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Celý měsíc listopad je knihovna vyzdobena krásnými paličkovanými krajkami s vánoční tematikou. Výstava Krajkového 
klubu, který se schází každé úterý v 15 hod. v knihovně, jistě mnohé inspirovala. Vlastnoručně vyrobené nebo třeba 
zakoupené krajky již v tuto chvíli adventně zdobí nejednu sedlčanskou domácnost. Zájemci o tuto starou techniku 
jsou v klubu vždy vítáni. Přijďte se třeba jen podívat, stojí to za to!
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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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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás všechny co nejsrdečněji pozdravil jakožto 

nový starosta Sedlčan. V první řadě děkuji těm, kdo se zúčastnili 
letošních voleb, a tím dali jasně najevo, že jim na našem společném 
domově záleží. Dále děkuji zastupitelům, kteří mne vybrali ze svého 
středu, abych stanul v jejich čele a následující čtyři roky město vedl. 
Je to pro mě velká čest, ale také veliký závazek.

Všichni tušíme, že nás nečeká jednoduchá doba. Média nás zahl-
cují informacemi o neutěšené hospodářské situaci jak v Čechách, 
tak ve světě. Ekonomové nám předkládají grafy s růstem inflace, ceny energií míří do astro-
nomických výšin… Jak se zvyšují ceny veškerého zboží, poznáváme sami při každém nákupu. 
Mezitím se politikové v čele státu předhánějí v napadání svých oponentů, namísto toho, aby 
řešili problémy občanů, tak jak jim to slibovali před volbami.

Naše mysl je den co den zatěžována negativními podněty. Ale vidíme-li svět černě, nezna-
mená to přece, že takový skutečně je. Ten problém máme v sobě zakódovaný: lidský mozek 
stresující zprávy přijímá rychle a intenzivně, protože cítí ohrožení. Média to vědí a denně 
přiživují půdu k šíření negativity. Nenechme se tím odradit a vpouštějme do svého života 
jiné, pozitivní myšlenky, které do něj dokáží přinést světlo.

Snažme se vážit si každého dne, který na této planetě můžeme žít. A cítíme-li se zavaleni 
starostmi, znamená to, že je na čase na chvíli se zastavit a zhluboka nadechnout. Každý 
z nás někdy čelí skutečně velkým problémům, které člověku ani nedají spát. Ale všichni si 
také můžeme každý den dovolit nějakou radost, ať už to je setkání s blízkými, sport, pár kro-
ků v přírodě či kulturní večer. Snažme se ze své mysli vytěsnit negativní podněty a pouštějme 
do svého nitra informace pozitivní, které nás nabíjejí novou energií, zvláště potřebnou do 
následujícího roku.

Začíná měsíc prosinec, poslední měsíc v kalendáři, a s ním čas adventu a Vánoc, tolik 
oblíbený zvláště u našich dětí. Pohled na jejich rozzářené oči při prvním spatření vánočního 
stromku zůstává v mysli rodičů po celý život. Ale nejen radost dětí patří k tomuto obdo-
bí. I my dospělí jej využíváme k odpočinku po celoroční práci. Setkáváme se v rámci rodin 
a přátel s našimi nejbližšími, kteří nám do života přináší právě ono světlo a dobrou náladu.

Přeji si, aby vše, co nás v následujícím roce 2023 potká, bylo přes všechny starosti prozá-
řeno pozitivitou. Abychom se mohli radovat z příjemných chvil strávených v blízkosti těch, 
kteří nám jsou blízcí. Za sebe slibuji, že budu činit veškeré kroky, abych jako starosta jednal 
spravedlivě a budu pracovat ve prospěch našeho města i připojených osad, aby se nám tu 
společně žilo dobře. K tomu může přispět i každý z Vás.

Vážení spoluobčané, přeji Vám nejen jménem svým, ale jménem celého vedení měst-
ského úřadu krásné prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí 
a osobních úspěchů.

Ing. Ivan Janeček 
starosta města
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INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
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Rada města Sedlčany na tomto zasedání 
přijala soubor celkem 23 specifických usne-
sení, 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 
5. října 2022 (RM č. 95/2018-2022) a dopl-
ňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 
1-1/2022-2026);
▪ přednesenou zprávu o stavu, výsledcích 
hospodaření a plnění schváleného rozpočtu 
města Sedlčany na rok 2022 ve znění úda-
jů za uplynulé období kalendářního roku 
(I. – IX. / 2022) s tím, že rozpočtové příjmy 
včetně zapojení rezerv jsou ke dni účetní zá-
věrky 30. září 2022 ve výši 182 376,12 tis. Kč, 
což představuje 84,67 % plnění schváleného 
rozpočtu a rozpočtové výdaje (čerpání) jsou 
ke dni 30. září 2022 ve výši 140 391,29 tis. 
Kč, což představuje 65,73 % schváleného 
předpokladu rozpočtu ve znění aktualizace 
po zápočtu dříve schváleného RO č. 6 / 2022 
(RM 1-2/2022-2026);
▪ informaci Městské knihovny Sedlčany 
a klubu Velká Kobra, které s odvoláním se na 
jednání „Kulturní komise“, hodlají pořádat 
na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech akci 
s názvem „Den pro dětskou knihu a zahájení 
Adventu v Sedlčanech aneb Další ze sedlčan-
ských rekordů“, a to v sobotu dne 26. listo-
padu 2022, v čase od 13:00 hod. do 19:00 
hod. V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 
2) písm. a) obecně závazné vyhlášky města 
Sedlčany č. 5/2019, kterou se stanoví místní 
poplatek za užívání veřejného prostranství, 
je tato akce osvobozena od místního poplat-
ku (v souboru výroků usnesení RM 1-9/2022-
2026);
▪ informaci spolku Luční kvítka, z. s., který 
na Novoměstském náměstí v Sedlčanech 
uspořádá akci pro veřejnost pod názvem 
„Dobrojablko“, jejímž předmětem je daro-
vání jablek, tvoření drobné podzimní deko-
race a realizace výměny dětského oblečení, 
a to ve středu dne 19. října 2022, v čase od 
14:30 hod. do 18:00 hod. V souladu s ust. čl. 
7 odst. 2) písm. a) obecně závazné vyhlášky 
města Sedlčany č. 5/2019, kterou se stanoví 
místní poplatek za užívání veřejného pro-
stranství, je tato akce osvobozena od místní-
ho poplatku (RM 1-10/2022-2026);
▪ předloženou nabídku na akci s názvem 
„Obložení stěny u hřiště s umělým povr-
chem“ a v souladu s ustanovením vnitřního 

předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, v úplném a účin-
ném znění (v souboru výroků usnesení RM 
1-16/2022-2026);
▪ předloženou výzvu k podávání nabídek 
na vypracování lesních hospodářských os-
nov pro zařizovací obvod Sedlčany v rámci 
správního obvodu obce s rozšířenou působ-
ností s platností od 1. ledna 2024 do 31. pro-
since 2033 (v souboru výroků usnesení RM 
1-17/2022-2026);
▪ základní informace o Centrálním registru 
oznámení a s tím související povinnosti ve-
řejných funkcionářů (RM 1-23/2022-2026).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o ná-
jmu nebytových prostor ze dne 24. září 1996 
mezi městem Sedlčany, jako pronajímatelem 
a H. L. BRILANT a další FO, jako nájemci, je-
jímž předmětem je pronájem nebytových 
prostor sloužících k podnikání, které jsou dis-
lokovány v objektu Sedlčany č. p. 136 na ná-
městí T. G. Masaryka, a to za účelem prodeje 
klenotnického zboží. 
Výše uvedený Dodatek č. 9 se týká pro-
dloužení doby nájmu do 31. prosince 2032 
a přistoupení dalšího účastníka na straně 
nájemce. Ostatní ujednání citované Smlouvy 
o nájmu nebytových prostor zůstávají tímto 
Dodatkem č. 9 nezměněna (RM 1-3/2022-
2026);
▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohody o umís-
tění stavby PB-Sedlčany, rNN TS PB_4021 
+ kNN, IV-12-6032198“, mezi společností 
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Dě-
čín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 
Děčín, zastoupené na základě plné moci 
č. PM-039/2021 další osobou, jako budou-
cím oprávněným a městem Sedlčany, jako 
budoucím povinným, jejímž předmětem je 
zřízení věcného břemene na pozemcích ve 
vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 2763/4, 
parc. č. 2762/1, parc. č. 2761/1 a parc. č. 
516/1, vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to za 
účelem zřízení, provozování, údržby a oprav 
zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového 
vedení NN + uzemnění, plastový pilíř s roz-
pojovací skříní včetně napojení. Věcné bře-
meno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve 
výši 8.000,00 Kč + DPH (RM 1-4/2022-2026);
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného bře-
mene – služebnosti č. IP-12-6019531/1 Sedl-
čany, Libíň, kNN pro p. č. 351/1“, mezi ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, za-
stoupené na základě plné moci společností 
ENERGON reality, s. r. o., se sídlem Praha, Bu-
dějovická 601/128, 140 00 Praha 4 - Krč, jako 
oprávněným a městem Sedlčany, jako povin-
ným, jejímž předmětem je zřízení věcného 
břemene na pozemcích ve vlastnictví města 
Sedlčany parc. č. 313/2 a parc. č. 370, vše 
v k. ú. Libíň, obec Sedlčany, a to za účelem 
zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení 
distribuční soustavy, tj. kabelového vedení 
NN. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázo-
vou náhradu ve výši 9.400,00 Kč + DPH, a to 
v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IP-12-6019531/
SOBS VB/1 Sedlčany, Libíň (P-2021-204) 
ze dne 8. prosince 2021 (RM 1-5/2022-2026);
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti in-
ženýrské sítě“, mezi obcí Dublovice, se sídlem 
Dublovice č. p. 33, 262 51 Dublovice, jako 
oprávněným a městem Sedlčany, jako povin-
ným, jejímž předmětem je zřízení věcného 
břemene na pozemcích ve vlastnictví města 
Sedlčany parc. č. 61/2 v k. ú. a obci Příčovy; 
parc. č. 197/2, parc. č. 408/1, parc. č. 408/2 
a parc. č. 186/1, vše v k. ú. Solopysky u Třeb-
nice, obec Sedlčany; parc. č. 2914/4, parc. č. 
2916/4, parc. č. 792/5 a parc. č. 792/6 vše 
v k. ú. a obci Sedlčany, spočívající v právu 
uložení vodovodního řadu a odpadu z vodo-
jemu, včetně ochranného pásma a přípojky 
NN včetně ochranného pásma. Věcné bře-
meno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve 
výši 91.200,00 Kč + DPH, a to v návaznosti 
na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 
31. srpna 2017 (RM 1-6/2022-2026);
▪ uzavření Dohody o započtení vzájemných 
pohledávek a závazků, kterou se dlužné oso-
bě sníží její dluh vůči městu Sedlčany, spra-
vovaný Městskou teplárenskou Sedlčany, 
s. r. o., o částku přeplatku za služby ve výši 
22.702,00 Kč. Dluh vznikl neuhrazením ná-
jemného a úhrad za odebrané služby v pří-
padě užívání bytu č. 3 v bytovém domě na 
adrese Sedlčany, Za Nemocnicí č. p. 1060, 
264 01, který je nyní správcem, tj. Měst-
skou teplárenskou Sedlčany, s. r. o., evido-
ván ve výši 89.377,00 Kč. Uvedená Doho-
da bude uzavřena po provedeném řízení 
o schválení právního jednání, o které bude 
požádáno Městským úřadem Sedlčany, Od-
borem sociálních věcí (pověřenou osobou) 
a v součinnosti s právním zástupcem města 



USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 1/2022-2026 ZE DNE 19. ŘÍJNA 2022

Sedlčany, dle příslušných ustanovení zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, a to podáním u místně a věcně pří-
slušného Okresního soudu v Příbrami (RM 
1-11/2022-2026);
▪ uzavřít Dodatek č. 4 k Veřejnoprávní 
smlouvě o dotaci / příspěvku na poskytování 
sociální služby na rok 2022 (včetně přílohy), 
ev. č. poskytovatele S-0599/SOC/2022/4, 
jehož předmětem je poskytnutí příjem-
ci částečnou účelovou neinvestiční dotaci 
ve výši 180 900,00 Kč ze zdrojů poskytovate-
le, Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 
11, 150 21 Praha 5; IČ 70891095, a to pro 
účely výkonu služby obecného hospodářské-
ho zájmu na poskytování sociálních služeb 
prostřednictvím Pečovatelské služby Sedlča-
ny (RM 1-12/2022-2026);
▪ Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování 
právních služeb, doplněné Dodatkem č. 1 ze 
dne 3. ledna 2019, která je uzavřena s paní 
Mgr. Monikou Drábkovou, jehož předmě-
tem je valorizace sjednané ceny služeb (RM 
1-14/2022-2026);
▪ komisi pro vývěr dodavatele služby/díla 
k učiněné výzvě k podávání nabídek na vy-
pracování lesních hospodářských osnov pro 
zařizovací obvod Sedlčany v rámci správní-
ho obvodu obce s rozšířenou působností ve 
složení Mgr. Zdeněk Šimeček, Ing. Vladimír 
Mrázek, pan Petr Vondráček, DiS., náhradní-
ky jsou Ing. Tomáš Langer, Ing. Marie Kotalí-
ková, DiS., a Ing. Vlastimil Kryštof, DiS. (v sou-
boru výroků usnesení RM 1-17/2022-2026);

