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Akce připomínající 33 let od revolučních událostí sametové revoluce se uskuteční ve čtvrtek 17. listopadu od 17.11 hod. 
na náměstí v Sedlčanech. Setkání proběhne u sedlčanské kašny, kde vystoupí např. sedlčanská iniciativa reGENERACE, 
zazní hudba mladých interpretů či proběhne výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Sedlčany. Program bude součaně probíhat 
i v městském muzeu, kde můžete například zhlédnout promítání dobových filmů a dokumentů.
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MĚSÍČNÍK RADNICE
Periodický tisk územního samospráv-
ného celku. Vydává Městský úřad 
Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, 
IČ 243272, místo vydávání Sedlčany, 
Doubravice, Hradišťko, Libíň, Oříkov, 
Sestrouň, Solopysky, Třebnice, Vítěž, 
Zberaz, evidenční číslo MK ČR E 11727,  
řídí redakční rada,  
sazba Lenka Bučinská,  
tiskne firma Van druck Sedlčany. 
Vychází 28. den předchozího měsíce 
v nákladu 3300 ks.  
Distribuci zdarma do každé schránky 
zajišťuje Město Sedlčany.
V případě nedodání zpravodaje se 
obraťte na Lenku Bučinskou, 
tel.: 734 259 387, 318 821 158.

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

Vyřizuje:
Městský úřad Sedlčany,  
tel.: 734 259 387, 318 821 158,  
bucinska@mesto-sedlcany.cz
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Někteří žáci naší školy se ve čtvrtek vydali na Šiberný vrch a zúčastnili se odhalení 
pamětního kamene s názvem Alej Tomáše Hellera. Stromy zde byly vysazeny v roce 
2019. Sázení třešní inicioval pan učitel T. Heller, který se spolu se svými žáky, jejich rodiči, 
kolegy i dobrovolníky zasloužil o vznik této aleje. Jsme rádi, že se naši zastupitelé rozhod-
li pojmenovat toto místo po svém zakladateli.                            Zaměstnanci 1.ZŠ Sedlčany

ODHALENÍ PAMĚTNÍHO KAMENE
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INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 94/2018-2022 ZE DNE 21. ZÁŘÍ 2022

Rada města Sedlčany na tomto zasedání 
přijala soubor celkem 25 specifických usne-
sení, a to v následném členění jednotlivých 
výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jed-
nání Rady města Sedlčany ze dne 7. září 2022 
(RM č. 93/2018-2022) a doplňující zprávu 
o plnění úkolů průběžných (RM 94-
1650/2018-2022);
▪ zprávu o činnosti a plnění úkolů Sedlčan-
ských technických služeb, s. r. o. sestavenou 
s akcentem na první pololetí roku 2022 s ak-
tualizovanými daty ke dni jejího zpracování, 
sestavenou a okomentovanou panem Jiřím 
Daňkem, jednatelem uvedené městské ob-
chodní společnosti (v souboru výroků usne-
sení RM 94-1652/2018-2022);
▪ zprávu o posouzení nabídek na projekční 
práce s názvem „Projektová dokumentace 
pro provedení oprav a nových elektroinsta-
lací v budovách nemocnice Sedlčany č. p. 
161“ včetně informací o následném jednání 
(v souboru výroků usnesení RM 94-
1672/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila: 
▪ panu Jiřímu Daňkovi, jednateli Sedlčan-
ských technických služeb, s. r. o., a to bez 
zbytečného odkladu, zajistit nákup 25 ks 
sběrných nádob o objemu 240 l na ukládání 
domovního bioodpadu, které budou primár-
ně nabízeny vlastníkům rodinných domků, 
kteří projeví zájem o jejich pořízení a využití 
a kteří doposud zájem neprojevili a sběrná 
nádoba bude takto bezplatně poskytnuta 
k objektu rodinného domu s faktickým tr-
valým bydlením v Sedlčanech poprvé. Před-
pokládané pořizovací náklady jsou ve výši 
1 815,00 Kč/ks (RM 94-1651/2018-2022);
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ma-
jetku, na úřední desce Městského úřadu 
Sedlčany zveřejnit adresný záměr pronájmu 
nebytových prostor – prodejní a sklado-
vé prostory o celkové výměře 47 m2, které 
se nacházejí v objektu Sedlčany, náměstí 
T. G. Masaryka č. p. 136, a následně záměr 
postoupit k projednání v Radě města Sedlča-
ny za účelem schválení uzavření příslušného 
smluvního ujednání, resp. uzavření Dodatku 
č. 9 k původní Smlouvě o nájmu nebytových 
prostor (v souboru výroků usnesení RM 
94-1661/2018-2022); 
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru in-
vestic, aby ve spolupráci s orgánem státní 
správy lesů Městského úřadu Sedlčany, pří-

slušným úsekem Odboru životního prostře-
dí, zajistil sestavení zadávací dokumentace 
na podlimitní veřejnou zakázku na službu 
ve prospěch zpracování lesních hospodář-
ských osnov pro zařizovací obvod Sedlčany 
a veškerou následnou administraci včetně 
provedení výběrového řízení, to vše sta-
noveným postupem v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká-
zek, ve znění pozdějších předpisů. Vyhoto-
vené materiály a zajištěné výstupy z dílčích 
fází postupu budou zpracovatelem průběžně 
předkládány k rozhodnutí Radě města Sedl-
čany (RM 94-1674/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyjádřila poděkování: 
▪ panu Jiřímu Daňkovi, jednateli Sedlčan-
ských technických služeb, s. r. o., za plnění 
sjednaných služeb dle očekávání objedna-
tele. V porovnání s ostatními městy je kva-
litativní úroveň služeb na vysoké a příkladu 
hodné úrovni (v souboru výroků usnesení 
RM 94-1652/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila: 
▪ aktualizaci přílohy Plánu zimní údržby 
místních komunikací města Sedlčany, vy-
pracovanou na zimní období od 1. listopadu 
2022 do 31. března 2023, Městským úřa-
dem Sedlčany, Odborem dopravy a silniční-
ho hospodářství ve spolupráci s jednatelem 
Sedlčanských technických služeb, s. r. o., 
které provádějí správu místních komunika-
cí ve smyslu zmírňování závad ve sjízdnosti 
a schůdnosti místních komunikací a schůd-
nosti chodníků a průjezdních úseků silnic, 
vzniklých povětrnostními vlivy a jejich dů-
sledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována 
s přihlédnutím ke společenským potřebám 
a ekonomickým možnostem vlastníka míst-
ních komunikací, tj. města Sedlčany (v soubo-
ru výroků usnesení RM 94-1653/2018-2022);
▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohody o umís-
tění stavby č. IV-12-6029035/1 (P-21-0810); 
Sedlčany, kNN pro p. č. 2931“, mezi společ-
ností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, 
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 
Děčín, zastoupené na základě plné moci spo-
lečností ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem 
Dobříš, Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dob-
říš, jako budoucím oprávněným a městem 
Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž 
předmětem je zřízení věcného břemene 
na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, 
parc. č. 2936/2 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 2.000,00 Kč bez 
DPH (RM 94-1654/2018-2022);
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IV-12-6028954/1, 
Sedlčany, kNN pro parc. č. 1553/17“, mezi 
společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 
405 02 Děčín, zastoupené na základě plné 
moci společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se 
sídlem Dobříš, Průmyslová č. p. 1665, 263 01 
Dobříš, jako budoucím oprávněným a měs-
tem Sedlčany, jako budoucím povinným, je-
jímž předmětem je zřízení věcného břemene 
na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, 
parc. č. 1504/1, 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 3.200,00 bez DPH 
(RM 94-1655/2018-2022);
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IV-12-6027406/1, 
Sedlčany, Nademlýnská, kNN pro parc. č. 
1553/15“, 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, Průmyslo-
vá č. p. 1665, 263 01 Dobříš, jako budou-
cím oprávněným a městem Sedlčany, jako 
budoucím povinným, jejímž předmětem 
je zřízení věcného břemene na pozemku 
ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 
1504/1, v k. ú. a obci Sedlčany, a to za úče-
lem zřízení, provozování, údržby a oprav 
zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového 
vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje za jed-
norázovou náhradu ve výši 25.410,00 s DPH 
(RM 94-1656/2018-2022);
▪ uzavření Smlouvy o užívání stožáru, mezi 
společností Nábytek Kunc, s. r. o., se sídlem 
Sedlčany, Strojírenská č. p. 859, 264 01 Sedl-
čany, jako uživatelem a městem Sedlčany 
jako vlastníkem. Náhrada za užívání stožá-
ru s účinností od 1. října 2022 je stanovena 
ve výši 300,00 Kč/rok/stožár. Předmětem 
je umístění směrové cedule na stožáru ve-
řejného osvětlení, který je osazen na po-
zemku parc. č. 2485/1 v k. ú. a obci Sedlčany 
(v souboru výroků usnesení RM 94-
1658/2018-2022);
▪ úpravu předmětu uživatelského vztahu 
založeného Smlouvou o pronájmu pozemků 
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ve znění pozdějších úprav, a to s ohledem 
na změnu vlastnického práva u části po-
zemku parc. č. 1919/6 (prodej nově vznik-
lého pozemku parc. č. 1919/20, výměra 
12 m2), v k. ú. a obci Sedlčany. Vzhledem 
k výše uvedenému bude uzavřen Dodatek č. 3 
ke Smlouvě o pronájmu pozemků mezi měs-
tem Sedlčany, jako nájemcem a žadatelkou 
(FO), trvale bytem Sedlčany, jako pronají-
matelem, s účinností ode dne 1. ledna 2023 
(RM 94-1659/2018-2022);
▪ uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o pro-
nájmu pozemků mezi městem Sedlčany, 
jako nájemcem a žadatelem, jako pronají-
matelem (pozemky v areálu Centrální čis-
tírny odpadních vod Sedlčany), s účinností 
od 1. ledna 2023, za jednotkovou cenu 
25,00 Kč/m2/rok, což při celkové výměře 
užívaných pozemků parc. č. 241/18, parc. 
č. 244/11, parc. č. 244/24, parc. č. 244/25 
o velikosti 2846 m2 činí 71.150,00 Kč/rok 
(RM 94-1660/2018-2022);
▪ uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování 
v Bytovém domě Sedlčany, na adrese Stro-
jírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. 
jednotka č. 2/III. patro), a to s žadatelkou 
(FO), na dobu určitou, tj. od 1. října 2022 
do 31. prosince 2022 (RM 94-1663/2018-
2022);
▪ uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování 
v Bytovém domě Sedlčany, na adrese Stro-
jírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. 
jednotka č. 9/III. patro), a to s žadatelkou 
(FO), na dobu určitou, tj. od 1. října 2022 
do 31. prosince 2022 (RM 94-1664/2018-
2022);
▪ na návrh Městského úřadu Sedlčany, Od-
boru vnitřních věcí, předložený Kalendář 
oddacích dnů na rok 2023, ve kterých bude 
zajištěna služba oddávajících a v jehož časo-
vých limitech bude správním orgánem závaz-
ně rozhodováno (RM 94-1669/2018-2022);
▪ objednat u firmy Ing. Vladimír Pavlík; Pro-
jekční kancelář – Varovné systémy, s. r. o., 
se sídlem Roztoky, Najdrova č. p. 2183, 
252 63 Roztoky, zpracování dokumentace (tzv. 
zadávací dokumentace) pro výběr zhotovitele 
na projekt „Rozšíření varovného a informač-
ního systému města Sedlčany“, a to za cenu 
v celkové výši 93.000,00 Kč bez DPH (v soubo-
ru výroků usnesení RM 94-1671/2018-2022);
▪ Rozpočtové opatření č. 6 / 2022, a to v pl-
ném rozsahu aktuálně navržených rozpočto-
vých změn. Předmětem tohoto opatření 
je zvýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany 
na rok 2022 o částku ve výši 2 405 tis. Kč 

