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V sobotu 3. září dopoledne se za účasti zástupců města Sedlčany na vrchu Šiberný u Libíně konal vzpomínkový akt u příležitosti 
100. výročí příjezdu prezidenta T. G. Masaryka na vojenské manévry československé armády. Prvního vojenského cvičení,
které probíhalo na konci léta roku 1922 na rozsáhlém území jižně od Prahy, se zúčastnilo 18 000 vojáků. Cvičení mělo za úkol
prezentovat bojeschopnost československé armády v počátcích budování Československé republiky.



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

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

Vyřizuje:
Městský úřad Sedlčany,  
tel.: 734 259 387, 318 821 158,  
bucinska@mesto-sedlcany.cz
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Dne 9. března 2022 usnesením zn. RM 
82-1390/2018-2022 Rada města Sedlčany vzala na 
vědomí základní a inspirativní dokument ve věci „Sni-
žování energetické náročnosti a uhlíkové stopy v pro-
středí města Sedlčany“, který vypracoval a na jednání Rady města Sedlčany okomen-
toval autor publikace, externí spolupracovník města, pan Václav Pištěk.

Vydáním stejnojmenné publikace a pracovní schůzkou zástupců všech subjektů zří-
zených nebo založených městem spolu s vedením města byla dovršena první, více 
jak roční etapa sběru informací, jejich vyhodnocování spolu s přípravou opatření 
i projektových ideí a záměrů aplikovatelných v objektech a provozech všech měst-
ských subjektů. Odpovědnost za sestavení dílčích opatření a jejich aplikaci přijali ředi-
telé příspěvkových organizací a jednatelé v případě obchodních společností.

S ohledem na nepříznivý vývoj cen takových komodit jako je zejména plyn, pohon-
né hmoty a elektrická energie, kde je město Sedlčany včetně všech jeho subjektů 
konečným spotřebitelem, byl základní materiál obsahově rozčleněn a věcně rozpra-
cován na opatření a projektové záměry dosažitelné svými účinky úspor prakticky oka-
mžitě, dále těch, dosažitelných ve střednědobém výhledu, případně dlouhodoběji 
s podporou strukturovaných investičních záměrů a čerpání dotačních titulů.

Na úrovni Městského úřadu Sedlčany, dále pak ředitelů škol a školských zařízení 
a dalších příspěvkových organizací v oblasti kultury a sportu, jsou kontinuálně přijí-
mána opatření na snížení provozních nákladů s akcentem zejména na spotřebu elek-
trické energie, vody a tepla.

Rozpracován je rozsáhlý projekt ohledně úspor spotřeby elektrické energie na veřej-
ném osvětlení, na jehož realizaci město požádalo o dotaci z Národního plánu obnovy 
a jehož garantem jsou Sedlčanské technické služby, s. r. o. Prakticky ve všech oblastech 
společných zařízení jsou vybírána taková zařízení a technologie, která nesou nejnižší 
možnou uhlíkovou stopu a spotřebu tak, aby byla zachována jejich použitelnost.     

Specifické funkce, myšleno nejen v pozici spotřebitele, ale zároveň výrobce, plní 
Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., která je provozovatelem tepelného hospodář-
ství města Sedlčany. Veškeré provozované zdroje (celkem 11 kotelen) využívají jako 
primární palivo zemní plyn. V letech 2018 a 2019 byly uvedeny do provozu dvě ko-
generační jednotky, tedy zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, která 
v té době významně snížila cenu tepla pro konečného odběratele. Primárním palivem 
těchto jednotek je také zemní plyn. Obě jednotky jsou svým provozem maximálně 
využity. S přihlédnutím na současnou situaci na trhu s elektřinou a zemním plynem 
jsou řešeny možnosti či alternativy dalších zdrojů pro jednotlivé provozy (kotelny). 
Poptávány jsou možnosti spalování lehkých topných olejů, či umístění průmyslových 
tepelných čerpadel na centrální zdroje, popřípadě umístění fotovoltaiky na střechy 
objektů. Veškerá případná řešení jsou vzhledem k projekční a realizační práci spíše 
dlouhodobá. Z krátkodobého hlediska je možné s přihlédnutím na spotřebu tepla 
a hospodaření s ním provést opatření, jako jsou odvzdušnění topného systému, na-
stavení časových intervalů provozu budovy na hlavním přívodu, tzv. patě vytápěného 
objektu, společně s potřebou tepla podle využití prostor a provozu (topná křivka). 
Do jednotlivých vytápěných místností je potřebné postupně namontovat na radiátory 
termostatické hlavice, aby nedocházelo ke zbytečnému přetápění objektu, přičemž 
by byly dodrženy hygienické normy a zachován základní uživatelský komfort. Obdob-
ně lze také hovořit o přípravě a spotřebě do objektů dodávané teplé užitkové vody. 
Společným cílem všech by mělo být snížení spotřeby primárních energií v této neleh-
ké době, a tak svým dílem přispět k udržitelnosti a rozvoji všech úkolů, které město 
plní a služeb, které veřejnosti nabízí.

Uzávěrka příštího čísla je v pátek 7.10.2022
Ing. Miroslav Hölzel 
starosta města

SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ 
NÁROČNOSTI
A UHLÍKOVÉ STOPY
V PROSTŘEDÍ
MĚSTA SEDLČANY 



USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 92/2018-2022 ZE DNE 24. SRPNA 2022

Rada města Sedlčany na tomto zasedání při-
jala soubor celkem 23 specifických usnesení, 
a to v následném členění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jed-
nání Rady města Sedlčany ze dne 27. čer-
vence 2022 (RM č. 91/2018-2022) a dopl-
ňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 
92-1613/2018-2022);
▪ Oznámení o rozhodnutí ředitelky Školní 
jídelny 1. Základní školy Sedlčany, se síd-
lem Sedlčany, Komenského č. p. 69, 264 01 
Sedlčany; IČ 70999104, vydané Mgr. Jaro-
slavou Mrázkovou, ředitelkou příspěvkové 
organizace, ve věci stanovení výše úhrady 
za stravování (obědy) s účinností od 1. září 
2022 (kategorie strávníků v rozmezí 7 – 10 
let bude hradit za jeden oběd 32,00 Kč; ka-
tegorie strávníků v rozmezí 11 – 14 let bude 
hradit za jeden oběd 34,00 Kč; kategorie 
strávníků nad 15 let bude hradit za jeden 
oběd 36,00 Kč); (RM 92-1626/2018-2022);
▪ Oznámení o rozhodnutí ředitelky Školní 
jídelny 2. Základní školy Sedlčany, se sídlem 
Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany; 
IČ 70999112, vydané paní Zdeňkou Malíč-
kovou, ředitelkou příspěvkové organizace, 
ve věci stanovení výše úhrady za stravování 
(obědy) s účinností od 1. září 2022 (katego-
rie strávníků v rozmezí 7 – 10 let bude hradit 
za jeden oběd 32,00 Kč; kategorie strávníků 
v rozmezí 11 – 14 let bude hradit za jeden 
oběd 34,00 Kč; kategorie strávníků nad 
15 let bude hradit za jeden oběd 36,00 Kč); 
(RM 92-1627/2018-2022);
▪ informaci ve věci rozhodnutí o vyhovění 
žádosti, která byla podána městem Sedlča-
ny a informaci o schválení přidělení dotace 
poskytovatelem, tj. Ministerstvem životního 
prostředí ČR, na projekt pod názvem „Roz-
šíření varovného a informačního systému 
města Sedlčany“ (v souboru výroků usnese-
ní RM 92-1630/2018-2022);
▪ výsledky veřejnosprávní kontroly prove-
dené podle Kontrolního řádu města Sedlča-
ny, uvedené v Souhrnné zprávě o provedené 
veřejnosprávní kontrole příspěvkových or-
ganizací města Sedlčany nad hospodařením 
roku 2021 (RM 92-1631/2018-2022).
Rada města Sedlčany stanovila: 
▪ termín pro svolání 21. veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Sedlčany pro volební ob-
dobí 2018 – 2022 na pondělí dne 5. září 2022 
v čase od 17:00 hod. Veřejné zasedání Zastu-
pitelstva města Sedlčany se uskuteční v ob-

jektu Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany 
(Společenský sál); (RM 92-1614/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitel-
stvu města Sedlčany schválit: 
▪ a projednat navržený Program jednání 
21. veřejného zasedání Zastupitelstva měs-
ta Sedlčany pro toto volební období (2018 
– 2022), které se bude konat v pondělí dne 
5. září 2022 v čase od 17:00 hod. ve Spole-
čenském sále Kulturního domu Josefa Suka 
Sedlčany (RM 92-1615/2018-2022);
▪ přímý prodej pozemku parc. č. 3012/14, 
druhem pozemku ostatní plocha, způso-
bem využití jiná plocha, o výměře 1 544 m2, 
v k. ú. a obci Sedlčany, který je ve vlastnictví 
města Sedlčany, a to společnosti PTÁČEK – sprá-
va, a. s., se sídlem Houškova 1198/4, Komín, 
624 00 Brno, za jednotkovou cenu 450,00 Kč/m2, 
tj. za celkovou kupní cenu 694.800,00 Kč, 
kterou nabídla společnost PTÁČEK – správa, 
a. s. Tato cena je shodná se znaleckým posud-
kem č. 4796-71/2022 ze dne 8. srpna 2022, 
který vyhotovil na základě zadání města Sedl-
čany znalec v oboru ekonomika, ceny nemo-
vitostí (RM 92-1618/2018-2022);
▪ schválit přímý prodej pozemku parc. č. 
745/8, druhem pozemku ostatní plocha, způ-
sobem využití ostatní komunikace, o výměře 
19 m2, který byl oddělen z původního pozem-
ku parc. č. 745/1, druhem pozemku ostatní 
plocha, způsobem využití ostatní komunika-
ce, vše v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany (vizte 
geometrický plán č. 342-120/2022), který je 
ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadateli 
(FO), trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou 
cenu 75,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 
ve výši 1.425,00 Kč (RM 92-1619/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohody o umís-
tění stavby č. IV-12-6030843/VB/01“, mezi 
společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 
405 02 Děčín, zastoupené na základě plné 
moci společností ENERGON Dobříš, s. r. o., 
se sídlem Dobříš, Průmyslová č. p. 1665, 
263 01 Dobříš, jako budoucím oprávněným 
a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, 
jejímž předmětem je zřízení věcného břeme-
ne na pozemcích ve vlastnictví města Sedl-
čany, parc. č. 1873, parc. č. 1862/1 a parc. č. 
2485/1, vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to za 
účelem zřízení, provozování, údržby a oprav 
zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového 
vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje za jed-

norázovou náhradu ve výši 6.600,00 Kč, bez 
DPH (RM 92-1616/2018-2022);
▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohody o umís-
tění stavby č. IV-12-6030843/VB/02D“,  mezi 
společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 
405 02 Děčín, jako budoucím oprávněným 
a městem Sedlčany, jako budoucím povin-
ným, jejímž předmětem je zřízení věcného 
břemene na pozemku v podílovém spo-
luvlastnictví města Sedlčany, id. ¼ vzhledem 
k celku, parc. č. 1862/4 v k. ú. a obci Sedlčany, 
a to za účelem zřízení, provozování, údržby 
a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabe-
lového vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje 
za jednorázovou náhradu ve výši 500,00 Kč, 
bez DPH (RM 92-1617/2018-2022);
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného bře-
mene služebnosti č. IV-12-6027188/1, Solo-
pysky, kNN pro p. č. 273/7“,  mezi společností 
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín 
IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
zastoupené na základě plné moci společnos-
tí Elmoz Czech, s. r. o., se sídlem Benešov, 
Černoleská č. p. 2326, 256 01 Benešov, jako 
budoucím oprávněným a městem Sedlčany, 
jako budoucím povinným, jejímž předmětem 
je zřízení věcného břemene na pozemcích ve 
vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 144/1 
a parc. č. 409/1, vše v k. ú. Solopysky u Třeb-
nic, obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, 
provozování, údržby a oprav zařízení distri-
buční soustavy, tj. kabelového vedení NN 
a zemnícího pásku. Věcné břemeno se zřizuje 
za jednorázovou náhradu ve výši 8.700,00 Kč 
s DPH (RM 92-1620/2018-2022);
▪ administrativní postup ve věci záměru 
přímého prodeje do vlastnictví žadatele 
(FO) části pozemku parc. č. 305/5, druhem 
pozemku orná půda, způsobem ochrany 
ZPF, v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany. Požado-
vaná výměra zájmové části pozemku je cca 
1 500 m2 (v souboru výroků usnesení RM 92-
1622/2018-2022);
▪ administrativní postup ve věci záměru pří-
mého prodeje do vlastnictví žadatele (FO) vy-
specifikovaných částí pozemků parc. č. 299/4 
a parc. č. 311, oba druhem pozemku trvalý 
travní porost, způsobem ochrany ZPF, vše 
v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany. Požadovaná vý-
měra zájmových částí pozemků je v součtu 
obou částí jako funkčního celku cca 660 m2 
(v souboru výroků usnesení RM 92-
1623/2018-2022);
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▪ uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování 
v Bytovém domě Sedlčany, na adrese Sedl-
čany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany 
(ubyt. jednotka č. 9/III. patro), a to s žadatel-
kou, na dobu určitou, tj. od 1. září do 31. pro-
since 2022 (RM 92-1624/2018-2022);
▪ prodloužení Smlouvy o poskytnutí uby-
tování v Bytovém domě Sedlčany, na adre-
se Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 
Sedlčany (ubyt. jednotka č. 9/I. patro), a to 
se stávajícím smluvním uživatelem, trvale 
bytem tamtéž (změna smlouvy schválena Ra-
dou města Sedlčany dne 1. června t. r.), na 
dobu určitou, tj. do 31. prosince 2022 (RM 
92-1625/2018-2022); 
▪ a to za navržených smluvních podmínek, 
předložený návrh Smlouvy o krátkodobém 
pronájmu nebytových prostor v objektu 
Městského muzea Sedlčany (pronajímatel 
IČ 70973431), na adrese Sedlčany, Tyršova 
č. p. 136, 264 01 Sedlčany, a to v souvislosti 
s konáním akce „Volby do zastupitelstev obcí 
2022 (Zastupitelstva města Sedlčany)“, kde 
bude zřízena volební místnost pro volební 
okrsek Sedlčany č. 2. Volby se budou konat 
v termínu dne 23. a 24. září 2022 (RM 92-
1632/2018-2022);
▪ a to za navržených smluvních podmínek, 
předložený návrh Smlouvy o krátkodobém 
pronájmu nebytových prostor umístěných 
v objektu Kulturního domu Josefa Suka Sedl-
čany (pronajímatel IČ 42728452), na adrese 
Sedlčany, Havlíčkova č. p. 514, 264 01 Sedl-
čany, ve kterém v souvislosti s konáním akce 
„Volby do zastupitelstev obcí 2022 (Zastupi-
telstva města Sedlčany)“, bude zřízena voleb-
ní místnost pro volební okrsek Sedlčany č. 3 
a č. 4. Volby se budou konat v termínu dne 
23. a 24. září 2022 (RM 92-1633/2018-2022); 
▪ a to za navržených smluvních podmínek 
předložený návrh Smlouvy o krátkodobém 
pronájmu nebytových prostor, v objektu re-
staurace „U Beranů“ (identifikace subjektu 
IČ 60188537), na adrese Sedlčany, osada So-
lopysky č. p. 28, 264 01 Sedlčany, ve kterém 
v souvislosti s konáním akce „Volby do za-
stupitelstev obcí 2022 (Zastupitelstva města 
Sedlčany)“, které se budou konat v termínu 
dne 23. a 24. září 2022, bude zřízena voleb-
ní místnost pro volební okrsek Sedlčany č. 9 
(RM 92-1634/2018-2022);
▪ uzavřít Dohodu o provádění služby su-
pervize s vybraným supervizorem, se sídlem 
Praha, za účelem podpory potřebného a oče-
kávaného výkonu a udržení úrovně lidských 
zdrojů s charakterem zajišťujícím zvláštní péči 

