestávka

Neděle 18. září od 15 hod.

DIVADLO PRO DĚTI A RODIČE

Pro příznivce dětských divadelních představení
je připravena pohádka

JAK SE HONZA UČIL ČAROVAT

Klasická postava českých pohádek vystupující s méně lichotivým přízviskem hloupý, které bylo takřka vždy překonáno skutky, jichž byl daný Honza schopen, se dočkala na jevištích mnoha
podob a roztodivných příběhů.
Pohádkovému muzikálu Jak se Honza učil čarovat nechybí
opravdová kouzla, rozmazlená princezna, výpravná malovaná
scéna a kostýmy. Celou inscenaci umocňuje luminiscenční prostředí, vtipné dialogy a řada melodických písniček.
Představení uvádí
Divadlo Pohádka
z Prahy.
Vstupné: 120,- Kč.
Délka představení
cca 60 minut
bez přestávky.

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program září 2022
Středa 21. září od 19.30 hod.

DIVADLO - JE SOUČÁSTÍ PŘEDPLATNÉHO DIVADLA

Prvním divadelním představením, na které zveme nejen
držitele předplatného divadla, ale také ostatní zájemce,
je skvostná komedie kultovního autora z Manhattanu.

ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
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, která si umíte představit.
I v této hře se všechno točí kolem nejstaršího tématu – lásky.
Manželský pár hledá pro svého nejlepšího přítele, který se nedávno rozvedl, tu pravou ženu. Ale protože jde o typicky allenovského hrdinu, to jest neurotického filmového kritika, není
to dohazování právě snadné… Nežijí ideální ženy jen ve světě
fantazie? Původně divadelní komedie Woodyho Allena z roku
1969 se stala předlohou pro neméně slavný stejnojmenný film
(1972). Allen zároveň napsal scénář a hrál v něm hlavní roli.
Název filmu i hry je odkazem na film Casablanca, kde hlavní
hrdinka, představovaná Ingrid Bergmanovou, žádá pianistu,
aby zahrál její oblíbenou píseň.
Představení uvádí Divadlo Antonína Dvořáka Příbram.
Vstupné: 420,- Kč.
Délka představení je cca 90 minut + přestávka.

Čtvrtek 29. září od 19.30 hod.

Úterý 27. září od 19.30 hod.
HUDEBNĚ-POETICKÝ VEČER
- JE SOUČÁSTÍ PŘEDPLATNÉHO SLOVA, HUDBY A POEZIE

Zahajovacím představením letošního předplatitelského cyklu,
na které zveme nejen držitele tohoto předplatného,
je příběh skladatele, který na sklonku svého života
přepisuje hudební dějiny originálními skladbami
plnými unikátních kombinací krásy, smutku,
vzdoru a nostalgie.

LEOŠ JANÁČEK: LISTY DŮVĚRNÉ
Tento pořad představí posluchačům četbu vybraných milostných dopisů Leoše Janáčka Kamile Stösslové a nesmrtelnou
hudbu z jeho klavírního díla a to konkrétně z cyklů V Mlhách,
Po zarostlém chodníčku a Sonátu „Z Ulice“.
Uvidíte a uslyšíte legendu českého herectví PETRA ŠTĚPÁNKA
jako stárnoucího Leoše Janáčka a klavíristku TEREZII FIALOVOU
jako skladatelovu mladistvou múzu Kamilu dělí podobný věkový rozdíl jako hlavní protagonisty. Co je však spojuje, je vášeň
projevu, cítění fráze a pokora k textu.
Vstupné: 250,- Kč.
Délka představení je cca 70 minut bez přestávky.

LEOŠ JANÁČEK:
LISTY DŮVĚRNÉ
LEOŠ JANÁČEK:
LISTY DŮVĚRNÉ

KONCERT

Milostné dopisy Leoše Janáčka Kamile Stösslové, přesněji ty z půlroku před

dopisy Leoše Janáčka Kamile Stösslové, přesněji ty z půlroku před
Jako jeden z velkých koncertů, který je i součástí letošního ročníkuskladatelovou
Hu- Milostné
smrtí, a nesmrtelnou hudbu z jeho klavírních cyklů uslyšíme v
skladatelovou smrtí, a nesmrtelnou hudbu z jeho klavírních cyklů uslyšíme v
názvem Listy Důvěrné. Legendu českého herectví Petra Štěpánka jako
debního festivalu SUKOVY SEDLČANY uvádíme vystoupení pořadu spořadu
s názvem Listy Důvěrné. Legendu českého herectví Petra Štěpánka jako
stárnoucího Leoše Janáčka a klavíristku Terezii Fialovou jako skladatelovu
stárnoucího Leoše Janáčka a klavíristku Terezii Fialovou jako skladatelovu
nevšedního dámského pěveckého seskupení,
mladistvou múzu Kamilu dělí podobný věkový rozdíl. Co je však spojuje, je vášeň
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
které vystupuje pod názvem
projevu, cítění fráze a pokora k textu. Příběh skladatele, který ke sklonku svého
života přepisuje hudební dějiny svými originálními skladbami plnými zvláštních

TRIO OPERA DIVAS

života přepisuje hudební dějiny svými originálními skladbami plnými zvláštních
kombinací krásy, smutku, vzdoru a nostalgie.
kombinací krásy, smutku, vzdoru a nostalgie.

Trio účinkuje ve složení Andrea KALIVODOVÁ, Pavlína SENIČ a Tereza
MÁTLOVÁ. O hudební doprovod se postará klavíristka Ladislava VondKomponovaný večer hudby a textu /cca 65-70 minut bez přestávky/
večer
hudby a textu /cca 65-70 minut bez přestávky/
ráčková. V pestrém programu uslyšíte velkou přehlídku hudebních skvosPremiéra v Komponovaný
divadle Viola 15.
2. 2018
v divadle
Viola 15. 2. 2018
Výběr textu:Premiéra
R. Tamchyna,
M. Rudovský
Výběr
textu:
R.
Tamchyna,
M. Rudovský
tů z muzikálové a operetní tvorby celého světa. Zazní např. Cohenovo
Výběr hudby: T. Fialová
Výběr hudby: T. Fialová
Hallelujah, známá Knížka snů z muzikálu Bídníci, Memory z Cats, písně
z muzikálů Fantom opery, West Side story, My Fair Lady … a mnoho dalFoto credit: L. Hatašová, D. Havel
ších v sólových výstupech či společném vystoupení tria. Nenechte si ujítFoto credit: L. Hatašová, D. Havel
výjimečný zážitek.
Vstupné: 390,- Kč.
Délka koncertu je cca 90 minut + přestávka.
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VÝSTAVA

Ing. Stanislav Boula (*1965) vystudoval Fakultu elektrotechnickou

ČVUT v Praze. Po absolvování základní vojenské služby pracoval
ve Výzkumném ústavu sdělovací techniky A. S. Popova. Následně
založil vlastní firmu a věnoval se budování IT infrastruktury především ve státním sektoru. V současnosti pracuje pro zdravotnická zařízení jako technik mechanických srdečních podpor. Před
šesti lety absolvoval astronomický kurz na Štefánikově hvězdárně
v Praze, kde poté nějakou dobu i pracoval. Mezi jeho koníčky patří astronomie, malování, golf, ale třeba i religionistika.
Tato výstava bude doplněna materiály, které se týkají sedlčanské hvězdárny.

