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26. listopadu proběhlo zahájení adventu v Sedlčanech, které se neslo nejen v duchu uskutečnění rekordu Nejvíce lidí 
s koledou, ale také slavnostního rozsvícení vánočního stromu, kterého se ujal pan starosta. Bylo připraveno dobré pití, 
hudbu k poslechu obstarala skupina Třetí slunce. Návštěvníci si mohli zakoupit knihu jako dárek. Tradiční průvod masek 
pomohli zajistit sedlčanští ochotníci.
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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
máme za sebou náročný rok 2022. Rok plný přelomových udá-

lostí, které se na nás valily ze všech médií, ať už se jedná o meziná-
rodní situaci nebo s ní související hospodářskou krizi. Brzy nastane 
rok nový, a tak zaměřme svou pozornost na věci budoucí, abychom 
složitým obdobím prošli rozvážně.

Mnohé z vás jistě zajímá, co se bude v roce 2023 v Sedlčanech dít 
po finanční stránce. Pracovníci městského úřadu připravili návrh rozpočtu, a to s cílem, aby 
se jednalo o rozpočet vyrovnaný. Návrh a jeho dílčí části následně projednávala rada města 
a byl předán ke schválení zastupitelstvu města, abychom jej měli do konce roku schválený. 
Má-li být město dobrý hospodář, musí velmi dobře vědět, kam své prostředky vkládá a jaký 
je z nich užitek.

Náš rozpočet na rok 2023 dosahuje výše 227,9 milionů korun. To je přibližně o 10 milio-
nů více, než v roce předcházejícím. Navýšené prostředky budou sloužit především k úhra-
dě vyšších provozních nákladů. Dále je nutno doplatit poslední splátku úvěru za výstavbu 
autobusového terminálu, a to 3,5 milionu Kč. Také ještě stále věříme ve zdárné ukončení 
soudního sporu, ve kterém žádáme o nevyplacenou část dotace na jeho výstavbu, která činí 
přibližně 11 milionů. Tyto finanční prostředky by se nám v tomto roce jistě hodily.

Město nemá v současné době připravený žádný větší investiční projekt, to však nezna-
mená, že se zde zastaví čas a nebudeme nic realizovat. Kromě přípravy projektů do dalších 
let nás čeká realizace vícero menších akcí, ať už se bude jednat o opravy několika ulic či re-
konstrukce městských nemovitostí. To vše ve výši cca 33 milionů Kč. V neinvestiční činnosti 
se snažíme zajistit základní zdravotní péči. Dopadne-li vše podle našeho přání, budeme mít 
v Sedlčanech o jednoho obvodního lékaře více. Snažíme se i o otevření další, tolik potřebné 
stomatologické ordinace. 

Do konce roku 2023 je také nutné dořešit správu vodohospodářské soustavy. Dosavad-
ní smlouva v prosinci roku 2023 skončí a je jasné, že nemůžeme nechat město bez vody 
a fungující kanalizační sítě. Sjednávání těchto záležitostí je dlouhodobý proces.

Období pandemie přerušilo rozhodovací nástroj občanů, Participativní rozpočet měs-
ta. Nyní pro rok 2023 připravujeme jeho obnovení ve výši 500 tisíc Kč a při rozhodování 
o finančních prostředcích nechci zapomenout ani na občany v našich osadách.

Vážení spoluobčané, chtěl bych vám popřát krásné prožití vánočních svátků. Užijte si po 
hektickém období tohoto roku trochu klidu a pohody. Nechť se v době poklidné vánoční 
atmosféry setkáte se všemi, na které Vám během roku nezbývalo tolik času.

Vše dobré do roku 2023 Vám přeje

Ing. Ivan Janeček 
starosta města

Dárci budou moci přispět na Tříkrálovou sbírku buď hotovostí do kasiček ko-
ledníků nebo do stacionárních kasiček, které budou v termínu od 1.1. do 
15.1.2023 umístěné v Informačním centru a v Městské knihovně Sedlčany. 

Také bude možno přispět po konání nedělních mší svatých 
ve farních kostelech.
Další možností příspěvku do sbírky je platba přes 
QR kód, nebo bankovní převod na tříkrálový účet 
č.: 66008822/0800, variabilní symbol pro Sedlčany: 
777911932. V termínu od 1.1. do 31.1.2023.
Příspěvky ze sbírky budou použity pro sedlčanský Domácí 
hospic Křídla. Děkujeme!

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
proběhne v termínu

od 1.1.2023 do 15.1.2023.

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2023



USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 3/2022-2026 ZE DNE 16. LISTOPADU 2022

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 
14 specifických usnesení, a to v následném členění jednotlivých 
výroků.
Rada města Sedlčany schválila:
▪ Program 3. jednání Rady města Sedlčany pro volební období 
2022-2026 (zároveň 3. jednání v roce 2022 dne 16. listopadu; 
zn. RM č. 3/2022-2026), který připravil a sestavil pan Ing. Ivan Ja-
neček, starosta města Sedlčany a pan Mgr. Zdeněk Šimeček, mís-
tostarosta města Sedlčany (RM 3-43/2022-2026);
▪ návrh rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem 
Sedlčany na rok 2023, rozpočet jejich hospodaření ve zřízených 
a spravovaných fondech organizací na rok 2023, odpisové plány 
těchto subjektů na rok 2023 a Střednědobý výhled rozpočtu pří-
spěvkových organizací města Sedlčany na období let 2024 – 2025, 
vše dle předložených návrhů, zpracovaných v součinnosti Měst-
ského úřadu Sedlčany, Odboru ekonomického s řediteli příspěvko-
vých organizací města Sedlčany.
Tímto se příspěvek na činnost subjektů pro rok 2023 schvaluje 
v následující výši:
1. základní škola Sedlčany 4.900,00 tis. Kč
2. základní škola Sedlčany – Škola Propojení Sedlčany 3.802,00 tis. Kč
Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany 1.274,00 tis. Kč
Školní jídelna 2. Základní školy Sedlčany 1.192,00 tis. Kč
Mateřská škola Sedlčany 4.735,00 tis. Kč
Základní umělecká škola Sedlčany 472,00 tis. Kč
Městská knihovna Sedlčany 6.017,00 tis. Kč 
Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany 9.016,00 tis. Kč 
Městské muzeum Sedlčany 3.866,00 tis. Kč
Sportovní areály Sedlčany (činnost / opravy)
 8.761,00 tis. Kč / 1.000,00 tis. Kč
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města 
Sedlčany na období let 2024 – 2025 se schvaluje v následující 
výši: (rok 2024) (rok 2025)
1. základní škola Sedlčany 5.000,00 tis. Kč 5.100,00 tis. Kč
2. základní škola Sedlčany – Škola Propojení Sedlčany
 3.878,00 tis. Kč 3.992,00 tis. Kč
Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany
 1.529,00 tis. Kč 1.991,00 tis. Kč
Školní jídelna 2. Základní školy Sedlčany
 1.430,00 tis. Kč 1.752,00 tis. Kč
Mateřská škola Sedlčany 4.735,00 tis. Kč 4.735,00 tis. Kč
Základní umělecká škola Sedlčany 490,00 tis. Kč 490,00 tis. Kč
Městská knihovna Sedlčany 6.377,00 tis. Kč 6.650,00 tis. Kč
Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany
 9.800,00 tis. Kč 10.450,00 tis. Kč
Městské muzeum Sedlčany 3.866,00 tis. Kč 3.866,00 tis. Kč
Sportovní areály Sedlčany (činnost)
 9.089,00 tis. Kč 9.257,00 tis. Kč 
Sportovní areály Sedlčany (opravy)
 1.000,00 tis. Kč 1.000,00 tis. Kč
(RM 3-45/2022-2026);
▪ na návrh pana MUDr. Karla Marka poskytnout na podporu 
předvánočního setkání Klubu důchodců Sedlčany, které se 
uskuteční dne 5. prosince 2022 v čase od 13:00 hod. ve Spo-
lečenském sále Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany, a to 

z příslušné rozpočtové subkapitoly města Sedlčany, v částce 
10 tis. Kč (RM 3-46/2022-2026);
▪ uzavření „Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povin-
ností vlastníků provozně souvisejících vodovodů, uzavíra-
nou podle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.“, a to mezi 
městem Sedlčany, jako dodavatelem a městem Bystřicí, 
se sídlem Dr. E. Beneše č. p. 25, 257 51 Bystřice, jako od-
běratelem, jejímž předmětem je úprava vzájemných práv 
a povinností obou smluvních stran v souvislosti se zajiš-
těním plynulého a bezpečného provozu jejich vodovodů, 
které jsou vzájemně propojeny a společně tvoří provozně 
související soubor staveb a zařízení (tj. připojení obce Bož-
kovice na Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany); (RM 
3-47/2022-2026);
▪ předložený návrh Městského úřadu Sedlčany, Od-
boru majetku, tj. „Plán inventarizace majetku, zá-
vazků a pohledávek města Sedlčany ke dni 31. pro-
since 2022“, a to včetně složení hlavní inventarizační 
komise a dílčích inventarizačních komisí s tím, že inventu-
ra bude zahájena 1. prosince 2022 a ukončena nejpozději 
31. ledna 2023 (vizte přílohy, které jsou nedílnou součástí 
Zápisu, tj. Plán inventarizace majetku, závazků a pohledávek 
města Sedlčany k 31. prosinci 2022, hlavní inventarizační ko-
mise, dílčí inventarizační komise); (RM 3-50/2022-2026);
▪ využití vývěsních tabulí (informační vitríny), které jsou 
umístěny v lokalitě před Obchodním domem Rozvoj na ná-
městí T. G. Masaryka, Sedlčany, a to podle uživatelského roz-
vrhu, který vzešel z dohody žadatelů, tj. Městské knihovny 
Sedlčany (jedna strana jedné z vývěsních tabulí), Městského 
muzea Sedlčany (druhá strana téže vývěsní tabuli) a Kultur-
ního domu Josefa Suka, Sedlčany, (druhá celá oboustranná 
tabule). Další vývěsní tabule, která je nyní umístěna nejblíže 
silnici, bude přemístěna do prostoru autobusového nádra-
ží a dále využívána pro komerční sdělení, o jejichž zveřej-
nění pečuje společnost Sedlčanské technické služby, s. r. o. 
(RM 3-53/2022-2026);
▪ návrh mimořádných odměn vedoucím pracovní-
kům za plnění úkolů nad rámec svých pracovních po-
vinností za období druhého pololetí roku 2022, tj. jed-
natelům obchodních společností (Sedlčanské technické 
služby, s. r. o.; Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.) 
a ředitelům příspěvkových organizací města Sedlčany 
(1. základní škola Sedlčany; 2. základní škola – škola Propo-
jení Sedlčany; Základní umělecká škola Sedlčany; Mateřská 
škola Sedlčany; Školní jídelna l. ZŠ Sedlčany; Školní jídelna 
2. ZŠ Sedlčany; Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany; Městské 
muzeum Sedlčany; Městská knihovna Sedlčany a Sportovní 
areály Sedlčany), přičemž pololetní odměny jsou schváleny 
podle předloženého schématu, které je zvláštní přílohou 
k tomuto usnesení (RM 3-54/2022-2026).
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady města 
Sedlčany ze dne 2. listopadu 2022 (RM č. 2/2022-2026) a do-
plňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 3-44/2022-
2026);
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INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
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▪ informaci Turistického informačního centra Sedlčany, které 
hodlá ve spolupráci se Základní uměleckou školou Sedlčany 
a Městským muzeem Sedlčany, pořádat na náměstí T. G. Masa-
ryka v Sedlčanech akci s názvem „33 let od revolučních událos-
tí“, a to ve čtvrtek dne 17. listopadu 2022, v čase od 16:00 hod. 
do 17:00 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 
se tato akce osvobozuje od místního poplatku (v souboru 
výroků usnesení RM 3-49/2022-2026); 
▪ předloženou nabídku na vypracování studie sníže-
ní energetické náročnosti provozu budov města Sedlča-
ny, včetně technologických objektů Městské teplárenské 
Sedlčany, s. r. o., předloženou společností Trigad, s. r. o.; 
IČ 25132067, za nabídnutou cenu 160 000,00 Kč bez DPH, 
tj. 193 600,00 Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 
3-55/2022-2026).
▪ předloženou zprávu o posouzení nabídek na zpracování 
Lesního hospodářského plánu lesů města Sedlčany s plat-
ností dokumentace od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2033 
(v souboru výroků usnesení RM 3-56/2022-2026).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
▪ na základě žádosti FO o vyznačení prostoru zákazu stání 
a zastavení na pozemku parc. č. 1175/1, druhem pozemku 
ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, v k. ú. a obci 
Sedlčany, a to pouze s vyznačením žluté vodorovné čáry 
v délce 4 m na pozemku parc. č. 1175/1 v k. ú. a obci Sedlča-
ny, a to v prostoru vjezdu před příjezdovými vraty do objek-
tu Sedlčany č. p. 1400, za účelem zajištění bezproblémové-
ho přístupu (vjezdu) na pozemek ve vlastnictví žadatelů (RM 
3-48/2022-2026);
▪ v souladu se Smlouvou o nájmu areálu nemoc-

nice v Sedlčanech ze dne 18. prosince 2017, s tím, 
aby provedené stavební práce za období roku 2022 
byly započítány proti nájemnému v celkové částce 
0,00 Kč a dále se zápočtem vzájemných pohledávek 
a závazků ve výši 2 237 428,00 Kč jako roční nájemné za rok 
2022. Konečný stav pohledávek nájemce MEDITERRA-Sedl-
čany, s. r. o. ke dni 31. prosince 2022 činí 3 512 989,56 Kč 
(RM 3-51/2022-2026);
▪ s přijetím dotace pro žadatele, příspěvkovou organi-
zaci zřízenou městem Sedlčany, 2. základní škola – Ško-
la Propojení Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 
264 01 Sedlčany; IČ 48954004, poskytované subjek-
tem Nadační fond PATRONÁT SEDLČANSKO, se síd-
lem Vysoký Chlumec č. p. 31, 262 52 Vysoký Chlumec; 
IČ 26428326, a to na úhradu části vynaložených nákladů 
na realizaci projektu pod názvem „Školní kalendář – Vype-
čený projekt“ ve výši 22.740,00 Kč (RM 3-52/2022-2026).
Rada města Sedlčany rozhodla:
▪ neakceptovat předloženou nabídku na vypracování stu-
die snížení energetické náročnosti provozu budov města 
Sedlčany, včetně technologických objektů Městské teplá-
renské Sedlčany, s. r. o., předloženou společností Trigad, 
s. r. o.; IČ 25132067, za nabídnutou cenu 160 000,00 Kč 
bez DPH, tj. 193 600,00 Kč vč. DPH (v souboru výroků usne-
sení RM 3-55/2022-2026);
▪ v souladu s ustanovením Vnitřního předpisu pro zadá-
vání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účin-
ném znění o výběru nabídky firmy Lesprojekt Stará Boleslav, 
s. r. o.; IČ 25065602, za cenu 56 204,50 Kč bez DPH, 
a to na veřejnou zakázku pod názvem „Zpracování Lesního 
hospodářského plánu lesů města Sedlčany“ (v souboru vý-
roků usnesení RM 3-56/2022-2026).