o vybranou množinu zaměstnanců v pracov-
ně právních vztazích, zařazených do Odboru 
sociálních věcí a Komise pro projednává-
ní přestupků, uzavíranou na dobu určitou 
do dne 31. prosince 2023 a za dalších pod-
mínek zapracovaných v uvedeném smluvním 
ujednání (RM 92-1635/2018-2022).
Rada města Sedlčany vydala souhlas:
▪ s umístěním dvou kusů reklamních zaříze-
ní (orientačních tabulí) společnosti Nábytek 
Kunc, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Strojírenská 
č. p. 859, 264 01 Sedlčany, a to v městské zá-
stavbě Sedlčany, na pozemku parc. č. 2485/1 
v k. ú. a obci Sedlčany, který je ve vlastnictví 
města Sedlčany, dále za předpokladu, že si ža-
datel zajistí souhlas dalších dotčených orgánů 
(ochranné pásmo silnice, popř. další zákonem 
chráněné zájmy); (v souboru výroků usnesení 
RM 92-1621/2018-2022);
▪přijetím dotace pro žadatele, příspěvkovou 
organizaci zřízenou městem Sedlčany, 2. zá-
kladní škola – Škola Propojení Sedlčany, se 
sídlem Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedl-
čany; IČ 48954004, poskytované na základě 
žádosti národní agenturou Dům zahraniční 
spolupráce, a to na podporu způsobilých 
nákladů na vzdělávací mobilitu jednotlivců 
v rámci programu Erasmus škole (grant Edu-
cation in Ireland and Czech Republic); (RM 
92-1628/2018-2022);
▪ s podáním žádosti o finanční podporu do 
operačního programu IROP pro nové pláno-
vací období v oblasti vzdělávání v rámci in-
vestičního záměru Strategického rámce MAP 
Sedlčansko, a to na akci pod pracovním ná-
zvem „Rekonstrukce půdy výtvarného atelié-
ru Základní umělecké školy Sedlčany, náměstí 
T. G. Masaryka č. p. 34“. Nositelem projek-
tového záměru je Základní umělecká škola 
Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 
428, 264 01 Sedlčany; IČ 61904287 (č. j.: MST 
17299/2022); (RM 92-1629/2018-2022);
▪ s realizací projektu pod názvem „Rozšíře-
ní varovného a informačního systému města 
Sedlčany“, resp. s dalšími administrativními 
kroky procesu, kterými je zejm. sestavení 
a doložení žádaných podkladů poskytovateli 
finanční podpory, výběr zhotovitele, zajištění 
řádné komunikace s administrátorem projek-
tu a poskytovatelem služeb a další, vše v sou-
ladu s organizačním schématem Městského 
úřadu Sedlčany (v souboru výroků usnesení 
RM 92-1630/2018-2022). 
Rada města Sedlčany uložila Městskému 
úřadu Sedlčany, Odboru majetku:
▪ záměr pronájmu části pozemku parc. č. 

2485/1 v k. ú. a obci Sedlčany řádně zveřej-
nit na úřední desce Městského úřadu Sedl-
čany a po uplynutí zákonné doby pro zve-
řejnění zpracovat a předložit k projednání 
Radě města Sedlčany za účelem konečného 
schválení a uzavření příslušného smluvního 
ujednání. (Vzhledem k žádanému umís-
tění jedné reklamní tabule na vetknutém 
nosníku do travnaté plochy u komunika-
ce vedoucí k areálu obchodní společnosti 
a druhé reklamní tabule na stávajícím slou-
pu veřejného osvětlení se po případném 
schválení předpokládá uzavření Smlouvy 
o nájmu části pozemku a Smlouvy o užívání 
stožáru); (v souboru výroků usnesení RM 
92-1621/2018-2022);
▪ nákladem žadatele zajistit a předložit 
potřebný geometrický plán, kterým bude 
požadovaná část pozemku parc. č. 305/5, 
druhem pozemku orná půda, způsobem 
ochrany ZPF, v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, 
oddělena a dále za účasti vlastníka pozem-
ku objednat, avšak nákladem žadatele, 
vyhotovení znaleckého posudku o ceně 
pozemku dle oceňovacího předpisu a ceně 
v místě a čase obvyklé. Následně v přípa-
dě trvajícího zájmu žadatele o přímý prodej 
záměr prodeje zveřejnit na úřední desce 
Městského úřadu Sedlčany a po uplynutí 
zákonem stanovené lhůty záměr opětovně 
předložit k projednání Radě města Sedlča-
ny, která případně přímý prodej nově zamě-
řeného pozemku doporučí Zastupitelstvu 
města Sedlčany ke schválení (v souboru 
výroků usnesení RM 92-1622/2018-2022);
▪ nákladem žadatele zajistit a předložit 
potřebný geometrický plán, kterým budou 
požadované části pozemků parc. č. 299/4 
a parc. č. 311, oba druhem pozemku trvalý 
travní porost, způsobem ochrany ZPF, vše 
v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, odděleny a dále 
za účasti vlastníka pozemku objednat, avšak 
nákladem žadatele, vyhotovení znaleckého 
posudku o ceně dle oceňovacího předpisu 
a ceně v místě a čase obvyklé. Následně 
v případě trvajícího zájmu žadatele o přímý 
prodej částí pozemků záměr prodeje zve-
řejnit na úřední desce Městského úřadu 
Sedlčany a po uplynutí zákonem stanovené 
lhůty záměr opětovně předložit k projed-
nání Radě města Sedlčany, která případně 
přímý prodej nově zaměřeného pozem-
ku (po sloučení obou částí na základě GP) 
doporučí Zastupitelstvu města Sedlčany ke 
schválení (v souboru výroků usnesení RM 
92-1623/2018-2022).
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Rada města Sedlčany na tomto zasedá-
ní přijala soubor celkem 14 specifických 
usnesení, a to v následném členění jed-
notlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jed-
nání Rady města Sedlčany ze dne 24. srpna 
2022 (RM č. 92/2018-2022) a doplňující 
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 93-
1636/2018-2022);
▪ zprávu Městského úřadu Sedlčany, Od-
boru investic, o plnění stavebních akcí, in-
vestičních záměrů a souvisejících rozpočto-
vaných akcí na období roku 2022, dále 
o stavu přípravy dalších záměrů a inves-
tičních akcí na následná rozpočtová obdo-
bí, zpracování projektových dokumentací 
a zprávu o přípravě zadávacích řízení ve-
dených za účelem výběru nejvýhodnějšího 
zhotovitele (RM 93-1637/2018-2022);
▪ zprávu o rozdělení a plnění úkolů vyplý-
vajících z přijatých usnesení a dalších pod-
nětů a ujednání zasedání Zastupitelstva 
města Sedlčany ze dne 5. září 2022 (ZM 

č. 21/2018-2022) a doplňující zprávu o pl-
nění dalších úkolů, kterými se nyní zabývá 
právní zástupce města Sedlčany (RM 93-
1649/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila: 
▪ aktualizaci a úplné znění dokumentu – 
Vnitřní předpis č. 2/2014 pro zadávání ve-
řejných zakázek malého rozsahu, v úplném 
(konsolidovaném) znění, kterým se upravu-
je postup zadávání veřejných zakázek ma-
lého rozsahu v rámci pravidel stanovených 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřej-
ných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Účinnost tohoto předpisu je stanovena na 
den 30. září 2022. Pro případné zadávání 
veřejných zakázek v době před účinností to-
hoto předpisu je postupováno podle před-
pisu platného do dne 29. září 2022 (RM 93-
1638/2018-2022);
▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohody 
o umístění stavby č. IV-12-6030332/VB/5“, 
mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., 
se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín, která je 
v této záležitosti na základě plné moci za-
stoupena společností Elmoz Czech, s. r. o., 
se sídlem Benešov, Černoleská č. p. 2326, 
256 01 Benešov, jako budoucím oprávně-
ným a městem Sedlčany, jako budoucím 
povinným, jejímž předmětem je zřízení věc-
ného břemene na pozemcích ve vlastnictví 
města Sedlčany, parc. č. 758/14, parc. č. 
758/4, parc. č. 758/10, parc. č. 758/2, parc. 
č. 758/3, parc. č. 758/9 a parc. č. 758/1, vše 
v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, a to za účelem 
zřízení, provozování, údržby a oprav zaříze-
ní distribuční soustavy, tj. kabelového vede-
ní NN 0,4 kV. Věcné břemeno se zřizuje za 
jednorázovou náhradu ve výši 16.800,00 Kč 
bez DPH (RM 93-1641/2018-2022);
▪ v souladu s kompetencemi založenými 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do-
kument „Vnitřní pravidla pro poskytování 
pečovatelské služby městem Sedlčany“. 
Vnitřní pravidla pro poskytování pečova-
telské služby městem Sedlčany budou apli-
kována v prostředí poskytovaných výkonů 
Pečovatelské služby Sedlčany, organizační 
složky města Sedlčany, se sídlem Sedlčany, 
Tyršova č. p. 160, 264 01 Sedlčany. Předpis 
nabývá účinnosti dne 15. září 2022 (RM 93-
1645/2018-2022);
▪ v souladu s kompetencemi založenými 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, „Pra-
vidla pro podávání a vyřizování stížností 
Pečovatelské služby Sedlčany“, organizační 
složky města Sedlčany, se sídlem Sedlčany, 
Tyršova č. p. 160, 264 01 Sedlčany. Předpis 
nabývá účinnosti dne 15. září 2022 (RM 93-
1646/2018-2022);
▪ vzorový dokument pod názvem „Do-
hoda o ukončení Smlouvy o poskytová-
ní pečovatelské služby“, který auditovala 
Mgr. Monika Drábková, právní zástupkyně 
města Sedlčany, a který bude s účinnos-
tí dne 15. září 2022 aplikován v prostředí 
subjektu Pečovatelská služba Sedlčany, or-
ganizační složka města Sedlčany, se sídlem 
Sedlčany, Tyršova č. p. 160, 264 01 Sedlčany 
(RM 93-1647/2018-2022);
▪ vzorovou „Výpověď ze Smlouvy o posky-
tování pečovatelské služby“, která byla uza-
vírána na výkony sjednaných služeb, podle 
ustanovení § 40 a § 91 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozděj-
ších předpisů, a to s využitím dříve sjedna-
ného ustanovení Smlouvy o poskytování 
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pečovatelské služby (ust. čl. VII, odst. 2, bod 
třetí). Právním garantem k uvedenému vzo-
rovému dokumentu je Mgr. Monika Dráb-
ková, právní zástupkyně města Sedlčany. 
Vzorový dokument bude aplikován s účin-
ností dne 15. září 2022 v prostředí subjektu 
Pečovatelská služba Sedlčany, organizační 
složka města Sedlčany, se sídlem Sedlčany, 
Tyršova č. p. 160, 264 01 Sedlčany (RM 93-
1648/2018-2022). 
Rada města Sedlčany uložila: 
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ma-
jetku, zveřejnit na úřední desce Městského 
úřadu Sedlčany záměr pronájmu nebyto-
vých prostor – prostory sloužící k podni-
kání (jedná se o adresný záměr na základě 
žádosti společnosti MEDITERRA-Sedlčany, 
s. r. o.), které jsou situovány v budově na 
adrese Sedlčany, Tyršova č. p. 159, 264 01 
Sedlčany (objekt bývalé Polikliniky Sedl-
čany; čekárna pro pacienty o výměře užit-
né plochy 9,10 m2). Po uplynutí zákonem 
stanovené lhůty pro zveřejnění by byl zá-
měr pronájmu postoupen k projednání 
v Radě města Sedlčany za účelem schválení 
uzavření příslušného smluvního ujednání, 
resp. Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu ne-
bytových prostor (v souboru výroků usne-
sení RM 93-1639/2018-2022);
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 
výstavby a územního plánování, rozeslat 

výsledky výběrového řízení zúčastněným 
zpracovatelům, dále zajistit další výkony 
administrace (spolu s úkoly evidenčními) 
spojené s dokončením procesu výběrové-
ho řízení vedeného za účelem vyhotovení 
dokumentace „Změna č. 2 Územního plánu 
města Sedlčany“, jako i prováděním kontro-
ly dodržování plnění smluvních podmínek 
ohledně vyhotovení uvedené dokumentace 
a plnění informační povinnosti k pověřené-
mu zastupiteli a orgánům města; (v souboru 
výroků usnesení RM 93-1642/2018-2022).
Rada města Sedlčany zamítla: 
▪ žádost společnosti Kubeš Projekt, 
s. r. o., se sídlem Blatná, Fügnerova č. p. 
490, 388 01 Blatná; IČ 01884565, kte-
rá požádala město Sedlčany o vyjádření 
k záměru stavby sítě FTTH – vysokorych-
lostního přenosu dat pro možnost při-
pojení privátního i podnikatelského sek-
toru ve městě Sedlčany, (název stavby: 
FIS_FTTH_¬CZ_3273_29109_20014_Sedl-
čany_A), neboť v současné době na území 
města Sedlčany probíhá stavba podzemní-
ho komunikačního vedení veřejné komuni-
kační sítě pod označením „FTTH Sedlčany“ 
(souhlas Rady města Sedlčany dne 27. květ-
na 2020, č. usnesení RM 40-712/2018-2022 
se záměrem na vybudování „Optické sítě 
Sedlčany“ společnosti Telco Infrastructure, 
s. r. o.); (RM 93-1640/2018-2022). 