a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany 
na rok 2022 o částku ve výši 1 182 tis. Kč. 
Příjmy po provedené úpravě budou činit 
celkem 215 395 tis. Kč; výdaje budou činit 
celkem 213 597 tis. Kč. Rozpočet po zapo-
čítání tohoto opatření do dříve schváleného 
rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 bude 
přebytkový částkou 1 798 tis. Kč (RM 94-
1673/2018-2022).
Rada města Sedlčany revokovala:
▪ na základě odstoupení žadatele od vyří-
zení dřívější žádosti své usnesení zn. RM 92-
1621/2018-2022 ze dne 24. srpna 2022, kte-
rým vydala souhlas s umístěním dvou kusů 
reklamních zařízení (orientačních tabulí) 
za dalších podmínek ve prospěch společnos-
ti Nábytek Kunc, s. r. o., se sídlem Sedlčany, 
Strojírenská č. p. 859, 264 01 Sedlčany, a to 
v městské zástavbě Sedlčany na pozemku 
parc. č. 2485/1 v k. ú. a obci Sedlčany, kte-
rý je ve vlastnictví města Sedlčany (RM 94-
1657/2018-2022);
▪ své usnesení zn. RM 92-1624/2018-2022 
ze dne 24. srpna 2022, kterým schválila při-
dělení ubytovací jednotky (ubyt. jednotka 
č. 9/III. patro) v Bytovém domě Sedlčany, 
na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 
Sedlčany, a to žadatelce (FO), trvale by-
tem Sedlčany, neboť žadatelka neprojevila 
o uzavření smluvního ujednání zájem (RM 
94-1662/2018-2022).
Rada města Sedlčany vydala souhlas:
▪ s umístěním směrové cedule na stožá-
ru veřejného osvětlení na pozemku parc. 
č. 2485/1 v k. ú. a obci Sedlčany a ve pro-
spěch společnosti Nábytek Kunc, s. r. o., 
se sídlem Sedlčany, Strojírenská č. p. 859, 
264 01 Sedlčany (v souboru výroků usnesení 
RM 94-1658/2018-2022);
▪ s přijetím darů pro příspěvkovou orga-
nizaci zřízenou městem Sedlčany, Základní 
umělecká škola Sedlčany, se sídlem Sedlča-
ny, Šafaříkova č. p. 428, 264 01 Sedlčany; 
IČ 61904287, které jsou poskytovány 
ze zdrojů dárce, Nadační fond PATRONÁT SEDL-
ČANSKO, se sídlem Vysoký Chlumec č. p. 31, 
262 52 Vysoký Chlumec; IČ 26428326, 
a to v hodnotě daru 10 000 Kč na podpo-
ru projektu pod názvem „Malířský seminář 
v Lüneburgu“ (doprava) a v hodnotě daru 
30 000 Kč na podporu dalšího projektu 
pod názvem „Rok má krok“ (nové kostýmy 
pro žáky školy); (RM 94-1665/2018-2022);
▪ s přijetím dotace pro žadatele, příspěvko-
vou organizaci zřízenou městem Sedlčany, 
2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany, 

se sídlem Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 
Sedlčany; IČ 48954004, poskytované Nadací 
THE KELLNER FAMILY FOUNDATION Praha, se 
sídlem Praha, Evropská 17, 160 00 Praha 6; 
IČ 28902254, a to na úhradu mzdových 
nákladů vynaložených na Specifický perso-
nál školy v přímé souvislosti se začleněním 
uprchlíků do vzdělávání ve výši 200.000,00 Kč 
(RM 94-1666/2018-2022);
▪ s přijetím dotace pro žadatele, příspěvko-
vou organizaci zřízenou městem Sedlčany, 
2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany, 
se sídlem Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 
Sedlčany; IČ 48954004, poskytované subjek-
tem Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s., 
se sídlem Praha - Dejvice, Evropská 2690/17, 
160 00 Praha; IČ 29005469, a to na podpo-
ru programu kolektivní podpory za účelem 
vzdělávání ve výši 36.000,00 Kč (RM 94-
1668/2018-2022).
Rada města Sedlčany stanovila:
▪ s ohledem na aplikaci nařízení vlády ČR 
č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení 
vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových po-
měrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, ve znění pozdějších předpisů, a na-
řízení vlády ČR č. 304/2014 Sb., o platových 
poměrech státních zaměstnanců, ve znění 
pozdějších předpisů, a to dle jeho účinnos-
ti, platy ředitelům příspěvkových organizací 
zřízených městem Sedlčany a dále měsíční 
odměnu jednatelům obchodních společností 
založených městem Sedlčany (Městská tep-
lárenská Sedlčany, s. r. o.; Sedlčanské tech-
nické služby, s. r. o.), vše podle dokumentace 
předložené panem Mgr. Zdeňkem Šimeč-
kem, místostarostou města Sedlčany (RM 
94-1667/2018-2022);
▪ a to postupem podle právních předpisů, 
při plnění legislativních povinností vlastníka 
Vodovodní a kanalizační infrastruktury měs-
ta Sedlčany, založených zejména ustanove-
ním § 35 a § 35b vyhlášky č. 428/2001 Sb. 
a cenovým výměrem MF ČR č. 01/VODA/2022, 
nájemné (pachtovné) za užívání a provozová-
ní uvedené infrastruktury na rok 2023 ve výši 
9 869 100 Kč (RM 94-1670/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla:
▪ o výběru nabídky firmy GREBNER – pro-
jektová a inženýrská kancelář spol. s. r. o.; 
IČ 25076655, za cenu 698 000,00 Kč bez DPH, 
a to na vyhotovení projekčních prací s ná-
zvem „Projektová dokumentace pro provede-
ní oprav a nových elektroinstalací v budovách 
Nemocnice Sedlčany č. p. 161“ (v souboru vý-
roků usnesení RM 94-1672/2018-2022). 
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Rada města Sedlčany na tomto zasedání přija-
la soubor celkem 9 specifických usnesení, a to 
v následném členění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání 
Rady města Sedlčany ze dne 21. září 2022 (RM 
č. 94/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění 
úkolů průběžných (RM 95-1675/2018-2022);
▪ zprávu o činnosti a plnění úkolů Městské tep-
lárenské Sedlčany, s. r. o. za první pololetí roku 
2022 s aktualizovanými daty ke dni jejího zpra-
cování a zprávu o připravenosti zařízení na zahá-
jenou topnou sezónu 2022 / 2023, sestavenou 
a okomentovanou panem Ondřejem Sůvou, 
jednatelem uvedené městské obchodní společ-
nosti (RM 95-1676/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila: 
▪ uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu 
nebytových prostor ze dne 21. prosince 2011 
mezi městem Sedlčany, jako pronajímatelem 
a MEDITERROU-Sedlčany, s. r. o., se sídlem 
Sedlčany, Tyršova č. p. 161, 264 01 Sedlčany, 
jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem 
nebytových prostor – prostory sloužící k podni-
kání, nacházející se v objektu Sedlčany, Tyršova 
č. p. 159, a to za účelem poskytování zdravot-
nických služeb. Výše uvedený Dodatek č. 4 se 
týká rozšíření předmětu stávajícího smluvního 
ujednání o prostor čekárny o výměře 9,1 m2 (če-
kárna bývalé kožní ordinace). Ostatní ujednání 
citované Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
ze dne 21. prosince 2011, zůstávají tímto Dodat-
kem č. 4 nezměněna (RM 95-1677/2018-2022);
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břeme-

ne – služebnosti č. IE-12-6009852/1 Sedlčany, 
VN – ul. Na Potůčku - Příkrá“, mezi ČEZ Distribu-
ce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na 
základě plné moci společností ENERGON reality, 
s. r. o., se sídlem Praha, Budějovická 601/128, 
140 00 Praha 4 - Krč, jako oprávněným a měs-
tem Sedlčany, jako povinným, jejímž předmě-
tem je zřízení věcného břemene na pozemcích 
ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 948/1, 
parc. č. 974/1, parc. č. 975, parc. č. 988/1 
a parc. č. 994/1, v k. ú. a obci Sedlčany, a to za 
účelem zřízení, provozování, údržby a oprav 
zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového ve-
dení VN, připoložení trubky HDPE, kabelového 
vedení NN a dva jistící a přípojkové pilíře. Věcné 
břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 
ve výši 40.100,00 Kč s DPH, a to v návaznosti 
na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístě-
ní stavby č. IE-12-6009852/VB/1 (P-2020-203), 
(Sedlčany, VN – ul. Na Potůčku - Příkrá) ze dne 
18. ledna 2021 (RM 95-1678/2018-2022);
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti č. IV-12-6024224/1 Sedlčany, 
NN pro parc. č. 2225/45“, mezi ČEZ Distribu-
ce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jako oprávněným 
a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž 
předmětem je zřízení věcného břemene na po-
zemcích ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 
2231/1, parc. č. 1979/5, v k. ú. a obci Sedlča-
ny, a to za účelem zřízení, provozování, údržby 
a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelo-

vého vedení NN, kabelového vedení VN. Věcné 
břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 
ve výši 208.500,00 Kč s DPH, a to v návaznos-
ti na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umís-
tění stavby č. IV-12-6024224/VB/1 (P 11335), 
(Sedlčany, NN pro parc. č. 2225/45; lokalita Na 
Červeném Hrádku) ze dne 30. října 2019 (RM 
95-1679/2018-2022);
▪ objednat tzv. „Pasport požárně bezpečnost-
ního řešení budov tzv. staré a nové polikliniky 
Sedlčany“, jehož aktualizace je nezbytnou sou-
částí projektové dokumentace uvedených sta-
veb, a to v souladu s požadavky definovanými 
stavebním zákonem a prováděcími právními 
předpisy, sjednáním u odborně způsobilé osoby 
za předem zjištěnou cenu 40 tis. Kč (v souboru 
výroků usnesení RM 95-1682/2018-2022);
▪ Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o posky-
tování služeb a Licenční smlouvě, který je uza-
vírán na ošetření výkonu služeb a dispozičních 
práv města Sedlčany k vybraným autorským dí-
lům poskytovatele služeb (autor IČ 07313993), 
čímž je udělováno nabyvateli oprávnění k vý-
konu práva díla užít (licence), a to dle obsahu 
sjednaného smluvního ujednání a jeho aktuali-
zace (RM 95-1684/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila: 
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majet-
ku, zveřejnit adresný záměr pronájmu pozemku 
parc. č. 620/5 o výměře 11 090 m2 v k. ú. a obci 
Kosova Hora (adresný záměr užívání ve prospěch 
žadatele, Jezdeckého sportovního klubu Kosova 
Hora, z. s.), a to na úřední desce Městského úřa-
du Sedlčany (RM 95-1680/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla: 
▪ o výběru nabídky dodavatele na tzv. spodní 
stavbu základových konstrukcí a dlažeb s ná-
zvem „Sportovní areál Taverny – sklad spor-
tovního vybavení“, kterým je firma KPS - stavby, 
s. r. o.; IČ 24816752, v hodnotě díla 109 759,02 Kč 
bez DPH, tj. 132 808,00 Kč vč. DPH (v souboru 
výroků usnesení RM 95-1681/2018-2022).
Rada města Sedlčany vydala souhlas: 
▪ s přijetím daru pro obdarovanou, příspěv-
kovou organizaci zřízenou městem Sedlčany, 
Městská knihovna Sedlčany, se sídlem Sedlča-
ny, Kapitána Jaroše č. p. 482, 264 01 Sedlčany; 
IČ 71294694, poskytovaného ze zdrojů Nadace 
VIA, se sídlem Praha, Dejvická 306/9, 160 00 Pra-
ha 6 - Dejvice; IČ 67360114, a to na úhradu nákla-
dů vynaložených v přímé souvislosti se začleně-
ním nových sousedů (uprchlíků) ve výši podpory 
50.000,00 Kč (projekt na realizaci skupinových 
integračních aktivit „Z Ukrajiny mezi nás“; „Po-
znáváme ČESKO“); (RM 95-1683/2018-2022).