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 4/2022-2026 ZE DNE 30. LISTOPADU 2022

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 
19 specifických usnesení, a to v následném členění jednotli-
vých výroků.
Rada města Sedlčany schválila:
▪ Program 4. jednání Rady města Sedlčany pro volební období 
2022-2026 (zároveň 4. jednání v roce 2022 dne 30. listopadu; 
zn. RM č. 4/2022-2026), který připravil a sestavil pan Ing. Ivan 
Janeček, starosta města Sedlčany a pan Mgr. Zdeněk Šimeček, 
místostarosta města Sedlčany (RM 4-57/2022-2026);
▪ uzavření „Dodatku č. 18 ke Smlouvě o užívání stožárů“, na zá-
kladě kterého se mění čl. IV. „Doba užívání“ původní Smlouvy 
ze dne 26. listopadu 1999, uzavřené mezi vlastníkem, tj. městem 
Sedlčany a uživatelem, paní Pavlínou Dlouhou, se sídlem Sedlča-
ny, ul. Dělnická č. p. 549, 264 01 Sedlčany, IČ 45869677. Užívání 
předmětu Smlouvy, tj. sloupových stožárů veřejného osvětlení u 

silnice I/18 za účelem umístění reklamních tabulí se prodlužuje 
na dobu určitou ode dne 1. ledna 2023 do dne 31. prosince 2023 
s podmínkou, že v případě požadavku ze strany města Sedlčany 
na okamžité odstranění reklamních tabulí z důvodů legislativních 
i z jiných mimořádných důvodů, a to v době sjednaného užívání, 
budou reklamní tabule na náklady nájemce neprodleně odstra-
něny. Náhrada za užívání stožárů s účinností 1. ledna 2023 se 
stanoví ve výši 350,00 Kč/rok/stožár, to znamená, že roční nájem-
né činí 2.800,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 4-62/2022-
2026);
▪ uzavření nové „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6030843/VB/01“, 
mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – 
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě 
plné moci společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš, 
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Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dobříš, jako budoucím oprávně-
ným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž před-
mětem je zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví 
města Sedlčany, parc. č. 1873, parc. 1862/1 a parc. č. 2485/1, 
vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozová-
ní, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového 
vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 
ve výši 13.200,00 Kč bez DPH (RM 4-65/2022-2026);
▪ v návaznosti na již schválený „Plán inventarizace majetku, zá-
vazků a pohledávek města Sedlčany ke dni 31. prosinci 2022“, 
včetně složení hlavní inventarizační komise a dílčích komisí (vizte 
Zápis z jednání RM 3/2022-2026 ze dne 16. listopadu 2022) změ-
nu člena komise u DIK III. pro objekt Sedlčany č. p. 336. Původní 
členka komise bude nahrazena jinou osobou (pracovní neschop-
nost); (RM 4-68/2022-2026);
▪ návrh Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. ze dne 30. listopa-
du 2022, který se týká zvýšení nájemného za užívání tzv. běžné 
ubytovací jednotky na částku ve výši 6 000,00 Kč, zvýšení nájem-
ného za užívání tzv. velké ubytovací jednotky v přízemí na částku 
ve výši 6 400,00 Kč, zvýšení nájemného za případné užívání jedné 
poloviny běžné ubytovací jednotky na částku ve výši 3 800,00 Kč 
a dále navýšení nájemného za tzv. poskytnutí přístřeší na část-
ku ve výši 1 500,00 Kč/osoba starší 18 let, vše s účinností dne 
1. ledna 2023 pro Bytový dům Sedlčany, na adrese Strojírenská 
č. p. 791, 264 01 Sedlčany (RM 4-69/2022-2026);
▪ návrh Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. ze dne 30. listo-
padu 2022, jehož předmětem je prodloužení doby dříve založe-
ných smluvních ujednání o užívání bytů (ubytovacích jednotek) 
v Bytovém domě Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 
264 01 Sedlčany, a to na dobu počínaje 1. ledna 2023 do dne 
31. prosince 2023, pro všechny smluvní partnery uvedené v Pří-
loze č. 1 žádosti, která je nedílnou součástí tohoto usnesení (RM 
4-70/2022-2026);
▪ návrh Rámcové smlouvy o dodávce služeb povahy infor-
mačních technologií, systémů a bezpečnosti administrativních 
výkonů a stability provozu, která je uzavírána s panem Vác-
lavem Pištěkem, se sídlem Sedlčany, Za Nemocnicí č. p. 1069, 

264 01 Sedlčany; IČ 12532738; na dobu určitou do dne 31. pro-
since 2023 za definovaných ostatních smluvních podmínek (RM 
4-74/2022-2026);
▪ objednat vyhotovení průkazů energetické náročnosti bu-
dov podle platných zákonů, a to dle nabídky zajištěné od firmy 
IČ 03929698. Vyhotovení průkazu energetické náročnosti objek-
tu Sedlčany č. p. 160 je akceptováno za konečnou cenu ve výši 
18 tis. Kč; objektu Sedlčany č. p. 67 (objekt školy), za konečnou 
cenu ve výši 26 tis. Kč a objektu Sedlčany, Centrální čistírny od-
padních vod, za konečnou cenu ve výši 16 tis. Kč (v souboru výro-
ků usnesení RM 4-75/2022-2026).
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady města Sedl-
čany ze dne 16. listopadu 2022 (RM č. 3/2022-2026) a doplňující 
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 4-58/2022-2026);
▪ žádost dvou FO o směnu pozemků, které se nacházejí v těs-
ném sousedství pozemků v jejich vlastnictví parc. č. st. 71 a parc. 
č. 320/1, vše v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany (v souboru výroků 
usnesení RM 4-61/2022-2026); 
▪ žádost Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, 
příspěvkové organizace, se sídlem Kladno, Vančurova č. p. 1544, 
272 01 Kladno, (dále jen „ZZS“), o prodloužení Smlouvy o nájmu 
věci nemovité (garáže) na dobu pěti let, neboť uzavřený Doda-
tek č. 3 k citované Smlouvě byl uzavřen na dobu určitou, tj. do 
31. prosince 2022 (uzavřen na dobu dva roky). Obdobně ZZS 
žádá o prodloužení smluvního vztahu na dodávku vody a odvá-
dění odpadních vod (obsluha objektu Sedlčany č. p. 159), neboť 
uzavřená Dohoda o dodávce vody a odvádění odpadních vod 
byla uzavřena rovněž na dobu určitou, tj. do 31. prosince 2022 
(v souboru výroků usnesení RM 4-63/2022-2026).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlča-
ny schválit:
▪ předložený návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2023 včet-
ně Příloh k rozpisu rozpočtu. Rozpočet je koncipován na straně 
příjmů a výdajů v částce rovné 227 940 tis. Kč. Návrh rozpoč-
tu předpokládá zapojení finančních rezerv ve výši 10 000 tis. Kč 
(RM 4-59/2022-2026);

▪ navržený Program jednání 
2. veřejného zasedání Zastupitel-
stva města Sedlčany pro toto vo-
lební období (2022 – 2026), kte-
ré se bude konat v pondělí dne 
19. prosince 2022 v čase od 17:00 
hod. ve Společenském sále Kul-
turního domu Josefa Suka Sedlča-
ny (RM 4-60/2022-2026);
▪ schválit směnu pozemků mezi 
žadatelem (FO), trvale bytem 
Praha, s tím, že město Sedlčany 
převede do vlastnictví žadatele 
pozemky parc. č. 101/2, druhem 
pozemku ostatní plocha, způ-
sobem využití neplodná půda, 
o výměře 242 m2, parc. č. 101/6, 
druhem pozemku ostatní plocha, 

HOLD
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způsobem využití jiná plocha, o výměře 326 m2, parc. č. 107/1, 
druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 20 993 m2, parc. č. 
111, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplod-
ná půda, o výměře 284 m2, parc. č. 311, druhem pozemku lesní 
pozemek, o výměře 8 510 m2, parc. č. 327/4, druhem pozemku 
lesní pozemek, o výměře 138 m2, parc. č. 465, druhem pozemku 
lesní pozemek, o výměře 289 m2 a parc. č. 521, druhem pozemku 
lesní pozemek, o výměře 484 m2, vše v k. ú. Luhy u Prosenic-
ké Lhoty, obec Prosenická Lhota (celková výměra pozemků činí 
31 266 m2).
Náhradou za tyto pozemky žadatel převede do vlastnictví města 
Sedlčany pozemky parc. č. 374/8, druhem pozemku lesní poze-
mek, o výměře 8 523 m2, parc. č. 394/1, druhem pozemku les-
ní pozemek, o výměře 35 m2, parc. č. 397/1, druhem pozemku 
trvalý travní porost, o výměře 70 m2, parc. č. 398/18, druhem 
pozemku lesní pozemek, o výměře 22 396 m2, parc. č. 399/3, 
druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 316 m2 a parc. č. 
417/22, druhem pozemku orná půda, o výměře 35 m2, vše 
v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany (celková výměra pozemků činí 
31 375 m2). 
Cena směňovaných pozemků byla stanovena znaleckým po-
sudkem č. 4810 - 85/2022 ze dne 31. října 2022. Cena v místě 
a čase obvyklá pozemků ve vlastnictví města je 468 990,00 Kč; 
cena v místě a čase obvyklá pozemků ve vlastnictví žadatele je 
512.330,00 Kč. Rozdíl v cenách směňovaných pozemků, kte-
rý činí 43.340,00 Kč, uhradí město Sedlčany žadateli. Směna 
pozemků s finančním vyrovnáním bude uzavřena v návaznosti 
na dříve uzavřenou Smlouvu o budoucí směně pozemků ze dne 
11. října 2022 (RM 4-67/2022-2026);
▪ návrh kalkulace ceny vodného a stočného pro lokalitu Sedl-
čany souhrnnou částkou vodného a stočného pro rok 2023 
ve výši 124,52 Kč/m3 včetně DPH (vodné 63,77 Kč/m3; stočné 
60,75 Kč/m3), a to s ohledem na dopad plnění legislativních pod-
mínek vlastnictví, správy a kontinuity udržitelnosti provozování 
Městské infrastruktury Sedlčany (veřejný vodovod a kanalizace); 
(RM 4-72/2022-2026);
▪ schválit úpravu sazby poplatku za litr objemu svozové ná-
doby, který by s účinností nové obecně závazné vyhlášky ode 
dne 1. února 2023 činil 0,55 Kč za jeden litr svozové nádoby, 
a to s ohledem na zvýšené náklady za svoz a odkládání komunál-
ního odpadu z nemovité věci, způsobené vysokou mírou inflace, 
projevující se zejména pak zvýšenými náklady na pohonné hmo-
ty (RM 4-73/2022-2026).
Rada města Sedlčany uložila Městskému úřadu Sedlčany, Od-
boru majetku:
▪ po vyhotovení geometrického plánu zveřejnit na úřední des-
ce Městského úřadu Sedlčany záměr směny části pozemků parc. 
č. 299/4, druhem pozemku trvalý porost, o výměře cca 687 m2 
a parc. č. 311, druhem pozemku trvalý travní porost, o výměře 
cca 108 m2, vše v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany (celkem se jedná 
o 795 m2), za část pozemku ve vlastnictví žadatelů, tj. parc. č. 
320/1, druhem pozemku trvalý travní porost, o výměře cca 
69 m2, na kterém se nachází komunikace v osadě Oříkov (v sou-
boru výroků usnesení RM 4-61/2022-2026);
▪ aby se subjektem Zdravotnická záchranná služba Středočes-

kého kraje byl uzavřen Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu věci 
nemovité (garáže) na dobu určitou pěti let (objekt Sedlčany 
č. p. 159), tj. do 31. prosince 2027 a obdobně byla uzavře-
na i nová Dohoda o dodávce vody a odvádění odpadních vod 
na dobu určitou dvou let, tj. do 31. prosince 2024 za stávajících 
podmínek (v souboru výroků usnesení RM 4-63/2022-2026). 
Rada města Sedlčany revokovala:
▪ své usnesení zn. RM 92-1616/2018-2022 ze dne 24. srpna 2022, 
kterým schválila uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6030843/
VB/01“, mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, 
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupe-
né na základě plné moci společností ENERGON Dobříš, s. r. o., 
se sídlem Dobříš, Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dobříš, jako bu-
doucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povin-
ným, jejímž předmětem bylo zřízení věcného břemene na pozem-
cích ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 1873, parc. č. 1862/1 
a parc. č. 2485/1, vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zří-
zení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, 
tj. kabelového vedení NN. Věcné břemeno bylo zřízeno za jedno-
rázovou náhradu ve výši 6.600,00 Kč, bez DPH. Důvodem revoka-
ce je změna trasy kabelového vedení (RM 4-64/2022-2026).
Rada města Sedlčany vyslovila nesouhlas:
▪ k žádosti FO, trvale bytem Sedlčany, o vyhrazené parkova-
cí místo v lokalitě ulice Sokolovská u bytového domu Sedlčany 
č. p. 525 (RM 4-66/2022-2026).
Rada města Sedlčany zrušila:
▪ dříve přijaté usnesení zn. RM 94-1670/2018-2022 ze dne 
21. září 2022 ve věci stanovení výše nájemného za užívání Vo-
dovodní a kanalizační infrastruktury města Sedlčany (v souboru 
výroků usnesení RM 4-71/2022-2026).
Rada města Sedlčany stanovila:
▪ postupem podle právních předpisů, při plnění legislativ-
ních povinností vlastníka Vodovodní a kanalizační infrastruk-
tury města Sedlčany, založených zejména ustanovením § 35 
a § 35b vyhlášky č. 428/2001 Sb., a cenovým výměrem MF ČR 
č. 01/VODA/2022, nájemné (pachtovné) za užívání a provozová-
ní uvedené infrastruktury na rok 2023 ve výši 8 388 735,00 Kč 
(v souboru výroků usnesení RM 4-71/2022-2026).

SVOZ BIOODPADŮ 
V LEDNU A ÚNORU

Svoz bioodpadů v úterý 20.12.2022 a ve středu 21.12.2022 je 
úplně zrušen. První vývoz bioodpadů v roce 2023 bude v úte-
rý 3.1.2023 a každé další liché úterý. Připomínám, že v lednu 
a únoru 2023 dojde k dočasnému sloučení úterního a středeč-
ního svozu bioodpadů a bude probíhat svoz pouze v úterý v li-
chém týdnu. Občané mají kdykoli během roku možnost zjistit si 
na stránkách Sedlčanských technických služeb, s.r.o. konkrétní 
datum svozu. Je zde kalendář svozu bioodpadů na celý rok včet-
ně třeba i zrušených svozů nebo svozů přeložených na jiný den.



USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 5/2022-2026 ZE DNE 7. PROSINCE 2022

Rada města Sedlčany na tomto zasedá-
ní přijala soubor celkem 15 specifických 
usnesení, a to v následném členění jed-
notlivých výroků.
Rada města Sedlčany schválila:
▪ Program 5. jednání Rady města Sedl-
čany pro volební období 2022-2026 
(zároveň 5. jednání v roce 2022 dne 
7. prosince; zn. RM č. 5/2022-2026), 
který připravil a sestavil pan Ing. Ivan 
Janeček, starosta města Sedlčany a pan 
Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta měs-
ta Sedlčany (RM 5-76/2022-2026);
▪ aby Smlouva o poskytnutí ubytování 
uzavřená s uživatelkou (FO) na ubytovací 
jednotku č. 8/III. patro, v Bytovém domě 
Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 
264 01 Sedlčany, trvale bytem tamtéž, 
byla nově uzavřena se synem smluvní 
uživatelky, neboť jmenovaný žije s mat-
kou ve společné domácnosti. Důvodem 
žádosti je ukončení užívání ze strany pů-
vodního smluvního partnera města Sedl-
čany. Uzavření Nájemní smlouvy se schva-
luje na dobu určitou, a to od 1. ledna 
do 31. března 2023 (RM 5-79/2022-2026);
▪ Dodatek č. 2 k Veřejnosprávní smlou-
vě o poskytnutí dotace, který je uzavírán 
s PhDr. Tomášem Zouzalem, se sídlem 
Praha, Dědinova 2003, 148 00 Praha; 
IČ 87131889 a jehož předmětem je změ-
na termínu čerpání a vyúčtování poskyt-
nuté dotace v částce 70 000,00 Kč, tedy 
účel poskytnutí dotace musí být nově 
dosažen do dne 31. prosince 2024 s tím, 
že příjemce dotace je povinen předložit 
poskytnutí písemného vyúčtování dota-
ce nejpozději do dne 31. ledna 2025 (RM 
5-82/2022-2026);
▪ plán jednacích dnů, resp. Harmono-
gram jednání Rady města Sedlčany na 
první pololetí roku 2023, jehož součástí je 
stanovení hlavního programového bodu 
jednání a určení termínů pro svolání ve-
řejného zasedání Zastupitelstva města 
Sedlčany (RM 5-86/2022-2026);
▪ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci 
při zajištění ubytování, který je uzavírán 
k původnímu smluvnímu ujednání mezi 
městem Sedlčany v postavení ubytova-
tele a Středočeským krajem, se sídlem 
Praha, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 
– Smíchov; IČ 70891095, v postavení ob-
jednatele. Předmětem tohoto Dodatku je 
prodloužení doby trvání původní Smlou-

vy, a to dle ustanovení ve smluvním ujed-
nání uvedeném (doba poskytování služby 
omezena na dobu poskytování finanční 
kompenzace); (RM 5-90/2022-2026).
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících 
z jednání Rady města Sedlčany ze dne 
30. listopadu 2022 (RM č. 4/2022-2026) 
a doplňující zprávu o plnění úkolů průběž-
ných (RM 5-77/2022-2026);
▪ návrh kontrolních mechanismů výko-
nu funkce odborného lesního hospodáře 
a lesního hospodaření, který byl sestaven 
na základě analýzy prostředí problemati-
ky hospodaření v lesích a jehož součástí 
je návrh aktualizace Příkazní smlouvy 
a návrh Smlouvy o výkonu činnosti odbor-
ného lesního hospodáře (RM 5-83/2022-
2026);
▪ analytické vyhodnocení dotazníkové-
ho šetření provedeného u všech subjektů 
města Sedlčany (obchodních společností; 
příspěvkových organizací), a to za úče-
lem plnění závěrů tzv. „Programu zelená 
úsporám v prostředí města Sedlčany“ 
a zajištění aplikace účinných úsporných 
opatření na snížení provozních nákladů, ze-
jména spotřeby elektrické energie a tepla 
(RM 5-85/2022-2026);
▪ předloženou nabídku na vypracování 
studie technicko-ekonomického posou-
zení výstavby fotovoltaické elektrárny 
na střechách objektu Sedlčany č. p. 68 
a č. p. 69, tj. budovách 1. základní školy 
Sedlčany, předloženou subjektem Elek-
troprojekce Černý Strnad; IČ 8968489, 
za cenu 25 000,00 Kč bez DPH, tj. 
30 250,00 Kč vč. DPH (v souboru výroků 
usnesení RM 5-87/2022-2026).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
▪ s vymáháním částky nájemného za 
bezesmluvní užívání pozemku parc. č. 
620/5, druhem pozemku ostatní plocha, 
způsobem využití jiná plocha, o výměře 
11 090 m2, v k. ú. a obci Kosova Hora, 
uplatněné zpětně po dobu tří let, která by 
činila cca 6.100,00 Kč, neboť Jezdecký spo-
lek Kosova Hora, z. s. pozemek užíval bez 
právního důvodu (RM 5-78/2022-2026);
▪ s objednáním této studie technicko-
-ekonomického posouzení výstavby foto-
voltaické elektrárny na střechách objektu 
Sedlčany č. p. 68 a č. p. 69, tj. budovách 
1. základní školy Sedlčany (v souboru vý-
roků usnesení RM 5-87/2022-2026).