▪ jmenovat ve prospěch zajištění obsazení 
pozice oddávajících pro volební období 2022 
– 2026 všechny členy Zastupitelstva města 
Sedlčany. Všichni členové Zastupitelstva měs-
ta Sedlčany budou po dobu výkonu funkce ve 
volebním období 2022 – 2026 disponovat prá-
vem užívat při svatebním obřadu, jako i obřa-
dech slavnostních, závěsný státní znak. Právo 
užívat závěsný státní znak v případech vyme-
zených zákonem má rovněž tajemník Městské-
ho úřadu Sedlčany (RM 1-19/2022-2026).
Rada města Sedlčany stanovila:
▪ další administrativní postup za účelem 
vyřizování žádosti společnosti AUTODROM 
Sedlčany, s. r. o, se sídlem Sedlčany, Pod Ci-
helným vrchem č. p. 107, 264 01 Sedlčany, 
která požádala o zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti cesty a stezky, spočívající 
v právu chodit a jezdit přes služebný pozemek 
parc. č. 251/16, v k. ú. Sestrouň, obec Sedl-
čany, který je ve vlastnictví města Sedlčany, 
a to za účelem zajištění přístupu na pozem-
ky ve vlastnictví žadatele, tj. parc. č. 251/8 
a parc. č. 251/9, vše v k. ú. Sestrouň, obec 
Sedlčany. Žadatel na vlastní náklady nechá 
vyhotovit znalecký posudek za účelem zjiště-
ní ceny věcného břemene, a to ceny vyhláš-
kové a ceny v místě a čase obvyklé (v soubo-
ru výroků usnesení RM 1-7/2022-2026);
▪ s ohledem na dříve uzavřenou Smlouvu 
o budoucí smlouvě o směně pozemků další 
administrativní postup k žádosti FO, trvale 
bytem Praha, o směnu pozemků ve vlastnic-
tví města Sedlčany, a to parc. č. 101/2, dru-

hem pozemku ostatní plocha, způsobem vyu-
žití neplodná půda, o výměře 242 m2, parc. č. 
101/6, druhem pozemku ostatní plocha, způ-
sobem využití jiná plocha, o výměře 326 m2, 
parc. č. 107/1, druhem pozemku lesní po-
zemek, o výměře 20 993 m2, parc. č. 111, 
druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 
využití neplodná půda, o výměře 284 m2, 
parc. č. 311, druhem pozemku lesní po-
zemek, o výměře 8 510 m2, prac. č. 327/4, 
druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 
138 m2, parc. č. 465, druhem pozemku les-
ní pozemek, o výměře 289 m2, parc č. 521, 
druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 
484 m2, vše v k. ú. Luhy u Prosenické Lho-
ty, obec Prosenická Lhota. Celkem se jed-
ná o výměru 31 266 m2. Náhradou za tyto 
pozemky žadatel nabízí pozemky parc. č. 
374/8, druhem pozemku lesní pozemek, 
o výměře 8 523 m2, parc. č. 394/1, druhem 
pozemku lesní pozemek, o výměře 35 m2, 
parc. č. 397/1, druhem pozemku trvalý trav-
ní porost, o výměře 70 m2, parc. č. 398/18, 
druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 
22 396 m2, parc. č. 399/3, druhem pozemku 
lesní pozemek, o výměře 316 m2 a parc. č. 
417/22, druhem pozemku orná půda, o vý-
měře 35 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlča-
ny (celková výměra činí 31 375 m2); (v soubo-
ru výroků usnesení RM 1-8/2022-2026);
▪ na volební období 2022 – 2026, a to 
s účinností na svatební obřady konané dnem 
1. ledna 2023, místem pro konání svatebních 
obřadů obřadní síň budovy Městské rad-
nice Sedlčany na adrese Sedlčany, náměstí 
T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany (v sou-
boru výroků usnesení RM 1-18/2022-2026);
▪ oddacím dnem bez správního poplat-
ku stanovuje pátek v čase od 11:00 hod. 
do 14:00 hod. (čas v intervalu znamená první 
a poslední hodinu nabírání pro výkon svateb-
ního obřadu); (v souboru výroků usnesení 
RM 1-18/2022-2026).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ma-
jetku, záměr zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti cesty a stezky pro případ žádosti 
společnosti AUTODROM Sedlčany, s. r. o., 
řádně zveřejnit na úřední desce Městského 
úřadu Sedlčany a poté věc opětovně předlo-
žit k projednání v Radě města Sedlčany, kte-
rá případně doporučí Zastupitelstvu města 
Sedlčany zřízení věcného břemene – služeb-
nosti cesty a stezky ke schválení (v souboru 
výroků usnesení RM 1-7/2022-2026);
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 
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majetku, záměr směny lesních pozemků 
v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany a v k. ú. Luhy 
u Prosenické Lhoty, obec Prosenická Lhota, 
řádně zveřejnit na úřední desce Městského 
úřadu Sedlčany a současně, aby za účelem 
směny pozemků byl vyhotoven znalecký 
posudek (zjištění ceny pozemků a porostů 
a ceny v místě a čase obvyklé) a následně zá-
měr směny opětovně předložit k projednání 
Radě města Sedlčany, která případně dopo-
ručí Zastupitelstvu města Sedlčany směnu 
ke schválení (v souboru výroků usnesení RM 
1-8/2022-2026);
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru eko-
nomickému, předložit na příští jednání Rady 
města Sedlčany aktualizovaný návrh Roz-
počtového opatření č. 7/2022, který bude 
obsahovat Radou města Sedlčany položky 
doporučené k úpravě, které jsou uvedeny 
v Zápise z jednání RM zn. 1/2022-2026 (RM 
1-15/2022-2026).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
▪ s žádostí Školní jídelny 2. Základní školy 
Sedlčany; IČ 70999112, se sídlem Sedlča-

ny, Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany, a to ve 
věci pořízení základního vybavení jídelny 
související s její hlavní činností. Věcně se 
jedná o myčku nádobí a související podávací 
a výstupní zařízení (stoly) spolu s tlakovým 
ostřikem (sprchou), a to včetně instalace 
s parametry dle předložené žádosti. Nákla-
dy ve výši 195 899,00 Kč včetně DPH (na-
bídková cena) půjdou na vrub žadatele (In-
vestiční fond příspěvkové organizace); (RM 
1-13/2022-2026).
Rada města Sedlčany rozhodla:
▪ o výběru nabídky dodavatele díla s ná-
zvem „Obložení stěny u hřiště s umělým po-
vrchem“ Havel-Podlahové Centrum, s. r. o.; 
IČ 26689014, v hodnotě díla 140.090,00 Kč bez 
DPH, tj. 169.509,00 Kč s DPH. Úplné finanční 
krytí akce bude provedeno rozpočtovým opat-
řením (rozvrh finančního krytí); (v souboru vý-
roků usnesení RM 1-16/2022-2026).
Rada města Sedlčany zřídila:
▪ na volební období 2022 – 2026, a to 
v souladu s ustanovením § 122 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, jako svůj inici-
ativní a poradní orgán Komisi pro občanské 
obřady (RM 1-20/2022-2026);
▪ na volební období 2022 – 2026, 
a to v souladu s ustanovením § 122 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, jako svůj inici-
ativní a poradní orgán Komisi redakční rady 
(RM 1-21/2022-2026).
Rada města Sedlčany doporučila:
▪ a to ve prospěch dobrého výkonu státní 
správy, pro volební období 2022 – 2026 za-
chovat kontinuitu zvláštních orgánů města 
Sedlčany, které byly zřízeny podle ustanovení 
§ 106 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu se zvláštními zákony, kterými je 
na obec s rozšířenou působností přenesen 
výkon státní správy, a to Komisi státní pa-
mátkové péče, Komisi pro projednávání pře-
stupků, Komisi sociálně-právní, Povodňovou 
komisi města Sedlčany, Povodňovou komisi 
ORP Sedlčany a Bezpečnostní radu města 
Sedlčany (RM 1-22/2022-2026).
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Rada města Sedlčany na tomto zasedání 
přijala soubor celkem 19 specifických usne-
sení, a to v následném členění jednotlivých 
výroků.
Rada města Sedlčany schválila:
▪ Program 2. jednání Rady města Sedlča-
ny pro volební období 2022-2026 (zároveň 
2. jednání v roce 2022, dne 2. listopadu; 
zn. RM č. 2/2022-2026), který připravil a se-
stavil Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedl-
čany a Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta 
města Sedlčany (RM 2-24/2022-2026);
▪ Rozpočtové opatření č. 7 / 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 1 859 tis. Kč 
a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na 
rok 2022 o částku ve výši 3 298 tis. Kč. Pří-
jmy po provedené úpravě budou činit celkem 
217 254 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 
216 895 tis. Kč. Rozpočet po započítání to-
hoto opatření do dříve schváleného rozpočtu 
města Sedlčany na rok 2022 bude přebytkový 
částkou 359 tis. Kč (RM 2-26/2022-2026);

▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohody o umís-
tění stavby“, mezi společností ČEZ Distribuce, 
a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na 
základě plné moci společností ELEKTROMON-
TÁŽE, s. r. o., se sídlem Lety u Dobřichovic, 
Polní č. p. 450, 252 29 Lety u Dobřichovic, jako 
budoucím oprávněným a městem Sedlčany, 
jako budoucím povinným, jejímž předmětem 
je zřízení věcného břemene na pozemcích 
ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 
1911/13, parc. č. 1808/4, parc. č. 1911/11, 
parc. č. 1810/1 a parc. č. 1810/5, vše v k. ú. 
a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provo-
zování, údržby a oprav zařízení distribuční sou-
stavy, tj. kabelového vedení NN. Věcné břeme-
no se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 
2.600,00 Kč + DPH (RM 2-30/2022-2026);
▪ návrh obchodní společnosti Městská tep-
lárenská Sedlčany, s. r. o., kterým tato společ-
nost požádala město Sedlčany o změnu účel-
ného využití původně rozpočtované částky 
ve výši 150 tis. Kč určené na výměnu topného 
zařízení (zdroj tepla v bytovém domě Sedlča-

ny, Bezručova č. p. 112), která byla původně 
vyvolána legislativním požadavkem na zvýšení 
emisní třídy zdrojů tepla (kotlů), a to s ohle-
dem na posunutí účinnosti tohoto opatření 
do konce roku 2024 s reflexí stávající situa-
ce na trhu, jako věcného zohlednění objek-
tivních překážek plnění zákonných opatření 
v době finanční a hospodářské krize roku 
2022 (odpovídající kotel je nedostupný, není 
na trhu k dispozici). Prostředky alokované 
rozpočtem města Sedlčany ve výše uvedené 
částce, budou podle návrhu žadatele využity 
na rekonstrukci byt. jednotky č. 12/2. patro, 
která je situována v Bytovém domě Sedlčany, 
na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedl-
čany (RM 2-33/2022-2026);
▪ akceptovat základní podmínky pro zajiště-
ní dodávek elektrické energie pro odběrate-
le (město Sedlčany), na rok 2023, které jsou 
uvedeny v aktualizované nabídce dodavatele 
(ze dne 20. října 2022), tj. od společnosti ČEZ 
ESCO, a. s., se sídlem Praha, Duhová 1444/2, 
140 00 Praha 4; IČ 03592880, (smlouva na zá-
kladě ceníků SPOT; zastropování ceny elektric-
ké energie na úrovni 5,00 Kč/kWh bez DPH); 
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(v souboru výroků usnesení RM 2-34/2022-
2026);
▪ uzavřít předložený návrh Smlouvy o úpra-
vě vzájemných práv a povinností vlastníků 
provozně souvisejících vodovodů, která je na-
vrhována uzavřít podle ustanovení § 8 odst. 
3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a ka-
nalizacích, pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a ka-
nalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a to 
mezi obcí Kosova Hora, se sídlem Kosova Hora 
č. p. 45, 262 91 Kosova Hora; IČ 00242471, 
v postavení dodavatele a městem Sedlčany, 
se sídlem náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 
Sedlčany; IČ 00243272, v postavení odběrate-
le. Smluvní ujednání je sjednáváno mezi uve-
denými vlastníky vodovodů za účelem zajiště-
ní dodávky pitné vody pro lokalitu Sedlčany, 
Na Červeném Hrádku (RM 2-36/2022-2026);
▪ zapracovat do dříve projednaného 
a chváleného Dodatku č. 2 (usnesení zn. 
RM 1-14/2022-2026) ke Smlouvě o poskyto-
vání právních služeb, doplněné Dodatkem č. 1 
ze dne 3. ledna 2019, která je uzavřena s paní 
Mgr. Monikou Drábkovou, prodloužení sjed-

nané doby plnění služby do dne 31. prosince 
2026 (RM 2-39/2022-2026).
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jedná-
ní Rady města Sedlčany ze dne 19. října 2022 
(RM č. 1/2022-2026) a doplňující zprávu o pl-
nění úkolů průběžných (RM 2-25/2022-2026);
▪ přednesenou zprávu o stavu přípravy ná-
vrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2022, 
a to ve stavu provedených a doporučených 
úprav po prvním čtení jak na výdajové, tak na 
příjmové straně návrhu rozpočtu (v souboru 
výroků usnesení RM 2-27/2022-2026);
▪ žádost FO ze dne 26. října 2022 o užívání 
(pronájem) veřejného prostranství na náměs-
tí T. G. Masaryka v Sedlčanech, která hodlá 
pořádat na hlavním náměstí T. G. Masaryka 
v Sedlčanech akci pro veřejnost – Road to 
Dakar 2023, a to v neděli dne 27. listopadu 
2022, v čase od 10:00 hod. do 18:00 hod. 
V souladu s ust. čl. 7 odst. 2) písm. a) obecně 
závazné vyhlášky města Sedlčany č. 5/2019, 
kterou se stanoví místní poplatek za užívání 
veřejného prostranství, je výše uvedená akce 
osvobozena od místního poplatku (v souboru 