Kamenictví      M-KÁMEN
M. Mašek, Sedlčany 329

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

USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA SEDLČANY ZE DNE 17. ŘÍJNA 2022             

Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor 
celkem 13 usnesení, resp. specifických sou-
borů rozhodnutí, a to v následném členění:
Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo:
▪ společnou návrhovou a volební komisi pro 
volbu starosty města, místostarosty města, 
Rady města Sedlčany, předsedy Finančního 
výboru a předsedy Kontrolního výboru Zastu-
pitelstva města Sedlčany, která bude pracovat 
ve složení pan Ing. Martin Severa, předseda; 
paní Mgr. Alena Novotná, člen a pan JUDr. Filip 
Růzha, člen; tajemnicí komise a zapisovatelka 
je paní Dana Čížková (usnesení 1/2022-2026);
▪ pro volební období roku 2022 – 2026 návrh 
na ustanovení funkce jednoho místostarosty 
(usnesení 2/2022-2026);
▪ ve věci určení funkcí, které budou členové 
Zastupitelstva města Sedlčany vykonávat jako 
dlouhodobě uvolnění pro volební období roků 
2022 – 2026, návrh osvědčeného pracovní-
ho modelu dlouhodobě uvolněného starosty 
města a jednoho dlouhodobě uvolněného 
místostarosty města (usnesení 3/2022-2026);
▪ navrhovaný způsob volby starosty města, 
místostarosty města a zbývajících členů Rady 
města Sedlčany tajným hlasováním (usnesení 
4/2022-2026);
▪ pro volbu předsedy Finančního výboru 
Zastupitelstva města Sedlčany a Kontrolní-
ho výboru Zastupitelstva města Sedlčany 
použít způsobu tajného hlasování (usnesení 
10/2022-2026);
▪ v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územ-
ních samosprávných celků, v platném znění, 
návrh, aby počínaje dnem ustavujícího za-
sedání Zastupitelstva města Sedlčany (tedy 
včetně tohoto dne 17. října 2022) pobíra-
li členové Rady města Sedlčany odměnu 
ve výši 6.600,00 Kč/měsíc; předsedové vý-
borů Zastupitelstva města Sedlčany a před-
sedové komisí Rady města Sedlčany, kteří 
jsou zastupiteli města, počínaje dnem svého 
zvolení do příslušné funkce, odměnu ve výši 
2.500,00 Kč/měsíc; zastupitelé, kte-
ří budou rovněž členy výborů, čle-
ny komisí nebo členy zvláštního orgá-
nu, odměnu ve výši 1.750,00 Kč/měsíc, 
a to počínaje dnem svého zvolení do sdružené 
funkce; členové zastupitelstva, kteří nebudou 
mít žádných dalších funkcí (rozumí se funkce 
člena výboru, komise nebo člena zvláštního 
orgánu) odměnu ve výši 1.200,00 Kč/měsíc, 
a to počínaje dnem ustavujícího zasedá-
ní Zastupitelstva města Sedlčany. V případě 
souběhu výkonu několika funkcí náleží neu-

volněnému členovi Zastupitelstva města Sedl-
čany měsíční odměna podle funkce, za kterou 
se poskytuje nejvyšší odměna. V případě 
ukončení mandátu zastupitele a nástupu ná-
hradníka na uvolněný mandát bude odměna 
poskytována zastupitelům dnem složení slibu 
zastupitele (usnesení 13/2022-2026).
Zastupitelstvo města Sedlčany zvolilo:
▪ tajnou volbou starostu města Sedlčany, 
pana Ing. Ivana Janečka, a to v počtu 16 hlasů 
z dvaceti volby přítomných členů Zastupitel-
stva města Sedlčany (celkový počet členů Za-
stupitelstva města Sedlčany je dvacet jedna); 
(usnesení 5/2022-2026);
▪ tajnou volbou místostarostu města Sedl-
čany, pana Mgr. Zdeňka Šimečka, a to v počtu 
19 hlasů z dvaceti volby přítomných členů 
Zastupitelstva města Sedlčany (celkový počet 
členů Zastupitelstva města Sedlčany je dvacet 
jedna); (usnesení 6/2022-2026);
▪ tajnou volbou zbývající členy Rady města 
Sedlčany, kterými jsou pan MUDr. Vladimír Zá-
mostný počtem 15 hlasů; pan Ing. Josef Sou-
kup počtem 16 hlasů; pan Ing. František Ho-
dys počtem 19 hlasů; pan MUDr. Karel Marek 
počtem 17 hlasů a pan Ing. Martin Havel po-
čtem 17 hlasů, a to z celkového počtu dvaceti 
jedna zastupitelů a dvaceti volby přítomných 
členů Zastupitelstva města Sedlčany (usnesení 
8/2022-2026);
▪ předsedu Finančního výboru Zastupitelstva 

města Sedlčany na volební období roku 2022 
– 2026 pana Ing. Františka Hodyse a to v po-
čtu 17 hlasů z dvaceti volby přítomných členů 
Zastupitelstva města Sedlčany (celkový počet 
členů Zastupitelstva města Sedlčany je dvacet 
jedna); (usnesení 11/2022-2026);
▪ předsedu Kontrolního výboru Zastupitel-
stva města Sedlčany na volební období roku 
2022 – 2026 pana Richarda Otradovce a to 
v počtu 14 hlasů z dvaceti volby přítomných 
členů Zastupitelstva města Sedlčany (celkový 
počet členů Zastupitelstva města Sedlčany je 
dvacet jedna); (usnesení 12/2022-2026).
Zastupitelstvo města Sedlčany stanovilo:
▪ v souladu s ustanovením odstavce 3 § 99 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet 
členů Rady města Sedlčany na volební ob-
dobí roku 2022–2026 na 7 členů (usnesení 
7/2022-2026).
Zastupitelstvo města Sedlčany zřídilo:
▪ v souladu s ustanovením § 117 a ná-
sledného zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
na volební období roků 2022 – 2026, Finanční 
výbor Zastupitelstva města Sedlčany a Kont-
rolní výbor Zastupitelstva města Sedlčany. Fi-
nanční výbor bude pracovat jako sedmičlenný 
a Kontrolní výbor bude pracovat jako tříčlenný, 
a to včetně jejich předsedů (usnesení 
9/2022-2026).

Zastupitelstvo města Sedlčany na volební období 2022-2026: 1. řada zleva: Ing. M. Ha-
vel, Mgr. R. Faktor, Mgr. Z. Šimeček, Ing. I. Janeček, Mgr. A. Novotná, Ing. M. Severa. 
2. řada zleva: JUDr. F. Růzha, MUDr. K. Marek, PaedDr. J. Nádvorník, paní B. Kelichová, 
Ing. F. Hodys,  pan P. Krch, pan R. Otradovec, Ing. J. Procházka, Ing. J. Soukup. 3. řada zleva: 
Mgr. L. Novotný, Ing. J. Barták, MUDr. Z. Špale, Bc. V. Kolín, MUDr. V. Zámostný 
a omluven Ing. M. Hölzel.



ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ,
DVANÁCTÉ POKRAČOVÁNÍ OSVĚTOVÉ SÉRIE ČLÁNKŮ

Registrované partnerství (dále jen „part-
nerství“) je trvalé společenství dvou osob 
stejného pohlaví, které vzniká projevem 
vůle dvou osob stejného pohlaví. Pro-
bíhá formou souhlasného svobodného 
a úplného prohlášení těchto osob o tom, 
že spolu vstupují do partnerství. Prohláše-
ní se činí před matrikářem na základě otáz-
ky položené těmto osobám vstupujícím 
do partnerství, zda chtějí spolu vstoupit 
do partnerství. Před samotným prohláše-
ním osoby vstupující do partnerství výslov-
ně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti 
vylučující vstup do partnerství. Matrikář 
o vstupu do partnerství sepíše protokol, 
který podepisují partneři, matrikář, který 
prohlášení o vstupu do partnerství přijal 
a  tlumočník, je-li jeho přítomnost k pro-
hlášení o vstupu do partnerství nutná. 
Partnerství se zapíše do knihy partnerství 
a je vydán matriční doklad. Do partner-
ství může vstoupit každý, komu to zákon 
o partnerství nezakazuje. Partnerem se ro-
zumí osoba, která uzavřela partnerství. Do 

partnerství nemohou vstoupit osoby na-
vzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci. 
Do partnerství nemůže vstoupit osoba, 
která nedosáhla věku 18 let, má omeze-
nou svéprávnost v této oblasti, nebo již 
dříve uzavřela manželství nebo která již 
dříve vstoupila do partnerství anebo do 
obdobného svazku osob stejného pohlaví 
v zahraničí, a její manželství nebo partner-
ství anebo obdobný svazek trvá. Prohlá-
šení o vstupu do partnerství nelze učinit 
před jakýmkoliv matričním úřadem. Osoby 
vstupující do partnerství na území České 
republiky činí prohlášení osobně před  re-
gistrujícím matričním úřadem bez ohledu 
na trvalý pobyt budoucích partnerů. Re-
gistrující matriční úřad přijímá prohláše-
ní na místě, které k tomu tento úřad určí 
ve svém správním obvodu. Registrující ma-
triční úřady, před kterými lze učinit prohlá-
šení, jsou stanoveny v příloze č. 4 vyhlášky 
č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a pří-
jmení a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jsou 
jimi např. Úřad městské části Praha 1 (úze-
mí hlavního města Prahy), Magistrát města 
Kladno (území Středočeského kraje), Ma-
gistrát České Budějovice (území Jihočeské-
ho kraje), Úřad městského obvodu Plzeň 3 
(území Plzeňského kraje), Magistrát města 
Karlovy Vary (území Karlovarského kraje), 
Úřad městského obvodu Ústí na Labem-
-město (území Ústeckého kraje), Magistrát 
města Liberec (území Libereckého kraje) 
aj. Registrované partnerství zaniká smrtí 
jednoho z partnerů nebo jeho prohláše-
ním za mrtvého, nebo rozhodnutím soudu. 
Soud zruší partnerství na návrh jednoho 
z partnerů, pokud se prokáže, že partner-
ství již fakticky netrvá. Jestliže se k návrhu 
na zrušení partnerství připojí i druhý part-
ner, soud partnerství zruší, aniž by zkoumal, 
zda partnerství fakticky netrvá. Partneři ne-
musí soudu předkládat žádné dohody.

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

Městský úřad Sedlčany

INZERCE

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



VÝROČÍ KNIHOVNY

V sobotu 8. 10. 2022 oslavila Městská knihovna Sedlčany 
140. výročí založení. Oslava začala pohádkou pro děti, následova-
lo slavnostní setkání a jako poslední vystoupilo ukrajinské divadlo 

Ginger. Po celý říjen si také návštěvníci knihovny mohli prohlížet 
výstavu věnovanou historii knihovny. To celé by nebylo možné bez 
skvělého týmu, který v současné chvíli v knihovně pracuje.

140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KNIHOVNY    

Ve 14 hod. se v knihovně sešly rodiny s dětmi. Právě jim byla vě-
novaná pohádka o Kašpárkovi, kterou s historickými sedlčanskými 
loutkami sehrálo Našlose.

 Slavnostní odpoledne bylo plné hezkých slov a vzpomínek. Začalo 
v 16 hod. a za zřizovatele promluvil místostarosta Mgr. Zdeněk Ši-
meček. Dále následovala slova hostů, dobrovolníků, ale i zástupců 
spolků a institucí působících ve městě. 

Šestá hodina večerní do knihovny přivedla další návštěvníky, ale 
také ukrajinské divadlo Ginger. „Herci“ se sešli tady u nás na Sedl-
čansku, měsíc a půl denně zkoušeli a nastudovali jeden příběh 
z Večerů na Dikaňce. Lidé, kteří se před únorem 2022 neznali, 
se setkali v Sedlčanech, a jako poděkování nacvičili divadlo. Byl to 
jedinečný zážitek!

 Poděkování současným knihovnicím od místostarosty Mgr. Zdeňka 
Šimečka.



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

V KDJS Sedlčany se 16. listopadu 
od 19.30 hod. představí sedlčanský 
big band Blue Orchestra, která letos do-
sáhla plnoletosti. Můžete se těšit na tu-
zemské i zahraniční hity nebo pop a swing.