Rada města Sedlčany doporučila Zastu-
pitelstvu města Sedlčany:
▪ schválit Rozpočtový výhled na rozpoč-
tové období let 2024-2025. Rozpočtový 
výhled je koncipován v částkách rovných 
v příjmové a výdajové části a svým ob-
sahem zajišťuje běžné provozní výdaje 
a činnost města a organizací jim zřízených 
a finanční prostředky na opravy, údržbu 
a rekonstrukce majetku města Sedlčany 
(RM 5-80/2022-2026);
▪ schválit Odpisový plán města Sedlčany 
na rok 2023. Určená výše odpisů dlouho-
dobého majetku je ve smyslu ČÚS č. 708 
Odpisování dlouhodobého majetku a Pří-
lohy č. 1 Kategorizace dlouhodobého ma-
jetku a zařazení do účetních odpisových 
skupin vycházejících z Klasifikace produk-
ce „CZ-CPA“ a Klasifikace stavebních děl 
„CZ-CC“. Způsob odepisování – rovno-
měrný (RM 5-81/2022-2026).
Rada města Sedlčany rozhodla:
▪ v rámci zajištění zhotovitele díla, ve-
řejné zakázky s názvem „Zpracování les-
ních hospodářských osnov pro zařizovací 
obvod Sedlčany“, o výběru nabídky firmy 
LHPprojekt, a. s., se sídlem Brno, Čich-
nova 386/17, 624 00 Brno; IČ 25300806, 
za jednotkovou cenu ve výši 701,80 Kč/1 ha 
s DPH, tj. za zjištěnou plochu celkem 
3 037 994,00 Kč s DPH (v souboru výroků 
usnesení RM 5-84/2022-2026).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ ředitelce Základní umělecké školy 
Sedlčany, a to s ohledem na její žádost 
o zavedení kamerového systému k bu-
dově školy, na adrese objektu, Sedlčany, 
Šafaříkova č. p. 428, 264 01 Sedlčany, 
ve věci dále jednat a další postup koor-
dinovat s panem Václavem Pištěkem, 
a to za účelem předložení cenové nabídky 
a zjištění technických možností a kapaci-
ty stávajícího systému (v souboru výroků 
usnesení RM 5-88/2022-2026).
Rada města Sedlčany zvolila:
▪ předsedou Komise redakční rada, 
Ing. Ivana Janečka, starostu města Sedl-
čany. Dalšími členy Komise redakční rada 
jsou Mgr. Zdeněk Šimeček, místostaros-
ta města Sedlčany; PhDr. Tomáš Zouzal; 
Bc. Markéta Křivská; paní Lenka Bučinská; 
Ing. Martin Severa; Mgr. David Hroch; 
paní Blanka Tauberová; pan Pavel Bednář; 
Ing. Vojtěch Hlaváček a paní Markéta Do-
hnalová (RM 5-89/2022-2026).
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Marie BEZKOČKOVÁ, Aerobic studio Dvojka Sedlčany, sportovní 
aerobik 3. místo na Mistrovství ČR, 4. místo na Mistrovství světa 
i Evropy v kategorii týmy
Lucie KŘIVSKÁ, Aerobic studio Dvojka Sedlčany, sportovní aero-
bik 2. místo v kategorii dvojic na Mistrovství ČR organizace Mistry 
s mistry. Držitelka řady dalších medailí v kategoriích sólo, dvojice 
a týmy v celorepublikových soutěžích.
Laura KOLKOVÁ, Aerobic studio Dvojka Sedlčany, sportovní aero-
bik 2. místo v kategorii dvojic na Mistrovství ČR organizace Mistry 
s mistry. Držitelka řady dalších medailí v kategoriích sólo, dvojice 
a týmy v celorepublikových soutěžích.
Veronika ŠERÁKOVÁ, Aerobic studio Dvojka Sedlčany, sportovní 
aerobik 3. místo na Mistrovství ČR, 4. místo na Mistrovství světa 
a Evropy v kategorii týmy.
Lucie DANDOVÁ, Aerobic studio Dvojka Sedlčany , sportovní ae-
robik 3. místo na Mistrovství ČR, 4. místo na Mistrovství světa 
a Evropy v kategorii týmy.
Adam ŘEZÁČ, TJ TATRAN Sedlčany, kanoistika 1. místo K2 Žáci 
500m MČR, 1. místo K4 Žáci 500m MČR, 1. místo K2 Žáci 5000m 
MČR, 2. místo K1 Žáci Dlouhé tratě MČR
Tomáš ŘEZÁČ, TJ TATRAN Sedlčany,  kanoistika, 3.místo K2 Benja-
mínci B 500m MČR, 3. místo K1 Benjamínci B 500m MČR
Václav HES, TJ TATRAN Sedlčany, kanoistika, 3.místo K2 Benjamín-
ci B 500m MČR, 3. místo K1 Benjamínci B 500m MČR
Tomáš JARŮŠEK, TJ TATRAN Sedlčany, kanoistika, 3. místo K1 Ben-
jamínci C 500m MČR
Viktorie FÁROVÁ, TJ TATRAN Sedlčany, kanoistika, 3. místo K1 
Benjamínky C 500m MČR
Barbora BARTÁKOVÁ, TJ TATRAN Sedlčany, lední hokej, Reprezen-
tace ČR ženy WU18, Mistrovství světa v USA – 5. místo, Reprezen-
tace ČR ženy A, turnaj 5. zemí ve Finsku – 2. místo, mistr extraligy 
žen v sezoně 2021-2022
Václav CALTA, Rugby Club Sedlčany, ragby, reprezentant národní-
ho týmu ČR
Alžběta SŮSOVÁ, Rugby Club Sedlčany, ra-
gby, reprezentantka národního týmu ČR
Miroslava ŠVAGROVÁ, Rugby Club Sedlča-
ny, ragby, reprezentantka národního týmu 
ČR kadetů U16
Richard HOUDEK, Rugby Club Sedlčany, ra-
gby, širší kádr reprezentace ČR juniorů U18 
Bohumil ŠVAGR, Rugby Club Sedlčany, rag-
by, reprezentace ČR juniorů U18 
Andrej SOKOL, SK Pegas Sedlčany, softball. 
Začínal v klubu SK Pegas Sedlčany v roce 
2016 a roce 2020 přestoupil do SK Joudrs 
Praha. V roce 2021 a2022 hrál za reprezen-
taci mužů do 18. let
Antonín SIROTEK, SK Pegas Sedlčany, soft-
ball. Začínal v klubu SK Pegas Sedlčany 
v roce 2016, hraje na klíčových pozicích 
v družstvu kadetů do 16 let – nadhazovač. 

V sezóně 2022  se propracoval a díky talentu úspěšně zapojil do hry 
v mužském (dospělém) družstvu.
Veronika VITÁSKOVÁ, SK Pegas Sedlčany, softball. Začínala v klubu 
SK Pegas Sedlčany v roce 2016, hraje na klíčových pozicích v druž-
stvu kadetů do 16 let – zadák. Od roku 2020 hostuje v pražském 
klubu Softball club Storms v lize žákyň a později lize kadetek.
Anna KOMÁRKOVÁ, Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, silový troj-
boj, 5. místo na Mistrovství Evropy v silovém trojboji v kategorii 
juniorek, 1. místo Mistrovství ČR v benčpresu a silovém trojboji 
v kategorii juniorek.
Adriana HOLUBOVÁ, Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, silový troj-
boj, 1. místo Mistrovství ČR v benčpresu v kategorii juniorek, žen, 
1. místo – mistrovsví Evropy v benčpresu v kategorii juniorek
Ivan ANDRUŠÍK, Sportovně střelecký klub Sedlčany, sportovní 
střelba, 1. místo a titul Mistr Středočeského kraje, sportovní pis-
tole, 2. místo Mistrovství Středočeského kraje libovolná pistole, 
mezinárodní závody veteránů v Plzni- 2. místo SP a 3. místo VzPi
Milan ŠKORPA, Sportovně střelecký klub Sedlčany, sportovní střel-
ba, 3. místo na Mistrovství Středočeského kraje – sportovní pistole
Jarmila ZAMRAZILOVÁ, Sportovně střelecký klub Sedlčany, spor-
tovní střelba, 3. místo na Mistrovství Středočeského kraje – spor-
tovní pistole-ženy

Barbora Bartáková, GaSOŠE, 
Žaneta Bláhová, GaSOŠE,
Zuzana Caltová, GaSOŠE
Barbora Čiháková, GaSOŠE
Ivana Jíšová, GaSOŠE
Sára Lískovcová, GaSOŠE
Lenka Marešová, GaSOŠE
Markéta Marvalová, GaSOŠE

5. - 8. MÍSTO V REPUBLIKOVÉM FINÁLE
FLORBALOVÉ SOUTĚŽE STŘEDNÍCH ŠKOL
SUBTERRA CUP (účast 560 škol)

Lucie Procházková, GaSOŠE
Veronika Samcová, GaSOŠE
Adéla Sedláčková, GaSOŠE
Terezie Stoupová, GaSOŠE
Elena Šibravová, GaSOŠE
Tereza Tůmová, GaSOŠE
Adéla Vitásková, GaSOŠE
Pavla Zdvihalová, GaSOŠE



Senioři ze Sedlčan a blízkého okolí měli 
možnost zúčastnit se dne 5. prosince vánoč-
ního setkání ve společenském sále Kulturní-
ho domu J. Suka v Sedlčanech.

Akce byla uspořádána jako pobídková pro 
aktivní seniory, kteří mají možnost a zájem 
účastnit se společenského života, případně 
pro ty, kteří se dříve zapojovali do práce Klu-

AKCE MĚSTA PRO DŮCHODCE V SEDLČANECH

HOSTÉ  Z ŘAD DŘÍVE I STÁLE AKTIVNÍ SPORTOVNÍ KOMUNITY

bu důchodců Sedlčany, kterou se snaží vede-
ní města znovuobnovit.

Inzerovanou akci navštívilo cca šest de-
sítek osob. Pro návštěvníky byla sjednána 
k tanci a poslechu dechová hudba, připrave-
no drobné občerstvení. Odpoledne zahájil 
starosta Ing. Ivan Janeček, návštěvníky po-
zdravil radní MUDr. Karel Marek, doprovod-

OCENĚNÍ REPREZENTANTŮ MĚSTA ZA ROK 2022

OCENĚNÍ REPREZENTANTŮ / DŮCHODCI

Pan František Dolejší - Volejbal
Mgr. Zdeněk Šimeček st. - Lyžování
a volejbal
Pan Rudolf Homolka - Stolní tenis a atletika 
Pan Petr Paclt - Stolní tenis 
Pan Petr Macák - Atletika
Paní Barbora Kelichová - Atletika
Pan Pavel Chaloupek - Hokej 
Pan Petr Kuthan - Fotbal
Pan Petr Herynk - Fotbal 
Ing. Martin Havel - Fotbal a TJ TATRAN
Mgr. Jiří Šibrava - Fotbal
Pan Petr Novotný - Fotbal a 1. ZŠ 
Ing. Jiří Barták - Fotbal
Mgr. Radovan Faktor - Stolní tenis 

Pan Miloš Vančura - Hokej 
Pan Roman Chwastek - Hokej 
Pan Stanislav Stibor - Volejbal
MUDr. Ivan Stolařík - Volejbal
Mgr. Alena Novotná - Aerobik 
Ing. Kristýna Faktorová - Aerobik 
Pan Radek Valsa - Kanoistika
Pan Aleš Kadleček - Kanoistika
Bc. Markéta Křivská - Kanoistika
a kvadriatlon
Ing. Jiří Prášek - Sportovní klub ZLOBR
Pan Petr Bartoš - Cyklistika
Pan Miloš Vodrážka - Rugby
Ing. Tomáš Langer - Softbal
Pan Jiří Havel - Karate 

ný program zajistil ředitel kulturního domu 
Ing. Martin Severa a pan Vladimír Voráč, známý 
turistický průvodce a sportovní komentátor. 

Neboť byla tato akce účastníky přijata 
a hodnocena kladně – využili příležitost vzá-
jemně pohovořit, pobavit se, zazpívat nebo 
zatančit, je uvažováno o opakování. 

Přítomní byli vyzváni k vlastní aktivitě 
nebo pomoci s přípravou budoucího progra-
mu pro důchodce města v období příštího 
roku.  Město dlouhodobě deklaruje ochotu 
materiálně i finančně podpořit smysluplnou 
činnost svých občanů, tzn. i občanů důcho-
dového věku.

Všem zúčastněným i těm, kteří se tento-
krát nedostavili, přejeme hezký konec roku, 
mnoho zdraví a spokojenosti v roce 2023.                                            

vedení města Sedlčany

DO SPORTOVNÍ SÍNĚ SLÁVY MĚSTA 
SEDLČANY BYL UVEDEN PETR MACÁK. 
S atletikou začínal na stadionu v Sedlčanech 
na Stadionu Tatran, a přes Baník Příbram 
a Spartu se dostal do Dukly Praha. Nej-
lepších výkonů dosahoval v hodu diskem. 
Jeho nejlepší výkon naměřený na závodech 
je 59,00 metrů. Po atletické dráze přešel 
na silové sporty, je několikanásobným mis-
trem světa v benčpresu. 
V Sedlčanech založil spolu s Jiřím Práškem 
sportovní oddíl ZLOBR Sedlčany, kde se stá-
le aktivně podílí na výchově mladých spor-
tovců. 