Rada města Sedlčany akceptovala: 
▪ výsledky výběrového řízení, které bylo 
zadáno usnesením Rady města Sedlča-
ny zn.: RM 91-1608/2018-2022 ze dne 
27. července 2022, za účelem zajištění 
nejvýhodnějšího dodavatele na zpraco-
vání „Změny č. 2 Územního plánu města 
Sedlčany“ a provedeno v souladu s usta-
novením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsa-
hu, v úplném a účinném znění (v souboru 
výroků usnesení RM 93-1642/2018-2022);
▪ aktualizovanou nabídku spolupráce 
předloženou společností ACCON managers 
& partners, s. r. o., se sídlem Praha, Šme-
ralova 170/31, 170 00 Praha 7 – Bubeneč, 
a to na projekt pod názvem „Vybudování 
digitálního povodňového plánu, varovné-
ho a výstražného systému ochrany před 
povodněmi pro město Sedlčany“. Předmě-
tem nabídky je tzv. výkon dotačního ma-
nagementu a organizace veřejné zakázky, 
tj. především příprava podkladů pro vydá-
ní Rozhodnutí o poskytnutí dotace, žádost 
o platbu včetně Zprávy o realizaci, závěreč-
né vyhodnocení akce a vlastní organizace 
veřejné zakázky, vše za nabídnutou cenu 
100 000 Kč bez DPH (nabídka č. j.: MÚ-S/
ST/18401/2022); (v souboru výroků usne-
sení RM 93-1644/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla: 
▪ o výběru dodavatele veřejné zakázky 
pod názvem akce (vyhotovení dokumen-
tace) „Změna č. 2 Územního plánu města 
Sedlčany“, kterým je Ing. arch. Milan Sa-
laba, IČ 40663264, se sídlem Praha, Ště-
fánikova č. p. 52, 150 00 Praha 5, za cenu 
díla ve výši 330 000 Kč bez DPH (v sou-
boru výroků usnesení RM 93-1642/2018-
2022).
Rada města Sedlčany vydala souhlas: 
▪ a to v postavení zřizovatele příspěv-
kové organizace Základní umělecké ško-
ly Sedlčany, dále v souladu se zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, k rozhodnutí ředitelky subjektu 
s provedením rozpočtové úpravy a navr-
hovaným čerpáním finančních prostředků 
z Fondu rezerv příspěvkové organizace, 
a to pro potřebu časového překlenutí do-
časného nesouladu mezi výnosy a náklady, 
s využitím prostředků na realizaci projektu 
Šablony I-ZUŠ (v souboru výroků usnesení 
RM 93-1643/2018-2022).
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Zastupitelé města Sedlčany přijali sou-
bor celkem 11 usnesení, resp. specific-
kých souborů rozhodnutí, a to v násled-
ném členění:
Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo 
na vědomí:
▪ zprávu o kontrole plnění usnesení 
z 20. zasedání Zastupitelstva města Sedl-
čany, které se konalo dne 6. června 2022, 
předloženou a okomentovanou panem 
Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou 
města Sedlčany, s aktuálními údaji plně-
ní, a to v plném rozsahu, bez připomínek 
(usnesení 320/2018-2022);
▪  zprávu předloženou panem Mgr. Zdeň-
kem Šimečkem, místostarostou města 
Sedlčany, o jednání a činnosti Rady města 
Sedlčany za uplynulé období v intervalu 
dní 7. června až 5. září 2022, ve kterém 
se v termínu, a to dne 15. června, 
29. června, 27. července a 24. srpna 2022, 
konala řádná zasedání tohoto orgánu měs-
ta Sedlčany (usnesení 322/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo:
▪ panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, starosto-
vi města Sedlčany, a to na základě jeho 
vlastního návrhu (s podpůrným využitím 
ustanovení § 105 odst. 1 ve vztahu k § 84 
odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb.), odložit vý-
kon usnesení Rady města Sedlčany zn. RM 
91-1594/2018-2022 ze dne 27. červen-
ce 2022, kterým byla schválena Smlouva 
o výpůjčce vyspecifikované části pozemku 
parc. č. 394/1 o výměře 3 000 m2 v k. ú. 
a obci Sedlčany, za účelem realizace zá-
měru výstavby „Bikeparku pro kola BMX“, 
a uvedené smluvní ujednání neuzavírat, 
a to do doby ustanovení orgánů města 
Sedlčany na základě výsledků voleb do Za-
stupitelstva města Sedlčany 2022, kterým 
bude před případným naplněním výše 
uvedeného rozhodnutí záležitost opětov-
ně předložena k projednání, a to nejprve 
nově ustanovené Radě města Sedlčany 
a následně bude tato problematika za-
řazena do Programu veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Sedlčany, tak, aby 
ve věci bylo s konečným výsledkem roz-
hodnuto nově ustanovenými orgány měs-
ta Sedlčany (usnesení 321/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo:
▪ směnu pozemků mezi městem Sedlča-
ny a žadatelem (FO), trvale bytem Sedl-
čany, s tím, že město Sedlčany převede 
do vlastnictví žadatele pozemek parc. č. 

602/13, druhem pozemku ostatní plocha, 
způsobem využití neplodná půda, o výmě-
ře 271 m2, který byl oddělen z původního 
pozemku parc. č. 602/1, druhem pozem-
ku ostatní plocha, způsobem využití ne-
plodná půda, pozemek parc. č. 740/40, 
druhem pozemku ostatní plocha, způso-
bem využití ostatní komunikace, o výměře 
9 m2, který byl oddělen z původního po-
zemku parc. č. 740/1, druhem pozemku 
ostatní plocha, způsobem využití ostatní 
komunikace a pozemek parc. č. 601/3, 
druhem pozemku trvalý travní porost, 
o výměře 37 m2, vše v k. ú. Sestrouň, 
obec Sedlčany (vizte geometrický plán č. 
267-085/2022) a žadatel převede do vlast-
nictví města Sedlčany pozemek parc. č. 
740/39, druhem pozemku ostatní plocha, 
způsobem využití ostatní komunikace, 
o výměře 66 m2, v k. ú. Sestrouň, obec Sedl-
čany. Rozdíl výměr směňovaných pozemků, 
který činí 251 m2 a bude finančně vyrov-
nán za jednotkovou cenu ve výši 75,00 Kč, 
tzn., že žadatel uhradí městu Sedlčany 
částku ve výši 18.825,00 Kč (v souboru vý-
roků usnesení 323/2018-2022);
▪ prodej pozemku parc. č. 3012/14, dru-
hem pozemku ostatní plocha, způsobem 
využití jiná plocha, o výměře 1 544 m2, 
v k. ú. a obci Sedlčany, který je ve vlastnic-
tví města Sedlčany, a to do vlastnictví spo-
lečnosti Ptáček – správa, a. s., se sídlem 
Houškova 1198/4, Komín, 624 00 Brno, 
za jednotkovou cenu 450,00 Kč/m2, 
tj. za celkovou kupní cenu 694.800,00 Kč 
(v souboru výroků usnesení 324/2018-2022);
▪ prodej pozemku parc. č. 745/8, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem využi-
tí ostatní komunikace, o výměře 19 m2, 
který byl oddělen z původního pozemku 
parc. č. 745/1, druhem pozemku ostatní 
plocha, způsobem využití ostatní komuni-
kace, vše v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany 
(vizte geometrický plán č. 342-120/2022), 
který je ve vlastnictví města Sedlčany, 
a to žadateli, trvale bytem Sedlčany, 
za jednotkovou cenu 75,00 Kč/m2, tj. 
za celkovou kupní cenu 1.425,00 Kč (v sou-
boru výroků usnesení 325/2018-2022);
▪ směnu pozemků mezi městem Sedlča-
ny a žadatelem (FO), trvale bytem Praha, 
s tím, že město Sedlčany převede do vlast-
nictví žadatele pozemky parc. č. 570, dru-
hem pozemku lesní pozemek, o výměře 
3 734 m2, parc. č. 608/8, druhem pozem-

ku 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 vyu-
žití 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 po-
zemku lesní pozemek, o výměře 3 358 m2, 
parc. č. 665/4, druhem pozemku ostat-
ní plocha, způsobem využití jiná plocha, 
o výměře 664 m2 a parc. č. 665/5, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem využi-
tí 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 12 024 m2 a žadatel převe-
de na město Sedlčany pozemky parc. č. 
358/2, druhem pozemku lesní pozemek, 
o výměře 4 998 m2, parc. č. 359/2, dru-
hem pozemku lesní pozemek, o výměře 
2 265 m2, parc. č. 360/3, druhem pozem-
ku 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 využi-
tí ostatní komunikace, o výměře 112 m2, 
vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany (cel-
ková výměra činí 7 532 m2) a pozemek 
parc. č. 1646/2, druhem pozemku zasta-
věná plocha a nádvoří, o výměře 40 m2, 
v k. ú. a obci Sedlčany. Rozdíl v cenách 
směňovaných pozemků činí 69.560,00 Kč 
ve prospěch města Sedlčany, tzn., že ža-
datel uhradí městu Sedlčany výše uvede-
nou částku (v souboru výroků usnesení 
326/2018-2022);
▪ budoucí směnu pozemků mezi měs-
tem Sedlčany a žadatelem (FO), trvale 
bytem Praha, s tím, že město Sedlčany 
převede do vlastnictví žadatele pozemky 
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 využi-
tí jiná plocha, o výměře 311 m2, parc. č. 
107/1, druhem pozemku lesní pozemek, 
o výměře 17 189 m2, parc. č.  107/2, dru-
hem pozemku lesní pozemek, o výměře 
776 m2, parc. č. 109, druhem pozemku 
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PREVENTIVNĚ BEZPEČNOSTNÍ AKCE 

"VIDITELNOST"
Častou příčinou dopravních nehod je nedostatečná
viditelnost chodců a cyklistů, 
kteří nejsou dostatečně vidět za snížené
viditelnosti nebo ve tmě.

Viditelnost lze zvýšit vhodnou barvou oblečení 
a doplňky z reflexních materiálů.

Poradíme vám jak se
chránit, abyste byli vidět.

20. října 2022, od 13 hodin 
náměstí T. G. Masaryka 

Manažerka prevence kriminality
a protidrogové prevence

lesní pozemek, o výměře 3 352 m2, parc. 
č. 111, druhem pozemku ostatní plocha, 
způsobem využití neplodná půda, o výmě-
ře 306 m2, parc. č. 311, druhem pozemku 
lesní pozemek, o výměře 8 614 m2 a parc. 
č. 327/4, druhem pozemku lesní poze-
mek, o výměře 183 m2, vše v k. ú. Luhy 
u Prosenické Lhoty, obec Prosenická Lho-
ta. Celkem se jedná o výměru 30 942 m2 
a žadatel převede do vlastnictví města Sedl-
čany pozemky parc. č. 374/8, druhem po-
zemku lesní pozemek, o výměře 8 523 m2, 
parc. č. 394/1, druhem pozemku lesní po-
zemek, o výměře 35 m2, parc. č. 397/1, 
druhem pozemku trvalý travní porost, 
o výměře 70 m2, parc. č. 398/18, dru-
hem pozemku lesní pozemek, o výměře 
22 396 m2, parc. č. 399/3, druhem pozem-
ku 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 činí 31 375 m2).
Ocenění směňovaných nemovitostí 

bude provedeno znaleckým posudkem 
v čase po realizaci komplexních pozem-
kových úprav (v souboru výroků usnesení 
327/2018-2022);
 ▪ budoucí darování vlastnictví pozemků, 
nyní v evidenci Katastru nemovitostí ozna-
čených jako parc. č. 272/30, druhem po-
zemku orná půda, o výměře 711 m2 a parc. 
č. 272/31, druhem pozemku orná půda, 
o výměře 578 m2, oba v k. ú. Sestrouň, obec 
Sedlčany, které jsou ve vlastnictví dvou 
manželských párů, na kterých bude na ná-
klady dárců vybudována příjezdová komu-
nikace ke stavebním parcelám a veřejné 
osvětlení, které jako stavby budou součástí 
předmětu darovací smlouvy (v souboru vý-
roků usnesení 328/2018-2022);
▪ pojmenování nově osazeného stro-
mořadí (aleje), které se nachází podél 
polní cesty (dnešní vycházkové trasy), 
která vede směrem od Vodojemu Sedlča-
ny do osady Oříkov na pozemku parc. č. 
2914/4, v k. ú. a obci Sedlčany. Stromořadí 

s 25 ks stromů třešně ptačí bude označe-
no názvem „Alej Tomáše Hellera“ (usnese-
ní 329/2018-2022);
▪ vyřadit z projednávání Programu dneš-
ního zasedání Zastupitelstva města Sedl-
čany bod s označením č. 5, pod názvem 
„Rozprava o podmínkách návrhu a odů-
vodnění požadavků zahrnutých do návrhu 
Kolektivní smlouvy mezi subjekty město 
Sedlčany a Základní organizace Městská 
policie Sedlčany, člen Unie bezpečnost-
ních složek odborové organizace“, a to 
s ohledem na závažnost případného roz-
hodnutí s přímým dopadem závazků 
na budoucí volební období a s ohledem 
na přijetí kandidatury vrchního strážníka 
a současně předsedy odborové organiza-
ce do následujících voleb do Zastupitel-
stva města Sedlčany na volební období 
2022-2026, neboť Zastupitelstvo města 
Sedlčany nepovažuje za vhodné spojo-
vat tuto problematiku s volební kampaní 
(usnesení 330/2018-2022).



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

V KDJS Sedlčany se 12. října představí jed-
na z našich největších rockových legend - 
skupina Flamengo. Kapela návštěvníkům 
nabídne jedinečný a hlavně originální zá-
žitek.