LISTOPAD 2022

KDJS SEDLČANY MĚSTSKÁ KNIHOVNA MĚSTSKÉ MUZEUM

VÝSTAVY MUZEUM
MUZEUM
KNIHOVNA
KDJS
KDJS

VÝSTAVA „SANCTUS BENEDICTUS”
do 20.11.2022 VÝSTAVA „NAŠLOSE”
od 4.11.2022 do 20.11.2022 VÝSTAVA „ROK S KRAJKOU VIII.”
do 3.11.2022 VÝSTAVA „SVĚTLO V KRAJINĚ”
od 7.11.2022 VÝSTAVA „SOUČASNÁ ČESKÁ ASTRONOMICKÁ FOTOGRAFIE”

DALŠÍ AKCE

PO 7.11. od 10 hod. JAK BAGR DĚLAL BUGR
PO 7.11. od 17 hod. SOUČASNÁ ČESKÁ ASTRONOMICKÁ FOTOGRAFIE
ST 9.11. od 17 hod. HAJÁNEK 
ST 9.11. od 19.30 hod. POUTNÍCI
ČT 10.11. od 13 hod. NAUČTE SE PŘEDČÍTAT JAKO HERCI
PÁ 11.11. od 13 hod. PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
PÁ 11.11. od 18 hod. HÁČKOVANÉ PANENKY
PÁ 11.11. od 20 hod. ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
SO 12.11. od 20 hod. DOBRÝ ŠÉF
NE 13.11. od 15 hod. ZLOUNI

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

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

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

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

.. WORKSHOP PRO RODIČE A PRARODIČE

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

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

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

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

.........................................  KINO PRO DĚTI

ÚT 1.11. od 18 hod. UČITELSKÝ KONCERT ZUŠ
ST 2.11. od 17 hod. HAJÁNEK
ČT 3.11. od 20 hod. UTAMA
PÁ 4.11. od 15 hod. POHÁDKOVÁ BABIČKA
PÁ 4.11. od 16 hod. PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
PÁ 4.11. od 18 hod.   LITERATURA JAKO ZÁBAVA II
PÁ 4.11. od 18 hod.   TEREZA DANĚK: PŮL ROKU V OBYTŇÁKU 2. ČÁST
PÁ 4.11. od 19.30 hod.  PRODLOUŽENÁ ODPOLEDNÍCH TANEČNÍCH KURZŮ
PÁ 4.11. od 20 hod.  ZOUFALKY 
SO 5.11. od 16 hod. ROK S KRAJKOU VIII.
SO 5.11. od 19.30 hod.  PRODLOUŽENÁ VEČERNÍCH TANEČNÍCH KURZŮ
SO 5.11. od 20 hod. INDIÁN
NE 6.11. od 15 hod. MAKOVÁ PANENKA A MOTÝL EMANUEL

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

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

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

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

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

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

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

...... PRODLOUŽENÁ TANEČNÍCH KURZŮ

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

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

...... PRODLOUŽENÁ TANEČNÍCH KURZŮ

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

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

ÚT 15.11. od 19.30 hod. JAKUB SMOLÍK
ST 16.11. od 17 hod. HAJÁNEK 
ST 16.11. od 19.30 hod. BLUE ORCHESTRA
ČT 17.11. od 17.11 hod. PŘIPOMÍNKA 33. VÝROČÍ LISTOPADOVÝCH UDÁLOSTÍ 1989
PÁ 18.11. od 20 hod. CIVILIZACE - DOBRÁ ZPRÁVA O KONCI SVĚTA
SO 19.11. od 20 hod.  BANGER

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

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

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

...... PŘIPOMÍNKA UDÁLOSTÍ ROKU 1989

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

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

PO 21.11. od 10 hod. TISKNU, TISKNEŠ, TISKNEME...
ÚT 22.11. od 18 hod. IVANA SLAVKOVÁ: DÁMY V ČESKÉ ARCHITEKTUŘE
ÚT 22.11. od 19.30 hod. PAVEL ŠPORCL - PAGANINIANA
ST 23.11. od 17 hod. HAJÁNEK 
ST 23.11. od 20 hod. TŘEŠNĚ V RUMU
ČT 24.11. od 19.30 hod. VÁNOČNÍ SHOW
ČT 24.11. od 20 hod. TROJÚHELNÍK SMUTKU
PÁ 25.11. od 9 hod. NETRADIČNÍ VÁNOCE V MUZEU
PÁ 25.11. od 15 hod. KDYŽ SE VČELY ROJÍ
PÁ 25.11. od 20 hod. JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
SO 26.11. od 9 hod. NETRADIČNÍ VÁNOCE V MUZEU
SO 26.11. od 15 hod. DEN PRO DĚTSKOU KNIHU A ZAHÁJENÍ ADVENTU
SO 26.11. od 20 hod. PLES FITNESS SEDLČANY
SO 26.11. od 20 hod. PANSTVÍ DOWNTON: NOVÁ ÉRA
NE 27.11. od 15 hod. O CHYTRÉM HONZOVI A KRÁSNÉ MADLENCE
NE 27.11. od 19 hod. ADVENTNÍ KONCERT - LOVECKÁ A DUCHOVNÍ HUDBA

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

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

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

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

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

...................................... TRAVESTI SHOW

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

.......................................... DNY ŘEMESEL

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

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

.......................................... DNY ŘEMESEL

............................... ZAHÁJENÍ ADVENTU

........................................................... PLES

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

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

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

....... DIVADLO (NEJEN) PRO PŘEDPLATNÉÚT 29.11. od 19.30 hod. SPOLEČENSTVO VLASNÍKŮ



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
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Úterý 1. listopadu od 18 hod.
KONCERT

Do divadelního sálu KDJS Vás zveme na tradiční podzimní

UČITELSKÝ KONCERT ZUŠ
V pestrém hudebním programu zazní ve zpívané i orchestrál-
ní podobě žánrové široké spektrum hudby – od klasiky, přes 
pop, improvizaci a swing až po rockovou hudbu. Připravena 
jsou vystoupení sólistů a pochopitelně i hudebních seskupe-
ní včetně orchestru sestaveného z učitelů sedlčanské ZUŠ. 
Jednotlivé skladby českých i zahraničních skladatelů zazní 
v originálních úpravách autorů 
a na vystoupení orchestru je 
za většinou skladeb jako aran-
žér podepsán skvělý kytarista, 
skladatel, aranžér, pedagog 
a také kapelník Pavel Fořt. 
Mimo učitelů místní ZUŠ vy-
stoupí i někteří hudební hosté 
či bývalí učitelé …

Vstupné: 150,- Kč dospělí 
a 50,- Kč děti do 15 let.

Délka koncertu 
je cca 80 minut + přestávka.

Středa 9. listopadu od 19.30 hod.
KONCERT

V divadelním sále uvítáme legendární hudební skupinu

POUTNÍCI, 
která v roce 2020 slavila 50 let od svého vzniku. V současnosti 
skupina vystupuje s pořadem ,,Přes 50 let v country“. Tento 
pořad odehraje kapela s bendžistou Petrem Voštou, zpěvákem 
Jakubem Bílým. To jsou ti mladší současní Poutníci. Ti starší 
současníci jsou Jan Máca, mandolína a zpěv a Jiří Pola – Karas, 
hráč na elektrický kontrabas, zpěvák a kapelník.
Soubor vydal za dobu svojí činnosti 16 CD nebo LP, posled-
ní nosič se jmenuje „Stíny na střechách.“ Toto CD je složené 
z novinek, jenž napsali sami současní poutničtí hudebníci. Jedi-
nou výjimkou, co se týče dlouhověkosti, je úvodní píseň, podle 
které se deska jmenuje. Pro-
gram poutnického vystoupení 
je tvořen z písní ze zmíněného 
CD, ale hlavně z poutnických 
hitů, kterými beze sporu jsou 
Panenka, Pojďme se napít, Ho-
tel Hillary a řadou dalších, dnes 
už se dá říci zlidovělých kusů. 
A právě tyto na vás budou čekat 
během koncertu.
Vstupné: 250 Kč. Délka koncertu 

cca 100 min. + přestávka
Neděle 6. listopadu od 15 hod.
DIVADLO PRO RODIČE A DĚTI

Pro zájemce o dětská divadelní představení
je připravena další téměř klasická pohádka,

tentokrát činohra s písničkami a bohatou výpravou

MAKOVÁ PANENKA A MOTÝL 
EMANUEL

Příběhy Makové panenky jistě všichni znáte z Večerníčků. 
V této pohádce s řadou převleků i žertovnými písničkami uvidí-
te, jak Maková panenka potkala motýla Emanuela, co se stalo, 
když panence ušil sukýnku náprstek Pichpic a jak to dopadlo, 
když si Makovou panenku odnesla do hnízda veverka Barka. 
Děj je plný napětí, překvapení i dobrodružství. Nakonec vždyc-
ky všechno dobře dopadne a Maková panenka vidí, že ji má 
motýl Emanuel opravdu moc rád...
Představení uvádí Diva-
delní společnost Liduš-
čino divadlo.

Vstupné: 120,- Kč.
Délka představení

cca 60 minut bez pře-
stávky.

ZUŠ Sedlčany 
a Kulturní dům Josefa Suka
Vás srdečně zvou na

Vstupné: 150 Kč a 50 Kč děti do 15-ti let a žáci ZUŠ
Předprodej vstupenek v TIC na Náměstí TGM v Sedlčanech a na www.kdjs-sedlcany.cz

koncertUčitelský 
koncertUčitelský 

ZUŠZUŠ
1. listopadu 2022 
od 18.00 v KDJS Sedlčany
Vystoupí učitelé, žáci a přátelé školy.

1. listopadu 2022
od 18.00 v KDJS Sedlčany

Úterý 15. listopadu od 19.30 hod.
KONCERT

Dalším pořadem nabídky je koncert věčného romantika 
s doprovodnou skupinou, 

který po delší době opět vystoupí v našem městě.

JAKUB SMOLÍK 
Tradiční zábavně koncertní vystoupení zpěváka, jež svými pís-
němi oslňuje zejména něžnou část publika. Nedávno tento 
interpret oslavil spolu s přáteli z branže své 60. narozeniny 
velkolepým turné. Jakub Smolík těží ze své image, pěkných skla-
datelských kousků Z. Bartáka, F. Kasla nebo J. Zmožka, ale i ne-
smírně vytříbeného vkusu pro výběr 
coververzí starších českých šlágrů, 
které mladší část publika dnes zná 
především díky němu. Koncert nabí-
zí vedle hitů tohoto umělce,  jakými 
jsou například Jen blázen žárlí, Prý 
chlapi nebrečí či Ave Maria i některé 
nové písničky z jeho posledního alba 
„Právě proto vám teď zpívám“ vyda-
ného na podzim roku 2020.

Vstupné: 380,- Kč. Délka koncertu 
je cca 120 minut + přestávka.



 
KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program listopad 2022

Středa 16. listopadu od 19.30 hod.
KONCERT

Srdečně vás zveme na tradiční podzimní koncert
sedlčanského big bandu

BLUE ORCHESTRA
Čas neuvěřitelně letí, zvlášť když se člověk u něčeho dobře 
baví. A tahle banda se baví opravdu skvěle, jak jste mohli vidět 
na řadě letošních vystoupení. Tento podzim dosáhla Blue Or-
chestra oficiálně plnoletosti a snad i hudebně poněkud vyzrála, 
ale radost z muziky a vstřícného publika její členy rozhodně 
neopouští, ba naopak! Přijďte strávit příjemný večer ve společ-
nosti tuzemských i zahraničních hitů, můžete se těšit na pop 
a swing, ale na své si přijdou i příznivci funku nebo filmové hudby.

Vstupné: 200,- Kč. 
Délka představení je cca 120 minut + přestávka.

Čtvrtek 24. listopadu od 19.30 hod.
TRAVESTI SHOW

Nejúspěšnější česká travesti show Techtle Mechtle a Kočky 
přiváží do Sedlčan

VÁNOČNÍ SHOW 
Vánoční atmosféra i známé melodie, nejúspěšnější výběr vy-
stoupení a písniček z předchozích pořadů této známé české 
travesti skupiny. Travesti revue Techtle Mechtle a Kočky jsou 
aktuálně nejúspěšnější českou travesti skupinou. Pánové Lukáš, 
Martin, Jirka, Nikolas a Saša se promění během večera ve zná-
mé zpěvačky a herečky. Show která se těší zájmu v kulturních 
domech a divadlech po celé České republice. Přijďte se vánoč-
ně naladit a odpočinout si od předvánočního shonu. 

Vstupné: 380,- Kč v předprodeji
a 410,- Kč v den akce na místě.

Délka představení je cca 120 minut + přestávka.

Úterý 22. listopadu od 19.30 hod.
KONCERT

Na skutečnou hudební lahůdku - nejnovější virtuózní program 
pro sólové housle – Vás zveme do divadelního sálu KDJS.

V roce 2020 vynikající houslista 

PAVEL ŠPORCL
nahrál svoje poslední album natočené pro největší německé 

nezávislé vydavatelství Hänssler. Program nazvaný 

PAGANINIANA 
na toto album navazuje a obsahuje nejvirtuóznější skladby pro 
sólové housle v historii. První polovina koncertu je věnována 
Paganiniho vrstevníkům. Slavík byl právem nazýván Český Paga-
nini, Ernstova Poslední růže patří k vrcholům houslové technic-
ké obtížnosti. Skladatelé 20. století v druhé polovině koncertu 
vyjadřují nejen názvy skla-
deb, ale i jejich obsahem, 
inspiraci Paganinim. Jsou jím 
ovlivněny i Šporclovy Variace 
na píseň Kde domov můj.

Vstupné: 490,- Kč. 
Délka představení 

je cca 90 minut
bez přestávky.

Neděle 27. listopadu od 15 hod.
DIVADLO PRO RODIČE A DĚTI

Pro naše nejmenší diváky máme připravenu pohádku se scé-
nickou hudbou, s písničkami a zajímavou zápletkou

O CHYTRÉM HONZOVI 
A KRÁSNÉ MADLENCE

Honza - snad netypičtější postava českých lidových i klasic-
kých pohádek. A jaký je Honza v naší pohádce? Na začátku 
příběhu se jeví jako mile uličnický, trochu lenivý nenasyta, 
postupně se však projevují i jiné jeho vlastnosti. Jako snad 
v každé pohádce o Honzovi i ten náš odchází do světa s typic-
kým rancem máminých buchet. Tentokrát utíká před verbíři, 
kteří ho chtějí odvést do války. Jak název napovídá, při svém 
putování se potká s krásnou Madlenkou, upřímným vesnic-
kým děvčetem. Oba se do sebe zamilují a plánují svatbu. 
To se nelíbí mstivé a zlé statkářce Kunhutě, u které Madlenka 
slouží. Ta jim chce jejich plán za každou cenu překazit. Celý 
příběh zpestřují písničky a pro pobavení jej provází a vtipně 
glosuje postava staré vrány.
Představení uvádí Divadlo DAP.