PLÁNOVANÉ AKCE
NA ŘÍJEN 2022

DÁLE PŘIPRAVUJEME NA
ROK 2022

V Koncertním sále bude od 5. září 2022
připravena ke zhlédnutí výstava, která je tematicky věnovaná
astronomii, hvězdářství …. Inspirací k ní je letošní 60. výročí
založení Lidové hvězdárny v Sedlčanech.
V podzimním období si toto výročí vícekrát připomeneme.
Začínáme výstavou

VESMÍR V OBRAZECH,

jejímž autorem je STANISLAV BOULA.

ÚT 4.10. Jan VANČURA se skupinou PLAVCI
Koncert
NE 9.10. O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA				
Pohádka pro děti a rodiče
ST 12.10. KUŘE V HODINKÁCH – FLAMENGO reunion session
Koncert
16.-19.10. PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST
V MAPÁCH
Divadlo mimo předplatné
ÚT 18.10. MIREK PALEČEK
Koncert
ČT 20.10. REJŽÁK Z PRAHY
Divadlo mimo předplatné
NE 23.10. O KLUKOVI Z PLAKÁTU					
Pohádka pro děti a rodiče
ÚT 25.10. SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA				
Divadlo - předplatné

KONCERT UČITELŮ ZUŠ (koncert), O MAKOVÉ PANENCE (pohádka pro děti), VALERIE ZAWADSKÁ (poetický
večer), POUTNÍCI (koncert), JAKUB SMOLÍK (koncert),
BLUE ORCHESTRA (koncert), PAVEL ŠPORCL - PAGANINIANA (koncert), Předvánoční travesti show, O CHYTRÉM HONZOVI A KRÁSNÉ MADLENCE (pohádka pro
děti), SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ (divadlo), ADVENTNÍ
PŘEDSTAVENÍ ZUŠ (koncert), SPIRITUÁL KVARTET (koncert), JAK SE ČERTI ŽENILI (pohádka pro děti), KATEŘINA
ŠEVIDOVÁ (koncert), VÁNOČNÍ KONCERT – LEONA MACHÁLKOVÁ (koncert), …

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program září 2022

KINO

SEDLČANY

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

Pátek 2. září ve 20 hod.

pátek 23. září ve 20 hod.

film Česko – komedie (2022), rež. V. Moravec, 98 min.

film USA/VB – historický, akční (2022), rež. R. Eggers, 136 min.

HÁDKOVI

Když se pohádat, tak s vlastními. Komedie režiséra Vojtěcha Moravce o rodině, která se pořád hádá. Ať dělají Hádkovi, co mohou,
nikdy se na ničem neshodnou a každý z nich si nakonec myslí to
svoje. Hrají H. Čermák, J. Prachař, J. Čvančarová a další.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 3. září ve 20 hod.

PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE

film Česko – komedie (2022), rež. M. Pohl, 100 min.

Další nejstrašnější mejdan v historii filmu. Režisér M. Pohl, známý
jako kontroverzní rapper Řezník nebo jako autor Mártyho frků,
natočil pokračování své kultovní a extrémně nekorektní komedie
Párty Hárd. Česká kina letos nic šílenějšího s velkou pravděpodobností neuvedou.
Vstupné 120 Kč. Nevhodné do 15 let.
pátek 9. září ve 20 hod.

ZTRACENÉ MĚSTO

film USA – dobrodružná komedie (2022), rež. A. Nee, 112 min.

Slavná spisovatelka dobrodružných románů pro ženy se ocitne
v situaci, která jako by vypadla z některé její knížky. Ve spáru
únosců a uprostřed divoké džungle. Chybí jen pravý hrdina, který
by ji zachránil. Nebo že by ne? Hraje S. Bullock, B. Pitt ad.
Vstupné 120 Kč. Nevhodné do 12 let.
sobota 10. září ve 20 hod.

STŘÍDAVKA

film Česko – komedie (2022), rež. P. Nikolajev, 90 min.

Martin Hofmann, Jitka Čvančarová, Anna Polívková, Jiří Vyorálek
a Kristina Svarinská v hlavních rolích představují bývalé nebo současné partnery. Musí se společně postarat o všechny děti, které
spolu coby minulé nebo nové páry mají, a také o ztřeštěnou babičku jedné z postav v podání Evy Holubové.
Vstupné 120 Kč. Nevhodné do 12 let.

SEVEŘAN

Amleth kdysi býval synem mocného vikinského krále a jeho ženy
Gudrún, než ho zrada a zákeřná vražda připravila nejen o otce,
ale i o střechu nad hlavou. O pár let později se světem protlouká
jako bezejmenný válečník a má jediný cíl. Vlastnoručně zabít ty,
kteří ho připravili o rodinu a šťastnou budoucnost. Hraje A. Skarsgärd, E. Hawk a další.
Vstupné 120 Kč. Do 15 let nepřístupný.
sobota 24. září ve 20 hod.

VELKÁ PREMIÉRA

film Česko – komedie (2022), rež. M. Krobot, 90 min.

Herec Pavel Šnajdr má rád improvizaci a stand-up. Miluje uvádět
lidi do rozpaků a vytvářet trapné situace, což ovšem mnozí špatně
snáší. Ostatně na Pavlův humor je alergická i jeho žena Markéta.
Když Pavel dostává nabídku poprvé režírovat vlastní představení
v olomouckém kulturáku, na nic nečeká, odjíždí z Prahy a nechává
za sebou krachující manželství. Hraje P. Šimčík, K. Melíšková a další.
Vstupné 120 Kč. Do 12 let nevhodné.
pátek 30. září ve 20 hod.

DÍRA

film Itálie – fascinující příběh (2022), rež. M. Frammartino, 93 min.

Píše se rok 1961. Skupina jeskyňářů z bohatého severu přijíždí
do vesnice kousek od Neapole, aby se nepozorovaně vydala prozkoumat jeden z nejhlubších jeskynních systémů v celé Evropě.
Avšak zraku místních obyvatel může uniknout jen těžko.
Vstupné 110 Kč. Do 12 let nevhodné.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

pátek 16. září ve 20 hod.

neděle 25. září v 15 hod.

film Česko – komedie (2022), rež. M. Balcar, 89 min.

film USA – komedie (2022), rež. J. Fowler, 110 min.

PÁNSKÝ KLUB

Terapie pro „eroticky závislé“ svede dohromady naprosto nesourodou pětici. Sympatický a nesmělý učitel Cyril, neomalený
erotoman a notorický záletník Eda, mladý ajťák Martin, postarší
scenárista Přemek a vyhořelý rocker Gigi, který už má to nejlepší
očividně dávno za sebou… Nebo ne?
Vstupné 120 Kč. Nevhodné do 12 let.
sobota 17. září ve 20 hod.

KRÁSKY Z DUBAJE

film Polsko - erotické drama (2022), rež M. Sadovska, 143 min.

Erotické drama plné vysokých podpatků, šampaňského, značkových kabelek, neřestně upnutých šatů a samozřejmě sexu. Některé dívky se nespokojí s obyčejným šedivým životem. Chtějí žít
v přepychu a luxusu a jsou také schopné vzít štěstí do vlastních
rukou.
Vstupné 120 Kč. Nevhodné do 15 let.

JEŽEK SONIC 2

Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním
legendám. A protože před dvěma lety zazářil i na filmovém plátně, vrací se do kin s dalším dobrodružstvím.
Vstupné 110 Kč.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 22. září ve 20 hod.