ODBOR DOPRAVY

DOPRAVNÍ OKÉNKO (ČÁST DRUHÁ)

ALKOHOL A JINÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY 
To, že alkohol 
a jiné návykové 
látky za volant 
nepatří, není tře-
ba diskutovat. Ale 
řidič není pouze 
ten, kdo točí vo-

lantem, ale i vozka, jezdec na zvířeti, cyklis-
ta, řidič tramvaje. Zákon zakazuje řidiči řídit 
vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po 
požití alkoholického nápoje nebo jiné návy-
kové látky nebo v takové době po požití al-
koholického nápoje nebo užití jiné návykové 
látky, kdy by mohl být ještě pod vlivem al-
koholu nebo jiné návykové látky. Zákon dále 
uvádí, že vozidlo je motorové vozidlo (auto-
mobil, motocykl apod.), nemotorové vozidlo 
(jízdní kolo, ruční vozík širší než 60 cm apod.) 
nebo tramvaj.  
Z toho vyplývá, že pokud si dáte nějaký alko-
hol (a tím nemusí být pouze alkoholický ná-
poj jako pivo, víno, lihovina, ale i kapky nebo 
potravinářský výrobek, pokud obsahuje více 
než 0,5 objemového procenta alkoholu) 
nebo jinou návykovou látku, tak nesmíte 
bezprostředně po užití nebo po dobu, kdy 
byste tímto alkoholem nebo jinou návyko-
vou látkou byli ovlivněni, řídit ani automo-
bil, ani motorku, ani kolo, ani odjet z hospo-
dy na koni, či na potahu, ani tlačit „kárku“ 
širší než 60 cm. Ve všech těchto případech 
byste totiž byli řidičem a vystavili byste se 
tím postihu za přestupek, za který lze uložit 
pokutu ve výši 2.500,00 Kč až 20.000,00 Kč 
a zákaz činnosti od 6 do 12 měsíců. Zakázat 
lze činnost, ke které je třeba veřejnoprávní-
ho oprávnění (např. řidičské oprávnění, kon-
cese, povolení) nebo kterou pachatel vyko-
nává v pracovním nebo jiném obdobném 
poměru, došlo-li k přestupku při výkonu 
této činnosti nebo v přímé souvislosti s ní. 
Také nelze např. udělit vyšší pokutu a upus-
tit od uložení zákazu činnosti. Zákon jasně 
hovoří tak, že od uložení pokuty a zákazu 
činnosti nelze upustit. 
Řízení pod vlivem alkoholu nebo návykové 
látky je obecně považováno za jedno z nejzá-
važnějších provinění řidiče. Je prokázáno, že 
po překročení koncentrace alkoholu od půl 
promile začíná převažovat negativní efekt 
na lidský organismus. Alkohol za volantem 
zvyšuje nejenom agresivitu a přeceňování 
řidičských schopností, ale má i výrazný vliv 
na periferní vidění, tedy snižování zorného 
pole. Společenská nebezpečnost takového-
to jednání je spatřována v tom, že u řidiče 
ovlivněného alkoholem nebo návykovou 

látkou jsou prokazatelně reakce na okolní 
podněty značně zpomalené, a tím tak po-
tencionální možnost způsobit v tomto stavu 
dopravní nehodu, je několikanásobně vyšší, 
než je tomu u řidiče, který ovlivněn není.  
Řidič pod vlivem drog jede rychleji, méně 
soustředěně, nebojí se riskovat, často roste 
jeho agrese a podrážděnost, za volantem se 
chová nevyzpytatelně, a jelikož se prodlu-
žuje jeho reakční doba, hrozí vyšší riziko, že 
v krizové situaci např. včas nedobrzdí.
Z praxe je vidět nárůst přestupků, kdy lidé 
řídí pod vlivem návykové látky. Dá se říci, že 
už je to skoro půl na půl s alkoholem. Nej-
častěji jsou řidiči pod vlivem THC (marihua-
na), v závěsu je methamphetamin (pervi-
tin), ale objevuje se i extáze, heroin. 
Pokud tedy řidiče zastaví hlídka policie, 
může ho vyzvat k vyšetření, jestli neřídí pod 
vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Pro 
zjištění alkoholu v dechu slouží přístroj Drä-
ger, kterým se na místě provádí první decho-
vá zkouška. Pokud je pozitivní, tak se prove-
de s odstupem minimálně 5 minut druhá 
potvrzující dechová zkouška, která případně 
potvrdí, že řidič je pod vlivem alkoholu. Tím 
se vyloučí případná tvrzení, že řidič se prá-
vě nadýchal výparů směsi do odstřikovačů, 
nebo že si právě vypláchl ústa ústní vodou. 
Po pěti minutách by tyto látky již v dechu 
nebyly. Mezi zkouškami nesmí být rozdíl 
větší 10 %, pokud je, provede se ještě třetí 
zkouška. Pokud ta je v pořádku, pro potřeby 
Policie ČR to stačí. Pokud ne, vyzve policis-
ta řidiče k lékařskému vyšetření s odběrem 
biologického materiálu. Řidič samozřejmě 
může, na své náklady, požádat o převoz 
k lékařskému vyšetření, pokud si je jistý, 
že žádný alkohol nepožil. Po odběru krve 
či moči se přítomnost ethanolu znaleckým 
zkoumáním buď vyvrátí, či potvrdí, včetně 
jeho hladiny. Pozor také na nealkoholické 
pivo, i to může obsahovat malé množství al-
koholu, takže když jich vypijete více, můžete 
být pod vlivem alkoholu. Pokud je hladina 
alkoholu v těle řidiče do 1 promile, jedná se 
většinou o přestupek (záleží na okolnostech 
případu, chování řidiče apod.) a věc řeší pří-
slušný správní orgán. Pokud je vyšší, jedná 
se o přečin a věc řeší trestní soud.
U návykových látek se jejich přítomnost 
určuje orientačním testem Drugwipe 
ze slin nebo potu. Pokud vyjde pozitivní na 
některou z látek, vyzve řidiče policista k lé-
kařskému vyšetření s odběrem biologického 
materiálu, kdy pak znalec určí látku a její 
množství v těle řidiče. Na podzim roku 2020 
Nejvyšší soud nově stanovil horní hranici 

koncentrace drog v krvi, od které se již jed-
ná o přečin. U návykových látek je určena 
hladina, kdy se jedná o přestupek, u THC 
na rozmezí 2-10 ng/ml, u methaphetaminu 
a amphetaminu je to 25-150 ng/ml. Pokud 
je hladina vyšší, věc řeší soud. Pokud jsou 
hladiny nižší, správní orgán ve většině přípa-
dů věc přestupku odloží.
Pokud se, jako řidič, odmítnete podrobit 
vyšetření ke zjištění, zda nejste ovlivněni 
alkoholem nebo jinou návykovou látkou, 
dopustíte se přestupku, za který vám správ-
ní orgán uloží pokutu ve výši 25.000,00 až 
50.000,00 Kč a zákaz činnosti od 12 do 24 
měsíců a je na vás hleděno, jako byste pod 
vlivem byli. Za tento přestupek budete po-
trestáni, i pokud u lékaře odmítnete odběr 
krve, ale s odběrem moči souhlasíte anebo 
naopak. O tom, zda se odebere krev či moč, 
rozhoduje lékař. 
Pokud by vás zajímalo, kolik bodů získáte do 
bodového hodnocení řidiče, tak ve všech 
případech je to 7 bodů. Jak za odmítnutí 
vyšetření, tak za jízdu pod vlivem návykové 
látky, tak za jízdu pod vlivem alkoholu s hla-
dinou nad 0,3 promile. 
Asi všichni známe ve svém okolí někoho, 
kdo nemá problém s tím, že se napije nebo 
vykouří jointa marihuany a pak sedne za 
volant. Možná jste to i vy, kdo čtete tento 
článek. Alkohol a drogy za volantem jsou 
zodpovědné za spoustu obětí tragických 
nehod. Zkuste si představit situaci, že vám 
opilý nebo zfetovaný řidič srazí nebo na-
bourá do někoho blízkého. Opravdu vám 
stojí za to riskovat, že toto můžete způsobit 
někomu jinému? Už teď je provoz na silni-
cích rychlý, kolikrát bezohledný, že toho má 
„plné ruce“ i střízlivý řidič, aby stihl všech-
no sledovat a na vše rychle reagovat. Ne-
zapomínejte také na tzv. zbytkový alkohol. 
Pokud budete celý večer pít a ráno máte 
řídit, uvědomte si, že přestože se můžete 
ráno cítit celkem dobře, tak můžete mít 
klidně půl promile alkoholu v krvi. A pokud 
to 100x vyšlo a nic se nestalo, tak jednou to 
vyjít nemusí. Nevystavujete tak nebezpečí 
jen sebe, ale i ostatní účastníky provozu. 
Nebo si zkuste představit, že několik měsíců 
nemůžete sednout za volant. Jaké starosti 
a komplikace vám to může přinést (cesta do 
práce, vyzvedávání dětí ze školy a kroužků, 
nákupy, nebo můžete přijít o práci apod.). 
Každý si musíme nést následky svých roz-
hodnutí, tak na to myslete, raději dříve, 
než později.

Bc. Eva Hofmannová, 
Odbor dopravy a silničního hospodářství



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

Dne 18. ledna 2023 v divadlením sále uve-
de divadlo Ungelt komediální drama Hou-
sle. V hlavních rolích se představí Milan 
Hein, Jiří Langmajer a Pavel Liška. 

LEDEN 2023

KDJS SEDLČANY MĚSTSKÁ KNIHOVNA MĚSTSKÉ MUZEUM

VÝSTAVY MUZEUM
MUZEUM
MUZEUM
KNIHOVNA
KDJS

VÝSTAVA „SANCTUS BENEDICTUS”
do 6.1.2023 VÝSTAVA „PRO MĚ ZA MĚ”
od 12.1.2023 VÝSTAVA „VÁLKA NA UKRAJINĚ”
od 6.1.2023 do 1.2.2023 VÝSTAVA „FOTOFLEGMATICI SEDLČANY POČTRNÁCTÉ”
VÝSTAVA „ŽIVOTNÍ KONÍČEK”

DALŠÍ AKCE

PO 9.1. od 10 hod. POVÍDAČKY NAŠÍ KAČKY
ÚT 10.1. od 19 hod. PARTIČKA
ST 11.1. od 17 hod. HAJÁNEK
ST 11.1. od 19 hod. PŘEŽIJ COKOLIV A KDYKOLIV
ČT 12.1. od 18 hod. VÁLKA NA UKRAJINĚ
PÁ 13.1. od 15 hod. LISTUJEME S LITERÁRNÍ PRÁDELNOU
PÁ 13.1. od 19 hod. ELLING A KJELL
PÁ 13.1. od 20 hod. OBĚŤ
SO 14.1. od 20 hod. A DO KUCHYNĚ!
SO 14.1. od 20 hod. RETRO DANCE PARTY
NE 15.1. od 15 hod. PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE

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

...................................... ZÁBAVNÁ SHOW

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

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

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

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

................. DIVADELNÍ PÁTEK S NAŠLOSE

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

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

........................... TANEČNÍ DISCO PARTY

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

ST 4.1. od 17 hod. HAJÁNEK
PÁ 6.1. od 13 hod. PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
PÁ 6.1. od 15 hod. POHÁDKOVÁ BABIČKA
PÁ 6.1. od 17 hod. PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
PÁ 6.1. od 20 hod. HODNĚ ŠTĚSTÍ, PANE VELIKÝ
SO 7.1. od 20 hod.   A PAK PŘIŠLA LÁSKA...

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

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

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

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

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

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

PO 16.1. od 10 hod. OBTISKOVACÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
ÚT 17.1. od 19.30 hod. DVOJKONCERT
ST 18.1. od 17 hod. HAJÁNEK 
ST 18.1. od 19.30 hod. HOUSLE
ČT 19.1. od 20 hod. PSH NEKONEČNÝ PŘÍBĚH
PÁ 20.1. od 15 hod. HRAJEME LOUTKOVÉ DIVADLO
PÁ 20.1. od 19 hod.  HAVLOVY HRY (ELA, HELA A STOP, CHYBA)
PÁ 20.1. od 20 hod. ZAPOMENUTÁ ZEMĚ
SO 21.1. od 18 hod. ŽIVOTNÍ KONÍČEK 
SO 21.1. od 19 hod. MANŽELSKÉ ZEMĚTŘESENÍ
SO 21.1. od 20 hod. SRDCE DUBU
NE 22.1. od 15 hod. PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2

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

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

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

................................................... DIVADLO

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

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

................. DIVADELNÍ PÁTEK S NAŠLOSE

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

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

................................................... DIVADLO

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

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

ST 25.1. od 17 hod. HAJÁNEK 
ČT 26.1. od 13 hod. MLUVIT PŘED LIDMI
ČT 26.1. od 18 hod. ROK ŽIVOTA V KANADĚ
ČT 26.1. od 19.30 hod. JAN ŠŤASTNÝ - VEČER HUDBY A POEZIE
PÁ 27.1. od 15 hod. POHÁDKOVÁ BABIČKA
PÁ 27.1. od 19.30 hod. PLES TANEČNÍCH 
PÁ 27.1. od 20 hod. GRAND PRIX
SO 28.1. od 20 hod. BLÍZKO

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

.............................................. WORKSHOP 

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

................... HUDEBNĚ-POETICKÝ VEČER

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

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

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

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

ÚT 31.1. od 19.30 hod. MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK NA HORÁCH ................................................... DIVADLO



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

Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty:  
Městský úřad Sedlčany, Turistické informační centrum, náměstí TGM 34, Sedlčany, 
tel.: 318 821 158 nebo on-line na www.kdjs-sedlcany.cz
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Úterý 10. ledna od 19 hod.
ZÁBAVNÁ SHOW

Po delší době se vrací do Sedlčan oblíbená show

PARTIČKA
Vysoká škola improvizace v podání hlavních protagonistů, kte-
rými jsou Richard Genzer, Michal Suchánek, Michal Bohouš 
Novotný, Jakub Kohák a moderátor Luděk Staněk.
Partička míří z televizních obrazovek rovnou za Vámi!!! A bude 
to mnohem "přísnější", než si kluci mohou dovolit před tele-
vizními kamerami. Čekají Vás známé hry, jako např. detektor 
lži, čelovka, překlad pro neslyšící, abeceda, 3,2,1, nespokojený 
režisér, ale jako vrchol večera je samozřejmě geňova party:-) 
Geňa je ve formě a hádá ještě lépe než kdy předtím!!!!  Partič-
ka "na vzduchu" by bez pomoci publika prostě nebyla Partička! 
Kluci 100% improvizují, dopředu tak neví nikdo (včetně nich), 
co se odehraje v dalších vteřinách.
Vstupenky jsou výhradně v síti TICKETSTREAM – cena 599,- Kč.

Délka představení cca 90 minut bez přestávky.

Sobota 14. ledna od 20 hod.
TANEČNÍ DISCO PÁRTY

Do tanečního sálu KDJS Vás zveme na 

RETRO DANCE PÁRTY 
Šestihodinový disco ples těch největších hitů osmdesátých 
a devadesátých let s přesahem na léta sedmdesátá až po sou-
časnost. Zkrátka od Abby až po 
Dua Lipu. Přijďte klidně v džínech, 
ale nejlépe buďte retro! Nejlepší 
kostým bude odměněn!  Těšit se 
můžete na skvělý zvuk, světla, la-
sery, balónky, soutěže a mnoho 
dalšího. Doba je zlá, tak tancujme, 
dokud můžeme!

Vstupné: 250,- Kč sál,
220,- Kč foyer. V den konání 
jednotné vstupné 350,- Kč.

 Délka programu je cca 6 hodin.

Středa 11. ledna od 19 hod.
PŘEDNÁŠKA

Další akcí je přednáška. Přednáší Amar Ibrahim – instruktor 
kurzů přežití a majitel agentury Outdoor Survival.

PŘEŽIJ COKOLIV A KDYKOLIV
Na přednášku Vás zve těmito slovy:
Doba je zlá, ale s námi se připravíš na vše, co může přijít. Nau-
číme tě přežít v lese i městské džungli. Zvládneš hlavně zásady 
survivalu a v kterékoliv situaci se 
postaráš o sebe i svou rodinu. 
Outdoor Survival je firma specia-
lizovaná na kurzy přežití a života 
v přírodě, vzdělávací akce pro 
laickou i odbornou veřejnost 
a celkově na osvětu v těchto ob-
lastech.

Vstupné: 350,- Kč. 
Délka přednášky cca 90 minut 

bez přestávky.

Neděle 15. ledna od 15 hod.
DIVADLO PRO DĚTI A RODIČE

Pro zájemce o dětská divadelní představení je připravena 
klasická a výpravná pohádka

PRINCEZNA SE ZLATOU 
HVĚZDOU NA ČELE

Děj nás zavede do království krále Dobroslava, jehož jediná 
dcera princezna Lada právě slaví osmnácté narozeniny. Ty zkazí 
návštěva obhroublého krále Kazisvěta, který vládne v sousední 
zemi a nutí Ladu, aby se stala jeho ženou. Lada musí před zlým 
Kazisvětem z otcovského království uprchnout a hledat štěs-
tí daleko od domova. Při tom se jí zjeví zemřelá matka a dá jí 
radu, aby se přestrojila za chudé děvče v myším kožíšku. Když 
Lada v myším kožíšku doputuje do zámku sympatického prince 
Radovana, pracuje tam v zámecké kuchyni. Potají se vloudí na 
princův ples a prince okouzlí. Svou totožnost ale skrývá až do 
okamžiku, kdy Kazisvět na Radovana zaútočí a Radovan pocho-
pí, že neznámá princezna do níž se zamiloval na plese je jeho 
vlastní kuchtička a svatbě už nic nebrání.
Představení uvádí Diva-
delní společnost Julie Ju-
rištové Praha.

Vstupné: 120,- Kč. 
Délka představení 

cca 65 minut 
bez přestávky.

Změny programu vyhrazeny.
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Úterý 17. ledna od 19.30 hod.
KONCERT (SOUČÁST DÁRKOVÉHO BALÍČKU)

Jako první dárek z letošního Dárkového balíčku
rozbalíme zajímavý koncertní program

„DVOJKONCERT“ 
písničkářů Ivo Jahelky a Miroslava Palečka

Společný projekt písničkářů Miroslava Palečka a Ivo Jahelky 
„Dvojkoncert“ vstupuje do další sezony a v důsledku „zákazu 
zpěvu“ v období pandemie oba písničkáři výrazně doplnili svůj 
repertoár o celou řadu nových písní. Vystoupení sestává ze 
dvou samostatných částí. 
V první části se představí Miroslav PALEČEK, jehož písničkám již 
tradičně nechybí melodičnost, nevtíravost a nadhled. 
V druhé části pořadu pobaví Ivo JAHELKA, který je známý jako 
„zpívající právník“ svými zhudebněnými soudničkami, baladami 
ze života a perličkami přímo ze soudních síní a předsíní, při-
čemž i on zařadí celou řadu nových písničkových soudniček, 
které zcela jistě posluchače potěší, rozesmějí a nebudou chy-
bět ani drobná právní ponaučení, která se každému mohou 
v životě hodit.