Vstupné: 120,- Kč.
Délka představení cca 60 minut bez přestávky.
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 PLÁNOVANÉ AKCE

NA PROSINEC 2022
ČT 1.12. Valérie ZAWADSKÁ – MISTŘE, O ČEM SE NEVÍ  
                                                                  Hudebně-poetický večer 
                                                   Předplatné slova, hudby a poezie
ÚT 6.12. SPIRITUÁL KVARTET     Koncert 
ST 7.12. DALEKOHLEDY A VESMÍR                Přednáška
NE 11.12. JAK SE ČERTI ŽENILI    Pohádka pro děti a rodiče
ST 14.12. KATEŘINA ŠEVIDOVÁ                                   Koncert 
ÚT 20.12. ADVENTNÍ ŤUKÁNÍ        Hudebně-dramatický pořad
PO 26.12. VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU Václava MARKA 
                    s Leonou MACHÁLKOVOU    Koncert

 

PARTIČKA (zábavná show), HOUSLE (divadlo), DVOJKON-
CERT Ivo JAHELKA a Mirek PALEČEK (koncert), PRINCEZNA 
SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE (pohádka), MANŽELSKÝ 
ČTYŘÚHELNÍK – TENTOKRÁT NA HORÁCH (divadlo), JAN 
ŠTASTNÝ a ATLANTIS (večer hudby a poezie), Ivo ŠMOL-
DAS a ANTIKVARTET (zábavný pořad), O STATEČNÉM MI-
KEŠOVI (pohádka), ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA (divadlo), 
HRADIŠŤAN (koncert), HRDINOVÉ (divadlo), RODINNÝ 
KONCERT ZUŠ (koncert), HONZA A HEJHULÁK (pohádka), 
DAN BÁRTA (koncert), MICHAL NESVADBA (pořad pro 
děti), TEĎ MĚ ZABIJ (divadlo), ŠTÍSTKO A POUPĚNKA (po-
řad pro děti), …

DÁLE PŘIPRAVUJEME 
NA ROK 2023

VÝSTAVA
V Koncertním sále bude do 3. listopadu 2022 připravena ke 
zhlédnutí výstava, kterou připravil známý sedlčanský výtvarník 
STANISLAV KADLEC.  Výstava nese název SVĚTLO V KRAJINĚ.

Další výstava bude součástí průběžných oslav šedesátého vý-
ročí otevření hvězdárny Josefa Sadila v Sedlčanech. Zveme Vás 
na vernisáž výstavy, která proběhne v pondělí 7. listopadu 
2022 od 17 hodin v Koncertním sále KDJS. 
Výstava „SOUČASNÁ ČESKÁ ASTRONOMICKÁ FOTOGRAFIE“ 
je převzata od Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovské-
ho a Astronomického ústavu Akademie věd České republiky. 
Výstava je doplněna dobovými fotografiemi a dokumenty při-
pomínající zakládající členy astronomického kroužku, výstav-
bu hvězdárny a činnost volného sdružení místních astronomů 
amatérů v průběhu uplynulých šedesáti let a zejména posled-
ních deseti let se zaměřením na astrofotografii, fotometrii pro-
měnných hvězd a exoplanet.
V rámci vernisáže vystoupí vedoucí hvězdárny pan František 
Lomoz, úvodní slovo k otevření výstavy pronese tiskový tajem-
ník České astronomické společnosti /ČAS/ pan Pavel Suchan. 
Doprovodnou součástí výstavy bude i uvedení nové knihy 
Mgr. Jany Ždárské, která se jmenuje SLASTI A STRASTI VĚDCŮ 
NAŠÍ VLASTI. Knihu bude možno zakoupit a pochopitelně bude 
i autogramiáda.
Samostatnou součástí je prodloužená výstava obrazů ing. Sta-
nislava Bouli „Vesmír v obrazech“.

Úterý 29. listopadu od 19.30 hod.
DIVADLO (NEJEN) PRO PŘEDPLATNÉ

Jako v pořadí třetí představení letošního předplatitelského 
cyklu uvádíme populární divadelní hru Jiřího Havelky 

SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ
Pokud jste se zúčastnili alespoň jedné jediné domovní schůze, 
budete v průběhu představení zažívat nepříjemný pocit takzva-
ného déjá vu. Komedie Společenstvo vlastníků totiž důsledně 
dodržuje formu klasické schůze, která má své zákonitosti, své 
problémy a dokonce často i archetypy jednotlivých účastníků. 
Každý z návrhů vyvolává další a vyostřenější rozepře a je jedno, 
jestli jde o výstavbu výtahu, rozúčtování spotřeby vody, opravu 
plynových rozvodů nebo prodej půdních prostor. 
Divadelní hra získala v roce 2017 Cenu Marka Ravenhilla a byla 
nominována na Cenu divadelní kritiky v kategorii Hra roku. 
V roce 2019 natočil režisér Jiří Havelka na jejím základě celove-
černí film Vlastníci, který získal Českého lva za nejlepší scénář.
Hru uvádí Městské divadlo Mladá Boleslav.

Vstupné: 490,- Kč.
Délka představení je cca 85 minut bez přestávky.

Neděle  27. listopadu od 19.30 hod.
KONCERT

Na sedlčanské jeviště se vrací na první adventní neděli v mírně 
pozměněné podobě divácky úspěšný 

ADVENTNÍ KONCERT 
– LOVECKÁ A DUCHOVNÍ HUDBA

V programu koncertu, jehož hlavními protagonisty jsou 
POVLTAVŠTÍ TRUBAČI, Smíšený sbor ZÁBOJ

a Soubor trubačů ČMJ,
zazní nejen tradiční myslivecké signály či vábení, ale i Hubert-
ská mše P. Vacka ve společném provedení Povltavských trubačů 
a Záboje, několik samostatných skladeb Záboje a další zajímavá 
lovecká hudba. 

Vstupné: 180,- Kč. 
Délka představení je cca 80 minut + přestávka.



 
KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program listopad 2022

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

KINO
SEDLČANY

pátek 4. listopadu ve 20 hod.

ZOUFALKY
film Lotyšsko, Česko – komedie (2022), rež. M.E. Martisone, 100 min.

Sarmite, Sveta a Katrina, tři žákyně 9. třídy, už mají školní šikany 
dost. Rozhodnou se to změnit a do termínu plesu se stát nejpo-
pulárnějšími dívkami školy. Vybaveny inspirací z hollywoodských 
filmů a televizních seriálů hodlají dosáhnout popularity tím, 
že jim garde na ples budou dělat největší školní borci...

Vstupné 120 Kč. Do 12 let nevhodné.

sobota 5. listopadu ve 20 hod.

INDIÁN
film Česko – komedie (2022), rež. T. Svoboda, 94 min.

Komedie Indián vypráví o hektickém životě zaneprázdněného fi-
nančníka Ondřeje Jonáše a jeho rodiny, do kterého vstoupí duch 
umírajícího indiánského náčelníka při návratu z obchodní cesty  
v Americe. Hrají K. Roden, D. Olbrychski, V. Kerekeš a další.

Vstupné 100 Kč. Přístupné.

Středobodem příběhu jsou tři kamarádky, tři osudy. Krásná Alex 
(H. Vagnerová), sympatická Marta (T. Krippnerová) a svéhlavá Ire-
na (B. Staňková). Tři naprosto jiné příběhy a jiný pohled na život. 
Každá z nich má sen...             Vstupné 120 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 11. listopadu ve 20 hod.

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
film Česko – vztahová komedie (2022), rež. M. Šmídmajer, 105 min.

Javier Bardem v lehce černé komedii jako člověk, koho si každý 
přeje mít v práci. Jako dobrý šéf. Tenhle šéf totiž tvrdí, že zaměst-
nanci jeho továrny jsou pro něj jako vlastní rodina. Pro jejich dob-
ro by udělal téměř cokoliv. Otázkou ale je, jestli o to stojí. 

Vstupné 120 Kč. Do 15 nevhodné.

sobota 12. listopadu ve 20 hod.

DOBRÝ ŠÉF
film Španělsko – komedie (2022), rež. F.L. de Aranoa, 119 min.

Film Civilizace – Dobrá zpráva o konci světa vypráví o proměnách 
velkých civilizací a jejich podobností s tou naší současnou. Přináší 
výpravnou reality show našeho vlastního kolapsu. Zatím všechny 
předešlé společnosti zanikly. Ale proč bychom my nemohli být 
první, kdo chod dějin změní?                   Vstupné 100 Kč. Přístupné.

pátek 18. listopadu ve 20 hod.

CIVILIZACE
– DOBRÁ ZPRÁVA O KONCI SVĚTA
film Česko – dokument (2022), rež. P. Horký, 81 min.

pátek 25. listopadu ve 20 hod.

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
film USA – dobrodružný, akční (2022), rež. C. Trevorrov, 147 min.

Dinosauři žijí mezi námi. Velkolepá tečka za Jurským parkem 
a Jurským světem hledá odpověď na otázku, zda bychom mezi 
dinosaury přežili i my. Colin Trevorrow, režisér prvního dílu, pod 
bedlivým dozorem produkujícího Stevena Spileberga, natočil sen 
každého fanouška napětí, akce a pravěkých ještěrů. 

Vstupné 100 Kč. Do 12 let nevhodné.

sobota 19. listopadu ve 20 hod.

BANGER
film Česko – drama, komedie (2022), rež. A. Sedlák, 105 min.

Příběh jedné páteční noci a zběsilá jízda plná drog a rapu. Alex 
(A. Mišík) v něm prodává kokain, chce ale prorazit jako muzikant 
a udělat BANGER. Díky své atmosféře, nekompromisnímu a origi-
nálnímu stylu i nečekanému humoru se film BANGER stal jednou 
z událostí festivalu v Karlových Varech, kde sklidil nadšené ohlasy 
kritiků i diváků.                           Vstupné 120 Kč. Do 15 let nevhodné.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 3. listopadu ve 20 hod.

UTAMA
film Bolívie,Uruguay, Francie –  (2022), rež. L.A.Grisi, 87 min.

Stárnoucí indiánský pár z kmene Quechua žije na bolivijských 
pláních roky a roky. Nezvykle dlouhé sucho ale postaví Virgi-
nia a Sisu před obtížně řešitelné dilema. Co když se celý jejich 
způsob života chýlí k neodvratnému konci? Do malé usedlos-
ti na planině přijíždí jejich vnuk Clever a nabízí jim útočiště 
ve městě. Zároveň ale své prarodiče nedokáže ponechat na-
pospas osudu, a tak se trojice indiánů po svém vypořádává 
s umíráním krajiny, nevyhnutelností změny a hledáním smyslu 
bytí tváří v tvář konci.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 13. listopadu v 15 hod.

ZLOUNI
film USA – animovaná komedie (2022), rež P. Perifel, 100 min., český 
dabing
Dělat dobré skutky může být děsná dřina. Zvlášť když vás má 
celý svět za padouchy. Animovaná komedie Zlouni z legendár-
ního studia DreamWorks Animation dokazuje, že i v na první 
pohled nebezpečném tvorovi se může skrývat dobré srdce.  
                                                                                      Vstupné 90 Kč.

sobota 26. listopadu ve 20 hod.

PANSTVÍ DOWNTON: NOVÁ ÉRA
film GB – drama (2022), rež. S. Curtis, 125 min.

Panství Downton se vrací na plátna kin. První filmová verze slav-
ného seriálu u diváků zabodovala, proto se se šlechtickým rodem 
Crawleyů a jejich služebnictvem vydáme za dalším výpravným 
dobrodružstvím.                     Vstupné 110 Kč. Do 12 let nevhodné.

čtvrtek 24. listopadu ve 20 hod.

TROJÚHELNÍK SMUTKU
film Švédsko, Francie, Velká Británie, Německo – (2022), 147 min. 
Model Carl a jeho partnerka influencerka Yaya jsou pozváni 
na luxusní výletní plavbu. Společnost jim zde dělá opravdu 
vybraná smetánka. Je tu starý mládenec hledající životní lás-
ku, výstřední ruský obchodník, který je věčně pod parou. Když 
nečekaná událost zamíchá kartami, charaktery cestujících 
se ukáží v pravém světle. 
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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

Otevírací doba: 
P0 - ST 9 - 18 hod., ČT zavřeno, 
PÁ 9 - 20 hod., SO 9 - 12 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 listopadu: Doplňte slovo do názvu knihy a ur-
čete autora.