PÁSMO KRÁTKÝCH FILMŮ
ONDŘEJE KYMLY

Novou sezónu filmového klubu zahájí pásmo krátkých filmů,
o které se po delší odmlce opět postará Ondřej Kymla. Nechte
se překvapit, co vás čeká.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program září 2022
Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 186, 725 826 122
www.knihovna-se.cz, mek@knihovna-se.cz
Otevírací doba:
P0 - ST 9 - 18 hod., ČT zavřeno,
PÁ 9 - 20 hod., SO 9 - 12 hod.

VÝSTAVA

KDO MALUJE, NEZLOBÍ ANEB
ARTETERAPIE PO SEDLČANSKU
– výstava Kurzu Lukáš.
Yelyzaveta Hončarenko – výstava ukrajinské studentky.

„Jmenuji se Liza a je mi 19 let. Jsem z Ukrajiny. Studovala jsem
na umělecké akademii v Charkově a nyní studuji i na AVU v Praze. Ráda maluji akvarelem a digitálně na tabletu. Ráda kreslím
portréty a postavy lidí. V kresbách se snažím vyjádřit pocity
a emoce. V Sedlčanech chodím kreslit do Kurzu Lukáš, který je
v knihovně.“
Výstava Kurzu Lukáš, který se schází v našem komunitním centru, ukáže, co návštěvníci kurzu vytvořili v uplynulém školním roce. Kurz pracuje pod vedením dobrovolnice
Mgr. Anny Tauberové a schází se v sobotu dopoledne vždy 1x za
čtrnáct dní. První kreslení v novém školním roce se uskuteční
1. 10. 2022 v 9 hod. Za kurz se nic neplatí a je vhodný i jako
příprava k přijímacím zkouškám nebo jen tak pro relaxaci. Noví
zájemci jsou vítáni.
Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od
2. 9. 2022 do 5. 10. 2022. Slavnostní vernisáž se uskuteční
v pátek 2. 9. 2022 v 18 hod. Hudební doprovod na vernisáži
obstarají Anna Klímová, Jiří Vyskočil a Jan Vohlel.

NETRADIČNÍ SETKÁNÍ
ČTENÁŘŮ A SPISOVATELŮ

Sobota 10. 9. 2022 ve 14.30 hod. na stadionu Tatran Sedlčany

Fotbálek aneb Loučení s létem poosmnácté
– již poosmnácté se setkají ryze amatérské
a sportem příliš „nepolíbené“ týmy.
Na závěr dlouhodobé soutěže pro děti, která se jmenuje Čtenářská liga, se uskuteční fotbalové klání na sedlčanském stadionu (spisovatelé a ilustrátoři versus účastníci ligy), na které
se určitě přijďte podívat. Bojuje se již tradičně o dort ve tvaru
hřiště, o který se rovným dílem nakonec dělí vítězové i poražení. Devatenáctý ročník Čtenářské ligy startuje v říjnu!

PŘEDNÁŠKA
Pondělí 26. 9. 2022 v 18 hod.

JAK SE NENECHAT NAPÁLIT ANEB KRITICKÉ
MYŠLENÍ A MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST
Beseda s Mgr. Petrem Gongalou,
koordinátorem projektu Demagog.cz.
Vhled do toho, jak kriticky zhodnotit informace, kterým jsme
vystaveni, se zaměřením na mediální obsah. Ukážeme, jaká
úskalí nás čekají při vyhodnocení informací od psychologických a společenských omezení, nových formátů na internetu,
až po cílené manipulace a nepravdy ve veřejném prostoru.
Workshop je zaměřen na praktické tipy a jeho výsledkem by
měla být lepší orientace v tom, na co je dobré dát si pozor při
přijímání informací a jak si tyto informace ověřit.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU

Zápis do zimního semestru proběhne v knihovně od 5. 9. 2022
do 17. 9. 2022. Přihlásit se může úplně každý, koho dané téma
oslovuje. Předchozí studium není podmínkou. Přednášky začínají 3. 10. 2022 v 10 hod.
Téma semestru:

VÝSTAVA NA SÍTÍCH

VÝSTAVA PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
Výsledky tvůrčího psaní psavců z klubu Píšu, píšeš, píšeme
čtěte na sítích v knihovně od 5. 9. do 5. 10. 2022.

Arménie blízká i vzdálená.

Tento přednáškový cyklus vám blíže představí Arménii, její
geografickou polohu, stručné dějiny, náboženství, jednotlivá
etnika a národnostní menšiny.
Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze.
Výukový garant: doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D., prof. h. c.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program září 2022

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

PROGRAMY
NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ
PRO VEŘEJNOST

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.

Hajánek
Středa 7. 9. 2022 v 17 hod.
Středa 14. 9. 2022 v 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém se začteme do knih Miloše Kratochvíla.

KLUBY
V KOMUNITNÍM CENTRU

Píšu, píšeš, píšeme
Pátek 23. 9. 2022 ve 13 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žákem 1. stupně základní školy? Chceš se podělit o své zkušenosti a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď!
Pátek 23. 9. 2022 v 16 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žákem 2. stupně základní školy nebo studentem gymnázia,
střední školy nebo učiliště? Chceš se podělit o své zkušenosti
a vyzkoušet „improvizované“ psaní? Neváhej a přijď!
KLÍČÍME (0-3 roky) – Dopolední programy pro rodiny s dětmi
Pondělí 12. 9. 2022 v 10 hod.
Mína a Bubu
Program pro rodiny s menšími dětmi. Pojďme spolu s dvěma
koťaty objevovat svět. Inspirací nám bude stejnojmenná kniha Lucie Horniakové.
Pondělí 19. 9. 2022 v 10 hod.
Barevné příšerky
Výtvarná dílna pro nejmenší. Pomocí barev se ponoříme do
světa emocí.
Šikovné ruce (9+)
Pátek 9. 9. 2022 v 18 hod.
Kouzelné jehlice
Chcete se naučit plést? Zajímá vás, jak pleteninu začít? Jak se
plete hladce? Jak se plete obrace? Pokud máte chuť tvořit,
přineste si s sebou jehlice, klubíčko vlny a dobrou náladu. Pokud by někdo nesehnal vlnu ani jehlice, můžeme vám obojí
půjčit.

KVÍZOVÁNÍ
KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY
PRO DOSPĚLÉ
Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit vědomostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc máme naplánované jedno téma z oblasti literární nebo jazykové. Na konci
měsíce losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří získávají malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce rády
zodpovíme v knihovně.
Téma měsíce září: Poznejte knihu podle nápovědy.

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 uskuteční v sobotu 1. 10. 2022 v 9 hod.
Patchworkový klub: první schůzka po prázdninách se uskuteční ve čtvrtek 6. 10. 2022 v 15 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro
děti od šesti let): první schůzka po prázdninách se uskuteční
v pondělí 12. 9. 2022 v 15 hod. Přivítáme nové členy i další
zájemce o čtení a hraní si s texty a pohybem na jevišti. Klub
pracuje zdarma. Přihlašujte se v knihovně u paní Roškotové.
V tomto klubu je počet míst omezen.