výroků usnesení RM 
2-31/2022-2026);
▪ informace pana Ing. 
Ivana Janečka, starosty 
města Sedlčany a pana 
Mgr. Zdeňka Šimečka, 
místostarosty měs-
ta Sedlčany, ohledně 
problematiky sestave-
ní tzv. Zadávací doku-
mentace ke Koncesní-
mu řízení na zajištění 
kontinuity provozování 
Městské vodovodní a 
kanalizační infrastruk-
tury Sedlčany, včet-
ně návrhu Koncesní 
smlouvy, jako i nově 
zjištěné skutečnosti 
ohledně dalších prv-
ků, které vstupují do 
procesu provozování 
i další formy zajiště-
ní provozu uvedené 
soustavy (v souboru 
výroků usnesení RM 
2-35/2022-2026);
▪ informaci o žádosti, 
přednesenou panem 
Mgr. Zdeňkem Šimeč-
kem, místostarostou 

města Sedlčany, která se týká stavu nově ote-
vřeného jednání s žadatelem (potenciálním 
investorem), kterým je společnost T-Mobi-
le Czech Rebublic, a. s. společně se společ-
ností CETIN, a. s. (projektuje Kubeš projekt, 
s. r. o.; zhotovitelem by byla společnost Cent-
ralis, s. r. o.), a to ve věci trvajícího zájmu spo-
lečnosti o pokládku zemních optických kabe-
lů ve vybraných lokalitách centrální městské 
zástavby Sedlčany (v souboru výroků usnese-
ní RM 2-37/2022-2026);
▪ předložený návrh kalkulace vodného 
a stočného na rok 2023, která byla předlo-
žena provozovatelem Městské vodovodní 
a kanalizační infrastruktury Sedlčany, kterým 
je obchodní společnost 1. SčV, a. s., se sídlem 
Praha, Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Pra-
ha; IČ 47549793 (v souboru výroků usnesení 
RM 2-38/2022-2026);
▪ informace zástupců politických subjektů 
(členů Rady města Sedlčany) v předmětu per-
sonálního zajištění kandidátů do poradních 
orgánů Zastupitelstva města Sedlčany a vy-
braných poradních orgánů Rady města Sedl-
čany (RM 2-42/2022-2026).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru inves-
tic, a to v součinnosti s Odborem ekonomic-
kým, zapracovat do návrhu rozpočtu města 
Sedlčany pro jeho druhé čtení investiční akce 
dle stanovených priorit jednotlivých subka-
pitol skladby rozpisu návrhu rozpočtu a dále 
Odboru ekonomickému zapracovat úpravy 
návrhu výdajů, které jsou uvedeny v Zápise 
z jednání Rady města Sedlčany k této pro-
blematice (I. čtení návrhu rozpočtu města 
Sedlčany na rok 2023, oblast sociální a oblast 
podpory sportu); (v souboru výroků usnesení 
RM 2-27/2022-2026);
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ekono-
mickému, a to po konzultacích s externím audi-
torem hospodaření města Sedlčany, sjednaným 
na rok 2022, předložit k projednání Radě města 
Sedlčany a případnému konečnému rozhodnutí 
Zastupitelstva města Sedlčany, návrh na úpravu 
kompetencí ve prospěch Rady města Sedlčany 
v oblasti provádění průběžných rozpočtových 
úprav, a to v limitech zvažovaných Radou měs-
ta Sedlčany (Zápis zn. RM 2/2022-2026 ze dne 
2. listopadu 2022), spočívajících zejména na zvý-
šení upravovaných částek na straně příjmů, vše 
na základě příslušných ustanovení obecního zří-
zení a rozpočtových pravidel, a to pro případy po-
třebnosti v následných rozpočtových obdobích 
a věcné aspekty problematiky aktualizace věrné-
ho obrazu hospodaření (RM 2-28/2022-2026);

28. října 1918 se splnil sen mnoha tehdejších Čechů a Slová-
ků, když, díky úsilí Tomáše Garrigua Masaryka a dalších, vznikl 
uprostřed Evropy nový stát s názvem Československo. Památ-
ku tohoto státního svátku uctili věncem také starosta Sedlčan 
Ing. Ivan Janeček a místostarosta Mgr. Zdeněk Šimeček.
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▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru eko-
nomickému, a to v součinnosti se Sekreta-
riátem Městského úřadu Sedlčany, úsekem 
Programová a projektová řešení, připravit 
k projednání návrh tzv. Programu dotační 
podpory města Sedlčany na rok 2023 v ob-
lasti „Podpora sportu“ a „Podpora aktivit ve 
výkonu sociálních služeb“, a to za účelem zvý-
šení míry transparentnosti poskytování dotací 
a zajištění rovných příležitostí pro potenciální 
žadatele s působností ve městě Sedlčany (RM 
2-29/2022-2026);
▪ jednajícímu zástupci města Sedlčany 
(pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta 
města Sedlčany), ve věci zajištění dodá-
vek elektrické energie dále jednat, a to za 
účelem vypracování a předložení návrhu 
smluvního ujednání, které povede k případ-
nému uzavření Smlouvy o dodávkách elek-
trické energie na rok 2023 (dodavatel ČEZ 
ESCO, a. s.), popřípadě na dobu neurčitou 
s dvouměsíční výpovědní lhůtou pro vyvá-
zání se z uvedeného smluvního ujednání 
v případě možnosti sjednání ceny vý-
hodnější (v souboru výroků usnesení RM 
2-34/2022-2026);
▪ za vyslovených podmínek ve prospěch 
další fáze projednání žádosti o pokládku 
zemních datových kabelů (optická vlákna) 
připravit mapové podklady trasování po-
kládky zamýšleného zemního vedení, a to 
spolu s předpokládaným harmonogramem 

prací a uvedením dalších podmínek k žá-
dosti o projednání (v souboru výroků usne-
sení RM 2-37/2022-2026).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
▪ v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů s provedením 
rozpočtové úpravy a navrhovaným čerpáním 
finančních prostředků z Fondu rezerv příspěv-
kové organizace 1. základní škola Sedlčany, 
se sídlem Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68, 
264 01 Sedlčany; IČ 47074299, v žádané částce 
70 tis. Kč, čerpané za účelem časového překle-
nutí dočasného nesouladu mezi výnosy a ná-
klady této organizace, a to s využitím prostřed-
ků na realizaci projektu Šablony, vše z potřeby 
zachování kontinuity plnění aktivit školy a vyří-
zení žádosti příspěvkové organizace (v souboru 
výroků usnesení RM 2-32/2022-2026).
Rada města Sedlčany doporučila:
▪ provedení dalšího zjišťovacího řízení ve věci 
objasnění všech diskutovaných podmínek 
a závazků uvedených v prozatímním návrhu 
Zadávací dokumentace a Koncesní smlouvy 
a rovněž tak dále provádět kroky na podporu 
tohoto řízení a jeho transparentnosti, vede-
ného za účelem výběru nejvýhodnějšího pro-
vozovatele Městské vodovodní a kanalizační 
infrastruktury Sedlčany (v souboru výroků 
usnesení RM 2-35/2022-2026);
▪ dále jednat ve věci předložené kalkula-
ce ceny vodného a stočného na rok 2023 

a žádat zhotovitele dokumentu formou inter-
vence předložení rozkladu vybraných položek 
uvedené skladby kalkulace ceny vodného 
a stočného za účelem případného snížení 
ceny pro konečné spotřebitele (v souboru vý-
roků usnesení RM 2-38/2022-2026).
Rada města Sedlčany stanovila: 
▪ termín pro svolání 2. veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Sedlčany pro volební ob-
dobí 2022 – 2026 na pondělí dne 19. prosince 
2022 v čase od 17:00 hod. Veřejné zasedání 
Zastupitelstva města Sedlčany se uskuteční 
v objektu Kulturního domu Josefa Suka Sedl-
čany (Společenský sál); (RM 2-40/2022-2026).
Rada města Sedlčany upravila: 
▪ oproti dříve schválenému Harmonogra-
mu jednání a hlavnímu bodu Programu Rady 
města Sedlčany na 2. pololetí roku 2022 (do-
kument ze dne 18. května 2022; usnesení 
zn. RM 87-1500/2018-2022) tento časový 
plán tak, že dříve předpokládaný termín jed-
nání Rady města Sedlčany, včetně hlavního 
bodu programu, dne 14. prosince 2022 (RM 
č. 5/2022-2026), proběhne již 7. prosince 
2022, a to s ohledem na zajištění účasti všech 
členů tohoto orgánu města Sedlčany. V tom-
to termínu v rámci otevřené části přeruše-
ného jednání Rady města Sedlčany v čase od 
17:00 hod. proběhne slavnostní akt „Oceně-
ní úspěšných reprezentantů města Sedlčany 
v oblasti sportu za rok 2022“ (v souboru výro-
ků usnesení RM 2-41/2022-2026).

CHODCI 
V této nové rubrice bych se s našimi čte-

náři ráda podělila o své zkušenosti, které 
jsem doposud na úseku přestupků, které 
řeší ve své kompetenci Odbor dopravy 
a silničního hospodářství Městského úřa-
du Sedlčany, získala. Pro někoho budou 
tyto informace známé, ale věřím, že se 
zde dozvíte i věci pro Vás nové. 

Tématem dnešního dílu jsou chodci. 
Chodec je účastní-

kem silničního pro-
vozu a měl by dodr-
žovat zákonem dané 
povinnosti. Dělá to 
hlavně pro svou bez-

pečnost, ale i pro bezpečnost ostatních 
účastníků. Jedná se zejména o přechá-

DOPRAVNÍ OKÉNKO (ČÁST PRVNÍ)

zení vozovky. K tomu je určený přechod 
pro chodce. Pokud není v místě, kde 
chce chodec přecházet komunikaci, pře-
chod pro chodce do vzdálenosti 50 m, 
může chodec přecházet vozovku kolmo 
k její ose kdekoli, kde se nejprve řádně 
přesvědčí, že neohrozí sebe ani ostat-
ní účastníky provozu. Z policejních sta-
tistik vyplývá, že nejvíce střetů vozidla 
a chodce je právě na přechodu pro 
chodce. Ano, logicky lze namítnout, 
že tudy přechází nejvíce lidí, bohu-
žel ale spousta z nich si myslí, že 
„když jsem na zebře, tak mám abso-
lutní přednost a nic se mi nestane“. 
To ale není pravda. Ani na přechod nesmí 
chodec vstoupit bezprostředně před blí-
žícím se vozidlem. Pokud vozidlo pojede 

povolenou rychlostí 50 km/hod., tak za 
jednu vteřinu ujede téměř 14 m

(13,89 m)!!! Když k tomu navíc vezme-
me v úvahu reakční dobu řidiče, váhu vo-
zidla apod., tak opravdu vozidlo nezastaví 
okamžitě a na místě. Paradoxně jsou tak 
chodci, kteří přecházejí vozovku mimo pře-
chod, mnohem obezřetnější a opatrnější. 

Po našem městě se pohybuji jako řidič 
i jako chodec, takže situaci mohu posou-
dit z obou pohledů. 

Jak mi asi dáte mnozí za pravdu, je zde 
v Sedlčanech pár přechodů, kde si cho-
dec vyloženě plní bobříka odvahy. Za mě 
na plné čáře vyhrávají přechody v ul. 28. října 
u lékárny a u České spořitelny. Od Finanč-
ního úřadu až k přechodu u lékárny vedou 
na komunikaci šikmé rovnoběžné čáry, 



ODBOR DOPRAVY / RŮZNÉ

DOPRAVNÍ OKÉNKO (ČÁST PRVNÍ)

kde je zakázáno stát a to právě z toho dů-
vodu, aby bylo na přechod vidět. Bohužel 
zde téměř stále stojí vozidla, která brání 
výhledu projíždějícímu řidiči. Chodec, 
který u lékárny vstoupí na přechod, není 
vůbec vidět.  Často tak řidič chodce spat-
ří, když mu vstoupí těsně před vozidlo. 
Stejná situace je v opačném směru, tedy 
před Českou spořitelnou. Zde opět často 
stojí vozidla, která zde stát nesmí, neboť 
zde nezůstane nejméně 3 m široký jízdní 
pruh pro každý směr jízdy (nejčastěji řidi-
či vybírají z bankomatu) a opět tím brání 

výhledu na přechod. Chodce tedy řidič 
spatří na poslední chvíli. V této ulici již 
došlo k těžkému zranění chodce, a to ne-
mluvím o dopravních nehodách, kdy řidič 
před přechodem musel prudce zabrzdit 
a do jeho vozidla nabouralo vozidlo je-
doucí za ním, jehož řidič nestihl včas za-
reagovat. 

Dávejte tedy při přecházení vozovky, 
ať na přechodu, tak mimo něj, na sebe 
pozor. Uvědomte si, že řidič Vás nemu-
sí vidět, může mu ve výhledu bránit 
zaparkované vozidlo, oslní jej slunce, 

nebo třeba mu zazvoní telefon, začne 
plakat dítě, a to strhne jeho pozornost. 
Těch možností je opravdu spousta. 
Nevstupujte do vozovky před přijíž-
dějící vozidlo, pokud nemáte jistotu, 
že vás řidič vidí a tedy, že např. vozi-
dlo zpomaluje. Nepodceňujte řád-
né rozhlédnutí na obě strany. Po ko-
munikaci nejezdí pouze větší vozidla, 
ale i kola a motocykly. Samotný pře-
chod neznamená, že jste v napros-
tém bezpečí a nic se vám nestane. Děti 
se učí přecházet od svých rodičů, a když 
je to naučíte správně, zmenší se riziko pří-
padného neštěstí. Hodně řidičů, pokud 
vás vidí, že stojíte u přechodu a chcete 
přejít, rádo zastaví a umožní vám bezpeč-
ný přechod. Před přechodem pro chodce 
tedy není vhodné místo na povídání se 
známými, když nechcete přecházet. 

Jako řidič kroutím hlavou nad lidmi, 
kteří vstoupí na přechod a ani se neroz-
hlédnou nebo sledují displej svého mobi-
lu. To si potom, co skočím na brzdu, ob-
čas musím ulevit i peprnějším výrazem. 
Nebo chodec, který v plném provozu pře-
chází šikmo přes celou křižovatku, je také 
kapitola sama pro sebe. Těch případů je 
hodně a jistě to zná většina z nás.