LISTOVÁNÍ

TŘEŠNĚ V RUMU (Michaela Janečková)
– Nové LiStOVáNí s Petrou Bučkovou; přítomna bude

i autorka knihy Michaela Janečková
Dovolená s cholerickým dědou (!) komunistou (!!) na Kubě 
(!!!). Třicetiletá Michaela, redaktorka veřejnoprávní televize 
potlačila svůj pud sebezáchovy, a rozhodla se se svým (o čtyři 
dekády starším dědou) a partou důchodců bezmála měsíc ces-
tovat po Kubě. Když balila kufry, ještě netušila, že za pár dní: 
stráví večer na policejní stanici na okraji Havany, pak se děda 
ztratí v pralese, že rum je oficiální snídaní šampionů a patery 
trenky na měsíc v pohodě stačí. 
Těšte se na One woman show Petry Bučkové, kterou můžete 
znát ze seriálu Jitřní záře, plnou svérázných historek a bizar-
ních situací v kubánských kulisách. Možná dojde i na Guan-
tanameru aneb co se stane, když sejmete rudé třešničky z loga 
KSČM a naložíte je do řízného kubánského rumu.
Vstupenky za 150,- Kč v předprodeji v knihovně.

Středa 23. 11. 2022 ve 20 hod.

VÝSTAVA

ROK S KRAJKOU VIII. 
Nejen mráz čaruje… – výstava členek Krajkového klubu, která 

ukazuje neuvěřitelné možnosti paličkované krajky.
Výstavu můžete navštívit od 4. 11. 2022 do 30. 11. 2022 v pro-
vozní době knihovny.
Slavnostní vernisáž se koná v sobotu 5. 11. 2022 v 16 hod. 
Součástí vernisáže bude módní přehlídka paličkovaných do-
plňků.
Tentokrát vystavuje deset krajkářek, které se scházejí každé 
úterý v komunitním Centru Lukáš v sedlčanské knihovně.

od 4. 11. do 30.11.2022

Festival Den poezie 2022 (24. ročník):
LETOS S MOTTEM:

„JE VČERA, BUDE DNES A BYLA ZÍTRA“
7. – 20. 11. 2022
Je včera, bude dnes a byla zítra
Schodišťová poezie, tentokrát se ocitneme na noční hvězdné 
obloze, na níž místo hvězd budou zářit básně Jana Skácela.
7. – 20. 11. 2022
Třpytivé básnění
Verše pro děti od Jana Skácela jsou jako pohlazení od maminky. 
Přečíst si některé z nich můžete na dětském oddělení. Hvězdná 
výstava bude umístěna na sítích.
Pátek 11. 11. 2022 v 15 hod.
Tanec je poezie beze slov
Taneční vystoupení dětí ze ZUŠ Sedlčany. Poznáme, co tancem 

WORKSHOP PRO RODIČE A DĚTI

NAUČTE SE PŘEDČÍTAT JAKO HERCI
Pro koho je kurz nejvhodnější?

Pro maminky, tatínky, babičky, dědečky a všechny,
kteří chtějí dětem číst nahlas.

Když nechcete jen číst, ale vyprávět. Přečtěte pohádku dítěti 
tak, aby ho opravdu bavila. Čtěte  tak, abyste vy i dítě (poslu-
chač) doopravdy porozuměli textu. Co při čtení zdůraznit, kdy 
zpomalit, kde udělat pauzu. Jak pracovat s melodií a jak zapojit 
emoce do svého sdělení. Také se budeme věnovat tomu, jak 
jednoduše předvést, zpřítomnit postavy příběhu – jednodu-
ché herecké základy pro každého. Potenciál, který má každý 
v sobě. 
Luboš Pavel vystudoval DAMU, jako lektor soft skills, zejména 
komunikačních a prezentačních dovedností, pracuje 12 let, učí 
na Karlově univerzitě budoucí žurnalisty. Dále pak namlouvá 
audiočasopisy a audioknihy, příležitostně hraje divadelní před-
stavení, píše knihy pro děti i pro dospělé.
Kurz je zdarma. Počet účastníků omezen. Přihlašujte 
se v knihovně u Blanky Tauberové nebo na e-mailu 
tauberova@knihovna-se.cz.
Kurz podpořil Středočeský kraj.

Čtvrtek 10. 11. 2022 od 13 do 17 hod.

vyjadřují? Umí improvizovat na téma zadané z publika nebo 
na neznámou hudbu? Přijďte otevřít oči dokořán údivem nad 
tanečními choreografiemi. 
Také si zatančíme se štětcem při následné Svatomartinské vý-
tvarné dílně.
Pondělí 14. 11. 2022 v 18 hod. – LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Hvězdné lampiony za opaskem noci
Lampionový průvod od knihovny na Cihelný vrch. Na konci cesty 
nás čeká hvězdné překvapení a také hry, písničky a opékání buřtů.
Pátek 18. 11. 2022 v 15 hod.
Na vlnách poezie
Interaktivní poetický občasník inspirovaný knihou Jana Skácela 
Uspávanky s velrybou a plavčíkem. Spolu s plavčíkem Janem se 
vydáme na dalekou plavbu. 
Čeká nás velké dobrodružství, které zakončíme Mořskou vý-
tvarnou dílnou. 



PŘEDNÁŠKA

LITERATURA JAKO ZÁBAVA II
Populární literatura má bohaté dějiny, mnohé její žánry mů-
žeme stopovat až do antiky. Přednáška je věnována dějinám 
a základním textům populárních žánrů (fantasy, sci-fi, dysto-
pie; dobrodružný román, thriller, detektivka a mnohé další).

Pátek 4. 11. 2022 v 18 hod.

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: 27. 11. 2022 
od 18 hod.
Klub pro seniory (Mnémé): 2. 11., 16. 11. a 30. 11. 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: 12. 11. a 26. 11. 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.
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PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

Hajánek
Středa 2. 11. 2022 v 17 hod.
Středa 9. 11. 2022 v 17 hod.
Středa 16. 11. 2022 v 17 hod.
Středa 23. 11. 2022 v 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém se začteme do knih Ester Staré.
Pohádková babička
Pátek 4. 11. 2022 v 15 hod.
Spolu s Pohádkovou babičkou se začteme do knížky Aleny 
Mornštajnové Kapka Ája. Kapka Ája bydlí v rybníce, kterému 
se říká Nebeský. Z četby se dozvíte celou řadu zajímavostí 
o vodě, dozvíte se, jak je potřebná, i jak v přírodě funguje její 
koloběh. 
Po „vodním čtení“ se ponoříme do Vodní výtvarné dílny.
Páteční odpoledne
Pátek 25. 11. 2022 v 15 hod.
Když se včely rojí 
Beseda o včelách a včelaření s Mgr. Vladimírem Krejčím. Do-
zvíme se o životě včel, jejich významu pro krajinu, ale také 
o tom, co všechno potřebuje včelař při péči o včelstva. 
Povídání zakončíme Včelí výtvarnou dílnou.
Píšu, píšeš, píšeme
Pátek 11. 11. 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 4. 11. 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 s dětmi
Pondělí 7. 11. 2022 v 10 hod.
Jak bagr dělal bugr
Interaktivní program pro rodiny s menšími dětmi inspirova-
ný knihou Petra Stančíka Pohádky pro zlobivé bagry. Proč 
si bagr nečistí zuby? Co si počít s nenasytným bagrem? Sní vlk 
Bargulku? Na všechny tyto zvídavé otázky vám odpoví bagr 
Karborund.
Pondělí 21. 11. 2022 v 10 hod.
Tisknu, tiskneš, tiskneme…
Výtvarná dílna pro nejmenší, při které o razítkování nebude 
nouze.
Šikovné ruce (9+)
Pátek 11. 11. 2022 v 18 hod.
Háčkované panenky
Tentokrát budeme kouzlit s vlnou a háčkem. Uháčkujeme 
si malou barevnou panenku, kterou můžeme použít jako oz-
dobu na kalhoty, na sukni nebo třeba na školní batoh. S se-
bou si vezměte háček a barevné zbytky vln.

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
A ZAHÁJENÍ ADVENTU

V SEDLČANECH ANEB DALŠÍ
ZE SEDLČANSKÝCH REKORDŮ: 

K celostátní kampani Den pro dětskou knihu se připojuje 
Městská knihovna Sedlčany společně s klubem Velká Kobra 

již pošestnácté. Akce se koná pod záštitou a s podporou 
Města Sedlčany a s finanční podporou ČEZ.

Sobota 26. 11. 2022
Náměstí T. G. Masaryka 15.00 – cca 19.00

Přijďte se spolu s námi pokusit o nový český rekord, a to v dis-
ciplíně „Nejvíce lidí s koledou“. Koleda bude uznána v jakém-
koliv provedení (v knize, zpěvníku, učebnici, notovém zázna-
mu, na perníku, originálním CD, LP, na kazetě…, z nichž bude 
patrné, že koledu obsahují). Upřednostňujeme starší, historic-
ké exempláře. U současných textů je podmínkou předložení 
celého znění v češtině (pouze jedna sloka koledy nebude moci 
být uznána). 
Kromě zmíněného pokusu o rekord na nás čeká i pestrý do-
provodný program. Můžete se těšit na kapelu Třetí slunce, 
prezidenta agentury Dobrý Den Miroslava Marka a další milé 
hosty. V neposlední řadě se můžete těšit i na celou řadu postav 
adventního průvodu, který nám pomáhají zajistit sedlčanští 
ochotníci.
Při této příležitosti dojde i k zahájení krásného adventního 
času v Sedlčanech a k rozsvícení vánočního stromku. Na ná-
městí budete moci nakoupit také ty nejkrásnější vánoční dárky 
– knihy.
Program (změna pořadateli vyhrazena): 
15.00 Zahájení
16.00 Pokus o rekord
16.45 Vyhlášení výsledků prezidentem Agentury Dobrý den 
z Pelhřimova 
17.00 Představení nových dětských knih. Některé z nich 
se jistě stanou krásným dárkem a děti potěší pod vánočním 
stromečkem či v mikulášském balíčku
17.30 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a adventní 
průvod



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 listopad 2022

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

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

PŘIPRAVUJEME
Vánoční prodejní výstavu Veroniky Hejhalové - ŠLÉPĚJE, 
vernisáž v pátek 2. prosince od 18 hodin.
Křest publikace Petra Cihelky – V první řadě: Vozík 
plný folku a koncert skupiny NAOPAK, čtvrtek 15. prosince 
v 18 hodin. Přijďte podpořit Petrovu knížku. Budete si moci po-
slechnout ukázky z knihy a společně zazpívat vánoční koledy.

do neděle 20. listopadu
 VÝSTAVA

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

Našlose je zapsaný spolek ze Sedlčan, který vznikl za účelem 
obnovy 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 mís-
tě i širokém okolí.

Výstavu můžete navštívit 
do neděle 20. listopadu.

Vstupné dobrovolné

Ve státní svátek ve čtvrtek 17. listopadu máme
OTEVŘENO od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.

pátek 4. listopadu od 18 hod.
PŘEDNÁŠKA

Městské muzeum Sedlčany pořádá přednášku

TEREZA DANĚK:
PŮL ROKU V OBYTŇÁKU

2. část – Balkán
Od slovinských vodopádů, po stopách 
Vinnetoua v Plitvičkách, přes smutek Sa-
rajeva, hory, krávy a pláže Albánie, pasáč-
ka ovcí v Monte Negru, až po nečekanou 
(avšak velmi milou) zastávku v Řecku.
Přednáška se koná v pátek 4. listopadu 
od 18 hodin.

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

Cestopisná přednáška

pátek 4. listopadu od 18:00
vstupné 50 Kč | cca 90 minut

Půl roku
v obytňáku
22..  ččáásstt
Balkán

Od slovinských vodopádů,
po stopách Vinnetoua v Plitvičkách,

přes smutek Sarajeva,
hory, krávy a pláže Albánie,

pasáčka ovcí v Monte Negru,
až po nečekanou (avšak velmi milou)

zastávku v Řecku.

Cestopisná přednáška

Tereza Daněk

čtvrtek 17. listopadu od 17:11 hod.