INFORMACE ZÁVĚREM
Další z rekordů, který jsme museli dvakrát odložit:

PŮJDETE DO TOHO S NÁMI?
Čas neúprosně utíká a my připravujeme Den pro dětskou knihu a s ním i letošní rekord. Celá akce se, věříme, uskuteční
v sobotu 26. 11. 2022 v odpoledních hodinách na sedlčanském
náměstí. Tentokrát jsme pro vás spolu s Agenturou Dobrý den
připravili opravdu vánoční téma rekordu. Jaké je?
Nejvíce lidí s koledou. Koleda bude uznána v jakémkoliv provedení (v knize, zpěvníku, učebnici, notovém záznamu, na
perníku, originálním CD, LP, na kazetě…, z nichž bude patrné,
že koledu obsahují). Upřednostňujeme starší, historické exempláře. U současných textů je podmínkou předložení celého znění v češtině (pouze jedna sloka koledy nebude moci být uznána).
Pokud vás zajímají certifikáty, které jsme do této doby společně získali, můžete si je prohlédnout ve studovně sedlčanské
knihovny.

MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY - program září 2022
Tyršova 136
264 01 Sedlčany
tel./fax: 318 821 240
www.muzeum-sedlcany.cz

Otevírací doba:

leden - březen: ÚT, ČT, PÁ: 9 - 12 hod., ST: 9 - 12 hod. a 13 - 16 hod.
duben - květen: ÚT - PÁ: 9 - 12 hod. a 13 - 16 hod., SO: 9 - 12 hod., NE: 13 - 16 hod.
červen a září: ÚT - NE: 9 - 16 hod., ST: 9 - 17 hod.
červenec - srpen: PO - NE: 9 - 16 hod., ST: 9 - 17 hod.
říjen - prosinec: ÚT - PÁ: 9 - 12 hod. a 13 - 16 hod., NE: 13 - 16 hod.

do neděle 2. října
VÝSTAVA

VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany pro vás připravilo výstavu

SANCTUS BENEDICTUS

Výstava fotografií středověké architektury
Muzejní sklepní prostor vám umožní nahlédnout nejen do autentického prostoru z časů středověku, ale také do vzdálenějších míst Evropy. Výstava SANCTUS BENEDICTUS představuje
výběr z rozsáhlé kolekce fotografií zaměřující se na architekturu řádu benediktinů. V pořadí další z mnoha předchozích
projektů, na kterém se sedlčanským muzeem spolupracoval
fotograf a pedagog na FAMU doc. Martin Stecker.
Výstava je ve sklepním prostoru umístěna trvale.
Součástí sklepní instalace je dubový trám, pocházející z původní roubené budovy, která se nacházela na rohu nedaleko nového autobusového nádraží v Sedlčanech. Dnes na tomto místě
stojí novostavba č.p. 339 (staré číslování 23). Dendrochronologickou analýzou byl trám datován do poloviny 15. století.
Vstupné dobrovolné

Městské muzeum Sedlčany pořádá výstavu

KRYSÁCI

Výstava vychází z úspěšných večerníčků zhotovených pro Českou televizi ve Filmových ateliérech Zlín metodou klasické
loutkové animace. Představí nám dva svérázné valašské krysáky Huberta a Hodana, kteří nalezli svůj domov na smetišti
nedaleko Vizovic. Jejich společná dobrodružství s pražským
potkanem Edou a sádrovým trpaslíkem Ludvíčkem připomenou jak samotné loutky, tak jednotlivé scény a rekvizity z pohádkových příběhů.
Výstavu můžete navštívit do neděle 2. října 2022.
Vstupné dobrovolné

SKLEPNÍ PROSTORY
Z 2. POLOVINY 15. STOLETÍ

www.muzeum-sedlcany.cz

ZREKONSTRUOVANÉ V LETECH 2019–2021
V SOULADU S DOBOVÝMI POSTUPY
A ESTETICKÝMI POŽADAVKY
MULTIFUNKČNÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR
PODZEMÍ PŮVODNÍ STARÉ RADNICE
REGULOVATELNÉ OSVĚTLENÍ

PŘIPRAVUJEME

Rekonstrukce
byla realizována
díky prostředkům
města Sedlčany.

Ve státní svátek ve STŘEDU 28. září
máme OTEVŘENO od 9 do 17 hodin.

Našlose - výstava k 20. výročí založení (vernisáž ve čtvrtek
6. října od 18 hodin)
Našlose je zapsaný spolek ze Sedlčan, který vznikl za účelem
obnovy a znovuoživení sto let starých loutek. Za uplynulých
dvacet let si našlo své místo na kulturní mapě Sedlčanska jeho členové sehráli desítky loutkohereckých a činoherních
představení v místě i širokém okolí.
Přednáška Ing. arch. Zdeňka Lukeše: Architekt Jože Plečnik
a přestavba Pražského hradu (úterý 11. října od 17 hodin)

HISTORIE

Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové
Ještě dvakrát do konce prvního poválečného pětiletí se ke slovu přihlásili ti, kteří
vytvářeli originální silvestrovské kabarety.
Na silvestra v r. 1947 to byl pořad Dr. Kareše
„Atomové oko“ v režii E. Rataje. Námětově
program čerpal z různých oblastí místní historie, obzvláště zdařilé byly scény: Sedlčan-

Režisér Eduard Rataj.

ská lokálka, Jan za chrta dán, Sedlčanský
maršálek. Podruhé to bylo až na silvestra
r. 1949, kdy autorem silvestrovské revue byl Z. Kratochvíl, konferovali Dr. Špale
a Dr. Kuthan. Pořad byl převážně pěvecko
hudební za podílu J. Faktora. Všeho do času
a tak i nadšení, navíc oslabené odchodem několika hlavních osobností a jejich jiným zaneprázdněním znamenalo konec éry tradičních
sokolovských kabaretů. Ještě v pozdějších
letech byly činěny pokusy na obnovu – zdařil
se jen M. Stiborovi, který v r. 1951 za pomoci
Dr. Kareše a Dr. Kratochvíla a autorské spolupráce St. Macáka nacvičil a uvedl výběr ze
všech minulých kabaretů pod názvem „Vzpomínky se vracejí…“. Naposled se tu sešli na
kabaretním podiu někteří z těch, kdož stáli
u zrodu prvních kabaretů: Standa Bára,
Fanynka Součková, Marie Kaprálková, Dr.
Kuthan, Libuše Stejskalová, Mirek Linhart,
mnozí z těch prvních již chyběli a ti noví, mladší – ti si s chutí zahráli, ale později už vždycky
něco nebo někdo chyběl, aby se udělal kabaret nový. Takže tedy zůstaly jen ty vzpomínky
a refrén jedné z písniček, tehdy zpívaných ce-

lým sálem: Krásné Sedlčany nad Mastníkem,
zlatem zapsány jste v srdci mém, k vám každý
se rád vrací zpátky, jste krásnější než Benátky.
Hostování profesionálních umělců ve
městě má svou dobrou tradici z doby Palečkovy působnosti v ochotnickém divadle
– pozdější mnozí národní a zasloužilí umělci
hráli se sedlčanskými ochotníky. Vystupovali většinou v sokolovně, např. Oldřich Kovář
z ND, tehdy hvězda první velikosti, nebo Jára
Pospíšil, totéž v oblasti operety. Hostování
profesionálních souborů bylo však těmito
podmínkami omezené na minimum – proto
se opět využívalo prostředí sokolského hřiště
10. září 1949 tam dokonce Sokol a ochotníci
pozvali Pražskou zpěvohru s Prodanou nevěstou. Byl vybudován přírodní amfiteátr,
o věc se zvláště zasloužil Jan Hölzel, který
namaloval celou výpravu a Jindřich Sedláček,
která provedl scénu. Zajímavý a ještě nákladný podnik byl hojně navštíven, na smůlu byl
však v druhém představení postižen deštěm.
Trochu více štěstí na hřišti míval tehdejší
sedlčanský skautský oddíl, který zde po několik let pořádal táborové ohně s programem.