ŘÍJEN 2022

KDJS SEDLČANY MĚSTSKÁ KNIHOVNA MĚSTSKÉ MUZEUM

VÝSTAVY MUZEUM
MUZEUM
MUZEUM
KNIHOVNA
KDJS

VÝSTAVA „SANCTUS BENEDICTUS”
do 2.10.2022 VÝSTAVA „KRYSÁCI”
od 6.10.2022 VÝSTAVA „NAŠLOSE”
od 7.10.2022 VÝSTAVA „SEDLČANSKÁ KNIHOVNA V PRŮBĚHU LET”
od 10.10.2022 VÝSTAVA „SVĚTLO V KRAJINĚ”

DALŠÍ AKCE
SO 1.10. od 20 hod. PODEZŘELÁ .......................................................... KINO

PO 10.10. od 10 hod. UČÍME SE S PÉŤOU
PO 10.10. od 18 hod. SVĚTLO V KRAJINĚ
ÚT 11.10. od 17 hod. ZDENĚK LUKEŠ: ARCHITEKT J. PLEČNIK A PRAŽSKÝ HRAD
ST 12.10. od 10 hod. HAJÁNEK
ST 12.10. od 19.30 hod. FLAMENGO REUNION SESSION
ČT 13.10. od 20 hod. UCHO
PÁ 14.10. od 13 hod. PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
PÁ 14.10. od 16 hod. PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
PÁ 14.10. od 19 hod. ČERNOBYLSKÉ DÍVKY
PÁ 14.10. od 20 hod. MUŽI NA POKRAJI NERVOVÉHO ZHROUCENÍ
SO 15.10. od 13 hod. OSLAVY 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
SO 15.10. od 20 hod. PLANETA PRAHA
NE 16.10. od 15 hod. PRINCEZNA REBELKA
NE 16.10. od 17 hod. PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ...

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

.................................. VERNISÁŽ VÝSTAVY

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

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

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

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

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

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

................................................. LISTOVÁNÍ

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

........................................ OSLAVY VÝROČÍ

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

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

................ DIVADLO MIMO PŘEDPLATNÉ

ÚT 4.10. od 19.30 hod. VYPLOUVÁME - HONZA VANČURA A PLAVCI
ST 5.10. od 17 hod. HAJÁNEK
ČT 6.10. od 18 hod. VÝSTAVA NAŠLOSE
ČT 6.10. od 20 hod. ŘEKA
PÁ 7.10. od 18 hod.   TEREZA DANĚK: PŮL ROKU V OBYTŇÁKU 
PÁ 7.10. od 20 hod.   RANDE NA OKO 
S0 8.10. od 14 hod. OSLAVY 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KNIHOVNY
S0 8.10. od 20 hod. JAN ŽIŽKA 
NE 9.10. od 15 hod. O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA

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

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

.................................. VERNISÁŽ VÝSTAVY

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

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

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

........................................ OSLAVY VÝROČÍ

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

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

ÚT 18.10. od 19.30 hod. PÍSNĚ DOMOVA - POCTA JAROSLAVU SEIFERTOVI
ST 19.10. od 17 hod. HAJÁNEK
ST 19.10. od 19 hod. PRVNÍ KÁVA
ST 19.10. od 19.30 hod. PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ...
ČT 20.10. od 19.30 hod.  REJŽÁK Z PRAHY
PÁ 21.10. od 18 hod. LITERATURA JAKO ZÁBAVA I
PÁ 21.10. od 20.30 hod. JAN KOLLER: PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA
SO 22.10. od 20 hod. JAK OBŠŤASTNIT ŽENU

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

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

............................. VEČER PŘI SVÍČKÁCH

................ DIVADLO MIMO PŘEDPLATNÉ

................ DIVADLO MIMO PŘEDPLATNÉ

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

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

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

PO 24.10. od 10 hod. PODZIMNÍ MOTÝLI
ÚT 25.10. od 19.30 hod. SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA
ČT 27.10.  VÝLOV MUSÍKA
PÁ 28.10.  VÝLOV MUSÍKA
PÁ 28.10. od 20 hod. 107 MATEK
SO 29.10. od 20 hod. MURÉNA

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

....... DIVADLO (NEJEN) PRO PŘEDPLATNÉ

...................................... VÝLOV RYBNÍKA

...................................... VÝLOV RYBNÍKA

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

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



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

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

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program říjen 2022

Úterý 4. října od 19.30 hod.
KONCERT

Do Společenského sálu vás zveme na jubilejní koncert, který 
proběhne při stolové – klubové úpravě sálu s možností mírné 

konzumace. Jubilejní koncert to bude proto, že hlavním 
protagonistou je legenda české country hudby a někdejší 

zakládající člen skupiny Rangers, později Plavci. Zahraje nám 
Skupina PLAVCI s Honzou VANČUROU.

Koncert má  stylový název

VYPLOUVÁME
V průběhu koncertu zazní osvědčené a léty prověřené hity jako 
např. Zvědněte kotvy, Smutný psaní, 500 mil, Pole s bavlnou, 
Vysočina … a mnoho dalších. Oslavence doprovází hudebníci 
Mario Biháry a David Fiedler

Vstupné: 340,- Kč. 
Délka koncertu je cca 90 minut + přestávka.

Neděle 9. října od 15 hod.
DIVADLO PRO RODIČE A DĚTI

Pro příznivce dětských divadelních představení je připravena 
další téměř klasická muzikálová pohádka

O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA
Veselá hudební pohádka o napravené princezně aneb Králov-
ské reggae na motivy známé televizní předlohy o princezně, 
která si zakládala na své urozenosti je plná humoru i melodic-
kých a vtipných písniček Zdeňka Rytíře. Na první pohled se zdá, 
že je to obyčejné království, ale opak je pravdou! V tomhle krá-
lovství je něco v nepořádku. Princezna Karolínka je rozmazlená, 
rádce je vychytralý a zrádný, a královnu sužuje hypochondrie.To 
však není nejpodivnější. Všichni ráčkují, protože to princezna 
považuje za znak urozenosti a vznešenosti. A tak nezbývá, aby 
syn chůvy, zahradník Kryštof, vzal rozum do hrsti a napravil prin-
cezně hlavu.
Představení uvádí Di-
vadelní společnost 
Agáta z Prahy.

Vstupné: 120,- Kč.
Délka představení

cca 60 minut
bez přestávky.

Středa 12. října od 19.30 hod.
KONCERT

Ve společenském sále při klubové úpravě vystoupí skupina 

FLAMENGO REUNION SESSION
se svým legendárním koncertním programem

KUŘE V HODINKÁCH
Nečekaný návrat na tuzemská pódia ohlásila jedna z našich nej-
větších rockových legend - skupina FLAMENGO v roce 2020. Čes-
kým fanouškům ji není třeba dlouze představovat, vždyť kdo by 
neznal tak zásadní album jako bylo Kuře v hodinkách (1972).
Kapela vznikla v roce 1966 a prošla několika žánrovými i personál-
ními proměnami. Současná sestava nesoucí název FLAMENGO 
reunion session se opírá o dvojici původních členů Flamenga, 
Pavla Fořta (kytara) a Vladimíra „Gumu“ Kulhánka (baskytara), 
kteří oba pamatují zlatou éru Flamenga. Doplní je Jan Holeček 
(Hammond B3, zpěv), Jiří „Zelí“ Zelenka (bicí, vokály) a stálý host 
Vladimír Boryš Secký (saxofon a flétna). Kapela tak návštěvní-

kům vystoupení slibuje jedinečný, autentický a hlavně origi-
nální zážitek legendárního FLAMENGA s jeho původními členy 
a původním repertoárem.

Vstupné: 290,- Kč. Délka koncertu cca 90 min. + přestávka.



 
KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program říjen 2022

Úterý 18. října od 19.30 hod.
KONCERT

Jako jeden z opravdu komorních a velice příjemných koncertů 
uvádíme v netradičním prostředí Koncertního sálu 

s klubovou úpravou poměrně nový koncertní pořad 
populárního písničkáře, zpěváka, skladatele a muzikanta

MIROSLAVA PALEČKA,
který nazval

PÍSNĚ DOMOVA
– POCTA JAROSLAVU SEIFERTOVI

Miroslav Paleček využil lockdown a zákaz zpěvu tím nejlepším 
způsobem a během léta roku 2020 dokončil práci na CD Písně 
domova – Pocta Jaroslavu Seifertovi, které vyšlo koncem roku 
u vydavatelství Supraphon. Ve stejnojmenném pořadu písničkář 
představí nejen zhudebněné básně našeho jediného nositele 
Nobelovy ceny za literaturu, ale zazní i oblíbené Palečko-Janí-
koviny, Ježkárny a dostane se i na novinky a ukulele. Pestrost 
a repertoárová rozmanitost jdou spolu ruku v ruce, písničkám 
vedle kultivovaného projevu nechybí přirozenost, lidovost, ne-
podbízivý humor, melodičnost a úsměvná melancholie. Pořad 
je poctou nejen Jaroslavu Seifertovi, ale i Jaroslavu Ježkovi 
a písničce jako takové.                                         

Vstupné: 250,- Kč.
 Délka koncertu je cca 90 minut bez přestávky.

Čtvrtek 20. října od 19.30 hod.
DIVADLO MIMO PŘEDPLATNÉ

Dalším divadelním představením, na které Vás zveme je 
divadelní komedie Bechyňského divadelního spolku Lužnice 

pocházející z pera Jaromíra Břehového

REJŽÁK Z PRAHY
Do letitého venkovského ochotnického souboru, zmítaného 
malou vnitřní krizí, se vloudí suverénní divadelník z Prahy, který 
všemu divadelnímu beze zbytku rozumí, všude byl a každého 
zná. Nabídne souboru inscenování ultra avantgardního tex-
tu zámořského genia pod vlastním režijním vedením. Soubor 
souhlasí a Rejžák se dostává do postavení mesiáše, který je pro 
ně zpočátku vykupitelem, zahrnovaným obdivem, později však 
zdrojem skepse a pochybování. Rejžákovo divadelní „evangeli-
um“ nonsensu a absurdity je přijímáno jako písmo svaté až do 
okamžiku než soubor zjistí, že vykupitel nic nevyřeší. Ne že nic 
neumí, to ne, ale že je z marasmu nevyvede ke světlu ramp. 
Tehdy Rejžáka ukřižují zcela v duchu jeho dogmat, tj. dovedou 
ho do situace, kdy je přinucen se na jevišti obnažit, tak jak to 
původně právě on necitlivě požadoval po členkách souboru.
Bechyňský divadelní spolek Lužnice je soubor s více jak 
165. letou tradicí a je stálicí na jihočeské amatérské scéně. Jak 
sami členové říkají - výsledek našeho snažení máme nyní mož-
nost zvědavému a nedočkavému obecenstvu předvést. Snad jej 
opět nezklameme….

Vstupné: 150,- Kč.
Délka představení je cca 85 minut + přestávka.

Neděle 16. října od 17 hod., středa 19. října od 19.30 hod.
DIVADLO MIMO PŘEDPLATNÉ

Spolek divadelních ochotníků Sedlčany uvádí dvě reprízy 
svých jarních představení.

Barbara a Allan Peasovi, Miroslav Hanuš

PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A 
ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH

Hudební komedie, která vám poradí, jak předcházet partner-
ským krizím. Knihy manželů Peasových, které zkoumají rozdíly 
mezi myšlením žen a mužů, se staly světovým bestsellerem. 
Autoři kvůli nim procestovali celý svět a shromáždili nejnovější 

poznatky z oboru výzkumu mozku, z evoluční biologie, psy-
chologie a sociologie. Čtenářům pak předkládají lehce kontro-
verzní výsledek, který možná překvapivým, avšak humorným 
způsobem vysvětluje důvod existence napětí a rozepří mezi 
příslušníky obou pohlaví a pokouší se najít způsoby, jak se 
s nimi vypořádat. 
V režii Richarda Otradovce hrají: Jaroslav Repetný, Sláva Bloch, 
Jiří Dundr, Miloslava Kelichová, Petra Daňková, Miroslav 
Bouček, Jana Smrtová, Tereza Boučková, Renata Volková, Jiří 
Bosák, Pavel Heran a Renata Holoubková.
Vstupné: 150,- Kč. Délka představení cca 100 min. + přestávka.
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PLÁNOVANÉ AKCE
NA LISTOPAD 2022

ÚT 1.11. KONCERT UČITELŮ ZUŠ SEDLČANY    Koncert 

NE 6.11. MAKOVÁ PANENKA A MOTÝL EMANUEL   
Pohádka pro děti a rodiče

ST 9.11. POUTNÍCÍ     Koncert 

ÚT 15.11. JAKUB SMOLÍK  s kapelou    Koncert

ST 16.11. BLUE ORCHESTRA     Koncert

ÚT 22.11. PAVEL ŠPORCL - PAGANINIANA    Koncert

ČT 24.11. TECHTLE MECHTLE A KOČKY          Travesti show

NE 27.11. O HONZOVI A MADLENCE    
 Pohádka pro děti a rodiče

NE 27.11. POVLTAVŠTÍ TRUBAČI a ZÁBOJ                   Koncert 

ÚT 29.11. SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ    
Divadlo - (nejen) pro předplatné

 

MISTŘE, O ČEM SE NEVÍ (hudebně-poetický večer), 
ADVENTNÍ PŘEDSTAVENÍ ZUŠ (koncert), SPIRITUÁL 
KVARTET (koncert), JAK SE ČERTI ŽENILI (pohádka 
pro děti), KATEŘINA ŠEVIDOVÁ (koncert), VÁNOČNÍ 
KONCERT – LEONA MACHÁLKOVÁ (koncert), …

DÁLE PŘIPRAVUJEME NA 
ROK 2022

VÝSTAVA

V Koncertním sále bude od 10. října 2022 připravena ke 
zhlédnutí výstava, kterou připravil známý sedlčanský výtvarník

STANISLAV KADLEC.  Na svoji výstavu a vernisáž, 
která proběhne v pondělí 10. října 2022 od 18 hodin 

Vás zve následujícími slovy.
Výtvarné práci se věnuji přibližně 50 let. V počátcích to byly 
především práce tužkou nebo uhlem, později malba olejem-
-hlavně krajiny. Časem jsem objevil kouzlo suchých pastelů 
a už možná 30 let se této technice věnuji .Barvu mohu roztírat 
přímo prsty a vzniká tak intimnější vztah k obrazu.
Výstavu bych rozdělil do několika částí. Rád bych představil 
opět krajiny Brd, Sedlčansko, Šumavu, v další části pak tvor-
bu květin, také několik obrazů moře, mořského pobřeží oblasti 
Řecka. Poslední částí budou jako vždy k vidění mírně abstraktní 
obrazy vyjadřující můj vztah o vyjádření Světla. Celou výstavu 
jsem nazval 

SVĚTLO V KRAJINĚ
Při zahájení zahraji několik improvizací na klavír. Úvodní slovo 
bude mít pan Jaroslav Kolský. Věřím, že Vás i diváky výstava 
zaujme a Vaše účast bude pro mne potěšením a povzbuzením 
do další práce.