Jako poslední věc bych chtěla zmínit 
povinné reflexní prvky u chodců mimo 
obec nebo v místě bez veřejného osvět-
lení. Blíží se zima, bude brzy tma a cho-
dec v tmavém oblečení je opravdu pro 
řidiče téměř neviditelný. Fráze „vidět 
a být viděn“ má v tomto případě hlu-
boký význam. Vždy se snažte být pro 
řidiče vidět, aby na Vás mohl včas re-
agovat. Když už nemáte možnost mít 
na oděvu prvky z retroreflexního materi-
álu, použijte alespoň svítilnu na mobilním 
telefonu, kterou si budete jednak na ces-
tu svítit a jednak vás řidič dříve zaregis-
truje právě díky pohybujícímu se světlu. 
Proto je povinné chodit vlevo co nejblí-
že okraji vozovky, abyste sami také vidě-
li protijedoucí vozidla a mohli případně 
uskočit do krajnice.

Buďme tedy všichni, jak řidiči, tak chod-
ci ohleduplní a opatrní. Jako chodci klidně 
udělejme pár kroků navíc, když to bude 
znamenat bezpečnější přechod přes vo-
zovku a jako řidiči předvídejme a v místech 
s velkým počtem chodců sundejme nohu 
z plynu. Zdrží nás to jen o malou chvilku, 
ale život a zdraví máme jen jedno.

Bc. Eva Hofmannová,
Odbor dopravy a silničního hospodářství

P O Z V Á N K A 
na 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, 

které se bude konat
v pondělí 19. prosince 2022 od 17:00 hodin

v Kulturním domě Josefa Suka Sedlčany. 
Výběr z návrhu Programu (tematické celky): 
▪ Zpráva z kontroly plnění usnesení z 21. zasedání a ustavujícího Zastupitelstva města 
Sedlčany konaného dne 5. září a 17. října 2022;
▪ Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání Zastupitelstva města 
Sedlčany; (interval dní 6. září 2022 – 19. prosince 2022);
▪ Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany (soubor konečných řešení jednotlivých žá-
dostí občanů a potřeb města); 
▪ stanovení ceny vodného a stočného na rok 2022;
▪ hospodaření města a plnění rozpočtu roku 2022; návrh rozpočtu města Sedlčany na 
rok 2023;
▪ personální zajištění vybraných orgánů města Sedlčany;
▪ a další.

INFORMACE O POPLATKU
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD NA ROK 2023

Město Sedlčany sděluje, že z důvodu na-
výšení nákladů na svoz a skládkování tuhého 
komunálního odpadu probíhá vyhodnocová-
ní kalkulace pro rok 2023 ohledně nastavení 
ceny Poplatku za TKO na rok 2023. Výši po-
platku bude schvalovat Zastupitelstvo města 
Sedlčany, nejdříve na svém zasedání, které 
se bude konat dne 19. 12. 2022. Město Sedl-
čany hledá takové řešení, aby finanční zátěž 
na občana byla minimální. Nákup známek 
na sběrné nádoby (popelnice a kontejnery) 

bude možný teprve až po schválení výše Po-
platku za TKO na rok 2023. Do té doby bude 
komunální odpad vyvážen ve stejné frekven-
ci, jako tomu bylo v roce 2022.

Město Sedlčany dále upozorňuje majite-
le nových staveb na povinnost provedení 
Ohlášení poplatkového subjektu, které se 
vztahuje na bytové domy (byt), rodinné 
domy, nemovitosti určené nebo užívané 
k rekreačním účelům, které se nacházejí na 
území města. 



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

Svoji premiéru na sedlčanském jevišti si 
prožije dne 6. prosince 2022 od 19.30  hod. , 
nová skupina působící na české hudební 
scéně, Spirituál kvartet.

PROSINEC 2022

KDJS SEDLČANY MĚSTSKÁ KNIHOVNA MĚSTSKÉ MUZEUM

VÝSTAVY MUZEUM
MUZEUM
KNIHOVNA
KDJS

VÝSTAVA „SANCTUS BENEDICTUS”
od 2.12.2022 do 6.1.2023 VÝSTAVA „PRO MĚ ZA MĚ”
od 2.12.2022 do 4.1.2023 VÝSTAVA „ROZSTŘÍHEJ A SEŠIJ!”
VÝSTAVA „SOUČASNÁ ČESKÁ ASTRONOMICKÁ FOTOGRAFIE”

DALŠÍ AKCE

PO 5.12. od 13 hod. VÁNOČNÍ SETKÁNÍ KLUBU DŮCHODCŮ V KDJS
ÚT 6.12. od 19.30 hod. SPIRITUÁL KVARTET
ST 7.12. od 17 hod. HAJÁNEK
ST 7.12. od 18 hod. DALEKOHLEDY A VESMÍR
ČT 8.12. od 20 hod. VĚZEŇ SVOBODY
PÁ 9.12. od 10 hod. ANDĚLÍČCI Z TÁCKŮ
PÁ 9.12. od 13 hod. PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
PÁ 9.12. od 15 hod. POHÁDKOVÁ BABIČKA
PÁ 9.12. od 20 hod.  JÍZDA NA HRANĚ
SO 10.12. od 20 hod. GOOD OLD CZECHS
NE 11.12. od 15 hod. JAK SE ČERTI ŽENILI

............................... SPOLEČENSKÁ AKCE

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

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

................................... PŘEDNÁŠKA V KINĚ

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

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

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

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

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

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

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

ČT 1.12. od 19.30 hod. VALERIE ZAWADSKÁ
PÁ 2.12. od 15 hod. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
PÁ 2.12. od 18 hod. PRVNÍ ŠITÍ ZLATOU NITÍ
PÁ 2.12. od 19 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY PRO MĚ ZA MĚ
PÁ 2.12. od 19.30 hod. PRODLOUŽENÁ ODPOLEDNÍCH TANEČNÍCH KURZŮ
PÁ 2.12. od 20 hod. BUKO
SO 3.12. od 19.30 hod.   PRODLOUŽENÁ VEČERNÍCH TANEČNÍCH KURZŮ
SO 3.12. od 20 hod.   IL BOEMO

ZÁBAVNÝ POŘAD  (NEJEN) PRO PŘEDPLATNÉ
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
................................................... PRO DĚTI
.................................. VERNISÁŽ VÝSTAVY
...... PRODLOUŽENÁ TANEČNÍCH KURZŮ
.......................................................... KINO
...... PRODLOUŽENÁ TANEČNÍCH KURZŮ
.......................................................... KINO

PO 12.12. od 10 hod. VESELÉ CINKÁNÍ
ST 14.12. od 17 hod. HAJÁNEK 
ST 14.12. od 19.30 hod. KATEŘINA ŠEVIDOVÁ - VÁNOČNÍ RECITÁL
ČT 15.12. od 18 hod. PETR CIHELKA - V PRVNÍ ŘADĚ: VOZÍK PLNÝ FOLKU...
PÁ 16.12. od 15 hod. ADVENTNÍ ČAS
PÁ 16.12. od 18 hod. SEVERNÍ PROUD
PÁ 16.12. od 19.30 hod. VĚNEČEK ODPOLEDNÍCH TANEČNÍCH KURZŮ
PÁ 16.12. od 20 hod. SAMI DOMA
SO 17.12. od 19.30 hod. VĚNEČEK VEČERNÍCH TANEČNÍCH KURZŮ
SO 17.12. od 20 hod. TOP GUN: MAVERICK
NE 18.12. od 15 hod. MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ

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

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

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

.................................... KŘEST PUBLIKACE

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

............................................... PROMÍTÁNÍ

.................. VĚNEČEK TANEČNÍCH KURZŮ

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

.................. VĚNEČEK TANEČNÍCH KURZŮ

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

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

ÚT 20.12. od 18 hod. ADVENTNÍ ŤUKÁNÍ
ST 21.12. od 17 hod. HAJÁNEK 
PÁ 23.12. od 15 hod. POHÁDKOVÁ BABIČKA

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

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

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

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

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

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

PO 26.12. od 16 hod. VÁNOČNÍ KONCERT 2022
PÁ 30.12. od 15 hod. POHÁDKOVÁ BABIČKA
SO 31.12. RALLYCROSS



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 prosinec 2022

Čtvrtek 1. prosince od 19.30 hod.
ZÁBAVNÝ POŘAD (NEJEN PŘEDPLATNÉ POEZIE)

Do Koncertního sálu KDJS Vás zveme na druhý večer z před-
platitelského cyklu Slova, hudby a poezie. Hlavní protagonist-

kou tohoto večera je oblíbená herečka a dabérka

VALERIE ZAWADSKÁ
Na podiu jí bude partnerem herec, divadelní principál a mo-

derátor KAREL SOUKUP a společně nás v pořadu 
O ČEM SE NEVÍ, MISTŘE … 

uvedou do zajímavého světa umění a pochopitelně zazní i ver-
še v podání Valerie Zawadské.

Vstupné: 280,- Kč.
Délka pořadu je cca 70 minut bez přestávky.

Úterý 6. prosince od 19.30 hod.
KONCERT

Svoji premiéru na sedlčanském jevišti si prý s radostí prožije 
nová skupina působící na české hudební scéně

SPIRITUÁL KVARTET
Je to skupina přímo navazující na legendární první českosloven-
skou folkovou kapelu Spirituál kvintet. Kontinuitu s tímto sou-
borem, významně ovlivňujícím domácí hudební scénu více než 
šedesát let, zaručuje nejen návrat k původnímu historickému 
názvu, ale především účast Jiřího Holoubka a Veroniky Souč-
kové  - dlouholetých členů Spirituál kvintetu. Své síly spojili se 
dvěma vynikajícími muzikanty  - zpěvákem, skladatelem, ban-
jistou, hráčem na steel kytaru a kontrabas Zbyňkem Burešem 
a kytaristou a zpěvákem, majitelem podmanivého basu Janem 
Jandou.
Nabízíme tedy velmi příjemný koncert složený ze známých 
i nových písní a zveme v předvánočním shonu ke zklidnění 
a příjemnému prožití mikulášského večera.
Vstupné: 320,- Kč. Délka představení cca 110 minut + přestávka.

Středa 7. prosince od 18 hod.
PŘEDNÁŠKA

Na další součást letošních oslav 60 let sedlčanské hvězdárny Vás zveme na další 
oslavnou akci, kterou je po dvou výstavách a jedné vernisáži zajímavá přednáška

„DALEKOHLEDY A VESMÍR“
Přednášet bude osoba opravdu kvalifikovaná

 - pan Zdeněk BARDON. 
Dokladem toho je stručný výčet jeho funkcí a působení - Čestný člen Mezinárodní 
astronomické Unie (Honorary Member of the IAU), Foto Ambasador Evropské Již-
ní Observatoře (ESO) (2018), Autor knihy: Bačkorový astronom na cestách za tmou 
(2021), Autor knihy Bačkorový astronom, Od brýlových čoček až po NASA. (2019), 
Zakladatel a předseda fotografické soutěže  Česká astrofotografie měsíce (ČAM), 
Člen  Evropské astronomické unie, Čestný člen České astronomické společnosti (ČAS), 
Člen Slovenského zväzu astronómov (SZA)
Přednáška se koná v KINOSÁLE, protože součástí přednášky je i projekce.

Vstupné: 40,- Kč. Délka přednášky cca 80 minut dle rozsahu otázek a diskuse.

Přednáška o astronomii a dalekohledech 
Už to bude téměř padesát let, co se autor zamiloval do krás hvězdného nebe. 
Jen o něco později propadl i kouzlu astrofotografie. Shodou okolností  se podílel 
na modernizaci mnoha profesionálních astronomických observatoří po celém 
světě. Na co se můžete těšit? Přednáška je kombinací technických i 
astronomických snímků, krátkých video-sekvencí a hlavně příběhů. Podíváme 
na místa, kam mohlo vstoupit jen velice málo šťastlivců. Jedním z atraktivních 
míst bude poušť Atacama v Chile, kde jsou umístěné nejlepší observatoře světa. 

Autor je držitelem prestižního ocenění - Čestný člen Mezinárodní astronomické 
unie (IAU), Foto-ambasadorem Evropské jižní observatoře (ESO), členem 
několika astronomických organizací (ČAS, SZA, EAS) a zakladatelem 
fotografické soutěže (ČAM).

Dalekohledy a vesmír
Od bačkorové observatoře až po Chile

Zdeněk Bardon
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Neděle 11. prosince od 15 hod.
DIVADLO PRO DĚTI A RODIČE

Pro zájemce o dětská divadelní představení
je připravena další tematicky laděná

prosincová muzikálová pohádka

JAK SE ČERTI ŽENILI
Za devatero horami, devatero řekami, v jednom malém krá-
lovství žije ten nejlínější princ, jakého si dokážete představit – 
princ Vendelín. A protože je tak líný, vládne za něj jeho teta 
Kordula Hamižná, která celé království pomalu rozkrádala, 
až se z něj stalo to nejchudší království na celém světě. Pomoci 
mu může už  jen princezna Adélka, která se rozhodla vdát se za 
prince svých snů, a proto se ho vydává hledat do světa.
Představení uvádí Metropolitní divadlo Praha.

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

Středa 14. prosince od 19.30 hod.
KONCERT

Ve Společenském sále při klubové – stolové úpravě
uvítáme mladou talentovanou zpěvačku

s jejím koncertním pořadem

KATEŘINA ŠEVIDOVÁ 
– VÁNOČNÍ RECITÁL

Vánočně laděný recitál zpěvačky Kateřiny Ševidové (můžete 
znát z obrazovek TV Šlágr) za hudebního doprovodu Zdeňka 
Kopeckého. V programu zazní nejen vánoční melodie, ale také 
autorské písně, Kateřina má na kontě dvě CD. Jako zpestření 
uslyšíte známé muzikálové a popové hity, které si s tempera-
mentní zpěvačkou jistě rádi zazpíváte.