POKLADY Z MUZEJNÍHO ARCHIVU: PREZIDENTSKÉ NÁVŠTĚVY
V SEDLČANECH
Dne 3. září uplyne rovných 100 let od první
prezidentské návštěvy v Sedlčanech. Ohlédněme se u této příležitosti za všemi prezidenty, kteří naše město poctili svou přítomností.
Prezident Tomáš Garrigue Masaryk přijel
na závěr velkých vojenských manévrů, které probíhaly na konci léta roku 1922 na rozsáhlém území jižně od Prahy, na něž dohlížel
coby nejvyšší velitel československé armády.
V Sedlčanech ho přivítali úředníci okresního
hejtmanství, městské zastupitelstvo v čele
se starostou města Františkem Zemanem,
představitelé armády, čestná jednotka s vojenskou hudbou a velké množství obyvatel
města a širokého okolí. První prezidentská
návštěva města byla oslavena pamětní deskou na budově radnice, další deskou na domě
Gärtnerových, kde T. G. Masaryk strávil noc
z 3. na 4. září 1922, a památníkem vztyčeným na návrší u Doubravice, odkud sledoval
vojenská cvičení. Na počest prezidenta Masaryka také dostalo sedlčanské Velké náměstí
jeho jméno.
Na pozvání Občanského fóra pak zavítal
do Sedlčan 3. září 1990 prezident ČSFR Vác-

lav Havel. Poté, co ho na náměstí přivítal
předseda městského národního výboru Jiří
Burian, vystoupil prezident Havel na balkon
radnice, odkud pozdravil všechny shromážděné. V jeho proslovu zaznělo, jak si váží
toho, že je prvním prezidentem po osmašedesáti letech, který navštívil Sedlčany.
O to více, že jeho předchůdcem byl Tomáš
Garrigue Masaryk, vzdělaný člověk, jehož
jméno sedlčanské náměstí Míru slavnostním
aktem prezidenta Havla opět získalo. Václav
Havel po svém vystoupení besedoval se zástupci Občanského fóra a radou městského
národního výboru a nakonec se, stejně jako
T. G. Masaryk, podepsal do pamětní knihy.
Delegace se pak zúčastnila odhalení obnoveného památníku Masarykovy návštěvy manévrů na Šiberném vrchu u Doubravice.
Prezident Miloš Zeman Sedlčany navštívil 19. dubna 2016, což je shodou okolností
datum sestřelení amerických bombardérů (v roce 1945), jak bylo během návštěvy
rovněž připomenuto. Prezident Zeman se
stejně jako jeho předchůdci podepsal do
městské kroniky, byl obdarován upomín-

kami charakteristickými pro náš region
a zúčastnil se debaty s veřejností na náměstí
TGM.
-pž-

Muzejní archiv obsahuje mnoho dokumentů a fotografií, které se vztahují
k prvnímu československému a prvnímu
českému prezidentovi. Úsměvnou připomínkou návštěvy současného prezidenta
Miloše Zemana je krabička od cigaret,
které si během své návštěvy Sedlčan dopřál.

HVĚZDÁRNA / RŮZNÉ

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH
Září bude začátkem připomínání šedesátileté historie hvězdárny,
neboť na jaře roku 1962 byla poprvé zpřístupněna veřejnosti a již
tehdy s novým dalekohledem Zeiss coudé 200/3000 mm nabídla
teleskopický pohled na Slunce, Měsíc, planety a objekty blízkého
i vzdáleného vesmíru. K této připomínce bude patřit malá výstava
obrazů od Stanislava Bouly otevřená od 2.9. v KDJS doprovázená
dobovými obrázky a dokumenty hvězdárny.
Zatímco večerní obloha o prázdninových měsících byla chudá
na planety, pokusí se to napravit obloha zářijová. K celonočnímu sledování Saturnu se přidá Jupiter a další planety. Ten 29.9.
se bude nacházet v opozici se Sluncem a bude tak na své pouti oblohou nejjasnější až -2,9 mag. Přibližně desetkrát jasnější než Vega
v Lyře považovaná za nejjasnější objekt letní oblohy.
Večerní hvězdnatá obloha bude na dvě poloviny pásem Mléčné
dráhy, který bude vystupovat nad jihozápadním obzorem v souhvězdí Střelce přes zenit s jasným Denebem v Labuti a bude končit
nad severovýchodním obzorem v souhvězdí Vozky s jasnou Capellou. Její blízkost k obzoru překvapuje barevným poblikáváním,
neboť rychlá změna rozhraní hustoty vzduchu působí jako hranol
rozkládající bílé světlo na barevné složky.
Jihovýchodní obzor se bude pyšnit rozsáhlým souhvězdím Pegas
s navazující Andromedou, kde i pouhým okem spatříme nejblíže
k nám položenou galaxii M31. V dalekohledu si pak prohlédneme
detaily centra i dvě blízké malé satelitní eliptické galaxie. Aktuální
snímek pořízený jiným dalekohledem pak ukáže podrobnosti spirální struktury galaxie.

POZOROVACÍ PROGRAM
PRO VEŘEJNOST
Hvězdárna otevřena každý pátek a sobotu od 20 hod. do 23, při
větší oblačnosti nebo zcela zatažené obloze je hvězdárna uzavřena. V případě nejasných podmínek volat 777 285 444.

VÝROČÍ OSOBNOSTÍ
VÁCLAV ROYT
(* 1. září 1827 - † 27. května 1907)
Prvého září si připomínáme 195.
výročí narození učitele a historika Václava Royta. Pocházel ze selské usedlosti Račany u Nalžovic, vystudoval
akademické gymnázium a Filozofickou
Fakultu UK v Praze. Následně působil
jako pedagog na gymnáziích v Jihlavě
a Znojmě, v roce 1867 se stal profesorem na prvním českém gymnáziu
v Brně, kde se později stal ředitelem.
Zastával také funkci zemského školního inspektora, předsedy Muzejního spolku v Brně a v letech 1902 – 1907 byl starostou Matice moravské. Vynikl jako učenec a spisovatel – v českých žácích
probouzel národní vědomí, v německých žácích uznání a úctu
k českým dějinám. Václav Royt zemřel v Brně 27. května 1907 a je
pochován v rodinném hrobě na Ústředním hřbitově města Brna.