Úterý 25. října v 19.30 hod.
DIVADLO (NEJEN) PRO PŘEDPLATNÉ

Jako v pořadí druhé představení letošního předplatitelského 
cyklu uvádíme divadelní hru inspirovanou veleúspěšným 

filmem Ingmara Bergmana

SCÉNY
Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA

Univerzitní vědec Johan a právnička Marianne představují do-
konalý manželský pár se skvělou minulostí a nadějnou budouc-
ností. Pod tímto povrchem však číhají problémy, které jednoho 
dne prolomí křehkou skořápku dlouholetého vztahu. Rozpad 
manželství znamená vzdalování se a opětovné bouřlivé setká-
vání, nedokážou žít spolu ani bez sebe, tajně se schází jako mi-
lenci…
Jeden z nejupřímnějších milostných příběhů v dějinách umě-
lecké tvorby předvádí všechny polohy milostného vztahu, 
od okouzlení až po brutální rvačku. Vyjadřuje však také naději, 
že ti, co spolu prožili život, jsou svázáni něžným poutem a jeden 
pro druhého se nikdy nemohou stát cizinci.
V režii Vladimíra Strniska hrají - Michaela Badinková, Michal 
Dlouhý, Kamil Halbich / Vasil Fridrich, Barbara Lukešová / Lenka 
Zbranková a jako hlas ze záznamu Simona Stašová.

Vstupné: 490,- Kč.
Délka představení je cca 120 minut + přestávka.
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Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741 
Vedoucí kina: Marcel Čekal (kino@sedlcany.cz) 
Kancelář kina je otevřena v pracovní dny od 8 - 14 hodin 
Pokladna kina je otevřena v den promítání hodinu před začátkem představení.

KINO
SEDLČANY

sobota 1. října ve 20 hod.

PODEZŘELÁ
film Jižní Korea – drama, thriller (2022), rež. Ch. Wook, 135 min.

Detektiv Hae-joon je povolán k případu úmrtí muže, který se za-
bil za nejasných okolností při pádu ze skály. Stín podezření ihned 
padá na čerstvou vdovu, krásnou Seo-rae, která touto skutečností 
nevypadá vůbec rozhozená. Zdá se však, že chladná byla pouze 
ke svému manželovi, mezi ní a vyšetřovatelem totiž začíná vznikat 
nečekané citové pouto.     Vstupné 100 Kč. Do 15 let nepřístupné.

pátek 7. října ve 20 hod.

RANDE NA OKO
film Irsko – komedie (2022), 92 min.

Letní feel-good komedie o spiklenectví, rebelii a přijetí sebe sama 
se odehrává na irském maloměstě poloviny 90. let. Nezávislá Am-
ber je na holky a zakřiknutý Eddy na kluky. Spolužáci z katolické 
střední školy ale na oko chodí spolu, aby se vyhnuli posměškům 
okolí. Ani jeden netuší, že jim ryzí přátelství navždy změní život… 
                                                Vstupné 100 Kč. Do 15 let nepřístupné.

Film Jan Žižka vypráví o zrodu nejslavnějšího vojevůdce českých 
zemí. Historický film P. Jákla seznamuje s  počátky husitského voje-
vůdce Jana Žižky na pozadí bouřlivých událostí roku 1402. V hlav-
ních rolích se představí B. Foster, M. Caine, Til Schweiger, S. Lowe, 
K. Roden, J. Budař a další.             Vstupné 120 Kč. Do 15 let nevhodné.

sobota 8. října ve 20 hod.

JAN ŽIŽKA
film Česko – životopisný, historický, drama, akční (2022), rež. 
P. Jákl, 125 min.

Sedm městských mužů ve věku od 17 – 70  mají společnou je-
dinou věc – všichni jsou na pokraji nervového zhroucení. Jejich 
zoufalství je zavede na opuštěnou vlakovou stanici uprostřed ni-
čeho, kde začíná neobvyklý „CHLAPÁCKÝ“ kurz přežití, jenž je má 
postavit zpět na nohy.               Vstupné 110 Kč. Do 12 let nevhodné. 

pátek 14. října ve 20 hod.
MUŽI NA POKRAJI
NERVOVÉHO ZHROUCENÍ
film Francie  - komedie (2022), rež A. Dana, 97 min.

Tvůrci filmu Planeta Česko se tentokrát vydali na výpravu do be-
tonové džungle  hlavního města. Vedle nás tu žijí nečekaní zvířecí 
sousedé, jejichž každodenní dobrodružství filmaři zaznamenali z vý-
jimečné blízkosti. Kde se v Praze vzali majestátní mufloni? Do jaké 
zimní skrýše se na Petříně schová plch?    Vstupné 100 Kč. Přístupné. 

sobota 15. října ve 20 hod.

PLANETA PRAHA
film Česko – dokument (2022), rež. J. Hošek, 83 min.

sobota 22. října ve 20 hod.

JAK OBŠŤASTNIT ŽENU
film Austrálie – komedie (2022), rež. R. Webster, 107 min.

Gina si nepřipadá zrovna přitažlivě. Právě slaví padesátku a její man-
žel jí moc pozornosti nedává. Její kamarádky jí k narozeninám objed-
nají domů striptéra. Ten je ochoten splnit jakékoliv přání. Když ho tak 
Gina pozoruje při práci, dostane nápad. Po čem ženy skutečně touží? 
Mít uklizeno a…..orgasmus!          Vstupné 110 Kč. Do 15 let nevhodné.

pátek 21. října ve 20 hod.
JAN KOLLER:
PŘÍBĚH OBYČEJN0HO KLUKA
film Česko – dokument (2022), rež.P. Větrovský, 111 min.

Příběh Jana Kollera se řadí mezi světový unikát. Spousta prestiž-
ních zahraničních serverů se mu v minulosti věnovala a znalci se 
shodli  na tom, že story „Českého Honzy“ je skutečnou pohádkou, 
která je asi už navždy nenapodobitelná. Vstupné 110 Kč. Přístupné.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 6. října ve 20 hod.

ŘEKA
film Austrálie – (2021), rež. Jennifer Peedom, Joseph Nizeti, 75 min.
Dokumentární film Řeka bere diváky na cestu prostorem a ča-
sem, pokrývá šest světadílů a prostřednictvím nejmoderněj-
ších filmařských prostředků včetně satelitních záběrů předsta-
vuje řeky z perspektiv, jaké jsme ještě neviděli.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 16. října v 15 hod.

PRINCEZNA REBELKA
film Francie – animovaný (2022), rež. J. Fournet, český dabing, 89 min.
Animované dobrodružství z jednoho království, kde se malá 
uličnice a rebelka začne vydávat za princeznu. Přepych na hra-
dě si ale dlouho neužívá, protože vyráží na dobrodružnou ces-
tu za záchranou korunního prince Tristana.         Vstupné 120 Kč.

pátek 28. října ve 20 hod.

107 MATEK 
film ČR, SR, UA – dokument (2022), rež. P. Kerekes, 93 min.

V Oděse je místo, kde si svůj trest za zločiny odpykávají ženy. Jed-
nou z nich je i Lesja, těhotná žena, která je odsouzená na sedm 
let. Její dítě se narodí za mřížemi, na místě, kde se s ním bude 
moci potkávat jen jednou za čas.  Pokud vězenkyně nedokáže pro 
svého potomka sehnat domov do jeho třetích narozenin, bude 
umístěný do ústavní péče.     Vstupné 120 Kč. Nevhodné do 12 let.

čtvrtek 13. října ve 20 hod.

UCHO
film ČSSR – (1970), rež. Karel Kachyňa, 91 min.
Mistrovské psychologické drama Ucho, otevřeně obžalovávají-
cí totalitní režimní praktiky, bylo natáčeno ve svobodnější at-
mosféře na sklonku šedesátých let, k divákům se však snímek 
dostal až po roce 1990. Bezesporu životní role Radoslava Brzo-
bohatého a Jiřiny Bohdalové.

sobota 29. října ve 20 hod.

MURÉNA
film Chorvatsko, Brazílíe, USA, Slovinsko – romantický, drama (22), 
rež. A. Kusijanovic, 92 min. 

Julijino dospívání navenek vypadá jako dokonalá idyla. Své dny 
tráví v útulném penzionu, který provozuje její otec Ante.  Ante je 
však manipulativní, žárlivý tyran. Napjatou atmosféru změní pří-
jezd zámožného Javiera, jehož šarm zdánlivě otupí hrany.
                                                    Vstupné 110 Kč. Přístupné od 12 let.
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Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 186, 725 826 122
www.knihovna-se.cz, mek@knihovna-se.cz

Vážení přátelé,
je to opravdu neuvěřitelné, ale naše knihovna slaví 140. na-
rozeniny! Na tuto oslavu jsou samozřejmě zváni všichni naši 
spoluobčané. Myslím, že sobotu 8. října si společně hezky uži-
jeme!

Blanka Tauberová, ředitelka knihovny

PROGRAM OSLAV 
Městská knihovna Sedlčany, sobota 8. 10. 2022:

14.00 Kašpárek z Kejchalovic
Loutková hra J. Veselovského (1941) v nastudování divadelní-
ho spolku Našlose.
Věříme, že tato klasická loutková pohádka pobaví nejenom 
děti, ale i dospělé diváky.

16.00 Slavnostní setkání při příležitosti 140. výročí založení 
knihovny
Na toto setkání srdečně zveme všechny, kteří mají naši knihov-
nu rádi! Přijďte spolu s námi i trochu zavzpomínat, popovídat 
si a prohlédnout si výstavu o historii knihovny.
Sedlčanská knihovna v průběhu let – výstava ke 140. výročí 
založení knihovny.
Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny 
od 7. 10. 2022 do 2. 11. 2022.

18.00 Večery na samotě u Dikaňky
Divadelní představení ukrajinského divadla Ginger na motivy 
hry Nikolaje Vasiljeviče Gogola.
Příběh lásky mezi mladým chlapcem Vakulou a tvrdohlavou 

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

OSLAVA 140. VÝROČÍ KNIHOVNY

dívkou Oksanou. Vakula si chce vzít Oksanu za ženu. Ta slíbí, 
že bude souhlasit, pokud jí Vakula přinese boty, které nosí pre-
zidentova žena. Ještě téhož večera se Čertice rozhodne jít na 
zem navštívit svou přítelkyni vdovu Solochu a ukrást měsíc. 
Vakula se setká s Čerticí a ta mu slíbí, že mu pomůže boty zís-
kat. Cestou k prezidentovi se dostanou na koncert krásných dí-
vek. Vakula však miluje jen Oksanu a trvá na tom, že půjde dál 
za prezidentem. Čertice mu pomůže vypořádat se s ochrankou 
a přesvědčí prezidenta, aby mu dal manželčiny boty. Vakula se 
vrátí do vesnice za Oksanou a vezmou se. Čertice jim věnuje 
měsíc jako svatební dar.
Odpolednem provází hudební skupina První káva.

TÝDEN KNIHOVEN 2022 – „UDRŽITELNOST V KNIHOVNÁCH“
PROGRAM 26. ročníku:

3. 10. 2022 – 8. 10. 2022: Přihlašování čtenářů zdarma. 
Bez vás všech by žádná veřejná knihovna nebyla „udržitel-
ná“, ani ta naše sedlčanská! Všem novým čtenářům bude 
v Týdnu knihoven odpuštěn administrativní poplatek na půl 
roku.

3. 10. 2022: Odstartování 19. ročníku Čtenářské ligy. „Farma-
řina to je dřina“ je název letošního ročníku dlouhodobé čte-
nářské soutěže Čtenářská liga, která startuje již podevatenácté 
právě v Týdnu knihoven. Smyslem Čtenářské ligy je motivovat 
děti ke čtení, ale také naučit je tvořivě přistupovat k vypraco-
vání bonusových úkolů. Ty v letošním školním roce zaměříme 
zejména na rostlinnou a živočišnou výrobu, ale i na ekologii 
a regionální potraviny. Od října do května mají děti možnost 
soutěžit a sbírat body. Body lze získat za správné vrácení knih, 

za vyprávění přečteného, za zpracování úkolu pro daný měsíc, 
ale také za účast na nejrůznějších akcích knihovny. Úspěšní li-
gaři s námi nocují při Noci s Andersenem, na konci školního 
roku dostávají knižní odměny a v září hrají fotbal proti týmu 
spisovatelů a ilustrátorů. 
Přijďte a zkuste to, nemáte co ztratit!

3. 10. 2022: Zahájení zimního semestru Virtuální univerzity 
třetího věku (pro přihlášené).
10 hod. Arménie blízká i vzdálená.

3. 10. 2022 – 7. 10. 2022: Bylo či nebylo aneb Jak to bylo 
s písmenky
Program pro družiny základních škol. 
Hravou formou se vypravíme za historií vzniku písma a kniho-
ven.
Na program je nutné se objednat předem.



PŘEDNÁŠKA

LITERATURA JAKO ZÁBAVA I 
– přednáška pro veřejnost literárního vědce a pedagoga 

PhDr. Pavla Šidáka, Ph.D.
Literatura není jen ta „vážná“, o níž se učí na školách. Vedle ní 
existuje široká oblast tzv. populární literatury. Co to populární 
literatura je, kde se vzala, jak ji poznáme? A co se v ní píše? 
První přednáška se bude věnovat žánrům literárního humoru, 
hororu a erotické literatuře.

Pátek 21. 10. 2022 v 18 hod.

KVÍZOVÁNÍ
KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY 

PRO DOSPĚLÉ
Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit vě-
domostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc máme napláno-
vané jedno téma z oblasti literární nebo jazykové. Na konci 
měsíce losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří zís-
kávají malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce rády 
zodpovíme v knihovně. 
Téma měsíce října: Slovní hlavolamy.KLUBY 

V KOMUNITNÍM CENTRU
Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které 
v tomto centru působí, může navštěvovat úplně každý. 
Můžete se přijít třeba i nezávazně poradit…

Fotografování – FotoFlegmatici Sedlčany: 30. 10. 2022 
od 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): 5. 10. a 19. 10. 2022 od 9 hod.
Klub pletení a háčkování: schází se každý pátek 
od 15 do 17 hod. 
Krajkový klub (paličkování): schází se každé úterý 
od 15 do 18 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: 1. 10., 15. 10. a 29. 10. 2022 od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro 
děti od šesti let): schází se každé pondělí od 15 a 16 hod.
Patchworkový klub: schází se každý čtvrtek od 15 do 17 hod.

 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program říjen 2022

PROGRAMY
NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ

PRO VEŘEJNOST
Hajánek
Středa 5. 10. 2022 v 17 hod.
Středa 12. 10. 2022 v 17 hod.
Středa 19. 10. 2022 v 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém se ponoříme do knih Ester Staré.