Vstupné: 300,- Kč. 
Délka představení cca 110 minut + přestávka.

Středa 18. ledna od 19.30 hod.
DIVADLO

Divadlo UNGELT uvede v sedlčanském divadelním sále
komediální drama Dana McCormicka

HOUSLE
Doposud se oba bratři protloukali newyorskými ulicemi jen 
těžko. Všechno se ale může změnit. Zlodějíčkovské komediální 
drama o dvou bratřích a jejich rodinném příteli, kde naděje na 
lepší život odhalí pohnutou rodinnou minulost i sílu charakterů.
V režii Ladislava Smočka hrají Milan HEIN, Jiří LANGMAJER 
a Pavel LIŠKA.

Vstupné: 490,- Kč. 
Délka představení je cca 105 minut + přestávka.

Sobota 21. ledna od 19 hod.
DIVADLO

Na prkna sedlčanského divadla se vrací Divadelní spolek KRUH 
Dobříš a tentokrát přijíždí s komedií Táni Staffové

MANŽELSKÉ ZEMĚTŘESENÍ
Humorně bláznivá a zároveň léčebná komedie z koronavirové 
doby o partnerských vztazích, které lidi provázejí celý život. 
Jsou složité, protože je tvoří krásné lidské bytosti nepřipravené 
zvládat situace, jakými jsou například nuda, vášeň či touha. Je 
snadné spadnout do manželské krize … ale kudy z toho ven … 
bude druhá šance …

Vstupné: 150,- Kč.
Délka představení je cca 100 minut + přestávka.
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 PLÁNOVANÉ AKCE

NA ÚNOR 2023
PÁ 3.2. POSEDLÍ DAKAREM 2023     Zábavná show 

NE 5.2. O STATEČNÉM MIKEŠOVI   Pohádka pro děti a rodiče

ST 8.2. IVO ŠMOLDAS a ANTIKVARTET       Zábavná show 

ÚT 14.2. VZPOMÍNKA NA PETRA HAPKU    Koncert

ČT 23.2. ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA      Divadlo

 

DĚTSKÝ KARNEVAL (pořad pro děti), 
HRADIŠŤAN (koncert), 
HRDINOVÉ (divadlo), 
RODINNÝ KONCERT ZUŠ (koncert),
MIROSLAV DONUTIL (zábavný pořad), 
MALÉ VZPOMÍNKY NA VELKÉ ŽENY – MARIE FOR-
MÁČKOVÁ a JANA RYCHTEROVÁ (zábavný pořad),
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 od 10. ledna 2023 
ke zhlédnutí výstava obrazů a plastik 

„ŽIVOTNÍ KONÍČEK“  
A výstava má i své motto - Dát beztvaré hmotě tvar, který po-
vznese člověka nad starosti všedního dne.
Je jím autor – pan PETR KOTRŠAL – žije střídavě v Praze a ne-
dalekých Pořešicích, kde i tvoří. O sobě napsal následující text:
Od dětských let si pamatuji, že jsem se díval jak lidé pracují, ale 
já to vnímal jako tvorbu. Jezdil jsem na prázdniny do Dubí k ba-
bičce a dědovi a tam byl jíl. Co jsem se namodeloval vojáčků, 
lodí a přehrad. Ve škole založili výtvarný kroužek a vedl jej so-
chař. Kdo se přihlásil, dostal poukázku na pět kilo modelářské 
hlíny. Byl jsem mezi prvními přihlášenými a byl to silný zážitek 
– přinést si pytel hlíny domů. Od té doby se věnuji výtvarné 
činnosti. Za svůj život jsem vyzkoušel zpracování různých ma-
teriálů, kterým jsem se snažil dát do vínku své motto.

Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 21. ledna 2023 
od 18 hodin za přítomnosti autora a jeho přátel.

Úterý 31. ledna od 19.30 hod.
DIVADLO

Divadelní společnost FANNY AGENTURA
do Sedlčan přijíždí s komedií 

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK 
NA HORÁCH

Osudy čtyř protagonistů z původní komedie Manželský čtyř-
úhelník, která se dočkala přes 200 repríz, nedaly spát ani Fan-
ny agentuře, ani autorovi. Jakub Zindulka se tedy zamyslel nad 
tím, co z našeho běžného 
života se do prvního dílu 
nevešlo. Kdo má vyná-
šet smetí, proč se chlapi 
nikdy neptají na cestu 
a jak se správně vymačká-
vá zubní pasta? Nejen to 
budeme řešit na horské 
chatě před Vánocemi.

Vstupné: 350,- Kč. 
Délka představení

je cca 90 minut 
+ přestávka.

Čtvrtek 26. ledna od 19.30 hod.
HUDEBNĚ-POETICKÝ VEČER

Jako třetí pořad předplatitelského cyklu slova, hudby a poezie 
uvádíme téměř klasický model tohoto večera

JAN ŠŤASTNÝ
 – VEČER HUDBY A POEZIE

Hlavním protagonistou večera je oblíbený herec JAN ŠŤAST-
NÝ, který bude recitovat verše českých i zahraničních básníků 
a o doprovodnou hudební složku se postará hudební duo slože-
né z houslistky Jitky Jiříč-
kové a klavíristy Vítězslava 
Podrazila.
Pořad je určen zejména 
příznivcům klasické poezie 
a hudby.

Vstupné: 280,- Kč. 
Délka představení 

cca 70 minut + přestávka.
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Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741 
Vedoucí kina: Marcel Čekal (kino@sedlcany.cz) 
Kancelář kina je otevřena v pracovní dny od 8 - 14 hodin 
Pokladna kina je otevřena v den promítání hodinu před začátkem představení.

KINO
SEDLČANY

pátek 6. ledna ve 20 hod. 

HODNĚ ŠTĚSTÍ, PANE VELIKÝ
film UK – komedie (2022), rež. S. Hyde, 97 min.

Nancy (Emma Thompson) za celý svůj život spala jen s vlastním 
mužem, který navíc v posteli nestál za nic. Když zůstane sama, 
uvědomí si, že vlastně vůbec netuší, co je dobrý sex. Namísto čte-
ní ženských časopisů a studování odborné literatury se rozhodne 
pro podstatně rychlejší a jednodušší formu vzdělávání v tomto 
oboru...                                    Vstupné 100 Kč. Do 15 let nepřístupné. 

sobota 7. ledna ve 20 hod.

A PAK PŘIŠLA LÁSKA...
film Česko – komedie, drama (2022), 87 min.

Psycholožka Kristýna (P. Tomicová) zoufale hledá lásku a štěs-
tí. Rozhodne se proto odjet se svou dospělou dcerou Sárou 
(S. Venclovská) na ozdravný víkend za kartářkou Zdenou (T. Hofová). 
Skrze pochybné rodové léčení a výklady karet zjistí víc nejen 
o svém problematickém vztahu k okolí, ale i ke své dceři a sobě. 
Přijde na konci uzdravování konečně i láska? 

Vstupné 100 Kč. Do 12 let nevhodné.

Irina  žije se svým synem v malém městě v Česku. Jednoho dne 
chlapce brutálně napadnou a zmlátí. Celé město se pak solidárně 
a s účastí postaví na Irininu stranu a jednohlasně a hlasitě odsou-
dí romské pachatele, kteří jsou údajně za útok zodpovědní. Po 
stupňující se nenávisti vůči Romům se pak Irinin syn v nemocnici 
rozhodne říct mámě, co se ten večer opravdu stalo. 

Vstupné 120 Kč. Do 15 let nevhodné.

pátek 13. ledna ve 20 hod.

OBĚŤ
film Slovensko, Česko, Německo – drama (2022), rež. M. Blaško, 
91 min.

Cathy je 40 a letos si snad konečně splní svůj sen a otevře vlastní 
restauraci. Jenže jak se říká: ,,Člověk míní, život mění,“ a její sen 
se ze dne na den zhroutí jak domeček z karet. Nezbude jí než 
přijmout práci v jídelně pro nezletilé migranty... 

Vstupné 100 Kč. Přístupné.

sobota 14. ledna ve 20 hod.

A DO KUCHYNĚ!
film Francie – drama (2022), rež. Louis-Julien Petit, 95 min. 

Koncem 19. století přichází na Island dánský kněz, aby v odlehlé 
části ostrovního státu postavil kostel a fotografoval lidi. Čím více 
času stráví v zemi s drsným počasím a v uzavřené komunitě, tím 
více se jeho původní poslání stává morálně a nábožensky nároč-
ným.                                          Vstupné 120 Kč. Do 15 let nepřístupné.

pátek 20. ledna ve 20 hod.

ZAPOMENUTÁ ZEMĚ
film Dánsko, Švédsko, Island – historický (2022), rež. H. Pálmason, 
138 min.

sobota 21. ledna ve 20 hod.

SRDCE DUBU
film Francie – dokument (2022), rež. L. Charbonier, M. Seydoux, 80 min.

Kdesi na Zemi stojí starý dub. Již přes dvě stě let chrání  mohutnou 
korunou své nájemníky jako dobrý král své království. Dokument 
Srdce dubu přináší dechberoucí dobrodružství obyvatel jednoho 
stromu. Podívaná, která vás vtáhne do světa dobrodružných pří-
běhů a zvláštních zážitků.                          Vstupné 100 Kč. Přístupné.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 19. ledna ve 20 hod.

PSH NEKONEČNÝ PŘÍBĚH
film Česko – dokument (2022), rež. Š. Vodrážka, 70 min.

Legenda českého rapu Peneři strýčka Homeboye v osobním 
celovečerním dokumentu, který získal Diváckou cenu na MFF 
Karlovy Vary 2022. Nejznámější čeští rappeři se v překvapivě 
otevřeném a velmi osobním dokumentu se spoustou dosud 
nepublikovaných záběrů a soukromých archivů nebojí jít na 
dřeň a být stejně upřímní jako jejich hudba. Zdá se, že příběh 
PSH jen tak neskončí.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 22. ledna v 15 hod.

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2
film Česko – fantasy, pohádka (2022), rež. P. Kubík, 130 min.

Mladá alchymistka Amélie (Eliška Křenková) získává zakázanou 
kouzelnou moc: dokáže částečně ovlivňovat tok času. Zneuží-
vání nových schopností ji však rozštěpí v čase a Amélie ze sou-
časnosti se tak setkává s Amélií z minulosti, která ji od té chvíle 
provází na každém kroku. Dále hrají N. Germani, M. Lambo-
ra,V. Kotek a další.                                                  Vstupné 110 Kč.

pátek 27. ledna ve 20 hod.

GRAND PRIX
film Česko, Slovensko – komedie (2022), rež. J. Prušinovský, 107 min.

Nová filmová komedie vypráví příběh dvou bratranců Romana 
(K. Hádek) a Emila (R. Ferro), jejichž snem je dostat se na závody 
Formule 1. Jednoho dne Emil v televizní soutěži vyhraje vstupen-
ky na Velkou cenu Španělska v Barceloně, netuší ani jeden z nich, 
že jejich výlet za snem se brzy změní na divokou jízdu napříč Evro-
pou.                                           Vstupné 120 Kč. Do 12 let nevhodné.

sobota 28. ledna ve 20 hod.

BLÍZKO
film Belgie, Nizozemí, Francie – drama (2022), rež. L. Rémi, 105 min.

Leo a Remi jsou si blízcí. Prožívají spolu chlapecká dobrodruž-
ství. Dostávají se ale do věku, kdy věcem začínáme dávat jména. 
Co mezi nimi vlastně je? Hluboké přátelství, nebo láska? Po prázd-
ninách přicházejí školní dny a s nimi i všetečné otázky spolužáků. 
                                                                      Vstupné 110 Kč. Přístupné.



 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program leden 2023

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

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

VÝSTAVA

FOTOFLEGMATICI SEDLČANY 
POČTRNÁCTÉ

 – výstava fotografií členek a členů klubu, který působí při 
Městské knihovně Sedlčany.

Slavnostní vernisáž se uskuteční v sobotu 7. 1. 2023 
v 16.00 hod.
Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny 
od 6. 1. 2023 do 1. 2. 2023.
Fotoklub FotoFlegmatici Sedlčany vznikl v létě 2008.
Tvoří ho parta nadšenců fotografie různých věkových kategorií.
Funguje pod záštitou Městské knihovny v Sedlčanech, kde se 
každý měsíc jeho členové scházejí.
A každý rok pravidelně v knihovně vystavují.
Název fotoklubu je spojený s vtipnou historkou týkající se jed-
noho nejmenovaného člena, kterou si pamatují jen zakladate-
lé, ale traduje se celá léta pro pobavení ostatních členů.
A vlastně je krásně vystihuje. Celé fungování je takové mírně 
flegmatické, založené ale na velkém přátelství a specifickém 
humoru, což dokazují každoročně na lednové vernisáži, na kte-
rou jste všichni srdečně zváni.

Zuzana Havlová

od 6. 1. do 1.2.2023

WORKSHOP

MLUVIT PŘED LIDMI
– workshop komunikačních dovedností s Lubošem Pavlem.
Promluvit před lidmi je pro mnoho lidí náročný úkol. Je třeba 
umět zvládnout trému, vyzařovat sebejistotu, srozumitelně 
a dostatečně nahlas říct vše potřebné, odlehčit to nějakým 
zajímavým přirovnáním nebo historkou, udržet celou dobu 
pozornost posluchačů a zvládnout nejednu nečekanou situaci, 
umět zaimprovizovat, navázat kontakt se svým publikem a tře-
ba ho i motivovat k nějaké akci. 
Tento workshop je vhodný pro všechny, kdo potřebují zdoko-
nalit své komunikační a prezentační dovednosti. Zkušenosti se 
vám hodí na pracovní pohovor, obchodní jednání, pro pracovní 
porady, lektorskou činnost, pořádání akcí všeho druhu a mno-
ho dalších situací. Před lidmi se prezentujeme neustále, ať už 
je to debata s přáteli nebo přípitek na svatbě.
Cílem workshopu je, abyste se dokázali cítit dobře před svými 
posluchači, uměli je zaujmout, udrželi jejich pozornost a zane-
chali celkový dobrý dojem z vašeho vystoupení.
Workshop obsahuje témata:
Využití vnitřního dialogu, propojování tělového výrazu a řeči, 
hlasová průprava, zapojování emocí, rozvíjení spontaneity, 
přirozenosti a kreativity, zvládnutí trémy. Je čas na opravdový 
trénink. 
Lektor: MgA. Luboš Pavel
Cena 200,- Kč. Počet účastníků omezen!!! 
Přihlašujte se v knihovně u Blanky Tauberové nebo na 
e-mailu tauberova@knihovna-se.cz.

Čtvrtek 26. ledna 2023 od 13 do 17 hod.

DIVADELNÍ PÁTEK S NAŠLOSE

ELLING A KJELL
Komediální příběh o dvou přátelích, jež spolu sdíleli pokoj 
v ústavu pro duševně choré, a kteří stojí před velkou výzvou 
začít společný život mimo stěny léčebny. Každodenní realita je 
pro oba komplikovaná, přináší řadu velmi humorných situací, 
avšak s odlehčeným tónem. Dobře rozumí osamocenosti hrdi-
nů, jejich strachu z lidí i touze po lásce a přátelství...
Hrají: Pavel Vopat, Jan Zdeněk, Klára Bruncková, Lída Hegero-
vá, Jana Roškotová
Režie a hudební doprovod: Martin Pešek

Pátek 13. ledna 2023 v 19 hod.

DIVADELNÍ PÁTEK S NAŠLOSE

Ela, Hela a stop
Jednoaktovka Ivana Vyskočila a Václava Havla z roku 1961 
byla donedávna považována za ztracenou. Našla se až po roce 
2011. Vtipné dialogy dvou starších žen, které se snaží stopo-
vat, avšak nepochopily jak na to, nás zanesou do doby totalit-
ních frází. 
Hrají: Petra Belková, Renata Pejchlová, Patrik Chmel
Režie: Jaroslava Trojanová
Chyba
Studenti nejstaršího oddělení LDO ZUŠ Sedlčany si zahrají vě-
zeňskou variaci na téma rasismu a nesnášenlivosti, kde zámin-
kou se může stát kdykoliv cokoliv. Havel napsal jednoaktovku 
poté, co ho v roce 1983 propustili po pěti letech z vězení. 
Hrají: Matylda Bednářová, Julie Křivská, Amálie Kořínková, Ne-
lly Magdy, Valentýna Kakosová, Magdalena Špalová, Matyáš 
Faktor, Martin Krejča, Antonín Matoušek, Filip Špale, Vojtěch 
Žemlička
Režie: Jaroslava Trojanová 

Pátek 20. ledna 2023 v 19 hod.

HAVLOVY HRY



KVÍZOVÁNÍ
KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY 

PRO DOSPĚLÉ
Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit vě-
domostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc je naplánované 
jedno téma z oblasti literární nebo jazykové. Na konci měsíce 
losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří získávají 
malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce rády zod-
povíme v knihovně. 
Téma měsíce ledna: Která varianta slova je správně?