Měsíc – Na večerní obloze v pátek nebo sobotu 2., 3., 9., 10.,16.
a 17. září.
Planety – Na večerní zářijové obloze Mars s Uranem pozdě
v noci, Jupiter s Neptunem po celou noc, Saturn na večerní obloze, Venuše na ranní obloze.
Ostatní objekty – Galaxie, kulové hvězdokupy, mlhoviny otevřené hvězdokupy a další.
Úkaz – Ve středu 14. září ve 23 hod. nastane konjunkce Měsíce
s Uranem. Dojde k zákrytu planety Měsícem. Úkaz bude pozorovatelný v celém svém průběhu. Hvězdárna bude otevřena veřejnosti
od 22 hod.
Pro organizované návštěvy je možné dohodnout jiný den než
pravidelný pátek nebo sobotu na telefonu 777 285 444.
František Lomoz

MĚSTO SEDLČANY INFORMUJE
– KLUB DŮCHODCŮ SEDLČANY
Město Sedlčany, jako dlouholetý zřizovatel a podporovatel Klubu
důchodců, aktivit spoluobčanů seniorského věku, informuje, že se nepodařilo znovuobnovit činnost, přerušenou epidemiologickými opatřeními v období let 2020-2021.
Nebyl nalezen občan města Sedlčany, který by se aktuálně ujal vedení Klubu, byl ochoten převzít zodpovědnost za historicky zavedený
systém práce, případně pomohl nastavit systém práce nově.
Individuální jednání s vytipovanými osobami, veřejná výzva i šíření
informace prostřednictvím sociálních sítí nemá pozitivní výsledek.
Vedení města Sedlčany proto uvážilo považovat činnost Klubu důchodců Sedlčany za přerušenou, a to na dobu neurčitou.
Objeví-li se v průběhu času osoba nebo skupina aktivních osob,
které budou deklarovat zájem činnost znovunastavit, lze vstoupit
s vedením města do kontaktu, jednat o opětovném nastavení principů
spolupráce, materiální a finanční podpoře a dalším potřebném.
Zájemci o účast na akcích budou včas vyrozuměni.
Vedení města Sedlčany

SPORT

INFORMACE ZE SPORTOVIŠŤ
Fotbalisté TJ Tatran Sedlčany již tradičně začali novou soutěžní sezónu doma
až druhým zápasem a to o Sedlčanské
pouti. Aktuální informace o výsledcích
a rozlosování naleznete na webu: www.
fotbal.tatransedlcany.cz.
O Sedlčanské pouti to také pěkně žilo
ve sportovním a volnočasovém areálu
v Luční ulici. Proběhlo tady finále hasičské soutěže Brdská liga a několik kulturních doprovodných akcí.
Atletická dráha na stadionu Taverny
žila celé léto. Mimo individuální aktivity
zde proběhly dva příměstské atletické
tábory. Stejně tak bylo v provozu multifunkční hřiště a skatepark. Na travnatých
hřištích a na hřišti s umělou trávou se
konal příměstský tábor fotbalistů. A fotbalisté se už také od poloviny července
připravovali na soutěžní sezónu.
Zimní stadion otevřel ledovou plochu
24. srpna. Do konce týdne se zde koná
soustředění ženského hokejového klubu HC Kobra Praha, týmu „Huróni“
z neregistrované ligy, hokejového oddílu

TJ Tatran Sedlčany a dalších jednotlivých
zájemců.
Soutěž O Pohár starosty města začíná
slavnostním vhozením úvodní buly místostarostou města Mgr. Zdeňkem Šimečkem v sobotu 3. září ve 14 hodin v utkání
mezi Starou gardou Štětkovice a Čerty
Křepenice.
Veřejné bruslení startuje již 28. srpna
ve 14 hodin a jako první v sezóně bude
zdarma. V září bude pokračovat každou
středou a každou další nedělí.
Více informací na webu zimního stadionu www.stadionsedlcany.eu.
Sauna otevře svůj sezónní provoz nejpozději 29. září.
Nelze se nezmínit o předpokládaných důsledcích zdražování energií na
provoz jednotlivých sportovišť. Předpokládané náklady na energie potřebné k chlazení ledové plochy, vytápění,
ohřev vody a osvětlení budou v příštím roce tak vysoké, že to nemohou
pokrýt výnosy ze vstupného ani příspěvek od města. Ještě v tomto roce

nepředpokládáme omezení provozů,
ale již jsme byli nuceni zdražit některé ceníky. Budeme se muset všichni sportovci
přizpůsobit tomu, že osvětlení sportovišť,
teplo v šatnách a teplá voda ve sprchách
bude luxus, který když budeme chtít, tak
si na něj budeme muset připlatit. Aktuální informace naleznete na webových
stránkách SAS: www.arealysedlcany.cz.
SAS

výstava

Zveme vás
na dny
otevřených
dveří
15. září (9:00 - 14:30)
10. listopadu (13:00 - 17:00)
19. ledna 2023 (8:00 - 16:00)
Obory studia:

Našlose Sešlose

vernisáž výstavy autorské tvorby k příležitosti 20. výročí založení Našlose
Váchův Špejchar Drážkov
17. 9. 2022 od 18:00
Vystavují: Šárka Bilinová, Václav Durďák, Lenka Feldsteinová,
David Heger, Eliška Hegerová, Jiří Mann, Tereza Pinkasová,
Diana Sayehová, Vendula Sosnovcová

63-41-M/02 obchodní akademie
79-41-K/41 Gymnázium - čtyřletý studijní obor
79-41-K/81 Gymnázium - osmiletý studijní obor
Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická
Sedlčany, Nádražní 90
+420 318 822 895
goasedlcany
goasedlcany.cz, goa@goasedlcany.cz

VOLBY 2022

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITESTVA
MĚSTA SEDLČANY
V souladu s Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 5. dubna 2022 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky,
do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního
města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí, publikovaným
ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb. dne 13. dubna 2022 a dále
v souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, oznamuji:
1. Volby do Zastupitelstva města Sedlčany se uskuteční:
• v pátek dne 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a
• v sobotu dne 24. září 2022 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb:
• Ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v administrativní
budově Městského úřadu Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32,
Sedlčany, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: ul. Církvičská, 28. října, Zahradní, Švermova, Havlíčkova,
Kapitána Jaroše, Šafaříkova, náměstí T. G. Masaryka, Novoměstské
náměstí, Kňovická;
• Ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově Městského muzea Sedlčany, Tyršova č. p. 136, pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Za Nemocnicí, Sukovo
náměstí, Novoměstská, Příční, Žižkova, Jateční, Lidická, Husova,
Kodicillova, Nademlýnská, U Roudného, Hasičská, Ořechová, Jasanová;
• Ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v budově Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech, klubovna č. 29, Havlíčkova
č. p. 514, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: ul. Na Stínadlech, Na Severním sídlišti, Pod Hřbitovem,
U Kulturního domu, U Školky, U Háječku, Profesora Plavce pouze
č. p. 1273, Amerických letců, Balabánova, Manželů Rebcových,
Pešatova, graficky vymezená část ulice Příčovská;
• Ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v budově Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech, “Červený salonek”, Havlíčkova č. p. 514, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: ul. Na Potůčku, Na Severním sídlišti I., II., III., Profesora
Plavce, graficky vymezená část ulice Příčovská;
• Ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v budově Domova Sedlčany (bývalý Domov pro seniory), U Kulturního domu
č. p. 746, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: pro voliče z Domova Sedlčany;
• Ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost v budově Domova mládeže při Středním odborném učilišti Sedlčany, Petra Bezruče č. p. 1305, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Petra Bezruče, Pod Pilami, Pod Cihelným vrchem,
Dělnická, Olbrachtova, Seifertova, Podélná, Příkrá, Víta Nejedlého,
Sokolovská, Západní, Jižní Svah, Ke Hvězdárně;
• Ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost v budově 1. základní školy Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68, pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Sedlecká, K Cihelně, Děkana Bučila, Baxova, Pod Potoky, Růžová, Karla Hynka
Máchy, Sadová, Primáře Kareše, Tyršova, část Nádražní (č. p. 84,
č. p. 85, č. p. 86, č. p. 91, č. p. 92, č. p. 94, č. p. 95, č. p. 98,
č. p. 106, č. p. 108, č. p. 110, č. p. 113 a č. p. 295), Komenského
náměstí, Podsadová, Luční, Obchodní, Votická, Příbramská;

• Ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost v administrativní
budově Městského úřadu Sedlčany, Nádražní č. p. 336, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Nad
Přehradou, Pod Strojírnami, Etropolská, Konečná, Na Vyhlídce,
Na Skalách, Na Červeném Hrádku, Průběžná, Potoční, Lhotecká,
Strojírenská, Vítěžská, Zberazská, Vítěž, část Nádražní (č. p. 101,
č. p. 377 č. p. 902, č. p. 903, č. p. 904, č. p. 906, č. p. 908,
č. p. 912, č. p. 914, č. p. 915, č. p. 917, č. p. 918, č. p. 919, č. p. 920,
č. p. 921, č. p. 924, č. p. 925, č. p. 929), Na Morávce, Pod Lesíkem,
Hermovo pole;
• Ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost v budově pohostinství (RD s pohostinstvím) v Solopyskách č. p. 28, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Sedlčany, místní
část (osada) Solopysky;
• Ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost v budově hasičské zbrojnice Třebnice č. p. 59 pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu: Sedlčany, místní část (osada) Třebnice a Štileček;
• Ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost v budově MěÚ
Sedlčany v Libíni č. p. 6, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Sedlčany, místní část (osada) Libíň, Doubravice, Ústupenice;
• Ve volebním okrsku č. 12 je volební místnost v budově MěÚ
Sedlčany v Sestrouni č. p. 10, pro voliče, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Sedlčany, místní část (osada) Sestrouň, Zberaz,
Hradišťko;
• Ve volebním okrsku č. 13 je volební místnost v budově MěÚ
Sedlčany v Oříkově č. p. 37, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Sedlčany, místní část (osada) Oříkov.
3. Prokázání totožnosti:
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství
státu, jehož občané jsou oprávnění volit na území České republiky
(totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem
o povolení k pobytu).
4. Distribuce hlasovacích lístků:
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební
komise vydá nové hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.
5. Hlasování mimo volební místnost:
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad (Městský úřad Sedlčany: paní Monika Peštová, e-mail: pestova@mesto-sedlcany.cz a paní Dana Čížková,
e-mail: cizkova@mesto-sedlcany.cz) a v den hlasování okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
volební komise zřízena.
Ing. Miroslav Hölzel, v. r.
starosta města Sedlčany
Za obsah materiálů pro zveřejnění propagace jednotlivých
volebních stran odpovídají zmocněnci příslušných stran. Zveřejnění je bez zásahu Redakční rady měsíčního zpravodaje
Radnice a dle pořadí vylosovaného pověřeným úřadem.

VOLBY 2022

Kandidáti ODS do Zastupitelstva města Sedlčany
Vážení spoluobčané,
zveme vás k volbám do zastupitelstva města, které se konají 23. a 24. září 2022.

Mezi naše priority patří:
• investice vedoucí k provozním a energetickým úsporám
• zvyšování kvality života ve městě i v osadách
• vstřícné město pro všechny podporující školství, kulturu, sport, spolkové aktivity, cestovní ruch a dobré nápady
• kvalitní městská a příměstská zeleň
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CHCEME MĚSTO PŘÍVĚTIVÉ A VSTŘÍCNÉ PRO OBČANY,
OBČANÉ TVOŘÍ OBEC!
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VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL

pro volební období 2022 – 2026
Vážení občané města Sedlčany a okolí,
Kandidá� KDU – ČSL jsou na kandidátkách pro volby do zastupitelstva pravidelně ve všech volbách,
které proběhly od roku 1990. Na naší kandidátní
lis�ně jsou lidé širokého věkového spektra od mladých až po důchodce a současně lidé různých
profesí - pracovníci z ekonomické oblas�, lidé
v řídících a manažerských funkcích, řidiči, pracovníci ze zdravotnictví, ze sportovní oblas�, živnostníci i důchodci – a � všichni mohou tedy přispět
svými zkušenostmi k rozvoji našeho krásného
a poklidného města.
Programy kandidujících stran se v mnoha
oblastech shodují. Současná doba je velice složitá,
ekonomicky i bezpečnostně nejistá, a proto je nutné vést město v následujícím období odpovědně,
bezpečně, hospodárně a citlivě tak, aby byly zachovány základní funkce města. To znamená
udržovat městský majetek, komunikace, údržbu
zeleně, služby a veškeré městské ins�tuce
v oblastech vzdělání, sportu i kultury v dobrém
stavu tak, aby občané co nejméně pocí�li dopady
do běžného každodenního života.
Celostátní i místní ekonomická situace není
nakloněna náročným inves�cím a v nejbližším
období bude vedení města stát hodně úsilí udržet
vše to, na co jsme zvyklí, v plné funkčnos�
a na dobré úrovni. Stručný přehled hlavních snah
a cílů KDU – ČSL předkládáme v následujícím
přehledu a považujeme za reálně dosažitelné
a nikoliv za pouhý předvolební slib.

NAŠI KANDIDÁTI
Ing. Mar n Severa, 59 let,
ředitel Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech
Karel Hončík, 54 let, řidič
Ing. Ladislav Jelen, 54 let, ekonom
Ing. Petr Houska, 42 let, konstruktér
Ing. Filip Hanzelka, 41 let, technik
Ing. Miroslav Pešek, 62 let, farmář
Eva Caltová, 52 let, ekonomka
Jana Mandovcová, 57 let, OSVČ
Miroslav Šimek, 42 let, OSVČ
Radek Hejhal, 48 let, údržbář
Pavel Vohnout, 40 let, telefonní operátor
Marie Chlumecká, 62 let, důchodce
Dana Hejhalová, 44 let, PSS
Karel Mrázek, 76 let, důchodce
Milan Stašák, 29 let, řidič
Hynek Chlumecký, 34 let, plavčík - sauner
Hana Pánková, 61 let, důchodce
Petr Macháček, 41 let, automechanik
Pavel Šimek, 57 let, zámečník
Miloslava Vondrušková, 77 let, důchodce
Josef Kopka, 77 let, důchodce