Píšu, píšeš, píšeme
Pátek 14. 10. 2022 ve 13 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žá-
kem 1. stupně základní školy? Chceš se podělit o své zkuše-
nosti a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď! 

Pátek 14. 10. 2022 v 16 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žá-
kem 2. stupně základní školy nebo studentem gymnázia, 
střední školy nebo učiliště? Chceš se podělit o své zkušenosti 
a vyzkoušet „improvizované“ psaní? Neváhej a přijď!

KLÍČÍME (0-3 roky) – Dopolední programy pro rodiny
Pondělí 10. 10. 2022 v 10 hod.
Učíme se s Péťou
Interaktivní program pro rodiny s menšími dětmi inspirovaný 
knihami Marty Galewski –Kustra. Společně s Péťou si odpoví-
me na otázky Kdo? Co? Jak a proč?

Pondělí 24. 10. 2022 v 10 hod.
Podzimní motýli
Výtvarná dílna pro nejmenší, při které si vyrobíme motýly 
z přírodnin.  

Den pro dětskou knihu
a zahájení Adventu v Sedlčanech

aneb Další ze sedlčanských rekordů
Čas neúprosně utíká a my opět připravujeme Den pro dětskou 
knihu a s ním i letošní rekord a zahájení Adventu v Sedlčanech. 
Celá akce se 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 pro-
vedení (v knize, zpěvníku, učebnici, notovém záznamu, na per-
níku, originálním CD, LP, na kazetě…, z nichž bude patrné, že 
koledu obsahují). Upřednostňujeme starší, historické exemplá-
ře. U současných textů je podmínkou předložení celého znění 
v češtině (pouze jedna sloka koledy nebude moci být uznána). 

LISTOVÁNÍ

ČERNOBYLSKÉ DÍVKY
 Listování knihou Anny Blankmanové.

Členky divadelního spolku Našlose, pod režijním vedením 
Mgr. Jitky Jandové, nastudovaly scénické čtení z knihy Černo-
bylské dívky.
Na jaře roku 1986 se spolužačky Valentina a Oksana probudí 
a obloha nad jejich hlavami je zářivě až vztekle rudá. Reaktor 
v jaderné elektrárně v Černobylu, kde pracují oba jejich otco-
vé, explodoval…

Pátek 14. 10. 2022 v 19 hod.



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.

 
MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY - program říjen 2022

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

VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany pro vás připravilo výstavu

SANCTUS BENEDICTUS
Výstava fotografií středověké architektury

Muzejní sklepní prostor vám umožní nahlédnout nejen do au-
tentického prostoru z časů středověku, ale také do vzdáleněj-
ších míst Evropy. Výstava SANCTUS BENEDICTUS představuje 
výběr z rozsáhlé kolekce fotografií zaměřující se na architek-
turu řádu benediktinů. V pořadí další z mnoha předchozích 
projektů, na kterém se sedlčanským muzeem spolupracoval 
fotograf a pedagog na FAMU doc. Martin Stecker.
Výstava je ve sklepním prostoru umístěna trvale.

Vstupné dobrovolné

do neděle 2. října
 VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany pořádá výstavu

KRYSÁCI
Výstava vychází z úspěšných večerníčků zhotovených pro Čes-
kou televizi ve Filmových ateliérech Zlín metodou klasické 
loutkové animace.
Výstavu můžete navštívit do neděle 2. října 2022.

Vstupné dobrovolné

PŘIPRAVUJEME
Tereza Daněk: Půl roku v obytňáku
– 2. část (Balkán), pátek 4. listopadu od 18 hodin
Vánoční řemeslné dny – pátek 25. a sobota 26. listopadu

od čtvrtka 6. října
 VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany a spolek NAŠLOSE
pořádají výstavu k 20. výročí založení spolku.

Našlose je zapsaný spolek ze Sedl-
čan, který vznikl za účelem obno-
vy a znovuoživení sto let starých 
loutek. Za uplynulých dvacet let 
nalezl své místo na kulturní mapě 
Sedlčanska – jeho členové sehráli 
desítky loutkohereckých a čino-
herních představení v místě i širo-
kém okolí.

Vernisáž výstavy se koná
ve čtvrtek 6. října v 18 hodin.

Vstupné dobrovolné

Výstava loutek
a fotografií

Otevřeno:
říjen a listopad
Út-Pá: 9-12 a 13-16, Ne: 13-16

od Čt 6. 10. 2022
do Ne 20. 11. 2022

Vernisáž výstavy
se uskuteční
vvee  ččttvvrrtteekk
66..  řřííjjnnaa
oodd  1188::0000..

www.muzeum-sedlcany.cz

20. výročí založení

naslose.wordpress.com

Ve státní svátek v PÁTEK 28. října máme OTEVŘENO
od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.

pátek 7. října od 18 hod.
PŘEDNÁŠKA

Městské muzeum Sedlčany pořádá přednášku

TEREZA DANĚK:
PŮL ROKU V OBYTŇÁKU

1. část – Španělsko a Portugalsko
Přijďte si poslechnout, jak může celá ro-
dina cestovat tak dlouho, jak se slaví na-
rozeniny v obytňáku a jak to celé zvládá 
novorozeně.

Přednáška se koná v pátek 7. října 
od 18 hodin.

Vstupné: 50,- Kč | cca 90 minut www.muzeum-sedlcany.cz

Cestopisná přednáška

Tereza Daněk

pátek 7. října
od 18:00

vstupné 50 Kč
cca 90 minut

Půl roku
v obytňáku
11..  ččáásstt
Španělsko a Portugalsko

V pátek 4. listopadu 
naváže 2. část: Balkán.

Jak může jet celá 
rodina na tak 

dlouho?

Jak se slaví 
narozeniny

v obytňáku?

A jak to celé 
zvládá novorozeně?

úterý 11. října od 17 hod.
PŘEDNÁŠKA

Zveme vás na přednášku významného
českého historika architektury Zdeňka Lukeše.

ZDENĚK LUKEŠ:
ARCHITEKT JOŽE PLEČNIK

A PŘESTAVBA PRAŽSKÉHO HRADU
Přednáška se koná u příležitosti 150. výročí 
narození Jože Plečnika a volně navazuje na 
cyklus přednášek, které přednášející rea-
lizoval na jaře t. r. v Purkrabství Pražského 
hradu.
Přednáška se uskuteční v úterý 11. října 
od 17 hodin.

Vstupné: 50,- Kč | cca 90 minut

www.muzeum-sedlcany.cz
zdeneklukes.eu

Přednáška

Zdeněk Lukeš

Přednáška se koná u příležitosti 150. výročí narození slovinského architekta 
Jože Plečnika a volně navazuje na cyklus přednášek, které přednášející 

realizoval na jaře t. r. v purkrabství Pražského hradu.

ARCHITEKT JOŽE PLEČNIK
A PŘESTAVBA PRAŽSKÉHO HRADU

v úterý 11. října od 17:00
vstupné 50 Kč
cca 90 minut

středa 19. října od 18 hod.
VEČER PŘI SVÍČKÁCH

Hudební večer při svíčkách s „PRVNÍ KÁVOU“
Večer při svíčkách se známým

sedlčanským hudebním uskupením.
Hudební těleso vystoupí ve složení: 
Martin Hamáček, Martin Holeček, Mi-
loslav Jelen, Jan Kraft a Libor Nulíček.

Vstupné: 100,- Kč | cca 90 minut 
+ přestávka

Lístky jsou v prodeji pouze v muzejní 
pokladně. Možnost telefonické rezer-
vace.

P 

www.muzeum-sedlcany.cz

vveeččeerr  ppřřii  ssvvííččkkáácchh
ssttřřeeddaa  1199..  řřííjjnnaa
oodd  1188  hhooddiinn

ppřřeeddnnáášškkoovvýý  ssááll  mmuuzzeeaa  ||  vvssttuuppnnéé  110000  KKčč
ccccaa  9900  mmiinnuutt  ++  ppřřeessttáávvkkaa
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HISTORIE

POKLADY Z MUZEJNÍHO ARCHIVU: ÚMRTNÍ OZNÁMENÍ

Ku konci prvních pěti poválečných let 
ještě zmínka o zábavě, protože její způsob 
i úroveň hodně napovídá o kulturní atmo-
sféře města i doby. Byla to doba lístkového 
přídělu potravin – a měl-li být ples či zába-
va dokonalá, bylo třeba zajistit občerstvení 
z vlastních zdrojů. Na studentské plesy 
pekly maminky, na sokolské každá cvičen-
ka to nejlepší, co uměla. Byly to bufety 
s výběrem, hodným prvotřídní cukrárny. 

A vždycky se po všem jen zaprášilo. A tak ať šlo 
o studentské či o sokolské šibřinky, dávala ta-
hle starost o bufet dohromady široký okruh 
pořadatelů – už tím byl vyvolán kolektivní 
zájem na co největším zdaru zábavy. Přispí-
valo tomu zejména určování rázu večera, 
což dnes je věc zcela formální. V lednu 1948 
náplň rázu večera „Byl jednou jeden král“ – 
šlo o sokolské šibřinky – byla přizpůsobena 
celá výzdoba sálu, vytvořená St. Marákem. 
K samozřejmým požadavkům těchto zábav 
a plesů patřily i výpravné taneční pořádky, 
osobní zvání i umně vyvedené pozvánky. 
Na poslední zásek v r. 1950 zvali např. sedl-
čanští rybáři čtyřstránkovou pozvánkou, na 
níž byl verš, jakoby říkaný Krčínem:

Mastníku, brachu, rozhuč se v dáli!
Dnes na Sedlčanech, tu v jizbě pivničné ,
potomci mí mě chválí…
Rybáři tiší! Šlechto moje rodná!
Vod mých mázo stará!
Vám rytířsky já připíjím až do dna
a ve zdraví zas dožijte z jara!
A nebyla nouze o nápady ani o vtip. Na té 

pozvánce nabádají:

Písemnost zvaná též smuteční oznámení nebo obecněji parte je 
neoficiálním dokumentem (na rozdíl od úředního úmrtního listu), 
který má za úkol informovat okruh lidí o skonu jim blízké osoby. 

Dnes se obvykle parte tiskne na formát A4 v černobílém prove-
dení. Obsahuje údaje o zesnulém, jejichž množství se samozřejmě 
liší podle úsudku pozůstalých. Oznámení obvykle udává dožitý věk, 
může informovat o okolnostech úmrtí nebo stručně charakterizo-
vat život či kariéru zemřelého. Je-li to v souladu s přáním zemře-
lého a jeho nejbližších, je parte zároveň pozvánkou k poslednímu 
rozloučení – v tom případě se doplňují příslušné organizační údaje.

Obsahová i grafická stránka smutečních oznámení podléhala 
a podléhá dobovému vkusu, měřítkům důstojnosti, ale v nepo-
slední řadě také zprostředkovaně přání zesnulého. Podoba záhla-
ví, citované verše, formulování informační pasáže apod. – všechny 
tyto aspekty lze v dostatečně velkém souboru oznámení sledovat.

Zvláštní skupinou jsou úmrtní oznámení neživých subjektů – 
státních útvarů či institucí. Taková oznámení vnímáme jako ironic-
ká a parodická, např. existuje parte Rakouska-Uherska (1918), třetí 
říše (1945) nebo totalitní moci jedné strany (1989).

Obecně je užitečné úmrtní oznámení archivovat, přinejmenším 
v rodině jako památku na zemřelého. Často se totiž jedná o jediný 
pramen, který po dotyčné osobě zůstane. Obzvláště u generací 
1. poloviny 20. století a starších se mnohdy nedochovaly (nebo ni-
kdy neexistovaly) ani fotografie dotyčného. Pro dnešního člověka, 
který se rozhodne pátrat po kořenech své rodiny, jsou pak smuteč-
ní oznámení pokladem nevyčíslitelné hodnoty.                             -pž-

Na vybraných oznámeních ze sedlčanské muzejní sbírky, která 
jich čítá pár desítek, můžeme uvedené proměny grafiky i ob-
sahu pozorovat. Vyobrazené dokumenty pocházejí z let 1887, 
1943, 1951, 1989, 2000 a 2009.

„Demonstrujte této noci, že budeme 
snad blázni, ale určitě ne tiší. Proto povo-
lena nerušená obchmátka šutrů. Při zábavě 
třpytkujte.“

1951–1955
Pohled na pětiletí kulturního života 

města v období 1951–55 není odluči-
telný od celkové atmosféry té doby, od 
vývoje situace v republice i v zahraničí. 
Byl-li by běh života zaznamenáván den 
po dni, pak by třeba u první říjnové ne-
děle roku 1951 stála fakta, působící dnes 
trochu podivně: „První říjnovou neděli 
roku 1951 byla uspořádána v Sedlčanech 
oslava Dne armády, při čemž dopoledne 
vyhrávala na náměstí vojenská dechová 
hudba k manifestačnímu svozu brambor, 
do výkupního skladu přijížděly traktory 
z vesnic a prvních JZD s transparenty, místní 
rozhlas vyhlašoval výsledky nákupu z obcí. 
Odpoledne pokračovala slavnost na hřiš-
ti programem vojenského souboru Vkus 
a tělovýchovným vystoupením žáků gym-
nasia a Sokola“ (záznam z krajového tisku).  
                                                     (pokračování)Sokolky v r. 1947.



LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH

V říjnu nabídne večerní obloha pohled 
na Mléčnou dráhu, která půlí oblohu, ne-
boť se rozkládá od jihozápadního obzo-
ru přes zenit k obzoru severovýchodní-
mu s nápadnou jasnou hvězdou Capella 
v souhvězdí Vozky. Více nad obzorem na-
lezneme Persea a v mezeře se sousední 
Kasiopejou spatříme mlhavý obláček, který 
v detailech teleskopického pohledu ukáže 
stovky hvězd dvojité otevřené hvězdokupy. 
Za Kasiopejou přímo v zenitu se nachází ne-
nápadné souhvězdí Ještěrky, které sousedí 
v pruhu Mléčné dráhy s dobře známou Labutí. 
Hlava Labutě tvořená barevnou dvojhvězdou 
Albireo končí u nevýrazných souhvězdí Lištič-
ky a Šípu. Následuje rozšiřující se pás Mléč-

HVĚZDÁRNA / RŮZNÉ

né dráhy v souhvězdí Orla s jasným Altairem 
v jehož dolní části navazuje Štít v podobě 
trojúhelníka následovaný Střelcem velmi níz-
ko nad jihozápadním obzorem.