Vstupné: 250,- Kč. Délka koncertu cca 90 min. + přestávka

Úterý 20. prosince od 18 hod.
KONCERT

Divadelní sál KDJS bude hostit
tradiční pořad všech oborů ZUŠ Sedlčany

ADVENTNÍ ŤUKÁNÍ
V době čekání na advent Vás doprovodí sv. Lucie, sv. Ambrož 
a další adventní postavy v pestrém pořadu složeném z hudeb-
ních, dramatických i tanečních vystoupení sólové i souborové 
povahy.

Vstupné: 150,- Kč dospělí, děti do 15 let 50,- Kč.
Délka pořadu cca 60 minut bez přestávky.

Pondělí 26. prosince od 16 hod.
KONCERT

Pořádání Vánočního koncertu na druhý svátek vánoční je 
v Sedlčanech dlouholetá a z celorepublikového pohledu 
poměrně ojedinělá tradice. I letos je koncert připraven 

a ponese se v populárním stylu hudby.

VÁNOČNÍ KONCERT 2022
- VÁCLAV MAREK S ORCHESTREM

 „Vánoční koncert 2022“ přináší vedle domácích šlágrů a celo-
světově známých a osvědčených evergreenů také oblíbené vá-
noční písně a skladby včetně nejkrásnějších klasických českých 
koled. 
Hlavním hostem bude vynikající zpěvačka a muzikálová herečka

LEONA MACHÁLKOVÁ.
Jako další vokální sólisté vystoupí Kamila NOVOTNÁ (herečka 
a zpěvačka Divadla Semafor) nebo Lenka ŠVESTKOVÁ (absol-
ventka Pražské konzervatoře v oboru populární zpěv) a Filip 
HOŘEJŠ (kromě muzikálů se věnuje částečně opeře i čino-
hře) nebo Pavel 
ŠVESTKA (zpěvák 
a houslista).

K o n f e r e n c i é -
rem programu 
bude moderátor 
Dr. Milan MAREK. 

Vstupné: 350,- Kč.

Délka představení 
cca 100 minut + 

přestávka.

   ☺

16.00 hod.

Vstupné 350,- Kč
Předprodej: TIC Sedlčany(Náměstí TGM) 

+ on-line na www.kdjs-sedlcany.cz

pondělí 26.12.2022
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 PLÁNOVANÉ AKCE

NA LEDEN 2023
ÚT 10.1. PARTIČKA           Zábavná show 

ST 11.1. OUTDOOROVÁ BESEDA      Beseda

SO 14.1. RETRO DANCE PÁRTY               Taneční Retro večer

NE 15.1. PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE    
                                                                 Pohádka pro děti a rodiče

ÚT 17.1. IVO JAHELKA a MIREK PALEČEK - DVOJKONCERT  
                                                                                               Koncert 

ST 18.1. HOUSLE      Divadlo

SO 21.1. MANŽELSKÉ ZEMĚTŘESENÍ    Divadlo

ČT 26.1. Jan ŠTASTNÝ – VEČER HUDBY A POEZIE   
                                                                   Hudebně-poetický večer

ÚT 31.1. MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK tentokráte NA HORÁCH                       
                                                                                                 Divadlo

 

POSEDLÍ DAKAREM (show),
Ivo ŠMOLDAS a ANTIKVARTET (zábavný pořad),
O STATEČNÉM MIKEŠOVI (pohádka),
VZPOMÍNKA NA PETRA HAPKU (koncert),
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA (divadlo),
HRADIŠŤAN (koncert), HRDINOVÉ (divadlo),
RODINNÝ KONCERT ZUŠ (koncert),
HONZA A HEJHULÁK (pohádka), LAKOMEC (divadlo), 
DAN BÁRTA (koncert),
MICHAL NESVADBA (pořad pro děti),
TEĎ MĚ ZABIJ (divadlo),
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA (pořad pro děti), …

DÁLE PŘIPRAVUJEME
NA ROK 2023

VÝSTAVA

V Koncertním sále bude připravena ke zhlédnutí výstava 

 „SOUČASNÁ ČESKÁ
ASTRONOMICKÁ FOTOGRAFIE“,  

která je převzata od Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrov-
ského a Astronomického ústavu Akademie věd České republi-
ky. Výstava je doplněna dobovými fotografiemi a dokumenty 
připomínající zakládající členy astronomického kroužku, vý-
stavbu hvězdárny a činnost volného sdružení místních astro-
nomů amatérů v průběhu uplynulých šedesáti let a zejména 
posledních deseti let se zaměřením na astrofotografii, foto-
metrii proměnných hvězd a exoplanet. Samostatnou součástí 
je prodloužená výstava obrazů ing. Stanislava Bouli „Vesmír 
v obrazech“.

 
 
 

     Taneční škola 
Vás zve na kurz 

 

Začínáme 8. 1. 2023 
v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech 

Kurz navazuje na výuku latinsko-amerických tanců  
ze základní úrovně kurzu Lady Latino.  

Je tedy určen všem slečnám a dámám, které se chtějí naučit nové 
pokročilejší figury a zdokonalit svůj taneční projev. 

Termín konání: neděle 17:00 – 18:00 hodin 
Cena kurzovného za osobu: 1.000,- Kč 

Kurz obsahuje 8 lekcí. 

Pro přihlášení do kurzu a další informace nás kontaktuje  
na emailové adrese: tanecniskolars@gmail.com 

Neváhejte, a přijďte si užít skvělou atmosféru a radost z pohybu. 

Těšíme se na Vás! 

 
 

 

       Taneční škola 
Vás zve na 

 

 
Začínáme 8. 1. 2023 

v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech 

Kurz je určen absolventům základního kurzu a všem mírně pokročilým 
tanečníkům bez rozdílu věku. 

Budeme se věnovat zdokonalování techniky, výuce nových tanců 
a pokročilejších variací. 

Termín konání: neděle 19:00 – 20:45 hodin 
Cena kurzovného za celý pár: 2.000,� Kč 

Kurz obsahuje 8 lekcí. 

Pro přihlášení do kurzu a další informace nás kontaktuje  
na emailové adrese: tanecniskolars@gmail.com 

Neváhejte, a přijďte se přesvědčit, že tančit může opravdu každý. 

Těšíme se na Vás! 
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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

pátek 2. prosince ve 20 hod.

BUKO
film Česko/Slovensko – komedie, drama (2022),
rež. A. Nelis, 112 min.

Buko je kůň. A taky je to „dar z nebes“, který vypadá jako špatný 
vtip, protože jeho nová majitelka se koní bojí. Film Alice Nellis 
vypráví o tom, že štěstí přeje připraveným a taky těm, kteří se své-
mu strachu dokážou postavit. Hrají A. Cónová, M. Issová, P. Špal-
ková, J. Cina, M. Roden a další.              Vstupné 100 Kč. Přístupné.

sobota 3. prosince ve 20 hod.

IL BOEMO
film ČR/I/SR – drama, hudební, historický, životopisný (2022), rež. 
P. Václav, 140 min.

Historický velkofilm je inspirovaný skutečným příběhem jedno-
ho z nejvyhledávanějších hudebních skladatelů druhé poloviny 
18. století – Josefa Myslivečka. Zavede diváka do slunné Itálie, 
kde Mysliveček žil, tvořil, stal se legendou, ale také zemřel v zapo-
mnění. V titulní roli hraje Vojtěch Dyk.

Vstupné 110 Kč. Do 12 let nevhodné.

Na zimních olympijských hrách v Innsbrucku v roce 1976 rezo-
novalo hlavně jedno jméno: Franz Klammer. Tohoto mladého 
charismatického Rakušana si zamiloval celý národ a na jeho ra-
menech spočívaly naděje na zlatou medaili ve sjezdovém lyžová-
ní. Franz, který vždy toužil hlavně po lyžování, se musí vypořádat 
nejen s tlakem okolí, ale i dalšími nepříjemnými okolnostmi.Hraje 
J. Waldner, V. Huber a další. Vstupné 100 Kč. Do 12 let nevhodné.

pátek 9. prosince ve 20 hod.

JÍZDA NA  HRANĚ
film Rakousko – životopisný, drama (2022),
rež. A. Schmied, 109 min.

Příběh českých letců RAF Františka Fajtla, Filipa Jánského a jejich 
cesta z okupovaného Československa, přes Francii, bitvu o Britá-
nii a východní frontu zpět do osvobozené Prahy. Příběh jedineč-
ným způsobem vystavěný pouze na dobových archivních zábě-
rech skrze osobní zkušenost a vyprávění obou letců.

Vstupné 110 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 10. prosince ve 20 hod.

GOOD OLD CZECHS
film Česko/Slovensko – dokument (2022), rež. T. Bojan, 83 min. 

Z jedné návštěvy se stal večírek, z večírku spolubydlení. Filmař 
a muzikant Jan Foukal a Albert Romanutti, frontman kapely Bert 
& Friends a nepřehlédnutelná postava české hudební scény, se 
ocitají v rolích hlavních hrdinů první české bromance. Honza si 
čerstvě pronajal byt, aby řešil rodinnou situaci. Bert kvůli koro-
navirové pandemii přišel o koncerty a právě se rozešel s holkou. 

Vstupné 110 Kč. Do 12 let nevhodné. 

pátek 16. prosince ve 20 hod.

SAMI DOMA
film Česko – komedie, bromance, dokument (2022),
rež. J. Foukal, 74 min. 

sobota 17. prosince ve 20 hod.

TOP GUN: MAVERICK
film USA – akční drama (2022), rež. J. Kosinski, 131 min. 

Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se 
vrací do akce. Do kin s ním přilétá pokračování jednoho z nejob-
líbenějších filmů vůbec. Kdo by nechtěl dělat kopilota Tomu Cru-
iseovi v akčním dramatu Top Gun: Maverick? Hraje T. Cruise ad.     
                                                     Vstupné 100 Kč. Nevhodné do 12 let.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 8. prosince ve 20 hod.

VĚZEŇ SVOBODY
film Česko – (2021), rež. H. Třeštíková, 102 min.

Jeden z nejznámějších českých kriminálníků je zpět. Nenapra-
vitelný recidivista René s příchodem padesátky tak trochu do-
spívá a bilancuje. Od premiéry původního filmu se za každou 
cenu snaží vyhnout vězení. A pouští se do vztahů, které mají 
šanci vydržet i déle než pár týdnů. Jeho sžíravý postoj vůči sys-
tému mu však zůstává. Hostem sedlčanské projekce budou au-
torka filmu Helena Třeštíková a střihač Jakub Hejna. 

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 18. prosince v 15 hod.

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
film USA – animovaná komedie (2022), rež. K. Balda, 88 min., český 
dabing

Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do 
kin v tom naprosto nejzásadnějším momentu. Ve filmu Mimoni: 
Padouch přichází se konečně dozvíme, jak došlo k nerozlučné-
mu spojení Mimoňů a superpadoucha Grua.   Vstupné  100 Kč.
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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 je naplánované 
jedno téma z oblasti literární nebo jazykové. Na konci měsíce 
losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří získávají 
malá ocenění. Podrobnější informace rády sdělíme v knihovně. 
Téma měsíce prosince: Vánoční kvíz.

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: 18. 12. 2022 
v 18 hod.
Klub pro seniory (Mnémé): 14. 12. 2022 v 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 (kreslení pro každého, ale třeba i jako 
příprava k budoucímu studiu): 10. 12. 2022 v 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub 
pro děti od šesti let): schází se každé pondělí v 15 a v 16 hod.
Patchworkový klub: schází se každý čtvrtek od 15 do 17 hod.

PROMÍTÁNÍ

SEVERNÍ PROUD
Promítání německého dokumentu z roku 2022, který je součástí festivalu dokumentár-
ních filmů o lidských právech. 
Anotace: Jak se láhev od piva vyrobeného v Německu ocitla v panenské přírodě za po-
lárním kruhem? Režisér Steffen Krones se rozhodne sledovat trasu plastového odpadu 
z kontinentální Evropy až k útesům norského souostroví Lofoty.
Filmař z Drážďan spolu s přáteli sestrojí unikátní bóje vybavené GPS lokátorem a sleduje, 
jak je evropská říční síť propojená s oceánem. Z původně sólové akce vzešlé ze zděšení 
nad tím, že evropský odpad zanáší i nejvzdálenější kouty planety, se Steffenovi poda-
ří vytvořit vědecký projekt, na kterém se podílejí inženýři, oceánografové i veřejnost. 
Úchvatné záběry z monumentální norské přírody a scény týmového nadšení ze sledová-
ní trasy speciálních bójí střídají šokující obrazy kolonií plastů, které okupují civilizací dříve 
nedotčené přírodní scenérie.

Pátek 16.12.2022 v 18 hod.

VÝSTAVA

ROZSTŘÍHEJ A SEŠIJ!
– výstava členek Patchworkového klubu, který působí v komu-
nitním Centru Lukáš, které je součástí sedlčanské knihovny. 
Patchworkový klub se schází každý čtvrtek od října do března 
v 15 hod. Všichni zájemci jsou vítáni. Přijďte se třeba jen podí-
vat a načerpat inspiraci…

Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny 
od 2. 12. 2022 do 4. 1. 2023.

od 2. 12. do 4.1.2023
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PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

Hajánek
Středa 7. 12. 2022 v 17 hod.
Středa 14. 12. 2022 v 17 hod.
Středa 21. 12. 2022 v 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém se potěšíme knihami Josefa 
Lady.

Pohádková babička
Pátek 9. 12. 2022 v 15 hod.
Spolu s Pohádkovou babičkou se začteme do knihy Astrid Lin-
dgrenové Vánoční večírek Pipi dlouhé punčochy. 
V následující Stromkové výtvarné dílně si složíme vánoční 
stromečky z papíru.