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: 29. 1. 2023 
v 18 hod.
Klub pro seniory (Mnémé): 4. 1. a 18. 1. 2023 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): 7. 1. a 21. 1. 2023 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.

 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program leden 2023

PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

Hajánek
Středa 4. 1. 2023 v 17 hod.
Středa 11. 1. 2023 v 17 hod.
Středa 18. 1. 2023 v 17 hod.
Středa 25. 1. 2023 v 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém se začteme do knih Václava 
Čtvrtka.

Pohádková babička
Pátek 6. 1. 2023 v 15 hod.
Pohádková babička nám přečte příběh Klárky a sněhové víly 
Belly z knihy Daniely Krolupperové Zimní tulipán. 
Čtením se správně naladíme na sněhovou notu a rozvineme 
ji v následující výtvarné dílně nazvané Zimní radovánky.  

Pátek 27. 1. 2023 v 15 hod.
Pohádková babička přečte pohádky z knihy Zbyňka Malinské-
ho Ptáčkoviny. 
Přečtené pohádky zúročíme v Ptačí výtvarné dílně.

Páteční odpoledne
Pátek 13. 1. 2023 v 15 hod.
Listujeme s Literární prádelnou
Vystoupení dětí z klubu Literární prádelna. Mladší děti před-
staví Africké pohádky a starší děti zalistují knihou Já člověk od 
Olgy Stehlíkové a Bláznivou školou od Lukáše Pavláska. 
Po vystoupení se odreagujeme při Uhelné výtvarné dílně.

Pátek 20. 1. 2023 v 15 hod.
Hrajeme loutkové divadlo
Pohádek a loutek není nikdy dost. 
Po divadle prožijeme Pohádkovou výtvarnou dílnu.

Píšu, píšeš, píšeme
Pátek 6. 1. 2023 ve 13 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žá-
kem 1. stupně základní školy? Chceš se podělit o své zkuše-
nosti a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď! 

Pátek 6. 1. 2023 v 17 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žá-
kem 2. stupně základní školy nebo studentem gymnázia, 
střední školy nebo učiliště? Chceš se podělit o své zkušenosti 
a vyzkoušet „improvizované“ psaní? Neváhej a přijď!

KLÍČÍME (0-3 roky) – Dopolední programy pro rodiny s dětmi
Pondělí 9. 1. 2023 v 10 hod.
Povídačky naší Kačky
Interaktivní program pro rodiny s menšími dětmi plný říkadel, 
pohybu a tance. 

Pondělí 16. 1. 2023 v 10 hod.
Obtiskovací výtvarná dílna
Výtvarná dílna pro nejmenší. Společně si obtiskneme různé 
materiály a obrázky dokreslíme. 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU

Zápis do letního semestru bude probíhat v knihovně od 
2. 1. 2023 do 14. 1. 2023. Přihlásit se může každý senior 
bez ohledu na to, zda už některý semestr navštěvoval. Stačí, 
že jej zaujme téma. První přednáška se uskuteční v pondělí 
6. 2. 2023 v 10 hod.
Téma semestru:
Buddhistické umění Indie.
Kurz provede posluchače dějinami výtvarné kultury buddhis-
mu, který právě v Indii vznikl a v prvních staletích své existence 
vzkvétal. Přednášky kurzu se zaměří na podrobnou prezentaci 
všech zásadních památek, sochařskou a vzácně i malířskou vý-
zdobu. Zájemci se seznámí s hlavními stavebními typy budd-
histické sakrální architektury a důležitými sochařskými styly 
na ukázkách z památkových lokalit i na početných exponátech 
indických a světových muzeí. To vše v dějinném kontextu.
Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Výukový garant: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.



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 leden 2023

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

SANCTUS BENEDICTUS
Výstava fotografií středověké architektury a keramického 

betlému.
Výstava fotografií je ve sklepním prostoru umístěna trvale, 

výstava betlému od Veroniky Hejhalové 
do pátku 6. ledna 2023.

Vstupné dobrovolné.

PŘIPRAVUJEME
Cestopisná přednáška - Václav Cihelka: Island, země ohně 
a ledu, čtvrtek 16. února od 18 hodin.
Výstavu obrazů Barbory Chlastákové, zahájení v pátek 
3. března

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 bás-
ně na míru záběrům, které uvízly v hledáčku jejího fotoaparátu.
Lenka Feldsteinová
Profesí, srdcem a duší pedagož-
ka, keramička a výtvarnice. Často 
s hlavou v oblacích s nutkáním ob-
razy ve své hlavě uchopit, zachytit 
a v okamžiku nejsilnější emoce 
zhmotnit.
Výstavu můžete navštívit do pátku 
6. ledna 2023.
Poslední den výstavy v pátek 
6. ledna se uskuteční DERNISÁŽ 
spojená s autorským čtením Len-
ky 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.

VÝSTAVA VE SKLEPENÍ

čtvrtek 12. ledna od 18 hod.
VÝSTAVA

Městské muzeum Sedlčany a reportéři serveru Voxpot vás 
zvou na výstavu fotografií

VÁLKA NA UKRAJINĚ
Výstava prezentuje práci reporté-
rů serveru Voxpot Majdy Slámové 
a Vojtěcha Boháče, kteří sledovali si-
tuaci přímo na místě ještě před zahá-
jením invaze. Začátek války je zastihl 
na hranici s Běloruskem, později se 
přesunuli do Kyjeva, kde mapova-
li dění první dva týdny. Znovu se na 
Ukrajinu vrátili ve chvíli, kdy se ruská 
vojska stáhla od Kyjeva.
Výstavu můžete navštívit do pátku 
24. února 2023.                        Vstupné dobrovolné.

Otevřeno:
leden a únor
Út, Čt, Pá: 9-12

St: 9-12 a 13-16

www.muzeum-sedlcany.cz

Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 12. ledna v 18 hodin.

1122..  11..  ––2244..  22..

čtvrtek 26. ledna od 18 hod.
PŘEDNÁŠKA

Zveme vás na cestopisnou přednášku
 Antonína Pešty a Jana Krejčího:

ROK ŽIVOTA V KANADĚ
Beseda spojená s promítáním fotografií a vyprávěním o tom, 
jak jsme si užili roční dobrodružství v Britské Kolumbii – kanad-
ské provincii na západním pobřeží, o které se tvrdí, že ukrývá 
devadesát procent toho nejkrásnějšího z celé Kanady.
Přednáška se koná
ve čtvrtek
26. ledna od 18 hod. 

Vstupné 50,- Kč.
Délka cca 90 min.



Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové

HISTORIE

VÝZNAMNÉ BUDOVY: NOVÁ RADNICE

Do lidové umělecké tvořivosti pronikala organizovanost, zejmé-
na do rozvoje soutěží. Tak zvaná LUT měla své přehlídky, z nichž 
jednu 10. 12. uspořádal KNV v Sedlčanech. Vystupoval na ní Sukův 
komorní orchestr z Benešova, pěvecký soubor ČSM z Buštěhradu 
a taneční soubor pivovarů u Benešova. Organizovanost a profe-
sionalizace proniká i do pořadatelské činnosti v profesionálním 
umění. 

V období od roku 1950 do roku 1960, než došlo k územní re-
organizaci a zrušení sídla okresu Sedlčany, v různých směrech 
ovlivňovaly kulturní a společenský život města okresní výbory 
jednotlivých organizací, ať již samotný ONV, OV KSČ nebo ČSM, 
Svazarm, ČSPO, Jednota a Okresní výbor NF, který býval pořada-
telem většiny politických akcí. I když se povětšině vždy jednalo 
o celookresní oslavy nebo události, sedlčanské obyvatelstvo bylo 
hlavním kádrem návštěvníků. Málokdy se podařilo přimět ves-
nické obyvatelstvo, aby se ve městě zdrželo přes poledne a bylo 
přítomno odpolednímu programu. Rok co rok byly oslavami toho-
to charakteru První máj, Oslavy Dne vítězství 9. května, festivaly 
a okresní slavnosti mládeže, oslavy Mezinárodního dne, VŘSR 
a podobně. Pro ilustraci jejich obsahu zaznamenejme některé 
oslavy z tohoto období:

První větší veřejné vystoupení uspořádala nově utvořená bran-
ná organizace Svazarm ke Dni vítězství 9. 5. 1953. Bylo to bran-
né odpoledne na sokolském stadionu s vystoupením vojenského 
kulturního souboru, s tělovýchovným programem a s ukázkami 
výcviku služebních psů z okresu Praha-jih. Překážkovou jízdu mo-
tocyklů zde připravil automotoklub Sedlčany, vystupovala rovněž 
vojenská dechová hudba z Příbrami, večer pak hrála na zábavě 
u Karla IV. Tradičním průvodním jevem těchto velkých akcí v příro-
dě bylo nedostatečně zajištěné rozhlasové zařízení na sokolském 
hřišti – jen výjimečně probíhal projev nebo program bez poruch, 
většinou však se museli diváci shromáždit těsně u podia, aby vů-
bec něco slyšeli.

Na konci roku 2023 uplyne 120 let od otevření tzv. nové radnice. 
Sluší se proto připomenout historii objektu – a nabízí se z tohoto 
námětu vyjít při volbě tématu pro tento rok. V každém čísle se 
proto nyní můžete těšit na článek věnovaný některé významné či 
zajímavé budově v Sedlčanech.

Když se Sedlčany na sklonku 19. století opět staly kulturním 
a politickým střediskem regionu 
středního Povltaví, prostory staré 
radnice přestaly vyhovovat potře-
bám města. Proto se městská rada 
na svém zasedání v srpnu 1897 roz-
hodla postavit novou, důstojnou 
radnici. Ale teprve na počátku roku 
1902 se starosta Vilém Holoubek 
a člen městské rady a také před-
seda občanské záložny Vilém Cho-
dounský dohodli, že novou radnici 
postaví společným nákladem měs-
ta a záložny a ta že bude sloužit po-
třebám obou stran.

Z dvou desítek návrhů byl vybrán 
projekt pražského architekta Jana 

Sídlo okresního úřadu bylo postaveno na počátku 30. let. Od 60. 
let slouží budova jako nemocnice.

Heindla. Stavba byla zadána místním stavitelům Františku Poust-
kovi a Josefu Domkovi.

Dne 8. prosince 1903 se za veliké účasti hostů i občanů města 
uskutečnilo slavnostní otevření nové radniční budovy. Program 
začal v kostele sv. Martina, po bohoslužbách byl předán klíč od 
novostavby a odpoledne se v hotelu U Českého lva konal banket.

Radnice se skládá ze dvou částí propojených schodištěm 
a chodbami. Vpředu nahoře a po stranách jsou vysoké štíty zakon-
čené obloučky se štukovou výzdobou, střed stavby je korunován 
věží. Fasáda je bohatě zdobena v novorenesančním stylu, najde-
me též secesní prvky. Její nejvýraznější architektonickou částí je 
silně vysazená lunetová římsa s malbou a sgrafitem, jejichž auto-
rem byl Luděk Novák z Prahy. V roce 1937 malíř Antonín Häusler 
opravil a doplnil výzdobu na lunetové římse. Dosud poslední re-
novaci uskutečnil roku 1987 akademický malíř Bohumil Matějíček. 

Nejen na fasádě, ale také v interiéru se objevují secesní moti-
vy. Patří k nim dřevěné obložení vstupu do hlavních místností, za-
končené zdobenou štukovou římsou. Dále také okna na schodišti 
a chodbách s vyškrábanými lipovými ratolestmi a ve druhém pod-
laží s portréty významných osobností českého národního života 
– Františka Palackého a Františka Ladislava Riegera. 

Vstup do budovy umožňuje pohodlný průjezd s dubovou špa-
líkovou dlažbou. V přízemí byly původně umístěny kanceláře sta-
rosty a tajemníka města, strážnice a v zadním traktu byty. První 
poschodí bylo vyhrazeno městské spořitelně.

V současné době slouží celá budova potřebám městského 
úřadu.                                                                                                  Pavel Žak

Konkurzu se zúčastnilo celkem 21 architektonických projektů, 
mezi nimi zvítězila novorenesanční podoba radnice. U příležitosti 
100. výročí otevření radnice byla vydána brožura, která historii 
budovy podrobně zachycuje, z ní také vychází tento text.



HVĚZDÁRNA / RŮZNÉ

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH

Na lednové večerní obloze bude nápadná velmi jasná hvězda 
nízko nad jihovýchodním obzorem. Tato hvězda, Sirius, sice patří 
mezi nejjasnější objekty severní polokoule, ale její poloha přibliž-
ně 15°pod světovým rovníkem ji řadí mezi hvězdy jižní polokoule. 
Při své nízké vzdálenosti od horizontu bude nápadná barevným 
mihotáním jejího jinak bílého světla. To má své příčiny v lomu svět-
la bodového zdroje hvězdy na rychle se měnící hustotě silné vrstvy 
vzduchu, kterým musí světlo procházet. V podstatě to je efekt op-
tického hranolu rozkládající bílé světlo na barevné složky. Takovýto 
jev pozorujeme prostým okem jen u těch nejjasnějších hvězd, kdy 
oko již vnímá barvy při dostatečné intenzitě světla.

Samotný Sirius předchází východ souhvězdí Orionu s jasným na-
červenalým Betelgeuzem a bílým Rieglem a ještě dříve souhvězdí 
Býka s Aldebaranem. Nad těmito souhvězdími září vysoko nad ob-
zorem taky velmi jasná hvězda Capella ve Vozkovi.

Vysoko nad jihozápadním obzorem bude ještě dob-
ře pozorovatelná Mlhovina v Andromedě M31 doprová-
zená v sousedním Trojúhelníku menší galaxií M33, kterou 
si můžeme prohlédnout na vloženém snímku F. Davídka. Kromě 
minule zmíněné dvojice otevřených hvězdokup „chí“ a „h“ v Per-
seu můžeme v tomto souhvězdí vyhledat M34 a větším daleko-

hledem hvězdárny také planetární mlhovinu M76 (Malá činka).
Všechny zmíněné objekty bude možné současně s přímým po-

zorováním dalekohledem 200/3000mm zachytit CCD kamerou 
G2-8300 v ohnisku zrcadlového dalekohledu 254/1013mm a pro-
mítnout dataprojektorem. 

POZOROVACÍ PROGRAM PRO VEŘEJNOST
Hvězdárna otevřena každý pátek a sobotu od 18 hod. do 

21 hod., při větší oblačnosti nebo zcela zatažené obloze je hvězdár-
na uzavřena. V případně nejasných podmínek, volat 777 285 444.

Měsíc – Na večerní obloze v pátek nebo sobotu 6. a 7. ledna 
v úplňku, 27. a 28. ledna v první čtvrti.

Planety – Na večerní lednové obloze Merkur a Venuše nízko nad 
jihozápadním obzorem, Mars po celou noc, Jupiter v první polovině 
noci, Saturn nízko nad jihozápadním obzorem, Uran po většinu noci 
a Neptun nad jihozápadním obzorem. 

Ostatní objekty – Galaxie, kulové hvězdokupy, mlhoviny otevře-
né hvězdokupy a další.

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

                                                  František Lomoz

1713 - postavení barokního morového sloupu na náměstí – 310 let
1883 - založena Okresní hospodářská záložna v Sedlčanech – 140 let
1903 - otevření nově postavené městské radnice – 120 let
1918 - vyhlášení Československé republiky – 105 let
1923 - založení časopisu Ohníčky mládí – 100 let
1933 - Drbákov přírodní rezervací – 90 let
1933 - založen oddíl hokeje v Sedlčanech – 90 let
1943 - vystěhování města Sedlčan a Sedlčanska za 2. sv. války – 80 let
1953 - založení tradice konání závodů na Sedlčanské kotlině – 70 let
1963 - otevření nemocnice v Sedlčanech – 60 let
1963 - otevřena nová školní budova v ulici Primáře Kareše (přístavba 1. ZŠ) – 60 let
1968 - instalován památník Za mír a svobodu - Břetislav Benda – 55 let
1973 - založen šachový oddíl při TJ Start Sedlčany – 50 let
1978 - instalováno sousoší Lidé bez domova – 45 let
1983 - dokončena výstavba přehrady na Sedleckém potoce – 40 let
1993 - vznik partnerství s městem Taverny ve Francii – 30 let
1993 - otevření 2. základní školy Propojení v ulici Příkré – 30 let

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2023

KAREL LADISLAV KUKLA
(* 29. ledna 1863  - † 29. října 1930) 

Před 160 lety 
se v Sedlča-
nech v domě 
č. p. 162, který 
stával v Tyršo-
vě ulici naproti 
budově muzea, 
narodil Karel 
Ladislav Kukla, 
novinář, spisovatel, dramatik a překladatel. 