Severozápadní polovina oblohy se oteví-
rá vzdáleným částem vesmíru přes Herkula, 
Severní korunu, Velkou medvědici a Malou 
medvědici se známými seskupeními jasněj-
ších hvězd Velkého a malého vozu.

Jihovýchodní polovina oblohy nabízí vý-
razné souhvězdí Pegasa, který v optickém 
spojení se sousední Andromedou připomí-
nají větší verzi Velkého vozu. Další souhvězdí 
v pořadí od Střelce a to Kozoroh, Vodnář, Ryby 
a Beran jsou částí Zvěrokruhu, která v tomto 
večerním období se nachází nad obzorem.

Ze vzdálených objektů vyhledáme dvě 
kulové hvězdokupy M13 a M92 v Herkulu 
na západní části oblohy a galaxie M31 v An-
dromedě a M33 v sousedním Trojúhelníku 
na východní částí oblohy.

POZOROVACÍ PROGRAM 
PRO VEŘEJNOST

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

Měsíc – Na večerní obloze v pátek nebo 
sobotu 1., 7., 8., 28. a 29. října.

Planety – Na večerní říjnové obloze Ju-
piter, Saturn, Uran a Neptun. Později večer 
se přidá Mars. Merkur na ranní obloze nad 
východním obzorem. Venuše je nepozoro-
vatelná.

Ostatní objekty – Galaxie, kulové hvězdo-
kupy, mlhoviny otevřené hvězdokupy a další.

Úkaz – Částečné zatmění Slunce 25. října 
pozorovatelné v celém svém průběhu. Začá-
tek v 11 h 13 min., střed ve 12 h 18 min. a ko-
nec ve 13 h 23 min. Hvězdárna bude otevře-
na od 10 h 30 min. Na vloženém snímku je 
částečné zatmění Slunce ze dne 10.6.2021.

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

František Lomoz

Nadační fond 
sděluje, že se na 
něj mohou prů-
běžně obracet 

zájemci o spolufinancování svých projek-
tů, které jsou v souladu s cílem nadačního 
fondu. 

Nadační fond Patronát Sedlčansko chce 
podporovat:
• zachování historických a kulturních pamá-
tek, lidových tradic a kulturního dědictví, ze-
jména ve spolupráci s dětmi a mládeží
• rozvíjení komunitního života sedlčanského 
regionu
• ty, kteří zlepšují život ve svém okolí, ob-
novují drobné památky, proměňují a oživují 
veřejná prostranství svých obcí a okolí
• ty, kteří organizují sousedská setkávání 
či komunitně-vzdělávací projekty zaměře-
né na historii, kulturní památky a národní 
dědictví či lidové tradice i v duchu křesťan-
ských hodnot

Nadační fond Patronát Sedlčansko může 
přispět až do výše 60% celkových nákladů 
na jednotlivý projekt.

Přihlášky zasílejte elektronicky na projek-
ty@patronatsedlcansko.cz. NEJBLIŽŠÍ UZÁ-
VĚRKA PROJEKTŮ JE DO 31.10.2022!

Další podrobnosti a formulář žádosti včet-
ně příkladů minulých podpor najdete na 
webových stránkách www.patronatsedlca-
nsko.cz.

NADAČNÍ FOND
PATRONÁT
SEDLČANSKO 

Již 6. rok se lidé 
z celé ČR zapojí do 
osvětové kampaně 
pro mobilní hospi-
ce. 5. října, tak bu-
deme moci potká-
vat lidi v papučích 
na ulici, na poště, 

v bance nebo v obchodě. Říkají nám tím, 
že umírat doma je možné. Kousek svého 
„DOMA“ ve formě papučí si proto ten den 
budou brát všude s sebou. 

Papučový den připomíná, že umírat 
doma v kruhu svých blízkých je možné. 
Zapojte se i vy. Obujte si papuče a ukažte, 
že podporujete mobilní hospicovou péči 
v České republice. Sedlčanský hospic Křídla 
se do kampaně zapojuje podruhé. V loni se 
do kampaně zapojily místní školy, nemocni-

ZAPOJTE SE S NÁMI JIŽ PODRUHÉ
DO PAPUČOVÉHO DNE

ce a další firmy a organizace a drobní pod-
nikatelé i jednotlivci.

JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT?
Vyfoťte se v papučích, sdílejte fotky 

na Facebooku nebo Instagramu s hasht-
agem #papucovyden, označte nás @do-
macihospickridla nebo #domacihospic-
kridla. Předejte toto poselství dál. Svým 
blízkým, spolužáků, kolegům a všem ostat-
ním, kteří vás mohou následovat v akci, 
která má smysl. 

Podpořit nás 
můžete i finančně. 
Děkujeme.

Více informací 
na www.doma-
cihospickridla.cz 
nebo https://umi-
ratdoma.cz/. 



SDRUŽENÍ OBCÍ SEDLČANSKA / TOULAVA, o.p.s.
Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi, 
měsíc říjen pro nás bude měsícem změn v obou organizacích a to z důvodu voleb, které proběhly v září. Ve sdružení 
zhruba 10 starostů z 24 již nebude ve svých funkcích pokračovat, v Toulavě, která spolupracuje se 153 obcemi si ne-
troufám toto číslo odhadnout, ale pevně věřím, že nová vedení obcí budou dobrými „parťáky“ pro další spolupráci 
a rozvoj našeho území. 
Nyní se pojďme ohlédnout za tím, co se událo během posledních měsíců. 
VALNÁ HROMADA

2. září 2022 proběhla 
v Petrovicích poslední Val-
ná hromada ve volebním 

období 2018 – 2022. Na programu bylo 
čerpání rozpočtu včetně rozpočtových 
opatření, řešili jsme standardizaci dopravní 
obslužnosti včetně „problémových“ linek, 
ke kterým budou svolána samostatná jed-
nání. Projednávali jsme konání dalšího roč-
níku Malířského semináře pro nadané děti, 
který se uskuteční v Lüneburgu. Jedním 
z bodů jednání byla i Cyklostezka Sedl-
čany – Prčice (Krčínova cyklostezka) její 
údržba a odstranění škod, které nám způ-
sobily dva přívalové deště. Byly předlo-

RECERTIFIKACE

ženy aktuální informace z Toulavy, infor-
mace týkající se nových webových stránek 
sdružení, Farmářských trhů v Sedlčanech, 
návrhy na témata pro další stolní kalen-
dáře. Zabývali jsme se i stížnostmi obcí 
na fungování České pošty, s.p. 

Na samém závěru jednání Ing. Jiří Burian, 

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

Na úvod bych se 
s vámi chtěla podělit 

o dobrou zprávu. Získali jsme recertifikaci 
udělovanou CzechTourism a MMR pro turi-
stické oblasti v ČR. Ze 100 bodů jsme získali 
99 s vyjádřením, cituji: „ Profesionálně ve-
dený management destinace, vysoká kvalita 
a profesionální zpracování řízené dokumen-
tace, odborná 
způsobilost pro 
výkon činností 
a spolupráce 
s partnery.“ 
Patříme mezi 
nejlepší oblasti 
v ČR. Bez certi-
fikace bychom 
nemohli ofici-
álně fungovat a 
žádat o dotační 
prostředky. 

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI
Ráda bych se ohlédla za akcemi, kterých 

jsme se zúčastnili nebo byli spolupořadateli.
14. 5. Planá n. Lužnicí - Májový jarmark
Při prvním roč-

níku plánského 
Májového jar-
marku na nábřeží 
v Plané nad Lužni-
cí jsme oficiálně se 
starostou Jiřím Ši-
mánkem otevřeli 
turistickou sezónu 
na Stezce údolím Lužnice Toulavou, certifi-
kovanou značkou Leading Quality Trails Best 
of Europe. Kromě otevření stezky zde Tou-
lava dala prostor i regionálním výrobcům 
od Tábora až po Sedlčany.

26. 3. Střezimíř - Slavnostní ukončení vla-
kového provozu a připomínka 150 let dráhy

Ve Střezimíři jsme se zúčastnili programu, 
jímž se tamní historické nádraží rozloučilo 
s pravidelným vlakovým provozem zaháje-
ným v roce 1870. Po rekonstrukci koridoru 
z Prahy do Českých Budějovic je totiž úsek 
mezi Voticemi a Sudoměřicemi u Tábora 
veden po nové trati mimo nynější střezimíř-
ské nádraží. 

27. 8. Toulava FEST 
Setkání výrobců, řemeslníků, muzikantů 

a umělců z Toulavy se letos konalo v Milev-
sku. Na 4. ročníku putovního festivalu, který 
se každý rok koná v jiném městě Toulavy, za-
hrál třeba Pokáč nebo vystoupil  Kovářovan, 
program se konal v rámci Bartolomějského 
posvícení. Součástí byl i trh regionálních vý-
robků z Toulavy. S radostí jsme předali certi-
fikáty nově certifikovaným značkou Toulava 
regionální produkt.

27. 8. Poutní pochod Bechyně-Sepekov-
Milevsko

V rámci Toulava FESTu se poprvé konal 
také pochod Poutní stezkou Toulavy z Be-
chyně do Milevska. Při této příležitosti byl 
otevřen poutní kostel v Sepekově. Každý 

3. 9. Dožínky Petrovice
Toulava nechyběla ani na dalším ročníku 

Dožínek pořádaných obcí Petrovice.

3. 9. Ochutnej Evropu Benešov
Preze nto va l i 

jsme se i v Be-
nešově na fes-
tivalu Ochutnej 
Evropu. Festival 
pořádal v rámci 
oslav k před-
sednictví ČR v Radě EU Středočeský kraj 
ve spolupráci se svými partnery a stře-
dočeskými městy, pod záštitou ministra 
pro evropské záležitosti ČR pana Mikuláše 
Beka. Během 11 víkendů putuje festival  po  
největších středočeských městech. 

předseda svazku, předal Děkovné listy 
starostům, kteří již nebudou pokračovat 
ve svých funkcích v dalším volebním období. 
STOLNÍ KALENDÁŘ NA ROK 2023 

Již od září si můžete zakoupit stolní ka-
lendář s tématem Sedlčansko z výšky od 

fotografa Jiřího Jirouška, 
který fotografie pořizu-
je z motorového para-
glidu. Prodejními místy 
v Sedlčanech jsou Infor-
mační centrum, Měst-
ské muzeum a Městská 
knihovna, na obcích jsou 
to obecní úřady.

poutník mohl získat certifikát poutníka 
a zúčastnit se prohlídky Kláštera v Milevsku. 

27. 8. Festival pivovarů z Toulavy Bechyně
V rámci minifestivalu toulavských pivova-

rů, který se konal v Bechyni, si turisté mohli 
přímo na místě zaznačit první tři nálepky do 
Pivní stezky Toulavy, která propojuje 9 tou-
lavských minipivovarů. Na úspěšný první 
ročník navážeme v příštích letech.



ŠKOLSTVÍ

PRÁZDNINOVÁ VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA PRO STUDENTY Z UKRAJINY

Během prázdninových měsíců se na 
G a SOŠE Sedlčany uskutečnil kurz českého 
jazyka pro ukrajinské studenty, kteří od prv-
ního září nastoupili do 1.ročníků.

Cílem tohoto kurzu bylo seznámit stu-
denty z Ukrajiny s českým jazykem, naučit 
je základním frázím a objasnit základy české 
gramatiky.

Přihlásilo se více než 10 studentů, z toho 
velká část docházela opravdu pravidel-
ně. Kurz se konal každý týden od pondělí 
do čtvrtka dopoledne a výuka byla často obo-
hacena i sportem a výtvarným tvořením.

Skoro každý týden měli studenti možnost 
potkat se s novou lektorkou, ale všech-
ny pracovaly podle předem připraveného 
učebního plánu, aby výuka měla systema-
tický vývoj. Lektorky používaly různé učební 

PROPOJKA ZAHÁJILA SVŮJ 30. ŠKOLNÍ ROK

Tak jako každé září došlo v Propojce i le-
tos k zahájení školního roku na dvorku. Pří-
tomné svou návštěvou poctil starosta Sedl-
čan Miroslav Hölzel, zazněla školní hymna 
a projev pana ředitele, který kromě žáků, 
rodičů a všech stálých zaměstnanců přivítal 
rovněž nově příchozí pány učitele. Jedná se 
o posilu hned čtyř kolegů!

Tím však výčet novinek nekončí. Ještě 
v prvním školním týdnu přibylo do stálé na-

bídky kroužků také několik nových aktivit 
– Tiffanyho vitráže, fotbal, ranní sportování 
s mottem „Buď fit“ či odpolední tvůrčí 
kroužek pro nejmenší. Na své si přijdou vel-
cí i malí školáci. Později jmenované navíc 
čeká změna v tradičních plaveckých kur-
zech – v letošním školním roce totiž budou 
navštěvovat plavecký bazén ve Smilovicích. 
Nechť úspěšně proplavou až k „mokrému“ 
diplomu!

Druhý týden s sebou na-
opak přinesl tradici neměn-
nou. Prvňáčci si jako každý 
rok našli nové kamarády 
a pomocníky mezi deváťáky, 
kteří je budou provázet prv-
ními měsíci školní docházky. 
Starší spolužáci s chutí nabíd-
li pomocnou ruku a své spo-
jenectví symbolicky zvěčnili 
na papír překreslením propo-
jených dlaní.

Ve třetím týdnu pak přišla 

řada na šesťáky. Ti odjeli s třídními učitel-
kami a výchovným poradcem do rekreač-
ního zařízení na Častoboř, aby se v rámci  
adaptačního kurzu lépe poznali mezi sebou 
i s vyučujícími. Během tří dnů absolvovali 
řadu aktivit tvořících koncept cesty kolem 
světa. Během nich si museli poradit v růz-
ných situacích: zažili ztroskotání na poušti, 
útoky domorodých kmenů, vyráběli do-
pravní prostředek, putovali australskou 
buší a kreslili mapy, procházeli indiánským 
územím i bránou času, běhali mezi totemy 
a spolupracovali na plnění dalších úkolů, 
aby získali indicie potřebné k vyluštění hes-
la. To sloužilo jako vstupenka na loď zpátky 
do Evropy. Přistání se podařilo, snad budou 
mít klidné moře i nadále…

… právě při jubilejní 30. cestě by se klidné 
moře hodilo ještě více než obvykle. Propoj-
ka slaví kulaté narozeniny a k této příleži-
tosti chystá přídavné akce, aby se ohlédla 
za uplynulými školními lety. Jistě je se na co 
těšit…                                              Škola Propojení

metody, aby žáci udrželi pozornost a výuka 
byla co nejvíce efektivní.