PŘIPOMÍNKA 33. VÝROČÍ
LISTOPADOVÝCH UDÁLOSTÍ 1989
- promítání dobových filmů a dokumentů
- divadelní představení žáků ZUŠ Sedlčany
- výstava fotografií a dokumentů z listopadových událostí
   v Sedlčanech 1989
Budova městského muzea od 17:11 do 19 hodin.

Vstupné zdarma

pátek 25. a sobota 26. listopadu
DNY ŘEMESEL

Městské muzeum Sedlčany pořádá

„NETRADIČNÍ VÁNOCE V MUZEU“
- předváděcí dny řemesel spojené s vánočním prodejem.

pátek 25. listopadu od 9 do 17 hodin
sobota 26. listopadu od 9 do 18 hodin

Opět zveme na tradiční řemeslné dny. Pokud chcete nasát 
předvánoční atmosféru, pořídit si něco hezkého, nebo se jen 
tak podívat do muzea a popovídat si s přáteli, máte k tomu 
jedinečnou příležitost.

Vstupné dobrovolné

VÝSTAVA

úterý 22. listopadu od 18 hod.
PŘEDNÁŠKA

Zveme vás na přednášku regionální architektky Ivany Slavkové.

DÁMY V ČESKÉ ARCHITEKTUŘE
Ing. arch. Eva Jiřičná a Ing. arch. Alena Šrámková

Jak se prosadily v mužském světě?
Vydejme se po stopách výrazných žen 
v české architektuře.
Na závěr večera se pro zájemce koná 
prohlídka muzejního sklepa s odbor-
ným výkladem.

Přednáška se uskuteční v úterý
22. listopadu v 18 hodin.

Vstupné: 40,- Kč | cca 90 minut
www.muzeum-sedlcany.cz

Přednáška

úterý 22. listopadu od 18:00
vstupné 40 Kč | cca 90 minut

DÁMY V ČESKÉ
ARCHITEKTUŘE:

Eva Jiřičná a Alena Šrámková

IIvvaannaa  SSllaavvkkoovváá
regionální architektka

NNaa  zzáávvěěrr  vveeččeerraa  pprroo  zzáájjeemmccee  pprroohhllííddkkaa  mmuuzzeejjnnííhhoo  sskklleeppaa  ss  ooddbboorrnnýýmm  vvýýkkllaaddeemm

JJaakk  ssee  pprroossaaddiillyy  vv  mmuužžsskkéémm  ssvvěěttěě??
VVyyddeejjmmee  ssee  ppoo  ssttooppáácchh  vvýýrraazznnýýcchh  žžeenn

vv  ččeesskkéé  aarrcchhiitteekkttuuřřee..



Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové

HISTORIE

POKLADY Z MUZEJNÍHO ARCHIVU: LISTOPAD 1989 V SEDLČANECH

1951–1955 – pokračování
Do poměrů ve městě nejrůznějšími způ-

soby pronikal frontální útok na socializaci 
venkova, v kulturní práci se začaly uplatňovat 
požadavky ideovosti, stranickosti, orientace 
na agitaci a propagandu, zvýrazňovaná sta-
linskou tézí o zostřování třídního boje. Až bu-
doucnost dokázala, v kterých směrech byla 
takováto práce nutná a v kterých se dopouš-

těla extrémů. Je zajímavé uvedení některých 
faktických problémů z roku 1951, což potvr-
zuje slova výše uvedená:

V říjnu uvádí sedlčanští ochotníci hru 
H. Fasta: Třicet stříbrných. V listopadu hra-
je studio hornických učňů z Příbrami hru 
K. Simonova „Ruská otázka“, o níž uvádí kra-
jový tisk: „Neorganizovaní mladí diváci velké 
umění neviděli už proto, že nebylo rozumné 
dát takřka dětskému souboru reprodukovat 
problematiku dospělých.“ 5. XII. 1951 uspo-
řádal ONV slavnostní schůzi k výročí sta-
linské ústavy – účastnila se hlavně mládež 
ze škol. 

Lze tedy říci, že do druhé poloviny stole-
tí vstupuje kulturní život Sedlčan do zcela 
jiných podmínek, že dostává jiné zaměření 
a že spolu s řadou prospěšných a význam-
ných úspěchů v této oblasti dochází i k éře 
„akcí“, že nastupuje stále více kultura ofici-
ální, profesionální a že v této době už začíná 
proces odklonu lidí od vlastní aktivní kulturní 
činnosti, i když navenek uměle vyvolané. Lze 
to sledovati i v oněch „malých“ poměrech 
našeho města, kde v roce 1951 naposledy 

O tom, jakou podobu měla sametová 
revoluce v Sedlčanech, výstižně referovala 
zápisem v městské kronice M. Pávova. Byla 
by škoda toto svědectví opomenout, proto 
vybrané pasáže uvádíme:

Zprávy o pražském masakru na studen-
tech začaly pomalu docházet i do Sedlčan, 
i když zpočátku hodně zkreslené. […] 
V Sedlčanech se lidé začali shromažďovat u 
kašny na náměstí ve středu 22. 11. […]

Ve čtvrtek 23. 11. v poledne vyšli studen-
ti a profesoři zdejšího gymnázia na náměstí 
ke kašně, kde manifestují proti vedení KSČ 
a čtou prohlášení pražského Obč. fóra. Byla 
to odvážná akce s porušením všech příkazů, 
daných vyššími školskými orgány, kteří po-
žadovali klid, klid a zamknutí školy. […]

V pátek 24. 11. bylo v Sedlčanech usta-
veno Občanské fórum, skupina asi 28 lidí 
připravila prohlášení ke generální stávce. 
[…] Večer se pak zaplnila restaurace v KD, 
lidé se tlačili i venku. Byla zde promítnuta 
videokazeta s událostmi ze 17. 11.  

V sobotu 25. 11. bylo prohlášení ke gene-
rální stávce čteno na náměstí Míru. […]

V neděli 26. 11. se v hotelu Vltavan při-
pravuje generální stávka. […] Je určena 
delegace ve složení Fr. Hodys, Vl. Voráč 

vystupuje už jen ženská část pěveckého sbo-
ru Záboj a hudební sdružení Suk a poslední 
vzestup zaznamenává ochotnické divadlo, 
inspirované 110. výročím svého vzniku. Prv-
ní velký úspěch sklízí v Sedlčanech oblastní 
divadlo z Benešova s Tumlířovou dramatizací 
románu Mezi proudy, u Karla IV. prvně vystu-
puje skupina Státního souboru písní a tanců, 
knihovna, až dosud vedená amatérsky, do-
stává první profesionální sílu, ve státní sprá-
vě se rozšiřuje na úseku kultury systemizace 
o druhého osvětového inspektora, rozšiřuje 
se profesionální aparát u společenských or-
ganizací. Zaznamenejme některé z význač-
ných jednotlivostí i větších událostí tohoto 
pětiletí: Jan Hölzel, jeden z mála význačných 
umělců, kteří vyrostli v našem městě, svádí 
v Sedlčanech již jako koncertní mistr Karlo-
varského symfonického orchestru souboj 
první větší houslový koncert. Bylo to 13. 10. 
1951 v sále spořitelny, klavírní doprovod 
prof. J. Rádl. Spisovatelka Jarmila Glazarová 
vyprávěla před dvakrát naplněným sálem 
osobní zážitky z dlouhodobého pobytu v So-
větském svazu.

Hostinec U Karla IV., jedno z hojně využíva-
ných kulturních zařízení ve městě.

a R. Bartoš, která bude v pondělí 27. 11. 
jednat na MěNV o povolení manifestace 
a ozvučení stávky. V pondělí se skutečně 
tato skupina doplněná Ing. Pištěkem schá-
zí na MěNV s předsedou Nevlidou […], 
ale k dohodě nedochází. Ozvučení náměstí 
si musí OF zařídit samo a je štěstí, že se to-
hoto úkolu ujímají požárníci a na nákladní 
auto montují amplion. […]

U mikrofonu v požárnickém autě se vy-
střídalo 12 řečníků. Většinou zní náměstím 
potlesk, podpora novým požadavkům. Ná-
městí je plné, jsou zde pracující ze závodů, 
studenti stř. škol a učilišť, důchodci, mámy 
s dětmi, všichni šťastní, že se této chvíle do-
čkali. A činnost Občanského fóra se rozbíhá 

Každý 17. listopad připomíná tyto událos-
ti muzejní výstavka v čele s fotografiemi 
L. Hadraby.

Záběr z videa pořízeného J. Růzhou, u mi-
krofonu J. Páv.

na plné obrátky. Konají se veřejné schůze, 
jejímž iniciátory bývají většinou lidé, známí 
z dřívějších dob jako odpůrci totalitní moci: 
Ing. Pištěk, Jos. Krejča, Dr. Kříž s manželkou, 
M. Jezbera, komentátor Vl. Voráč, L. Havel, 
p. Klepal a další. […]

Nastává 14. prosinec, kdy se koná nej-
kratší plenární zasedání MěNV v Sedl-
čanech. […] Rada MěNV pak kolektivně 
odstoupila s tím, že členové budou plnit po-
vinnosti do doby, než bude sestavena nová 
rada, což bude nejpozději do 19. ledna 
1990.                                                                  -pž-



HVĚZDÁRNA / VÝROČÍ OSOBNOSTÍ

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH

Celý rok 2022 probíhá ve znamení šede-
sáti let otevření hvězdárny pro veřejnost. 
K dřívějším padesáti letům se vracíme vzpo-
mínkovou fotografií z oslavy, na které byla 
předána plaketa udělení Čestného občan-
ství města Sedlčan in memoriam prof. Mir-
kovi Plavcovi do rukou jeho manželky. Histo-
rie prvních padesáti let je zachycena v malé 
brožurce vydané u příležitosti této události. 
Dalších +10 let zachycených v doplňku bro-
žury s titulem „50+10 let hvězdárny Josefa 
Sadila v Sedlčanech“ doplňuje informace 
o záslužné činnosti v oblasti informací pro 
širokou veřejnost, a hlavně se zaměřením 
na vzdělání mládeže v nejranějším oboru 
lidské zvídavosti jakým je astronomie.

V rámci průběžného připomínání vzni-
ku astronomického kroužku, dnes volného 
sdružení astronomů amatérů, a založení 
samotné hvězdárny se uskuteční 7. listopa-
du vernisáž výstavy České astrofotografie 
za účasti pozvaných hostů z České astrono-
mické společnosti. Program a podrobnosti 
jsou uvedeny na jiném místě zpravodaje.

Pozorování listopadové večerní oblohy 

se posune díky návratu na konci října k nor-
málnímu středoevropskému času do brzké-
ho soumraku a nebude zatíženo prodlužo-
váním do pozdních večerních hodin.

Stále bude dominantním objektem pás 
Mléčné dráhy od jihozápadního obzoru 
přes zenit k obzoru severovýchodnímu. 
V okolí zenitu nalezneme část Labutě, 
kterou od východnější Kasiopeji oddělu-
jí nenápadná souhvězdí Ještěrky a Cefea. 
Ze vzdálenějších míst vesmíru se bude 
k zenitu blížit Velká mlhovina v Andromedě 
M31 doprovázená galaxií M33 v sousedním 
Trojúhelníku. V prvních týdnech listopadu 
můžeme krátce po otevírací hodině pozo-

rovat zapadající Slunce za vzdálený obzor 
brdských zalesněných vrchů. 

POZOROVACÍ PROGRAM 
PRO VEŘEJNOST

Hvězdárna otevřena každý pátek a sobo-
tu od 16 hod. do 20 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 4., 5., 11. a 12. listopadu.

Planety – Na večerní listopadové obloze 
Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Ve-
nuše nepozorovatelná a Merkur také nepo-
zorovatelný.

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

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

Pozvánka na vernisáž výstavy 11. listo-
padu v 17 hod. v KDJS věnované šedesáti 
rokům hvězdárny.                 František Lomoz

VÝROČÍ OSOBNOSTÍ

sobota 5.11.
RADECKÉHO MARŠ

sobota 19.11.
ZA PÁNY Z BOROTÍNA

POCHODY 
LISTOPAD

TURISTICKÝ ODDÍL
SEDLČANY

JULIUS FIRT
(*17. listopadu 1897 – † 27. května 1979)

Český politik, nakladatel a publicista 
se narodil v Sestrouni u Sedlčan (do roku 
1945 používal jméno Julius Fürth). Studo-
val na gymnáziu v Plzni a obchodní škole 
v Praze. Pracoval jako úředník na různých 
pozicích v soukromých firmách, později 
vedl nakladatelství František Borový a pů-

sobil na postu ředitele koncernu Lidových 
novin. Podílel se na vzniku fenoménu 
tzv. pátečníků – pravidelných pátečních 
setkání významných osobností prvore-
publikového společenského a kulturního 
života, která navštěvoval také prezident 
T. G. Masaryk. Roku 1939 emigroval přes 
Polsko do Anglie. Během 2. sv. války pra-
coval v informační službě českosloven-

ského ministerstva 
zahraničních věcí 
v Londýně a byl 
členem Českoslo-
venské státní rady. 
Po roce 1945 (do 
roku 1948) se stal 
poslancem Národ-
ního shromáždění 
za Československou 
stranu národně so-
cialistickou, jejímž 
členem byl od roku 
1917. Po únorovém 
převratu odešel 
opět do emigrace, 
nejprve do New Julius Firt - první zleva.