Pátek 23. 12. 2022 v 15 hod.
Pohádková babička přečte příběh z knihy Vánoční pohádky 
spisovatelky Daniely Krolupperové. 
Naladěni na vánoční strunu si v Přáníčkové výtvarné dílně 
vyrobíme vánoční přání pro své nejbližší. 

Pátek 30. 12. 2022 v 15 hod.
Pohádková babička přečte vybrané pohádky Ludvíka Středy 
z knihy Pohádky s hvězdičkou. Hvězdná výtvarná dílna dopl-
ní poslední páteční odpoledne tohoto roku.

Páteční odpoledne
Pátek 2. 12. 2022 v 15 hod.
Mikulášská nadílka
Mikuláš přijde i se svým čertovským doprovodem a rád si po-
slechne vámi připravené a přednesené básničky a písničky. 
A protože je hodný, malá mikulášská nadílka vás nemine. Spo-
lečně se pak můžeme vyřádit při Čertovské výtvarné dílně.

PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

Pátek 16. 12. 2022 v 15 hod.
Adventní čas
Připomeneme si české vánoční zvyky a tradice. 
Ve Vánoční výtvarné dílně vyrobíme girlandy pro adventní 
dekoraci. Pokojné prožití svátků vánočních, nejlépe

s knihou v ruce přejí sedlčanské knihovnice.

Šikovné ruce (9+)
Pátek 2. 12. 2022 v 18 hod.
První šití zlatou nití
Vyšívání stromečku na barevnou čtvrtku s použitím lesklých 
flitrů. Zlatým stromečkem pak můžeme udělat radost svým 
blízkým a kamarádům.

Píšu, píšeš, píšeme
Pátek 9. 12. 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!

KLÍČÍME (0-3 roky) – Dopolední programy pro rodiny s dětmi
Pondělí 12. 12. 2022 v 10 hod.
Veselé cinkání
Interaktivní program pro rodiny s menšími dětmi inspirovaný 
knihami Zdeňka Millera. Společně si povíme, jak Krtek slavil 
vánoční svátky, kdo jsou jeho nejlepší kamarádi a jaká překva-
pení mohou zvířátka pod stromečkem najít.  

Pondělí 19. 12. 2022 v 10 hod.
Andělíčci z tácků
Výtvarná dílna pro nejmenší. 



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 prosinec 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

a keramického betlému
Výstava fotografií je ve sklepním prostoru umístěna trvale, 
betlém od V. Hejhalové do pátku 6. ledna 2023.

Vstupné dobrovolné

PŘIPRAVUJEME
DERNISÁŽ spojená s autorským čtením Lenky Faltejskové, 
pátek 6. ledna.
Výstava fotografií VÁLKA na UKRAJINĚ, vernisáž ve čtvrtek 
12. ledna od 18 hodin.

do pátku 6. ledna 2023
 VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany vás srdečně zve 
na výstavu keramiky a fotografií

LENKY FALTEJSKOVÉ A LENKY FELDSTEINOVÉ

PRO MĚ ZA MĚ 
Lenka Faltejsková 
Profesí překladatelka, duší fotografka, srdcem básnířka, pohla-
vím žena. Holduje propojení obrazu a slova, po nocích podléhá 
nevysvětlitelnému nutkání skládat slova na papír a šít z nich 
básně na míru záběrům, které uvízly v hledáčku jejího fotoa-
parátu.
Lenka Feldsteinová 
Profesí, srdcem a duší pedagož-
ka, keramička a výtvarnice. Často 
s hlavou v oblacích s nutkáním 
obrazy ve své hlavě uchopit, za-
chytit a v okamžiku nejsilnější 
emoce zhmotnit.
Vernisáž se uskuteční v pátek 
2. prosince od 19 hodin.
Výstavu můžete navštívit do pát-
ku 6. ledna 2023.
Poslední den výstavy v pátek 
6. ledna se uskuteční DERNISÁŽ 
spojená s autorským čtením Lenky Faltejskové.

Vstupné dobrovolné

Ve STÁTNÍ SVÁTEK v sobotu 24. prosince je ZAVŘENO.
Ve STÁTNÍ SVÁTEK v neděli 25. prosince a v neděli 1. ledna
je OTEVŘENO 13–16.
Ve STÁTNÍ SVÁTEK v pondělí 26. prosince je ZAVŘENO.

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 tradič-
ní řemeslné dny. Pokud 
chcete nasát předvánoč-
ní 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

čtvrtek 15. prosince od 18 hod.
KŘEST PUBLIKACE

Městské muzeum Sedlčany vás zve na křest publikace

Petra Cihelky – V první řadě: Vozík plný folku 
a koncert členů skupiny NAOPAK.

Přijďte podpořit Petrovu knížku. Bude-
te si moci poslechnout ukázky z knihy 
a společně zazpívat vánoční koledy.
Hudební doprovod, Petra a Martin 
Zajíčkovi z Dobříše, jsou členové fol-
kové a folkrockové skupiny Naopak, 
muzikanti tělem i duší.

Vstup zdarma

Křest knihy

www.muzeum-sedlcany.cz

čtvrtek
15. prosince
od 18 hodin

vvýýssttaavvnníí  ssííňň  mmuuzzeeaa
vvssttuupp  zzddaarrmmaa

V první řadě:
Vozík plný folku

Hudební doprovod::
PPeettrraa  aa  MMaarrttiinn  ZZaajjííččkkoovvii  z Dobříše, 

členové folkové a folkrockové
skupiny Naopak

Petr Cihelka je kluk na 
vozíku, nadšený milovník hudby, 
kterého zná ve světě folku a country 
kde kdo. Je to nadšenec pro dobrou 
hudbu, dobrou náladu a optimistický 
pohled na svět. 

Irena Kulovaná je kapelnice 
folkové skupiny Bylo nás 6
a pomohla sérií rozhovorů Péťovi 
splnit jeho sen o napsání knihy.
Sám totiž Péťa psát nemůže.

& předvánoční posezení u koled

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
Městské muzeum Sedlčany vás srdečně zve na prodejní výstavu

PROMĚ ZAMĚ
2. PROSINCE 2022 – 6. LEDNA 2023
VÝSTAVAKERAMIKY AFOTOGRAFIÍ

LENKA FELDSTEINOVÁ

LENKA FALTEJSKOVÁ

Otevřeno:
prosinec 

Út-Pá: 9-12 a 13-16
Ne: 13-16   

leden
Út, Čt, Pá: 9-12
St: 9-12 a 13-16

www.muzeum-sedlcany.cz

Vernisáž výstavy se koná v pátek 2. prosince v 19 hodin.



Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové

HISTORIE

POKLADY Z MUZEJNÍHO ARCHIVU: NOVOROČENKY

SUK
Hudební sdružení Suk používá v této 

době poslední etapu svého, sice jen něko-
likaletého, ale úspěšného působení. Přiči-
nil se o ni, kromě vlastních osobností jako 

Fr. Kroufek, prof. Rádl, Fr. Štěpánek a řada 
dalších, jistě nemalou měrou jeden z před-
ních hudebních odborníků podplukovník 
Jan Uhlíř, tehdejší inspektor vojenských 
hudeb a hudební skladatel, který byl určen 

jako hudební patron 
tomuto tělesu. Dojíž-
děl na zkoušky skuteč-
ně často a nácvik pod 
jeho vedením byl pro 
muzikanty náročný. 
Pod jeho taktovkou 
a v jeho nepřítom-
nosti pod vedením 
Fr. Štěpánka byl na-
studován koncert 
populární hudby 
uváděný v listopa-
du 1951 zájezdově 
a potom naposledy 
8. 5. 1952 ke Dni vítěz-
ství spolu se ženským 
sborem Záboje. Něja-

Už jsme si zvykli, že příchod nového roku 
doprovází tradice zasílání novoročenek. 
Současné „péefko“, které adresát hodnotí 
jako povedené, v sobě obvykle snoubí ele-
ganci, nostalgii a humor, samozřejmě s vý-
chylkami na tu, nebo onu stranu.

Papírové novoročenky se v Čechách roz-
šířily někdy v první polovině 19. století. Teh-
dy postupně nahradily předešlé zvyklosti 
žehnání a oslavy v rámci rodiny. Příznivci 
zavedených domácích tradic proto novo-
ročenky zpočátku kritizovali a označovali 
je jako „omluvenky“ rozesílané na místo 
novoročních darů.

Ona dvě písmena „PF“ jsou zkratkou pro 
francouzské spojení „pour féliciter“ (česky 
„pro štěstí“), mnoho lidí je ovšem vnímá 
jako synonymum přání šťastného nového 
roku. Původně šlo o zkratku, která nesou-
visela jen s přelomem roku, na papírových 
přáních a vizitkách se objevovala při nej-
různějších příležitostech. Zajímavé je i to, 
že tato dvě písmenka používají pouze Češi, 
na novoročenkách z jiných zemí se tato 
zkratka neobjevuje.

Nutno dodat, že zkratka „p. f.“ není 
v oblasti korespondence osamocena. Ana-
logicky existuje zkratka pro vyjádření sou-
strasti „p. c.“ (pour condoler), k rozlou-
čení „p. p. c.“ (pour prendre congé) nebo 

kou dobu po těchto koncertech se sice ješ-
tě oba spolky scházely k nácviku, ale k ve-
řejnému vystoupení již nedošlo. K obnovení 
činnosti sdružení Suk byly činěny několike-
ré pokusy i později po zřízení Osvětového 
domu, ale vždy bezvýsledně.

1. máje
Oslavy 1. máje měly v té době značnou 

přitažlivost. Po mnoho let byly organizo-
vány tak, jak uvádí zápis o 1. máji 1952: 
Po dopoledním původu z Nového města 
na Stalingradské náměstí a po manifesta-
ci bylo zábavné odpoledne na sokolském 
hřišti. Kulturní část připravily soubory ZDŠ 
Sedlčany, Kosova Hora, ochotníci předvedli 
část hry Ženichové, program obohatil sou-
bor VŠIS z Prahy, s ukázkami požárnického 
výcviku vystoupily sbory Kosova Hora a Po-
řešice. Pro děti se hrálo maňáskové divadlo, 
také LMS pořádala střelecké závody. Po celé 
odpoledne hrála Carbochova dechovka. Ve-
černí taneční zábava se pořádala v obou sá-
lech – u Karla IV. i v Sokolovně.Hudební sdružení Suk.

k předání kontaktu třetí osobě „p. p.“ (pour 
présenter). Pokusy nahradit diplomatickou 
francouzštinu německými nebo českými 
zkratkami („p. š.“ – „přeji štěstí“) se u nás 
neprosadily.

Po grafické stránce se novoročenky tra-
dičně inspirují zimním obdobím a vánoční-
mi svátky. Ještě v období první republiky se 
k výzdobě papírové novoročenky využívaly 
populární motivy an-
dělíčků, Ježíška apod. 
Za komunistů začaly 
postupem let převlá-
dat fotografie tradičně 
zdobeného vánočního 
stromku nebo scené-
rie zasněžené krajiny.

Současné novoro-
čenky (papírové nebo 
elektronické) se posí-
lají rodinným přísluš-
níkům, přátelům, ale 
také kolegům a spolu-
pracovníkům, dokon-
ce i zákazníkům. Podle 
toho se také liší vyzně-
ní takového přání. Kro-
mě zdraví a úspěchů 
v novém roce totiž 
pisateli leží na srd-

Muzejní archiv zatím příliš velké množství nasbíraných (historic-
kých) novoročenek neobsahuje, v současnosti se však každoroč-
ně z došlých ta nejzajímavější uchovávají.

ci ještě další záměry – připomenout se li-
dem, které často nevídáme, a případně 
s nimi obnovit kontakt, v případě autorské 
novoročenky pochlubit se svými grafickými 
dovednostmi či dát na odiv svůj smysl pro 
humor nebo básnické sklony, v případě fi-
rem a institucí jemně podaná reklama, byť 
elegantně zabalená do upřímně míněného 
poděkování za dosavadní spolupráci.     -pž-



HVĚZDÁRNA / STS SEDLČANY

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH

Prosinec je stále ve znamení oslavy še-
desáti let otevření hvězdárny. Pro tuto 
příležitost se uskuteční přednáška Zdeň-
ka Bardona „Dalekohledy a vesmír“, který 
má i významný podíl na právě probíhající 
výstavě „Česká astronomická fotografie“. 
Je zakladatelem a předsedou fotografické 
soutěže, na které se vybírá pro každý mě-
síc ten nejzajímavější a je reprodukován na 
stránkách České astronomické společnosti.

Samotná přednáška se bude týkat téma-
tům jeho nejvlastnějším, neboť sám astro-
nom amatér zcestoval a navštívil praktic-
ky všechny významné observatoře světa. 
Na stejná témata napsal dvě knihy a je čle-
nem několika astronomických společností 
a ambasadorem Evropské Jižní Observato-
ře. Přednáška bude jistě zajímavá i pro ne-
zasvěcené do astronomie.

Prosincová obloha nabízí celý pás Mléč-
né dráhy táhnoucí se od západního obzo-
ru přes zenit k obzoru východnímu a dělí 
tak oblohu na jižní polovinu a polovinu se-
verní. Ta jižní je zcela otevřená do nejvzdá-
lenějších končin vesmíru přes zapadající 
souhvězdí Kozoroha, sousedního Vodnáře 
a na jihovýchodním úseku oblohy pak přes 
souhvězdí Ryb a Berana.

V prosincovém ob-
dobí se blízko k zeni-
tu přibližuje galaxie 
M31 v Andromedě se 
sousední menší gala-
xií M33 v trojúhelní-
ku. Obě jistě budou 
vděčnými objekty pro 
barevnou fotografii. 
K nim se později přidá 
Krabí mlhovina ze sou-
hvězdí Býka a dvojice 
otevřených hvězdokup 
v Perseu. Tato dvojice se nachází na rozhra-
ní Persea a sousední Kasiopeji.