Karel Ladislav Kukla ve svých knihách, 
jako např. Podzemní Praha, Ze všech koutů 
Prahy, Batalión, Konec Bahna Prahy, Lore-
tánské zvonky nebo Děti křtěné Vltavou, 
živě popisoval život pražské spodiny na 
počátku 20. století. Vykreslil v nich příbě-
hy vyděděnců, tuláků, prostitutek a dalších 
svérázných postav, které k tehdejší Praze 
neodmyslitelně patřily. Napsal rovněž celou 
řadu her, které byly s oblibou uváděny v di-
vadlech po celé republice, dvě jeho drama-
ta i v Národním divadle v Praze. Podle jeho 
předlohy natočil režisér Miroslav Krňanský 
filmy Bahno Prahy a Loretánské zvonky. 

V roce 2013 byla na budově Městského 
muzea Sedlčany odhalena pamětní deska 
připomínající tohoto významného sedlčan-
ského rodáka.

VÝROČÍ OSOBNOSTÍ

PF 2023



neděle 1.1.2023
NOVOROČNÍ POCHOD
sobota 7.1.2023
POCHOD TŘÍKRÁLOVÝ

POCHODY 
LEDEN

TURISTICKÝ ODDÍL
SEDLČANY

VOLBA PREZIDENTA

V souladu s rozhodnutím předsedy Se-
nátu Parlamentu České republiky ze dne 
27. června 2022, publikovaným ve Sbírce 
zákonů pod č. 207/2022 Sb., o vyhlášení 
volby prezidenta České republiky, a v sou-
ladu s ust. § 34 zákona č. 275/2012 Sb., 
o volbě prezidenta republiky a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších přepi-
sů, oznamuji:
1. VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLI-
KY SE USKUTEČNÍ:
• v pátek dne 13. ledna 2023 od 
14:00 hodin do 22:00 hodin; 
 a 
• v sobotu dne 14. ledna 2023 od 
08:00 hodin do 14:00 hodin.
případné druhé kolo volby prezidenta Čes-
ké republiky se uskuteční:
• v pátek dne 27. ledna 2023 od 
14:00 hodin do 22:00 hodin; 
a 
• v sobotu dne 28. ledna 2023 od 
08:00 hodin do 14:00 hodin.
2. MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB:
• Ve volebním okrsku č. 1 je volební míst-
nost v administrativní budově Městského 
úřadu Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka 
č. p. 32, Sedlčany, pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášení k trvalému pobytu: 
ul. Církvičská, 28. října, Zahradní, Švermo-
va, Havlíčkova, Kapitána Jaroše, Šafaříkova, 
náměstí T. G. Masaryka, Novoměstské ná-
městí, Kňovická;
• Ve volebním okrsku č. 2 je volební míst-
nost v budově Městského muzea Sedlčany, 
Tyršova č. p. 136, pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
ul. Za Nemocnicí, Sukovo náměstí, No-
voměstská, Příční, Žižkova, Jateční, Lidic-
ká, Husova, Kodicillova, Nademlýnská, 
U Roudného, Hasičská, Ořechová, Jasanová;
• Ve volebním okrsku č. 3 je volební míst-
nost v budově Kulturního domu Josefa 
Suka, Sedlčany, „Klubovna č. 29“, Havlíč-
kova č. p. 514, pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Na 
Stínadlech, Na Severním sídlišti, Pod Hřbi-
tovem, U Kulturního domu, U Školky, U Há-
ječku, Profesora Plavce pouze č. p. 1273, 
Amerických letců, Balabánova, Manželů 
Rebcových, Pešatova, graficky vymezená 
část ulice Příčovská;
• Ve volebním okrsku č. 4 je volební míst-
nost v budově Kulturního domu Josefa 
Suka, Sedlčany, „Červený salonek”, Havlíč-
kova č. p. 514, pro voliče podle místa, kde 

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA
ČESKÉ REPUBLIKY

jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Na 
Potůčku, Na Severním sídlišti I., II., III., Pro-
fesora Plavce, graficky vymezená část ulice 
Příčovská;
• Ve volebním okrsku č. 5 je volební míst-
nost v budově Domova Sedlčany (bývalý 
Domov pro seniory), U Kulturního domu 
č. p. 746, pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu: pro voliče 
z Domova Sedlčany;
• Ve volebním okrsku č. 6 je volební 
místnost v budově Domova mládeže při 
Středním odborném učilišti Sedlčany, 
Petra Bezruče č. p. 1305, pro voliče pod-
le místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu: ul. Petra Bezruče, Pod Pilami, 
Pod Cihelným vrchem, Dělnická, Olbrach-
tova, Seifertova, Podélná, Příkrá, Víta Ne-
jedlého, Sokolovská, Západní, Jižní Svah, Ke 
Hvězdárně;
• Ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost 
v budově 1. základní školy Sedlčany, Primáře 
Kareše č. p. 68, pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Sedlec-
ká, K Cihelně, Děkana Bučila, Baxova, Pod Po-
toky, Růžová, Karla Hynka Máchy, Sadová, Pri-
máře Kareše, Tyršova, část Nádražní (č. p. 84, 
č. p. 85, č. p. 86, č. p. 91, č. p. 92, č. p. 94, 
č. p. 95, č. p. 98, č. p. 106, č. p. 108, č. p. 
110, č. p. 113 a č. p. 295), Komenského ná-
městí, Podsadová, Luční, Obchodní, Votická, 
Příbramská;
• Ve volebním okrsku č. 8 je volební míst-
nost v administrativní budově Městského 
úřadu Sedlčany, Nádražní č. p. 336, pro 
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu: ul. Nad Přehradou, Pod 
Strojírnami, Etropolská, Konečná, Na Vy-
hlídce, Na Skalách, Na Červeném Hrádku, 
Průběžná, Potoční, Lhotecká, Strojírenská, 
Vítěžská, Zberazská, Vítěž, část Nádražní 
(č. p. 101, č. p. 377, č. p. 902, č. p. 903, č. p. 
904, č. p. 906, č. p. 908, č. p. 912, č. p. 914, 
č. p. 915, č. p. 917, č. p. 918, č. p. 919, č. p. 
920, č. p. 921, č. p. 924, č. p. 925, č. p. 929), 
Na Morávce, Pod Lesíkem, Hermovo pole;
• Ve volebním okrsku č. 9 je voleb-
ní místnost v budově pohostinství (RD 
s pohostinstvím) v Solopyskách č. p. 28, 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu: Sedlčany, místní část 
(osada) Solopysky;
• Ve volebním okrsku č. 10 je voleb-
ní místnost v budově hasičské zbrojnice 
Třebnice č. p. 59 pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 

Sedlčany, místní část (osada) Třebnice 
a Štileček;
• Ve volebním okrsku č. 11 je volební 
místnost v budově MěÚ Sedlčany v Libíni 
č. p. 6, pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu: Sedlčany, míst-
ní část (osada) Libíň, Doubravice, Ústupe-
nice;
• Ve volebním okrsku č. 12 je voleb-
ní místnost v budově MěÚ Sedlčany 
v Sestrouni č. p. 10, pro voliče, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu: Sedlčany, míst-
ní část (osada) Sestrouň, Zberaz, Hradišťko;
• Ve volebním okrsku č. 13 je volební 
místnost v budově MěÚ Sedlčany v Oříko-
vě č. p. 37, pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu: Sedlčany, 
místní část (osada) Oříkov.
3. Prokázání totožnosti:
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným cestovním, di-
plomatickým nebo služebním pasem Čes-
ké republiky anebo cestovním průkazem 
nebo platným občanským průkazem.
4. Distribuce hlasovacích lístků:
Každému voliči budou dodány 3 dny pře-
de dnem konání voleb hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková 
volební komise vydá nové hlasovací lístky 
přímo ve volební místnosti.
5. Hlasování mimo volební místnost:
Volič může požádat ze závažných, ze-
jména zdravotních důvodů obecní úřad 
(Městský úřad Sedlčany: paní Monika 
Peštová, e-mail: pestova@mesto-sedl-
cany.cz a paní Dana Čížková, e-mail: 
cizkova@mesto-sedlcany.cz) a v den 
hlasování okrskovou volební komisi 
o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla volební 
komise zřízena.



ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2023

PŘÍJMY
 Návrh rozpočtu 2023
Druhové třídění příjmů v tis. Kč

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2023

VÝDAJE
 Návrh rozpočtu 2023
Odvětví výdajů v tis. Kč

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 158 585,0
1.1. Výnosy daní 145 700,0
a) daň z příjmu SVČ 1 600,0
b) daň z příjmu ze závislé činnosti 28 200,0
c) daň z nemovitosti 6 000,0
d) daň z příjmu právnických osob 31 700,0
e) daň z příjmu PO- město 1 500,0
f) daň z přidané hodnoty 76 700,0
1.2 Místní a správní poplatky 12 885,0
a) poplatky za psy 145,0
b) poplatky za užívání veř. prostr. 1 400,0
c) správní poplatky 7 000,0
d) daně a poplatky v obl. hazard.her 750,0
e) poplatky za komunální odpad 3 500,0
f) poplatky dobývací činnosti 90,0

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 27 266,0
    Příjmy z vlastní činnosti 
a) Pečovatelská služba 200,0
b) Příjmy z prodeje zboží /TIC/ 150,0
c) Pronájem pozemků  300,0
d) Příjmy z úroků bank.vkladů 12,0
e) Pokuty  1 200,0
f) Prodej dřeva - obecní lesy 280,0
g) Přijaté příspěvky "ROSA 2023" 90,0
h) Ostatní příjmy 500,0
ch) Pronájem nebytových prostor 4 150,0
i) Nájemné z byt. fondu 1 150,0
j) Nájemné BD č.p. 791 3 400,0
k) Pronájem kotelen vč. DPH 2 613,0
l) Pronájem vodohosp. zařízení vč. DPH 9 550,0
m) Pronájem Přivaděč pitné vody vč. DPH  2 471,0
o) EKO-KOM - odm. za tř. odpad 1 200,0

3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 100,0
3.1. Příjmy z prodeje pozemků 100,0

4. DOTACE,PUJČKY, REZERVY 41 989,0
4.1. Dotace ze SR, OP EU 31 989,0
a) výkon státní správy 24 089,0
b) výkon státní správy SO-SPOD 2 800,0
c) příspěvek na výkon pěst.péče 600,0
d) výkon státní správy - OLH, LHO 2 900,0
e) dotace Pečovatelská služba 1 200,0
f) dotace - výkon sociální práce 400,0
4.2. Odvody PO 0,0
4.3. Investiční účelové dotace 0,0
4.4. Investiční úvěr 0,0
4.5 Zapojení rezerv 10 000,0
a) zapojení rezerv - zůstatky účtů 10 000,0

Příjmy celkem 227 940,0

1. Zemědělství- lesní hosp. 3 570,0
Obecní lesy - pěstební činnost 670,0
LHO- z fin. prostř. KÚ Stř. kraje 2 900,0

2. Průmyslová a ostatní odv. hospodářství 19 554,0

2.1. Doprava  10 859,0
Údržba a opravy MK prováděné STS 3 500,0
Rekonstrukce a opravy MK 6 679,0
Dopravní obslužnost 680,0

2.2.  Vodní hospodářství 245,0
Provoz RTN 80,0
Pronájem pozemků - ČOV 165,0

2.3 Vodohospodářské zařízení 8 390,0
Obnova a opravy VHM 8 390,0

2.4 Všeobecné služby 60,0
Provoz parkoviště 60,0

3. Služby obyvatelstvu 106 467,0
3.1. Školství ( strav.,škol., provoz) 16 375,0
1.ZŠ (příspěvek na činnost) 4 900,0
2. ZŠ (příspěvek na činnost) 3 802,0
ZUŠ (příspěvek na činnost) 472,0
Mateřská škola (příspěvek na činnost) 4 735,0
ŠJ 1. ZŠ (příspěvek na činnost) 1 274,0
ŠJ 2. ZŠ (příspěvek na činnost) 1 192,0

3.2. Kultura  21 309,0
Příspěvek KDJS  9 016,0
Příspěvek Městskému muzeu 3 866,0
Příspěvek Městské knihovně 6 017,0
Komise pro občanské obřady 50,0
Tisk měst. zpravodaje Radnice 590,0
Výdaje na prezentaci města, TIC 770,0
Městské kulturní akce 2023 1 000,0

3.3. Tělovýchova a zájm. činnost 9 811,0
Příspěvek SAS 9 761,0
   příspěvek na činnost  8 761,0
   př.na opr. a údržbu sp.zařízení 1 000,0
Provoz minigolfu 50,0

3.4. Bydlení, komunální služby 58 972,0
       územní rozvoj, investiční výst. 

3.4. a) Správa budov MÚ, NP, BF 14 109,0
Správa budov a zařízení města 9 559,0
Činnost MTS - správa bytového fondu 560,0
Provozní  náklady, opravy  BD  č.p.791 3 400,0
Opravy BF 590,0

3.4. b) Výkony STS, likvidace odpadu 26 150,0
Výkony technických služeb 16 600,0
z toho:  čištění města 3 600,0
              zimní údržba 2 000,0
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              veřejná zeleň 4 500,0
              veřejné osvětlení 6 200,0
              provoz hřbitova 300,0
Skládka TKO 350,0
Provoz sběrného dvora 300,0
Svoz komunálního odpadu 5 900,0
Svoz tříděného odpadu 2 650,0
Nebezpečný odpad 350,0
3.4. c) PD, TDI, administrace projektů 3 393,0
Projektová dokumentace, TDI 3 055,0
Administrace projektů k OP EU 338,0
3.4. d) ZP, GP, nájmy, výkupy poz.,nem. 910,0
Ostatní - GP, ZP, popl. KÚ… 500,0
Pronájem pozemků, nemovitostí 310,0
Výkup pozemků a nemovitostí 100,0
3.4. e) Veřejná prostranství, dětská hřiště 650,0
Úpravy veř. prostranství města a osad 250,0
Dětská hřiště - opravy a údržba 150,0
Opravy městského mobiliáře 250,0
Mezisoučet 3.4.a) - 3.4.e) 45 212,0
3.4.f) Investice, TZ, opravy, údržba,   13 760,0
stavební úpravy majetku města 
VO od I/18 k zeměměřičkému úřadu 539,0
VO Pod Pilami - doplnění lampy na konci ulice 40,0
VO Potoční - Strojírenská 250,0
VO Oříkov 850,0
Varovný systém 5 600,0
Budova MÚ č.p. 34  -  nová podlaha sál ZUŠ 320,0
Budova MÚ č.p. 32 - oprava střechy I. etapa 401,0
Budova MÚ č. p. 32 - rekonstrukce kotelny  600,0
Budova č.p. 161 - nemocnice doplnění svítící tech. 200,0
Budova č.p. 59 osada Třebnice - výměna stropu 200,0
Zimní stadion -  pořízení tepelných čerpadel 1 500,0
Zimní stadion - frekvenční měřič hl. kompresoru 900,0
Ubytovna č.p. 123 - výměna kotle za tepel.čerpadlo 350,0
BD č.p. 791 výměna oken 200,0
BD č.p. 791 rekonstrukce 2 bytových jednotek 740,0
DPS č.p. 172-5 výměna oken 150,0
Budova č.p. 68 ŠJ 1. ZŠ rek. tech. předávací st. 170,0
Budova č.p. 67 2. ZŠ oddělení ohřevu TUV pro ŠJ  150,0
Pokládka optické sítě 100,0
Participativní rozpočet 500,0

4. SOC.VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ 5 690,0
Provozní náklady RC Petrklíč 500,0
Pečovatelská služba 3 350,0
Výkon pěstounské péče 1 600,0
Klub důchodců 20,0
Příspěvky spolkům -sociální oblast 220,0

5. OCHRANA A BEZPEČNOST 10 170,0
Městská policie 8 725,0
Hasiči 850,0

VÝDAJE
 Návrh rozpočtu 2023
Odvětví výdajů v tis. Kč

VÝDAJE
 Návrh rozpočtu 2023
Odvětví výdajů v tis. Kč

Kamerový systém 250,0
Varovný systém (servis+opravy) 150,0
Systém měření rychlosti (semafory) 50,0
Prevence kriminality 145,0

6. VŠEOBECNÁ VEŘ. SPRÁVA 82 489,0
6.1. Městský úřad  63 810,0
Správa Městského úřadu 61 560,0
Potřeby ICT (výpoč.technika, SW) 2 175,0
GDPR-nařízení EU 75,0
6.2. Příspěvky, dotace 1 875,0
Příspěvky spolkům 1 400,0
Tělovýchova 1 150,0
Ochrana fauny 80,0
Ostatní 170,0
Příspěvek HZS 120,0
Příspěvek SO Sedlčanska, Toulava o.p.s., MAS 355,0
6.3. Splátky úvěrů vč. příslušenství 11 072,0
Úroky z úvěrů a půjček 1 500,0
Spl. úvěru - přivaděč pitné vody 6 000,0
Spl. úvěru - MPT 3 572,0
6.4. Platby daní - DP, DPH 3 690,0
DP placená obcí, DPH  3 690,0
6.5. Tvora fondů 2 042,0
Příděl do fondu obnovy VHM 2 042,0

Výdaje celkem 227 940,0

V sobotu 26. listopadu se v dopoledních hodinách sešlo ně-
kolik desítky dobrovolníků na cestě za Šiberným vrchem smě-
rem na Oříkov, aby zde vysázely další stromy do Aleje Tomáše 
Hellera. Mezi dobrovolníky byli především přátelé a rodina 
pana Tomáš Hellera, jeho kolegové z 1. ZŠ Sedlčany a žáci této 
školy. Sázeným druhem stromu byla třešeň ptačí, jejíž dodáv-
ku zajistil a odborné pokyny k výsadbě poskytl pan Martin Či-
hula. Akce byla financována grantem od Nadace Partnerství. 
Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nada-
ce Partnerství a je spolufinancován Státním fondem životního 
prostředí ČR, individuálními dárci veřejné sbírky a partnery 
iniciativy Sázíme budoucnost.
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PROJEKT VARVARA NA 1.ZŠ SEDLČANY

Letošní školní rok zahájili prvňáčci z 1.B na 1. ZŠ Sedlčany netra-
dičně. Ve třídě se nám totiž ubytovala velryba Varvara. Zažíváme 
s ní velká dobrodružství. Zajímalo by vás jaká? Potápěli  jsme se s ní 
pro perly na mořské dno, vyráběli jsme loďky ve školní dílně. Pod 
vedením Vlaďky Křenkové ze ZUŠ Sedlčany jsme kreslili zvuky vel-
ryb, velrybí koloběh života a mnoho dalšího. Navštívili nás i kama-
rádi z Kosovy Hory, společné dopoledne jsme strávili vytvářením 
koláže. Celou dobu nás provází knížka Varvara, kde se dozvídáme 

mnoho nového. Víte, kolik měří takové velrybí mládě? My již ano,  
zjišťovali  jsme to pomocí metru  a kříd na školním dvoře. Víme, 
že velryby uplavou obrovské vzdálenosti, proto naši Varvaru bere-
me s sebou na všechna naše dobrodružství. Ani o víkendu nezahá-
lí, jezdí totiž s námi na výlety. A že jich zažívá! Na začátku adventu 
se nám objevil ve třídě vánoční stromeček a asi vás nepřekvapí, 
že na něm visí velryby. Již se těšíme na další dobrodružství.