Yorku, kde pracoval jako exilový politik 
a kulturní pracovník. Patřil mezi zaklada-
tele a první pracovníky rozhlasové stani-
ce Svobodná Evropa v Mnichově, kde byl 
v letech 1950–65 ředitelem. Byl členem 
Rady svobodného Československa, v je-
jímž výboru působil. V roce 1992 mu byl 
in memoriam udělen Řád Tomáše Garri-
gua Masaryka III. stupně. 
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Milí předškoláci i rodiče, 
připravili jsme pro vás odpoledne plné 

zajímavých činností, při kterých se seznámíte 
s vyučujícími, prohlédnete si školu a pobavíte se při 
plnění různých úkolů.  Přijďte si vyzkoušet, jaké je 
to ve velké škole… 

BBěěhheemm  ddooppoolleeddnnee  vvááss  rrááddii  ppřřiivvííttáámmee  nnaa  
uukkáázzkkoovvýýcchh  hhooddiinnáácchh..    

Těší se na vás všichni vyučující 
 

www.1zs-sedlcany.cz 

 

 

PODZIM NA 1.ZŠ SEDLČANY

VYTRVALOSTNÍ BĚH NA DRÁZE
Po dvouleté přestávce způsobené koronavirovou epidemií jsme 
uspořádali již 26. ročník Vytrvalostního běhu na dráze. Letos 
poprvé se konal na zrekonstruovaném stadionu Taverny. Závo 
je velmi oblíbený mezi okolními školami. Letošního ročníku 
se opět zúčastnila většina z nich. Děti změřily své síly v osmi věko-
vých kategoriích v běhu na vzdálenost 500 m, 800 m, 1000 m nebo 
1500 m. Gratulujeme všem účastníkům ke skvělým výkonům.

NÁVŠTĚVA DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ
Žáci pátých tříd se 5. 10. 2022 vydali na dopravní hřiště do Příbra-
mi. Zde je čekal náročný úkol – složit zkoušky, aby obdrželi průkaz 
cyklisty. Žáci museli prokázat nejen znalosti při plnění písemných 
testů, ale také své dovednosti při samotné jízdě na kole. Počasí 
nám přálo, a tak si tento den žáci užili. Pro mnohé z nich byl velmi 
úspěšný!

ZEMĚPISNÁ EXKURZE 
Dne 8. 9. 2022 se žáci sedmých ročníků vydali na zeměpisnou 
exkurzi. Seznámili se s historií výstavby Štěchovické elektrárny 
a jejím chodem. Poté si prošli turistickou stezku Svatojánské prou-
dy – úsek Vltavy mezi Štěchovicemi a Slapy, kde řeka protéká skal-
natým údolím.

PŘESPOLNÍ BĚH V PŘÍBRAMI
Začátkem října se žáci 1. ZŠ Sedlčany zúčastnili Přespolního běhu 
v Příbrami. Na běžecké trati dlouhé 1000 m a 2000 m všichni 
sportovci podali skvělé výkony. V mladší i starší kategorii zacinkaly 
bronzové medaile. Získali je Tomáš Řezáč a Alice Mašková. Všem 
zúčastněným závodníkům gratulujeme.

ŠKOLSTVÍ



ŠKOLSTVÍ

HAPPY BAGUETTE JE TU PRO VÁS!

ZÁBAVNÉ UČENÍ JAZYKŮ U CANDÁTA

Rádi Vám představujeme naši reálnou společnost Happy Baguette, 
kterou jsme založili my, žáci 3. OA. Zabývá se plněním, zdobením 
a následným prodejem baget při různých příležitostech. 

Naše firma po dlouhém uvažování, diskusích, následném argumen-
tování, organizování, byla založena smlouvou dne 22. září 2022 (pří-
mo magické datum). Ředitelkou firmy byla zvolena Nikola Gabajová, 
její zástupkyní se stala Barbora Čiháková. Obě se zavázaly k řádnému 
vedení společnosti. Naším dodavatelem ručně vyráběných, křupa-

vých a čerstvých baget je Pekařství Na Potůčku Sedlčany, které s námi 
spolupracuje. Ostatní suroviny nakupujeme těsně před přípravou 
v obchodních řetězcích v Sedlčanech. Velké díky patří vedení školy 
za důvěru a možnost podnikat v tomto oboru a současně naší vyuču-
jící za podporu.

Na závěr bychom Vás všechny chtěly ujistit, že spokojený zákazník 
je u nás na prvním místě.  Budeme pro Vás připravovat bagety vždy 
s láskou. Jsme mladý kolektiv plný elánu a zápalu do tohoto druhu 

podnikání. 
Společnost Happy Baguette byla založena 

v rámci JA Studentská firma. Jedná se o jedineč-
ný vzdělávací program organizace JA Czech ur-
čený pro studenty gymnázií, středních a vyšších 
odborných škol a odborných učilišť zaměřený na 
skutečné/reálné podnikání v rámci školní výuky. 

Tento praktický learning-by-doing program 
pochází ze 3 základních pilířů - teorie, student-
ská firma a mentor. Ty jsou doplněny dalšími 
krátkodobými vzdělávacími projekty. Vzdělá-
vacím cílem je rozvinout schopnost studentů 
pracovat v týmu, komunikovat, samostatně 
organizovat a rozhodovat, nést odpovědnost. 
JA Czech také může zprostředkovat studentům 
kontakt s mentory/odborníky z praxe. A nejen 
to. Žáci mohou úspěšným složením zkoušky 
získat Certifikát podnikatelských dovedností 
(ESP), který studentům zajišťuje konkurenční 
výhodu a škole zajišťuje komplexní řešení sou-
časných nároků na vzdělávání v oblasti finanční 
gramotnosti.

Nikola Gabajová, ředitelka společnosti

Studenti kvarty pod vedením učitelů jazyků opět absolvovali ja-
zykový kurz v rekreačním středisku Oboz  -  U Candáta. Tento pod-
zimní třídenní kurz není určen pouze pro žáky gymnázia, ale pro 
žáky 9. tříd ZŠ. Na jazykový kurz jsme na 1 den pozvali i  žáky 9. tříd 
ze sedlčanských základních škol a ZŠ z blízkého okolí, kteří uvažují 
o studiu na G a SOŠE. Naši kvartáni si pro hosty připravili program 
zaměřený na výuku jazyků, které studují na gymnáziu, a zároveň na 
kurzu se všemi žáky pracovali učitelé gymnázia a pozvaní lektoři. 

Cizí jazyky převládaly, ale účastníci měli prostor i pro společné 
sportování, zpívání a výtvarné tvoření.

Všichni si kurz náležitě užili, učili se, sportovali a prožili hez-
ký den u řeky. Naši žáci si vyzkoušeli i roli učitelů a návštěvníci 
ze základních škol měli možnost poznat nové kamarády a možná 
i své budoucí spolužáky a učitele.

Těšíme se na další společné aktivity.
GaSOŠE
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PROPOJKA SPORTUJE, MALUJE A VÍTÁ BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

Tradiční Den otevřených dveří připravilo letos vedení 
2. ZŠ Propojení na čtvrtek 3. listopadu. V době od 8 do 12 hodin 
si mohou zájemci prohlédnout školu, třídy a také navštívit výuku 
v nabídnutých otevřených hodinách. Jejich seznam je zveřejněn 
na stránkách školy, včetně časů, které je důležité dodržet. Tentýž den 
odpoledne v 16 hodin navazuje Putování za pohádkovými bytost-
mi určené budoucím prvňáčkům. Rodiče s dětmi budou přivítáni 
v aule a poté vyrazí na dobrodružnou cestu školou s mnohými pře-
kvapeními, některá z nich připravili i starší žáci. Součástí budou  
výtvarné a další aktivity, které děti zažijí ve třídách. 

V měsíci listopadu čeká propojkový školní klub TeePee po dvou-
leté pauze diskotéka. O playlist neboli seznam hraných písniček 
se postaral žák z devátého ročníku. Všichni se těší nejen na tanec 
a poslech hudby, ale i na bohatý program, jehož hlavním cílem 
bude připomenutí blížící se oslavy 30. výročí existence naší školy.

Na své si v listopadu přijdou také výtvarníci. Tvoří se školní kalen-
dář, ve kterém budou zachyceny důležité fáze uplynulého školního 
projektu (Cesta chleba na náš stůl). Už se těšíme na výslednou 
práci našich nejstarších kreslířů. Žáci se také budou zabývat okol-
nostmi státního svátku 17.11. V druhé polovině měsíce listopadu 
budou výtvarné práce vzniklé k tomuto tématu vystaveny.

V úvodních týdnech školního roku nezaháleli ani sportovci. Po 
vítězství šesťáků a sedmáků v turnaji v T-ballu následovalo úspěš-
né vystoupení našich žáků v okresním kole v přespolním běhu 

družstev, které se konalo v areálu Nového rybníka v Příbrami. Nej-
lepšího výsledku v konkurenci zhruba 60 - 70 běžců dosáhla Adéla 
Zavadilová (6. třída), která si doběhla pro 7. místo, dále pak Matyl-
da Bednářová (9. třída) skončila desátá a Jakub Neumann (7. tří-
da) byl jedenáctý. Dvě desítky žáků následně reprezentovaly školu 
ve vytrvalostním běhu na dráze na stadionu Taverny, čtyři školní 
týmy se zúčastnily v hale GaSOŠE okrskových kol ve florbalu a na-
plno se v rámci hodin tělesné výchovy rozeběhl Sazka Olympijský 
víceboj, v jehož rámci žáci plní disciplíny Odznaku všestrannosti 
a Olympijského diplomu.                                                        2. ZŠ Propojení

Městské muzeum Sedlčany
pořádá

Vstupné dobrovolné
www.muzeum-sedlcany.cz

pátek 25. listopadu od 9 do 17 hodin
sobota 26. listopadu od 9 do 18 hodin

Předváděcí dny řemesel spojené s vánočním prodejem

INZERCE



KURZ SEBEOBRANY
PRO ŽENY

26.  L ISTOPADU 2022
OD 13 HODIN

Praktický kurz pod
vedením zkušeného
lektora naučí ženy, jak si
poradit v nebezpečných
situacích.

M Í S T O  K O N Á N Í :  
TĚL O C V IČN A  K D S ,  S E D L E C K Á  U L .  5 7 0 ,  S E D LČA N Y

CÍLOVÁ SKUPINA:  
DÍVKY A ŽENY OD 15 LET

navazující kurz i pro nové tváře

NUTNÁ REGISTRACE:
FAROVA@MESTO-SEDLCANY.CZ

Kapacita omezená

KURZ ZDARMA

ABSOLVOVÁNÍ KURZU NA VLASTNÍ  NEBEZPEČ Í

  

VEŘEJNÉ BRUSLENÍVEŘEJNÉ BRUSLENÍ

listopadlistopad

ZIMNÍ STADION SEDLČANY ZIMNÍ STADION SEDLČANY      

Neděle  30.10. 14:00 - 16:00

Neděle 6.11. 14:00 - 16:00

Neděle 13.11. 14:00 - 16:00

Čtvrtek 17.11. 12:00 - 14:00

Neděle 20.11. 14:00 - 16:00

Neděle  27.11. 14:00 - 16:00

Změna vyhrazena  –  aktuálně na vývěsce ZS nebo na:

www.stadionsedlcany.eu - stadion - obsazenost ledu

INZERCE



Setkání u sedlčanské kašny:
-    česká hymna, Modlitba pro Martu, rozsvícení svíček
-    hudba mladých interpretů
-    výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Sedlčany
-    výtvarné práce a hudební vystoupení v podání studentů GOA
-    národní sbírka zlozvyků – projekt Kateřiny Šedé
-    vystoupení sedlčanské iniciativy reGENERACE

33
od revolučních 

Sedlčany

let 17. 11. 2022
17:11 – 19:00

událostí

Městské muzeum Sedlčany:
-    promítání dobových filmů a dokumentů
-    divadelní představení žáků ZUŠ Sedlčany
-    točená výroční 33

Občerstvení po celou dobu akce zajištěno v budově muzea. SEDLČANY