POZOROVACÍ PROGRAM 
PRO VEŘEJNOST

Hvězdárna otevřena každý pátek a sobo-
tu od 18 hod. do 21 hod., při větší oblačnos-
ti nebo zcela zatažené obloze je hvězdárna 
uzavřena. V případně nejasných podmínek, 
volat 777285444.

Měsíc – Na večerní obloze v pátek nebo 
sobotu 2., 3., 9., 11., 30. a 31. prosince.

Planety – Na večerní prosincové obloze 
Merkur a Venuše ve druhé polovině měsí-

ce nízko nad jihozápadním obzorem, Mars 
po celou noc, Jupiter v první polovině noci, 
Saturn nad jihozápadním obzorem, Uran 
a Neptun na večerní obloze. 

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 přednášku Zdeňka Bar-
dona „Dalekohledy a vesmír“ ve středu 
7.12.2022 od 18 hod. v kinosále Kultur-
ního domu Josefa Suka. Vstupné 40,- Kč.                  
                                                  František Lomoz

sobota 3.12.
ADVENTNÍ PRAHOU
sobota 17.12.
POCHOD
K VÁNOČNÍMU STROMEČKU

POCHODY 
PROSINEC

TURISTICKÝ ODDÍL
SEDLČANY

V pondělí 26.12.2022 popeláři nepo-
jedou. Svoz TKO v obcích bude z tohoto dne 
přesunut na pátek 23.12.. To se bude týkat 
Vysokého Chlumce, Jesenice, Příčov, Kňo-
vic, Křepenic, Osečan, Radíče a Nalžovic. 

Svoz bioodpadů z domácností bude 
v prosinci probíhat pouze jednou. Svoz 
bude v prosinci probíhat pouze v liché 
úterý a středu. Svoz bioodpadů v úterý 
20.12.2022 a ve středu 21.12.2022 bude 
úplně zrušen. Poslední vývoz bioodpadů 
v roce 2022 tedy bude 6. a 7.12.2022. 
V lednu a únoru 2023 dojde opět k dočas-
nému sloučení těchto dnů a svoz bioodpa-
dů bude probíhat pouze v úterý v lichém 
týdnu. První vývoz bioodpadů v roce 2023 
bude v úterý 3.1.2023 a každé další liché 
úterý. Od března pak budou vývozy biood-
padu opět v úterý a středu, ale tradičně 
jen v liché týdny. Občané mají kdykoli bě-
hem roku možnost zjistit si na stránkách 
Sedlčanských technických služeb, s.r.o. 
konkrétní datum svozu. Je zde kalendář 
svozu bioodpadů na celý rok včetně třeba 

SVOZ TKO O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

i zrušených svozů nebo svozů přeložených 
na jiný den.

Překládací stanice odpadů v Kosově Hoře 
i Sběrný dvůr v Sedlčanech budou mít 
o svátcích upravenou provozní dobu. Pře-
kládací stanice přes zimu funguje pou-
ze ve všední dny. Sobotní provoz zahájí 
až v dubnu 2023. Obě zařízení budou uza-
vřena v sobotu 24.12., v pondělí 26.12. 
a v sobotu 31.12.2022. Ve středu 28.12.2022 
bude otevírací doba zkrácena do 14.45. 
V ostatní dny platí běžná pracovní doba. 

V průběhu měsíce ledna budou technic-
ké služby rozmisťovat kontejnery na odstro-
jené vánoční stromky. Kontejnery budou 
přistaveny Na Severním sídlišti (před škol-
kou), na sídlišti Za Nemocnicí, v Olbrach-
tově ulici nebo na Jižním sídlišti v blízkosti 
Petrklíče. Další kontejner občané najdou na 
Novém městě. Kontejnery budou umístěny 
na tradičních místech co nejblíže místům 
s tříděným odpadem a budou určeny pouze 
na vánoční stromečky bez ozdob a řetězů. 
Každý občan bude mít jako vždy možnost 

odložit svůj stromeček přímo v areálu tech-
nických služeb, kde budou stromky násled-
ně štěpkovány. Stále platí zákaz odkládání 
vánočních stromků k popelnicím. Popelář-
ské vozy stromky nesvážejí.

Všem čtenářům přeji příjemné prožití 
svátků vánočních a hlavně hodně pohody 
a zdraví do nového roku.

Daniel Kolář
Sedlčanské technické služby, s.r.o.



SDRUŽENÍ OBCÍ SEDLČANSKA / TOULAVA, o.p.s.
Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
máme před sebou poslední měsíc letošního roku, měsíc, který mají nejraději děti, protože se „těší“ na Mikuláše, 
ale především se těší na Ježíška. Pro nás dospělé je to čas shonu, uzavírání starého roku, bilancování toho, co se nám 
povedlo, či nepovedlo. V této složité době si pojďme zkusit užít adventní čas s našimi nejbližšími, radujme se z malič-
kostí, važme si zdraví a pokusme se vše prožít v klidu a pohodě.

Po letošních komunál-
ních volbách došlo k zatím 
největší obměně starostů 
obcí sdružení. Přivítali jsme 

mezi námi 10 „nováčků“. Na ustavující val-
né hromadě, která se konala 11. 11. 2022 
v Sedlčanech, bylo zvoleno pro volební ob-
dobí 2022 – 2026 nové vedení sdružení:
 předseda Ing. Ivan Janeček - město Sedl-
čany
 1. místopředseda Miroslava Jeřábková – 
Sedlec-Prčice
 2. místopředseda Jiří Svatek – Vysoký 
Chlumec
Představenstvo – 7 členů
- Ing. Ivan Janeček - město Sedlčany, Mi-
roslava Jeřábková – Sedlec-Prčice, Jiří 
Svatek – Vysoký Chlumec, Jana Dufková – 
Dublovice, Martin Krameš – Kosova Hora, 
Mgr. Čestmír Sosnovec – Nedrahovice, 
Mgr. Jaroslav Kříž – Krásná Hora nad Vlt.

Těšíme se na spolupráci a pevně věřím, 
že budeme i nadále dobrá parta a to ne-
jen po pracovní stránce, ale i po té lidské, 
přátelské. ☺

 

obec starosta počet obyv. 
2022 

Dublovice Jana Dufková 1052 
Jesenice Milan Jiroušek 547 
Kamýk nad Vlt. Petr Halada 918 
Klučenice Mgr. Václav Vozábal 447 
Kňovice Jiří Sůsa 335 
Kosova Hora Martin Krameš 1373 
Krásná Hora Mgr. Jaroslav Kříž 1079 
Křepenice Jaroslav First 201 
Milešov Jiří Vokrouhlík 319 
Nalžovice Jana Pšeničková 627 
Nedrahovice Mgr. Čestmír Sosnovec 476 
Nechvalice Jaroslav Mašek 667 
Osečany Pavel Pechač 263 
Petrovice Ing. Pavel Kubíček 1318 
Počepice Ing. Hana Kolínová 550 
Prosenická Lhota Petr Červenka 527 
Příčovy Ing. Michal Jiráček 352 
Radíč Petr Šťovíček 221 
Sedlčany Ing. Ivan Janeček 6853 
Sedlec-Prčice Miroslava Jeřábková 2849 
Solenice Petra Burešová 370 
Svatý Jan Václav Hrubý 663 
Štětkovice Ing. Tomáš Jiráček 345 
Vysoký Chlumec Jiří Svatek 822 

 
   

 
 
   

Do nového roku Vám přeji pevné zdraví, štěstí a rodinnou pohodu. Pokusme se vykročit tou správnou nohou, aby rok 2023 nám 
přinesl jen vše dobré. ☺                                                                                                                                                                              Štěpánka Barešová

STEZKY TOULAVY
Pod tímto názvem 

uspořádala Toulava le-
tošní setkání partnerů a příznivců turistické 
oblasti. Nově vznikající, i ty  již existující pěší 
stezky jsou jednou z hlavních náplní naší prá-
ce posledních týdnů a měsíců.

Právě rodící se projekt Stezky do Prčice, 

jejichž jedna větev by měla začínat přímo 
v Sedlčanech, je třeba řádně prodiskuto-
vat s těmi, kterých se to nejvíc týká, tedy 
se zástupci místních obyvatel, měst, obcí 
a zástupci podnikatelů v cestovním ruchu. 
Na setkání v Táboře se sešli například staros-
tové měst Sedlčany, Jistebnice, Sedlec-Prčice 
nebo Bechyně, ale i majitelé penzionů, tu-
ristických atraktivit a zástupci Informačních 
center. Projekt má ambici propojit Sedlčany, 
Tábor a Milevsko se Sedlcí-Prčicí po znače-
ných trasách KČT novými dálkovými stezka-
mi. Pro turisty chceme připravit kvalitní zá-
žitek a udělat také něco pro region. Jednou 
z hlavních myšlenek tak je hledat pro turisty 
místo asfaltových silnic, které značení KČT 
často využívá, zapomenuté stezky mezi poli 
a lukami, ale i nové trasy. 

Se stezkami jdou ruku v ruce i služby, 
jako je ubytování a stravování - proto jsou 
partnery projektu i majitelé těchto zaříze-
ní. V přípravě jsou informační tabule. Sa-
mozřejmě nezapomínáme ani na cyklisty 
a připravujeme i varianty tras pro kola. 

Dokončujeme natáčení propagačního fil-
mu a současně vzniká i tištěný průvodce.

To ale není všechno. 
Po vzoru úspěšné Stezky údolím Lužnice 

vznikne i na Sedlčansku Plán rozvoje ste-
zek, který bude počítat s novými vyhlídka-
mi, rozhlednami, odpočívadly, nebo místy 
na piknik. Stezka Lužnice již takový seznam 

má, nejprve však, 
po třech letech 
fungování, musí 
projít recertifikací 
u Evropské aso-
ciace turistických 
klubů, která právě 
probíhá. Stezka je 
totiž na seznamu 
nejlepších tras Ev-

ropy Leading Qu-
ality Trails Best of 
Europe. Toulava 
proto v letošním 
roce spolu s part-
nerskými městy 
investovala přes 
100 tisíc Kč do 
oprav a budová-
ní nových lávek, 
přechodů přes neschůdné úseky, odklízení 
padlých stromů a dalších aktivit. Dle plánu 
rozvoje začala také výstavba nové vyhlídky. 
Pro Stezku a její údržbu a rozvoj jsme ote-
vřeli transparentní účet 308992704/0300, 
který nám pomáhá udržovat Stezku v kon-
dici. 

Kromě plánů na rozvoj turistiky v samot-
né Toulavě byl hostem setkání partnerů 
i pan Jan Hocek z projektu Via Czechia  - 
dálkové stezky Čes-
kem. Jak Stezky do 
Prčice, tak Stezka 
Lužnice jsou sou-
částí národní trasy 
Via Czechia Stezka 
středozemím spo-
jující nejsevernější 
a nejjižnější bod 
Česka.

Závěrem bych Vás ráda pozvala na připra-
vované Adventní trhy v jednotlivých městech 
a obcích Toulavy – podrobnosti naleznete na 
www.toulava.cz.

Nicméně výrobky regionálních producentů 
bude možné na-
kupovat i online 
na webu Toula-
vy www.toula-
va.cz/eshop. 



ŠKOLSTVÍ

BESEDA SE SENÁTOREM PETREM ŠTĚPÁNKEM

V úterý 25.10. 2022 se třídy sexta a 2.G zúčastnily besedy se se-
nátorem Petrem Štěpánkem. Díky diskuzi jsme se dozvěděli mno-
ho informací o práci Senátu, pan senátor zodpověděl i zajímavé 
dotazy, které mu studenti pokládali. 

S panem Štěpánkem přišli také členové organizace HWPL, ne-
vládní mezinárodní mírové organizace Heavenly Culture, World 
Peace, Restoration of Light, ti nás seznámili s tím, o co se organi-
zace snaží. Nedávno dokonce instalovali na naší škole výstavu Síla 
mého hlasu, kterou právě senátor Petr Štěpánek zprostředkoval 
pro nás a naše spolužáky a učitele. Skládala se z plakátů a výtvar-
ných děl, které dokumentovaly vývoj české demokracie od roku 
1918 přes klíčové události 20. století až po dnešek včetně zamy-
šlení nad situací ve světě a výhledy do budoucna.  Naši studenti 
se touto výstavou inspirovali a vytvořili soubor výtvarných prací, 
které také zpracovávají témata současné společnosti. Před sa-
motnou besedou studenti s panem senátorem výstavu procházeli 
a komentovali své práce, zdůvodňovali, co je inspirovalo, jak 
o dané problematice přemýšlí a proč si vybrali pro výtvarné zpra-
covaní právě zvolené téma.

Byli jsme rádi, že jsme měli možnost výstavu Síla mého hlasu 
instalovat právě na naší škole a že jsme se mohli setkat a dis-
kutovat s významnými hosty. Celá beseda byla velmi zajímavá 
a dozvěděli jsme se mnoho nového. Věříme, že se nám podaří 
uskutečnit další setkání a spolupráce s organizací HWPL bude 
i nadále pokračovat.

Leona Kardová, sexta

V sobotu 15. října 2022 proběhly oslavy 75. výročí založení Gym-
názia a Střední odborné školy ekonomické.

Do školy se vrátilo zavzpomínat přes tisíc absolventů. Nejstarší 
z nich maturovali v roce 1950. Na návštěvníky čekaly vyzdobené 
chodby a třídy, tabla z minulých ročníků, almanachy a kalendáře. 
Nutno zmínit, že kromě klasického občerstvení se prodávaly také 
bagety fiktivní firmy 3. ročníku obchodní akademie.