K výuce měli studenti k dispozici speciální 
učebnice českého jazyka koncipované přímo 
pro ukrajinské studenty. Některé lekce byly 
zaměřeny na důležitá konverzační témata, 
abychom žákům usnadnili život v nové zemi, 
jiné lekce byly zase zaměřeny více na gra-
matická pravidla a psaní českou abecedou.  
Výuku jsme studentům zpestřili dalšími akti-
vitami i mimo školu, aby využili své získané 
jazykové znalosti v praxi. Například jsme na-
vštívili Městské muzeum Sedlčany, sportov-
ní stadion, informační centrum, hvězdárnu 
a absolvovali komentovanou prohlídku města.

Komunikace probíhala bez větších obtíží či 
nedorozumění, studenti byli velmi motivo-
vaní a dělali v průběhu kurzu velké pokroky.   

Výuku doprovázela snaha 
a píle, studenti se často ptali 
na různé gramatické jevy, ale 
zajímala je i česká kultura, 
české tradice a hledali odliš-
nosti a shody se svou ukrajin-
skou kulturou.  

I když každý byl z jiné části 
Ukrajiny, drželi při sobě, spo-
joval je společný zájem. Kurz 
probíhal ve velmi příjemné at-

mosféře, studenti byli veselí, aktivní, do všech 
aktivit se s chutí zapojovali. Jsme rádi, že byl 
o kurz českého jazyka zájem a mohli jsme 
napomoci lepšímu startu ukrajinských žáků 
v novém školním roce. Nebyl ani problém 
personálně obsadit výuku i v době letních 
prázdnin, za což lektorkám velmi děkujeme. 
Věříme, že se žákům bude na naší škole da-
řit a přispějeme jim tak k šanci na lepší život.                        
                         Vedení školy G a SOŠE Sedlčany



Hoře (kde na pře-
lomu 20. a 30. let 
20. století Heller 
také působil jako 
ředitel) a Krás-
né Hoře, 1921 
v Petrovicích a Bo-
rotíně, roku 1922 
v Jankově. Další 
rozmnožení po-
čtu měšťanských 
škol však vyža-
dovalo dlouhého 
úsilí. Díky vytrvalé práci inspektora Hellera 
k tomu přeci jen došlo. V roce 1932 vznik-
la měšťanská škola v Jesenici, roku 1935 
v Neustupově a na Chlumu, roku 1937 
v Počepicích a 1938 v Kamýku nad Vltavou. 
Vznikla tak nejhustší síť měšťanských škol 
ze všech venkovských okre-
sů v Čechách (roku 1939 bylo 
na okrese 15 měšťanských škol). 
Po válce se náš kraj dočkal i střední školy 

VÝROČÍ OSOBNOSTÍ / POCHODY

LUDVÍK HELLER
(* 18. srpna 1879 - † 17. října 1952)
Dne 17. října si připomínáme 70. výro-

čí úmrtí osvětového pracovníka, školního 
inspektora a publicisty Ludvíka Hellera.

Narodil se 18. srpna 1879 v myslivně Ka-
sárna u Radíče. Vystudoval vyšší průmys-
lovou školu a učitelský ústav v Praze. Svou 
učitelskou dráhu začal na obecné škole ve 
Svatém Janě, kde působil osm let. Později 
vyučoval na měšťanských školách v Sedl-
ci, v Sedlčanech a v Černovicích u Tábora. 
V roce 1921 byl jmenován okresním škol-
ním inspektorem v Ledči, o rok později 
 Sedlčanech. Dostal se tak zpět do rodné-
ho kraje, jemuž pak věnoval všechnu svou 
práci, píli a starost. Jelikož Sedlčansko 
nemělo střední školu, snažil se Heller co 
nejvíce zhustit síť měšťanských škol. Před 
rokem 1918 byly v kraji jen měšťanské 
školy v Sedlci (smíšená) a v Sedlčanech 
a ve Voticích (chlapecká a dívčí). Roku 
1920 vznikly měšťanské školy v Kosově 

VÝROČÍ OSOBNOSTÍ

MÁME PRO VÁS PRÁCI, KTEROU HLEDÁTE!
Je jedno, jestli potřebujete zkrotit rostoucí sumy na složenkách,
pořídit novou střechu svému domu, nebo zažít cestu kolem světa.
Možná jen hledáte více svobody a osobního klidu … nebo naopak 
prostor pro svůj růst.

Můžete mít všechno, práce u nás je především o vás.
Naplno i jako přivýdělek s potenciálem hlavního příjmu.

Volnou vstupenkou na naše pozice je: 
     pracovitost
     bezúhonnost
     maturita

Našli jste svůj zlatý džob!

Volné pozice pro pobočky Benešov, Sedlčany
Informace na: 724 755 726, nebo: sedlcany@goldengate.cz
www.ilonadvorakova.cz

INZERCE

sobota 1.10.
Z PRČICE ZA KAPLIČKAMI ČESKÉHO 
MERÁNU

sobota 15.10.
NAUČNÁ STEZKA VOTICKEM

sobota 22.10.
ROZHLEDNA KALAMAJKA

(gymnázia) o jejíž založení v Sedlčanech 
v roce 1946 se Ludvík Heller významně za-
sloužil. Vedle své profese se zajímal o tu-
ristiku (byl předsedou odboru Klubu české 
turistiky v Sedlčanech) a publikační činnost 
(založil dětský časopis Ohníčky mládí). 
Zemřel roku 1952 v Kosově Hoře.

POCHODY 
ŘÍJEN

TURISTICKÝ ODDÍL SEDLČANY



RŮZNÉ

V sobotu 10. září se v areálu Základní kynologické organizace 
Sedlčany konal již 28. ročník závodu O pohár města Sedlčany, je-
hož výsledky se započítávají do Středočeské krajské ligy. Závod byl 
zahájen v půl osmé ráno úvodním slovem Jiřího Krále, ředitele zá-
vodu. Závodníci, kteří se přihlásili do všestranných kategorií závo-
du (tzn. stopa-poslušnost-obrana) ihned po zahájení odjížděli na 
nedaleké luční porosty k položení a vypracování stop. Mezitím se 
v místním areálu odehrály poslušnosti kategorií ZZO a BH-VT. Na 
které ihned po svém návratu navázali stopaři. Po ukončení všech 
poslušností čekala závodníky poslední disciplína, kterou byla obra-
na. Po součtu bodů ve výsledkových listinách přišlo na řadu vyhlá-
šení medailových pozic. Poháry spolu s hodnotnými cenami všem 

ČTYŘI ZLATÉ MEDAILE PRO SEDLČANY

závodníkům předali rozhodčí Jana Světlíková a Jaroslav Tišl a také 
figurant Jiří Petrus.

Zlato pro letošní rok vybojovali:
1. místo, kategorie ZZO: Bohumil Stuchlík a Tammi, kříženec 

(ZKO Sedlčany)
1. místo, kategorie ZM: Lucie Stiborová Spálenková a Arnika 

Amorrot, rotvajler (ZKO Sedlčany)
1. místo, kategorie ZVV1: René Janeba a Fantagira z Granátové 

zahrady, německý ovčák (ZKO Lety)
1. místo, kategorie BH-VT: Miroslav Glogar a Lemon Provocativo, 

německý ovčák (ZKO Sedlčany)
1. místo, kategorie IGP1: Pavel Klauser a Day Bright Pure Gina, 

americký stafordšírský teriér (ZKO Sedlčany)
Titulem nejlepší stopa závodu byl ohodnocen výkon americké 

stafordšírské teriérky Day Bright Pure Gina maj. Pavla Klausera. 
Nejlépe předvedeným psem na poslušnosti se stala Fantagira 
z Granátové zahrady maj. Réného Janeby. Při hodnocení nejlepší 
obrany došlo k rovnosti bodů u psů Dax Blackbren, maj. Jiřího Pod-
hrázského a Fantagiry z  Granátové zahrady maj. Réného Janeby. 
Při rovnosti bodů dle propozic rozhoduje los, a tak se štěstí opět 
usmálo na pana Janebu, který se po součtu bodů stal i absolutním 
vítězem celého závodu. Po dvou letech se tedy domácím nepo-
dařilo obhájit putovní pohár. Loňský vítěz Pavel Klauser se ho do 
rukou člena ZKO Lety vzdával jen velice nerad a obratem slíbil od-
vetu příští rok.

Text: Lucie Stiborová Spálenková, Foto: Michaela Janderová

Závodníci za ZKO Sedlčany - zleva - Pavel Klauser, Miroslav Glo-
gar, Lucie Stiborová Spálenková, Bohumil Stuchlík, Radka Kymlová, 
Eliška Kopecká.

V sobotu 3. září zahájil slavnostním vhozením úvodní buly mís-
tostarosta města Mgr. Zdeňek Šimeček první utkání soutěže 
O Pohár starosty města na Zimním stadionu Sedlčany. V něm se 
utkaly týmy Stará garda Štětkovice a HC Čerti Křepenice, jakož-
to nejlepší s nejhorším ze skupiny A dle výsledků minulého roč-
níku. Utkání skončilo výsledkem 8:1 po třetinách (2:0, 1:1, 5:0).



MĚSTSKÉ INVESTICE NA POZADÍ NUTNÝCH ÚSPOR

V obvyklých letech bylo běžné, že pro městské investice se 
v rámci rozpočtu využívalo ročně přibližně 40 milionů Kč. Toto 
volební období bylo zahájeno investičně velmi bohatým rokem 
2019, ve kterém se souhrn investic města hlavně díky využití do-
tačních zdrojů blížil 150 milionům Kč. Roky 2020-22 sice pozname-
nala nutnost zredukovat finanční výdaje, ale práce, kterou město 
pro svůj rozvoj věnuje na poli investic, neubylo.

Letošní rozpočet po úpravách počítá s běžnými investicemi 
ve finančním objemu přesahujícím 12 milionů Kč, obnovou vo-
dohospodářského majetku za bezmála 7 milionů korun a obnovu 
dopravní infrastruktury v objemu 5,5 milionů Kč. Jde sice o vý-
znamně nižší finanční objemy, než jsme byli zvyklí, ale počty akcí 
a projektů se nesnížily. Počet akcí jen ve výše vyjmenovaných kapi-
tolách se blíží padesátce.

U běžných investic převládají akce charakteru oprav a ochrany 
budov jako je rekonstrukce střechy 2. základní školy Propojení,  od-
vlhčení budovy ředitelství nemocnice a odvodnění několika míst, 
kde vznikají při přívalových deštích problémy. Myšleno je samo-
zřejmě i na spolky zejména přístavbou požární zbrojnice v Hasičské 
ulici, výměnou vrat zbrojnice v Sestrouni nebo zastřešením zázemí 
sportoviště s umělým trávníkem a novým skladem sportovního 
vybavení na Tavernách. Po právě probíhajícím rozšíření minigolfu 
v Háječku třeba vznikne i nějaký spolek věnující se této hře.

V rámci investic do kultury si mnozí z Vás jistě všimli nových vrátek 
u kulturní památky na náměstí, mariánského sloupu. V městské knihov-
ně už je vidět nové osvětlení a probíhají stavební úpravy tělocvičny 
v budově MÚ pro potřeby využití základní uměleckou školou.

Občané v Libíni mají nové veřejné osvětlení a v Solopyskách prá-
vě probíhá dokončování asfaltových povrchů v obytné zóně 1. I na 
sedlčanské komunikační síti lze po letošku najít řadu opravených 
chodníků a prostranství.

Vodovodní a kanalizační infrastruktura má v Sedlčanech také 
potřebnou pozornost. V Jateční ulici bylo přeloženo poruchové 
potrubí u kovošrotu, čistí a obnovují se potrubí, napojení přípo-
jek i šachty po celém městě a velké pozornosti se dostává čistírně 
odpadních vod.

V rámci přípravy projektů je myšleno zejména na vnitřní 
infrastrukturu, nové vodovody a kanalizace třeba na Roudný, 
v Potoční a Votické ulici, chodníky v Libíni, Lidické, Luční a dal-
ších ulicích, silnice Na Skalách v Roudném či za háječkem, par-
koviště v Lidické ulici a další projekty. V příštím roce nás čeká 
dokončení koncesního řízení na provozovatele vodohospodář-
ské infrastruktury. Důraz dostávají i projekty věnující se ener-
getickým úsporám. Je připravován projekt pro úpravy soustavy 
veřejného osvětlení za účelem úspor, zateplení mateřské školy 
v Sokolovské, posudky energetické náročnosti apod. Některé 
projekty se věnují bezpečnosti jako např. studie retenční nádr-
že s ohledem na zvláštní povodeň nebo nový varovný systém. 
V pokročilé fázi přípravy je i projekt rozhledny na místní hvěz-
dárně.

Zkrátka je co dělat a nemusíme se bát, že by nebylo. Na život 
ve městě je myšleno a investice se připravují tak, aby zahrnuly 
všestranné potřeby občanů a města. 

Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic

INZERCE



DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V SEDLČANSKÝCH STROJÍRNÁCH

V sobotu dne 3.9.2022 proběhl v Sedlčanských strojírnách den 
otevřených dveří. Firmu navštívilo přes tisíc lidí, kteří si přišli pro-
hlédnout celý areál firmy, nové technologie i nové moderní haly, 
včetně nové zkušební věže, která má výšku 26 m a bude využita 
pro zkušební testy vysokorychlostních výtahů určených pro velké 
výšky. Návštěvníci se mohli svézt výtahem u nové zkušební věže 
a obdivovat za hezkého počasí z výšky 30 m panorama Sedlčan. 

Setkalo se zde mnoho bývalých zaměstnanců, kteří ocenili, 
že se jedná o ryze českou firmu a že bývalé strojírny pokračují 
úspěšně v tradici výroby stavebních výtahů, které se vyváží do ce-
lého světa, včetně USA, Anglie a Austrálie.

Největší zájem byl o moderní NC stroje, poloautomatické zakla-

dače na tyčový materiál, zakladač na velkoformátové plechy, laser, 
robotizovaná svařovací pracoviště i moderní lakovnu.

Pro návštěvníky bylo připraveno občerstvení, při kterém se se-
tkali bývalí zaměstnanci a mohli zavzpomínat, porovnat současnou 
výrobu a jak se vše vyrábělo dříve. Současní pracovníci přivedli své 
nejbližší a příbuzné, aby jim ukázali, kde a v jakých podmínkách 
pracují.

Vedení společnosti děkuje touto cestou všem návštěvníkům 
za ukázněnost a respektování všech bezpečnostních nařízení. Rádi 
uvítáme do kolektivů nové pracovníky všech profesí, kteří by se 
chtěli podílet na realizaci našich zakázek.

Milan Škorpa, ekonomický ředitel