MĚSTO POZORNÉ K VAŠÍ RODINĚ
RODINA V BEZPEČÍ
Udržení ak�vní pro�drogové prevence a osvětové činnos�, kontrola prodeje alkoholu
a cigaret nezle�lým
Zvýšení ak�vity městské i státní policie, širší využi� stávajícího kamerového systému,
posílení činnos� o víkendech, zvýšený dohled na průběh nočních akcí a dodržování
nočního klidu
Zajištění základní zdravotní péče – posílení zejména v činnos� obvodních, dětských
a zubních lékařů a dále i zachovat dostupnou odbornou péči a v případě potřeby zajis�t
opera�vně péči /např. očkovací centrum apod./
Zvýšení dopravní bezpečnos� pro vozidla i pěší v oblas� zejména náměs� a jeho okolí
RODINA A VOLNÝ ČAS
Zajištění údržby a rozšíření hřišť pro dě� a neregistrované sportovce
Údržba zelených ploch ve městě - vybudování laviček na trasách frekventovaných
zejména seniory a maminkami s dětmi
Rozvoj kulturního, sportovní a společenského života města
PODPORA SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
Větší podpora zájmových sdružení - turis�cké, sportovní a skautské oddíly, hasiči,
modeláři, kulturní a umělecké zájmové ak�vity, ﬁlmový klub, divadelní, výtvarná
a hudební sdružení, chovatelé, včelaři, rybáři, činnost Veterán klubu atd.
Podpora ochrany přírody
SENIOŘI
Budování bezbariérových přístupů a výtahů ve veřejných prostorách
Podpora ak�vit seniorů - universita 3. věku, tělesně pos�žení, diabe�ci
Kulturní pořady pro seniory s dotovaným vstupným či bez vstupného
Obnova činnos� klubu důchodců a zajištění vhodné péče o seniory – podpora
pečovatelské služby, podpora domácí péče a činnos� �ospice
BYDLENÍ
Podpora výstavby tzv. startovacích bytů a dostupného bydlení – udržení provozu ubytovny
Vybudování nových parkovacích míst
Udržení kvalitního úklidu ve městě, op�malizace odpadového hospodářství a likvidace
odpadů ve městě
Zavedení tzv. „zrychlených autobusových spojů“ ráno a večer do Prahy a zpět
Zajištění dostatku pozemků pro bytovou výstavbu
Podpora podnikatelských ak�vit s pozi�vním dopadem na kvalitu života ve městě
a zaměstnanost občanů

ROZVOJ MĚSTA S VYUŽITÍM DOTACÍ A FONDŮ
Vybudování silničního obchvatu města s cílem omezit provoz ve městě
Budování nových „turis�ckých zajímavos�� a rozhledny na hvězdárně za účelem oživení
turis�ckého ruchu a podnikatelských ak�vit
Obnova a výstavba infrastruktury a místních i účelových obslužných komunikací a zařízení
Odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží, podpora podnikání
Podpora ochrany životního prostředí a eliminace škodlivých vlivů

JAK PRAKTICKY PROVÉST VOLBU PRO TENTO PROGRAM?
Označte křížkem (jako ve sportce) čtvereček u KDU-ČSL, jako celé volební strany. A nebo v případě,
že chcete volit i kandidáty z jiných stran, označte křížkem rámečky u těchto kandidátů a dále zakřížkujte
čtvereček u KDU-ČSL jako volební strany. Přednostně dostanou hlasy kandidá� z ostatních stran
a pro náš volební program připadne zbytek Vašich hlasů.

ABYCHOM MOHLI NÁŠ VOLEBNÍ PROGRAM REALIZOVAT, NEOBEJDEME SE BEZ VAŠÍ SPOLUPRÁCE.
POKUD JSME VÁS ZAUJALI A DÁTE NÁM DŮVĚRU – DĚKUJEME ZA VAŠE HLASY.

PREVENCE V NAŠEM MĚSTĚ
Manažerka prevence kriminality a protidrogové prevence
města Sedlčany zpracovala na začátku roku Program prevence pro rok 2022, který obsahuje i několik veřejných akcí preventivního charakteru. Některé byly realizovány během první poloviny tohoto roku. S ohledem na pozitivní ohlasy návštěvníků
i odborné veřejnosti je považujeme za úspěšné a už nyní se na příští
rok připravuje jejich pokračování.
V první části roku se dívky a ženy mohly účastnit bezplatného kurzu sebeobrany pod záštitou příbramského klubu Pankration Gym. Kurz se konal v měsíci březnu v prostorách sportovního areálu Sokolovna pod vedením zkušeného lektora a figuranta.
V úvodu lektor seznámil účastnice kurzu s pojmem sebeobrana
a s jeho profesionálními zkušenostmi k využití těchto dovedností nejen ze své profese. Následovala rozcvička pro důkladné protažení svalů a zahřátí. Postupně začal trénink základních úderů
a kopů. Na řadu přišly různé modelové situace, se kterými se
ženy mohou v běžném životě setkat. Ve dvojicích probíhala opakovaná simulace jednotlivých napadení a jejich odrážení. Lektor
ke konci hodiny předvedl předměty, které lze při sebeobraně využít. Doporučil ty, které jsou opravdu účinné a snadno použitelné.
Na závěr proběhla diskuze o nebezpečných situacích, do kterých
se mohou ženy dostat, odborně byly poučeny, jak se učit a být ostražité a jak nebezpečným situacím předcházet. Kurz měl u dívek
i žen veliký úspěch, a proto jsme se rozhodli uspořádat kurz ještě i na
podzim tohoto roku.
Dlouhé přípravy předcházely další akci, kterou byl festival volnočasových aktivit „Volnočasuj 2022“. Festival uspořádala manažerka prevence kriminality ve spolupráce s Ing. Kristýnou Faktorovou
z Aerobik studia Dvojka. Důležitou součástí festivalu byly organizace, spolky a kluby, které se zabývají různorodými volnočasovými aktivitami na Sedlčansku. Patří jim veliké poděkování za aktivní účast
a spolupráci při akci. Každý tento spolek měl připraveno své stanoviště s nabízenou aktivitou, na kterou se zaměřuje a návštěvníci, děti
i dospělí, si danou činnost mohli vyzkoušet. Dokonce celý festival

byl pojat jako hra, při které účastníci sbírali na hrací kartu razítka za
splnění úkolů na jednotlivých stanovištích, přičemž na konci je čekala nejen sladká odměna. Celý festival byl doprovázen exhibicemi
jednotlivých aktivit, které uváděl a vtipně komentoval moderátor
David Krůta. Součástí festivalu byl 1. ročník Sedlčanské voříškiády,
který uspořádala Základní kynologická organizace Sedlčany. Jako
hosté festivalu své umění návštěvníkům předvedli kluci z nejlepšího
adrenalinového týmu zabil.cz (zabíjíme nudu, a to sportem už přes
10 let), kteří se věnují sportům, jako je streetwork a parkour. Účastníkům radili, jak bezpečně provádět tyto sportovní aktivity anebo
jak s nimi začít. Festival se povedl a účast návštěvníků byla vysoká.
Naše poděkování patří i dobrovolníkům, kteří nám pomáhali s organizací a bez kterých by tento den neproběhl tak hladce.
Po akci „Volnočasuj 2022“, která proběhla na začátku května, následovala akce s názvem „Bezpečný den s IZS a dalšími bezpečnostními složkami“. Akce byla uspořádána Českým Červeným křížem za spolupráce
a podpory města Sedlčany, konkrétně s manažerkou prevence kriminality na začátku června. I příprava této akce byla náročná, ale
za pomoci všech zúčastněných se den také vydařil. Zajímavým
zpestřením celého dne byly ukázky realizované příslušníky Věznice Příbram, kdy jsme mohli vidět zásahovou jednotku s psovody
v akci. Součástí „Bezpečného dne“ byla pohádková stezka, kde se
děti zábavnou formou učily první pomoc při ošetřování nejčastějších úrazů. Po úspěšném absolvování stezky potom čekala na děti
malá sladkost. Bezpečný den byl doprovázen pestrým programem
a možností vyhrát zajímavé ceny v tombole.
Ludmila Farová
manažerka prevence kriminality a protidrogové prevence
INZERCE