Po zahájení projevem ředitele Radomíra Pecky se odehrál 
florbalový zápas mezi žáky a absolventy (4:7), vystoupilo studio 
Dvojka s aerobikovým vystoupením a studenti septimy představili 
závodní autíčko na vodíkový pohon. Ve večerním kulturním pro-
gramu poprvé zazněla školní hymna složená studentkami oktávy 
Adélou Sedláčkovou a Natálií Jindrákovou. Dále vystoupili Oliver 
Kolka, Duo Valeri, Tortilla band, kapela Živel a absolvent školy Pa-
trik Stoupa. 

Ve sborovně se sešli současní i bývalí učitelé a pozvaní hosté 
z řad představitelů města, krajského úřadu, zavítal sem i senátor 
Petr Štěpánek. 

Celá akce se nesla v pozitivně sentimentálním duchu plném 
vzpomínek a nazpět se k nám dostaly pouze kladné ohlasy.

Za dalších pár let na shledanou.                                           GaSOŠE

VÝROČÍ ŠKOLY



ŠKOLSTVÍ

PROPOJKA A ERASMUS

Erasmus jistě všichni známe jako projekt, 
prostřednictvím kterého studenti vysokých 
škol uskutečňují výměnné pobyty v zahra-
ničí. Díky financím Evropské unie však nyní 
mohou zkušenosti v cizí zemi získávat i žáci 
základních škol. 2. ZŠ Propojení se rozhodla 
nahlédnout pod pokličku programu Eras-
mus+, který dětem umožňuje krátkodobý 
výjezd za poznáním, a Daniela Sokolová 
z 9. B tak strávila dva podzimní týdny v Irsku. 
Dlouhé hodiny příprav se vyplatily. Šlo o zku-
šenost k nezaplacení!

První dojmy z Irska by Daniela nejsnadněji 
popsala písní Johnnyho Cashe „40 odstínů ze-
lené”. Během cesty z Dublinu do malého města 
Ennisu jí nekonečné řady stromů, krásné re-
mízky a rozlehlé louky naznačovaly, že ostrovní 
počasí je velkorysé – tedy alespoň k nim… ná-
vštěvník si musí nějakou dobu zvykat, že déšť 
a silný vítr jsou zde na denním pořádku.

To nejdůležitější však mladou cestovatel-
ku čekalo druhý den ráno. V 9 hodin totiž 
v doprovodu kamarádky Emily nastoupila 
do místní školy Coláiste Muire. A nebyla to 
škola ledajaká! Spolužačkami se na několik 
dní staly výhradně dívky oblečené v zele-
ných a modrých uniformách a  učebnice 
se namísto tašky nacházely v iPadu. Vy-
učovací hodiny navíc trvaly pouze 40 mi-
nut, ale probíhaly ve velmi rychlém tempu 
a přestávek mezi nimi bylo jako šafránu. 
Alespoň že předměty se podobaly těm 
našim - tedy až na irštinu! „Haigh, is ainm 
dom...” Daniela záhy zjistila, že s angličti-
nou (kterou výborně ovládá) má tento ja-
zyk společného jen málo. Vskutku nevšed-
ní zážitek.

Naše žákyně však netrávila čas pouze 
ve škole. S rodinou Connollyových, která jí 
poskytla ubytování v příjemném prostředí, 
navštívila krásné pobřežní útesy u letoviska 
Kilkee (další zastávka: New York), jeskyně 
Aillwee či velká města Limerick, Galway 
a Dublin. V metropoli ji čekala třeba návště-
va národní galerie či naučná okružní jízda 
po silnici i po vodě… a samozřejmě loučení 
s Irskem, když v polovině října odlétala.

Návratem do České republiky však pro-
jekt nekončí. Již v listopadu si Daniela pro 
spolužáky z 9. ročníku připravila přednášku 
plnou zajímavých zážitků a fotografií. V nad-
cházejících měsících pak bude dle tradice 
školy psát absolventskou práci, v níž srov-
ná irský a český vzdělávací systém, popíše 
využití digitálních technologií v tamní výuce 
nebo seznámí čtenáře s tím, jak Irové chrá-
ní svoji úžasnou přírodu. Řeč tedy přijde na 
témata, kterými se v současnosti zabývá 
právě Erasmus, díky kterému naše žákyně 
navázala nová přátelství, získala cenné zku-
šenosti a rozšířila svoji motivaci ke studiu 
anglického jazyka.                     2. ZŠ Propojení       

Den věnovaný především budoucím prv-
ňáčkům a jejich rodičům se na Propojce 
uskutečnil 3. listopadu. Během dopoledne 
se otevřely dveře veřejnosti - zájemci si pro-
hlédli školu, třídy a případně navštívili i vy-
učovací hodiny. Těch učitelé nabídli na pěta-
dvacet.  Odpoledne se pak neslo ve znamení 
tradiční akce Hrajeme si na prvňáčka. Rodiče 
s dětmi byli přivítáni v aule a poté se už bu-
doucí školáci vydali na putování za pohádko-
vými bytostmi, během něhož na ně čekaly 
nejen různé úkoly a aktivity, ale především 

PROPOJKA VE ZNAMENÍ NÁVŠTĚV

budoucí třídní učitelky Věra Hončíková 
a Vlaďka Bursíková.

Naši školu (dvě páté a dvě první třídy) na-
vštívila na podzim také Kateřina Šedá, česká 
umělkyně, jejíž práce má blízko k sociální 
architektuře. Cílem bylo získat další data do 
Národní sbírky zlozvyků. Vzniká napůl váž-
ná, napůl humorná studie, která si neklade 
za cíl nic jiného než podívat se na naše sla-
bé stránky z pohledu statistiky. Žákům paní 
Kateřina zdůvodnila potřebnost výzkumu 
a děti začaly anonymně vyplňovat několik 

dotazníků. U prvňáčků 
seděly a zapisovaly její 
pomocnice. Jsme zvě-
davi na výsledky Národ-
ní sbírky zlozvyků…

Do třetice jsme na 
podzim ve škole Propo-
jení přivítali paní Miklá-
šovou z Nadačního fon-
du Mathilda. Zmíněná 
organizace připravuje 
semináře pro žáky zá-
kladních, středních i vy-

sokých škol na téma “Nevidomí mezi námi“. 
Žáci měli příležitost získat více informací 
o tom, jak probíhá například výcvik vodicího 
psa, dozvěděli se, že nevidomí lidé mohou 
stejně jako oni cestovat, sportovat, studovat 
i pracovat. Během semináře viděli také ná-
zornou ukázku práce vodicího pejska a zjistili,  
jak funguje celá řada dalších kompenzačních 
pomůcek pro nevidomé. Seminář pro osvě-
tu našich žáků ve vzdělávací oblasti Člověk 
a lidé kolem nás také podporuje školní pre-
ventivní program, který sestavuje především 
paní učitelka Kateřina Štemberková. 

2. ZŠ Propojení



                                                      

                                                          VEŘEJNÉ BRUSLENÍVEŘEJNÉ BRUSLENÍ

                                                      ADVENT A PRÁZDNINYADVENT A PRÁZDNINY

           ZIMNÍ STADION SEDLČANY            ZIMNÍ STADION SEDLČANY 

Datum Čas

Neděle 27.11. 14:00 - 16:00

Neděle 4.12. 14:00 - 16:00

Neděle 11.12. 14:00 - 16:00

Neděle 18.12. 14:00 - 16:00

Sobota 24.12. 12:00 - 14:00

Neděle 25.12. 14:00 - 16:00

Pondělí 26.12. 14:00 - 16:00

Úterý 27.12. 14:00 - 16:00

Středa 28.12. 14:00 - 16:00

Čtvrtek 29.12. 14:00 - 16:00

Pátek 30.12. 14:00 - 16:00

Neděle 1.1. 14:00 - 16:00

Změna vyhrazena  –  aktuálně na vývěsce ZS nebo na:
www.stadionsedlcany.eu - stadion - obsazenost ledu

n

ŠKOLSTVÍ / SPORT

ZAJÍMAVOSTI Z 1. ZŠ SEDLČANY

ROBOTI VE ŠKOLE 

Od letošního školního roku se učí na 1. ZŠ 
Sedlčany informatika od 4. do 9. ročníku. 

Již ve 4. třídě si žáci naší školy v hodině 
informatiky vyráběli své první jednoduché 
roboty z věcí, které najdou ve svém okolí. 
Robota se jim pomocí motorku a baterek 
podařilo rozpohybovat a dokonce si vytvo-
řili společnou kresbu.  

V dalších hodinách si vyzkoušeli práci 
s novou stavebnicí VEX GO a přitom zkou-

PŘÍRODOVĚDNO – BADA-
TELSKÝ KROUŽEK

Zájemcům o přírodu nabízí naše škola 
Přírodovědno - badatelský kroužek. Cílem 
kroužku je osvojení si základních znalostí 
z živé i neživé přírody a ochrany životního 
prostředí. Děti společně objevují tajemný 
svět zvířat a rostlin. Pomocí zábavných ex-
perimentů a her zjišťují, jak věci v přírodě 
fungují. Dozvídají se, jak zvířátka i rostliny 
žijí a co ke svému životu potřebují.

Vyučující 1.ZŠ Sedlčany

EXKURZE DO VÍDNĚ

Dne 4.11. navštívili němčináři z osmých 
a devátých tříd 1. ZŠ Sedlčany Rakousko 
- Vídeň. I přes nepřízeň počasí měli mož-
nost poznat ruch i památky tohoto velko-
města ( například Dvorní divadlo, Hofburg, 
Stephansdom, Augustiniánský kostel a řadu 
dalších). 

Viděli lipicánské koně, zjistili, jak vypadá 
běžný život obyvatel, procvičili si cizí jazyky 
a někteří ochutnali místní dobroty. Výlet za-
končili na zámku Schönbrunn, který všech-
ny překvapil svou rozlehlostí a také rozsví-
cením vánočního stromku. 

Některá sportoviště se ukládají k zimnímu spánku, například 
travnatá fotbalová hřiště, beach-volejbal a antukové kurty, ně-
která jsou v provozu za vyhovujícího počasí celoročně – tartano-
vá atletická dráha, fotbalové hřiště s umělou trávou a některá se 
právě naplno rozjíždějí jako zimní stadion či sokolovna. Sportovní 
areál v Luční ulici se také může v zimě využívat, jen při sněhu 
a náledí ne.

Zimní stadion by navzdory energetické krizi měl běžet zatím 
bez omezení, ale šetřit se samozřejmě bude. Omluvte prosím 
sníženou teplotu v některých prostorech a nižší teplotu tep-
lé užitkové vody. Využijte veřejné bruslení, které vám nahradí 
v dnešní době už nezamrzající rybníky. O vánočních prázdninách 
je téměř každý den. Pro nejmenší začínající bruslaře pořádá od-
díl ledního hokeje školičku bruslení, kde naučí bruslit každého. 
Aktuální rozvrh najdete na webu: www.stadionsedlcany.eu – sta-
dion – obsazenost ledu.

V jednom provozu se teplota snižovat nebude, ale bohužel tam 
musíme zvýšit vstupné. Hádáte správně, jde o saunu, kde si ná-
vštěvníci teplo zaplatí sami. Zdražení bude od 1. ledna v průměru 
o 20%, což v porovnání se zdražením plynu o 250% a elektřiny 
o 70%, je snad přijatelné.

Veškeré informace o městských sportovištích jsou na interne-
tové adrese: www.arealysedlcany.cz.

Sportu zdar, Sportovní areály Sedlčany

INFORMACE Z MĚSTSKÝCH
SPORTOVIŠŤ

Děkujeme paní průvodkyni Veronice Kra-
cíkové za poutavý výklad.

mali nejprve magnetismus a magnetickou 
sílu, a také ovládání sestaveného robota.



INZERCE











KDJS NABÍZÍ VÁNOČNÍ DÁRKY
– POUKAZY NA TYTO 
KULTURNÍ AKCE:

HOUSLE
Středa 18. ledna 2023 od 19.00 hodin

DÁRKOVÉ POUKAZY KDJS

DÁRKOVÝ BALÍČEK KDJS NA 3 KULTURNÍ PŘEDSTAVENÍ Cena: 750,- Kč

Prodej probíhá v TIC – Náměstí T.G.Masaryka, Sedlčany, tel. 318 821 158

Cena: 490,- Kč

Vynikající pražské Divadlo UNGELT uvádí zlodějíčkovské 
komediální drama britského autora Dana McCormicka 
o dvou bratřích a jejich rodinném příteli, kde naděje 
na lepší život odhalí pohnutou rodinnou minulost i sílu 
charakterů.

HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica
Čtvrtek 9. března 2023 od 19.00 hodin

Cena: 490,- Kč

Koncert vynikajícího hudebního seskupení s vysokou 
uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým 
žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož 
silným inspiračním zdrojem byla zejména v počátcích 
jeho existence lidová tradice.

Hrají : Jiří LANGMAJER, Pavel LIŠKA a Milan HEIN

Úterý 17. 1. 2023 od 19.30 hodin
KDJS Sedlčany 

DVOJKONCERT 
Ivo Jahelka a Mirek Paleček





MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK 
TENTOKRÁT NA HORÁCH

IVO ŠMOLDAS 
+ Antikvartet Dušana Vančury

Úterý 31.1.2023 od 19.30 hodin 
KDJS Sedlčany

POUKAZ NA 3 KULTURNÍ 
PŘEDSTAVENÍ    cena: 750 Kč

Změna termínů vyhrazena!  Prodej dárkového balíčku 2023 probíhá v TIC – Náměstí T.G.Masaryka, Sedlčany, tel. 318 821 158

DÁRKOVÝ BALÍČEK 2023: 

Středa 8. 2. 2023 od 19.30 hodin 
KDJS Sedlčany

DVOJKONCERT 
– Ivo Jahelka a Mirek Paleček
17. ledna 2023 od 19.30 hodin 

Ivo Šmoldas 
+ Antikvartet Dušana Vančury
8. února 2022 od 19.30 hodin

Manželský čtyřúhelník 
tentokrát na horách
31. ledna 2023 od 19.30 hodin











 












 