I.Reinischová a 1.B

VÁNOČNÍ JARMARK
V pátek 9. prosince v odpoledních hodinách proběhl na dvoře 

naší školy Vánoční jarmark. Žáci 1. stupně s p. učitelkami prodávali 
své výrobky, které byly velice zdařilé a nápadité. Návštěvníci jar-
marku si poslechli vánoční koledy, napili se horkého čaje a udělali 
si radost malým dárečkem. 

Přejeme Vám všem mnoho štěstí a zdraví v roce 2023. 
Pro předškoláky a jejich rodiče připravujeme předzápisové akce: 
14. 2. – Ukázky práce v 1. ročnících 
14. 3. – Zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky 
29. 3. – Den otevřených dveří a odpolední beseda s učiteli.

Zaměstnanci 1. ZŠ Sedlčany



ŠKOLSTVÍ

PROPOJKA VÁNOČNÍ

Na začátku adventu se vypravila třída 
5. A potěšit svým zpěvem seniory v Domově 
Sedlčany. Páťáci si připravili krátké písničko-

PROPOJKA SOUTĚŽNÍ

Tělocvična sedlčanského SOU v ad-
ventním čase opět praskala ve švech, 
když žáci šesti místních a okolních zá-
kladních a víceletého gymnázia bo-
jovali o tituly Borec a Skokan Sedlčan 
v tradičních soutěžích pořádaných 
2. ZŠ Propojení. Na závodníky od 4. do 
9. tříd rozdělené podle věku do kategorií 
čekaly dva pokusy ve snožných přesko-
cích přes švihadlo, kritériem pořadí byl 

počet přeskoků za 1 minutu. V soutěži 
nazvané Borec Sedlčan absolvovali žáci 
trojboj složený z celostního testu na 
žíněnce (leh - stoj), člunkového běhu 
a hodu medicinbalem. Pořadí bylo sta-
noveno na základě součtu bodů ze všech 
tří disciplín. Funkci rozhodčích plnili tra-
dičně žáci devátých tříd školy Propojení 
a vyzkoušeli si tak i tuto roli, pro mnohé 
nezvyklou.                                                           -prop-

V pondělí 28. 11. 2022 se v naší tělocvič-
ně konalo okresní kolo florbalového turna-
je. Naše škola slaví postup z prvního místa 
do dalších bojů. V úvodním zápase naše 
reprezentantky přehrály tým z příbramské 
obchodní akademie 8:0. V druhém si pora-
dily s dívčím výběrem z Integrované školy 
Příbram. A třetí utkání ovládly výrazným 
rozdílem 11:2 proti Střední zdravotnické 
škole Příbram, která zejména v posledních 
několika minutách obdržela výrazný gólový 
příděl. Děkujeme všem týmům za účast, 
našim skvělým hráčkám za vzornou repre-
zentaci a těšíme se na krajské kolo. I tam 
chceme vyhrávat.                                 GaSOŠE

PRVNÍ MÍSTO V OKRESNÍM KOLE VE FLORBALU

vé pásmo a na památku nakreslili obrázky, 
které babičkám a dědečkům předali pro 
radost, a podpořili tak sváteční atmosféru.

Po dlouhé pauze 
se navíc v Propojce 
podařilo opět uspo-
řádat tradiční Setkání 
při svíčkách. Zpěv ko-
led, plamínky svíček 
i dobré jídlo a pití 
dokreslovaly poho-
dovou vánoční atmo-
sféru. Žáci si připravili 
mnoho vydařených 
výrobků, které pak 
prodávali i rozdávali. 
Setkávání se na milé 
školní akci, to k Pro-
pojení zkrátka patří.

-prop-



ŠKOLSTVÍ 

PRVNÍ MÍSTO V SOUTĚŽI JA CITI INTERNATIONAL INNOVATION CAMP 
PATŘÍ TÝMU ZE 3. OA 

Ve čtvrtek 24. 11. 2022 se náš pětičlenný tým tvořený student-
kami 3. ročníku obchodní akademie zúčastnil celorepublikové 
soutěže JA Citi International Innovation Camp. Naším úkolem 
bylo popřemýšlet o novém produktu, službě či aplikaci, která by 
byla nápomocná v inovaci pro udržitelnější budoucnost. V těžké 
konkurenci českých škol jsme s dívkami obsadily se svým návr-
hem aplikace s názvem EcoEdu vynikající první místo.  Tato ap-
likace má pomáhat při výuce ekologie od mateřských škol až po 
školy střední i vysoké. Myslíme si totiž, že naše planeta opravdu 
potřebuje pomoc i záchranu. A chceme jednat, ne čekat. Ale ještě 
nás čeká dlouhá cesta, než svůj nápad dokážeme realizovat. Tak 
nám, i sobě, držme palce.

Barbora Čiháková, kapitánka týmu

Ve středu 30. listopadu 2022 k nám z Prahy 
dorazili dva lektoři z organizace Post Bellum. 
Připravili si pro studenty dějepisného semi-
náře třetího a čtvrtého ročníku workshop 
na téma Doma a jinde. Týkal se naší první 
republiky, 30. let, antisemitismu a emigrace.

Už zahájení bylo netradiční. Lavice stály 
u zdi, židle uprostřed tvořily kruh, abychom 
na sebe dobře viděli, dobře se slyšeli a mohli 
lépe spolupracovat. Vzájemně jsme se před-
stavili a domluvili se, že nám nebude vadit 
tykání. 

Lektoři, slečna a mladý sociolog, se nás 
ptali, co víme o organizacích Paměť náro-
da a Post Bellum. Už to bylo zajímavé. Teď 
třeba víme, že volně můžeme využívat jejich 
databáze se vzpomínkami pamětníků a další 
materiály. 

Následoval malý dotazník, při kterém 
jsme si měnili místa na židlích. Kdo považu-
je ČR za svou vlast? Kdo má předky v cizině? 
Kdo by chtěl právo na emigraci i na přijetí v 
nové zemi? Potom si dva dobrovolníci sedli 

DOMA A JINDE. U NÁS VE ŠKOLE

doprostřed kruhu žid-
lí, jeden představoval 
„domorodce“, druhý 
přistěhovalce. A všich-
ni jsme jim nahlas ří-
kali, co nás k tématu 
imigrace a emigrace 
napadá.

V další fázi jsme se 
proměnili v prvore-
publikové členy a šéfy 
politických stran, před-
stavovali ostatním své 
programy z rozdaných 
materiálů. Abychom 
se lépe vžili do rolí, 
rozdali nám lektoři kravaty, vypadali jsme 
tak jako skuteční politici. Přenesli jsme se do 
roku 1935 a 1936, za „své“ strany hodnoti-
li tzv. norimberské zákony. Jeden z lektorů 
nás coby rozhlasový reportér zpovídal do 
mikrofonu. Pak jsme jako strany a poslanci 
reagovali, dle svých politických programů, 

na pronásledování 
Židů v Rakousku po 
anšlusu. Dokonce nás 
v parlamentu navštívil 
představitel krajně pra-
vicového hnutí Vlajka 
i členka dobrovolnické 
židovské organizace 
na pomoc uprchlíkům 
a vysvětlovali své po-
stoje.

Po krátké přestáv-
ce jsme pokračovali 

v podobném duchu. Jen jsme se proměni-
li v herce. V krátkých scénkách, do kterých 
se postupně zapojil každý žák, jsme prožívali 
osudy židovských novomanželů, kteří se roz-
hodli odejít v roce 1939 z Československa. 
Čekala je dlouhá anabáze člunem po Dunaji 
z Vídně do Černého moře a další lodí, pře-
plněnou podobnými uprchlíky, do Palestiny. 
Ty hrozné pocity beznaděje, když nás žádný 
přístav, žádná země nechtěly přijmout.

Vše to byly hry. To je workshop. Ale tehdej-
ší život a nálady ve společnosti odrážel velmi 
věrně. Krátká videa, písemné dokumenty, 
osudy konkrétních lidí, Evy a Zdeňka, uprchlí-
ků. Doba první republiky vlastně není daleko. 
A ty paralely s aktuální situací v ČR dnes…

     Neprožili jsme jen střípky minulosti. Nu-
tily nás přemýšlet, zvažovat, rozhodovat se, 
což není nikdy snadné. Dozvěděli jsme se lec-
cos o světě i sami o sobě.                    GaSOŠE



Co musíš splňovat?
 české občanství,
 věk minimálně 18 let,
 zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost,
 středoškolské vzdělání s maturitou,
 bezúhonnost,
 řidičský průkaz sk. C a praxe výhodou.

Přijímací řízení zahrnuje:
 osobní pohovor,
 fyzické testy,
 psychologické vyšetření,
 komplexní lékařskou prohlídku.

Informace a přihlášky

Tel.: 950 831 142
E-mail: marie.cernohorska@sck.izscr.cz

Máš na to?
 Zvládneš 34 kliků 
 a 50 sedů-lehů?
 Uběhneš 2 km za 9:20 min.?
 Uplaveš 200 m za 4:50 min.?

HASIČ
pracuj jako profesionální

na stanici v Príbrami

nástupní plat min. 30 000 Kc

PORADNA VČERA
NA DOSAH RUKY!
Poradenství pro seniory a jejich rodiny

Po ra d n a  Vče ra  P ř í b ra m :

Ludmila Šamšulová
tel.: 775 292 884
poradna.pribram@dementia.cz
Náměstí T. G. Masaryka 3 , Příbram

Domluvte si osobní návštěvu:

Další informace najdete na https://dementia.cz/poradny-vcera/

• Potřebujete pomoc při řešení složitých životních situací?

• Nevíte, kam se obrátit o pomoc a na co máte nárok? 

• Pečujete o někoho s Alzheimerovou nemocí či demencí? 

• Budete o někoho blízkého pečovat a nevíte, co Vás čeká?

• Chcete si nechat otestovat pamět 

Jsme tu právě pro Vás: pro seniory, pečující rodiny, klienty 
s Alzheimerovou nemocí či demencí.

Poradenství je zcela zdarma a probíhá osobně, telefonicky i elektronicky.

                                                      

                                                          VEŘEJNÉ BRUSLENÍVEŘEJNÉ BRUSLENÍ

                                        VÁNOČNÍVÁNOČNÍ PRÁZDNINY/ PRÁZDNINY/LEDENLEDEN

           ZIMNÍ STADION SEDLČANY            ZIMNÍ STADION SEDLČANY 

Datum Čas

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

Neděle 8.1. 14:00 - 16:00

Neděle 15.1. 14:00 - 16:00

Neděle 22.1. 14:00 - 16:00

Neděle 29.1. 14:00 - 16:00

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

n

Ježíšek naděluje i na sportovištích a to 24.12. od 12 hodin 
a 1.1. od 14 hodin veřejným bruslením zdarma a 27.12. 
od 18 hodin saunou zdarma pro stálé zákazníky se zakoupe-
nou poukázkou na více vstupů.



STŘÍPKY Z MUZEJNÍHO ROKU 2022

Vážení čtenáři Radnice, 
na této stránce lednového čísla zpravodaje 
Radnice připomínám některé aktivity, které 
se minulý rok uskutečnily v Městském mu-
zeu Sedlčany. Naše příspěvková organizace 
vedle prohlídky stálé expozice návštěvní-
kům nabízela krátkodobé výstavy, pořáda-

Šansoniérka Saša Niklíčková s sebou opět 
přinesla spoustu dobré zábavy a představila 
i svoji novější tvorbu z nedávno vydané desky.

Výstava Kamil Lhoták: Malíř snů byla sou-
částí projektu, který se měl uskutečnit už 
v roce 2020. Kompletně byl zrealizován až 
v r. 2022, v dubnu byl zakončen slavnostní 
akcí na náměstí.

Vernisáž výstavy fotografií Martina Zemán-
ka a Milana Dlouhého, která nesla název 
Vesnice, byla zahájena velkolepou hostinou 
s hudebním doprovodem bratrů Koupených.

Sedlčanská muzejní noc se držela tématu 
Řeč krajiny. Pásmo bylo sestaveno převáž-
ně ze sluchových vjemů a ukazovalo různé 
způsoby, jimiž lze vnímat nejen sedlčanský 
venkov.

Autorem série fotografií Sanctus Bene-
dictus dlouhodobě nainstalovaných ve skle-
pě muzea je Martin Stecker, který se věnuje 
fotografování krajiny a architektury.

Letní výstava představila zákulisí oblíbené-
ho loutkového večerníčku Krysáci. K vidě-
ní bylo několik scén včetně zvířecích figur 
a z informačních panelů se návštěvníci do-
zvěděli, jak seriál vznikal.

Historik architektury Zdeněk Lukeš zkom-
piloval několik svých přednášek, aby sedl-
čanskému publiku nabídl komplexní pohled 
na život a dílo slovinského architekta Jože 
Plečnika, který se u nás proslavil přestavbou 
Pražského hradu.

Spolek Našlose oslavil 20. narozeniny. Vý-
stava v sedlčanském muzeu byla vedle 
výstavy v drážkovském špejcharu a diva-
delního minifestivalu třetí akcí oslav výročí 
loutkohereckého a divadelního uskupení.

Dvojice cestopisných přednášek Terezy Da-
něk byla věnována půlročnímu cestování 
čtyřčlenné rodiny po Španělsku a Portugal-
sku a po Balkánu se zázemím obytného vozu.

Hlavní program oslav výročí listopadu 1989 
se odehrával na náměstí, v muzejní knihov-
ně se hrálo divadlo, v přízemí zněly tema-
tické písně a promítaly se dobové záběry 
a spolek reGenerace si připravil interaktivní 
program v Růžové ulici.

Dva vynechané ročníky muzejních dnů ře-
mesel nebyly na návštěvnosti znát, předve-
likonoční i předvánoční atmosféra pokaždé 
návštěvníky i muzejníky vhodně naladila. 

la besedy, přednášky a kavárenské večery. 
Některé z těchto akcí pro veřejnost či žáky 
a studenty škol, které nejlépe charakterizují 
naši činnost, naleznete na uvedených foto-
grafiích.
Rád bych poděkoval svým spolupracovníkům 
za dobře vykonanou práci během celého 

roku, ale také dárcům, podnikatelům a všem 
občanům, kteří naše muzeum navštěvují, 
a podporují je v jeho činnosti. 
Děkuji také zastupitelům města Sedlča-
ny za všestrannou podporu, kterou vě-
nují kulturnímu životu v našem městě.                                                                 
                             David Hroch, ředitel muzea


