
RADNICE
 zpravodaj města Sedlčany
ÚNOR 2023                                       ročník XXVIII.

45. ročník Rallye Dakar startoval již 31. prosince 2022 a trval do 15. ledna 2023. Posádku Čendy, která skončila na druhém 
místě, tvořili Martin Macík společně s navigátorem Františkem Tomáškem, který tuto pozici zastává již čtvrtým rokem 
a mechanikem Davidem Švandou. Češi patřili mezi favority ve většině kategorií, takže bylo komu fandit.
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MĚSÍČNÍK RADNICE
Periodický tisk územního samospráv-
ného celku. Vydává Městský úřad 
Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, 
IČ 243272, místo vydávání Sedlčany, 
Doubravice, Hradišťko, Libíň, Oříkov, 
Sestrouň, Solopysky, Třebnice, Vítěž, 
Zberaz, evidenční číslo MK ČR E 11727,  
řídí redakční rada,  
sazba Lenka Bučinská,  
tiskne firma Van druck Sedlčany. 
Vychází 28. den předchozího měsíce 
v nákladu 3300 ks.  
Distribuci zdarma do každé schránky 
zajišťuje Město Sedlčany.
V případě nedodání zpravodaje se 
obraťte na Lenku Bučinskou, 
tel.: 734 259 387, 318 821 158.

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

Vyřizuje:
Městský úřad Sedlčany,  
tel.: 734 259 387, 318 821 158,  
bucinska@mesto-sedlcany.cz
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

po Vánocích jsme vstoupili do masopustního období, které 
22. 2. vystřídá Popeleční středa, zahajující postní dobu. Střídá-
ní těchto ročních etap názorně odráží, jak se v životě každého 
z nás střídají veselé chvíle s vážnými i jak se časy hodování 
mění v utahování opasků.

Letošní rok je teprve na začátku a těžko můžeme odhado-
vat, co všechno v něm nastane. Po zkušenosti posledních tří 
let bych si velmi přál, abychom se vrátili k normálnímu žití, ale 
připraveni musíme být i na opačný vývoj. Tak jako půst po ma-
sopustu, přicházejí po tučných letech roky hubené a je to přirozené právě tak, jako do 
života patří zábava i odříkání.

Možná, že letos mnozí z nás nepojedou na hory, jak byli zvyklí a v létě si rodiny místo 
odjezdu na dovolenou koupí zásoby na zimu. Doba krize nás ale také třeba naučí zase tro-
chu jinak přemýšlet a vracet se k hodnotám a zvykům ověřeným po generace, na které se 
v blahobytu snadno zapomíná.

Chceme-li se probojovat krizemi, nejde tu jen o peníze, ale mnohem důležitější je, aby-
chom nebyli sami. Fungující rodina a přátelské vztahy jsou bohatstvím, jehož síla se uka-
zuje právě v náročných situacích. Hledejme ty cesty k sobě a nebojme se překonat to, 
co v nich překáží! Nikdy nevíme, kdy jeden druhého budeme potřebovat.

Příležitost setkat se budeme letos mít i na oslavách masopustu v úterý 21. února, 
které pořádá základní umělecká škola a na které Vás srdečně zveme. 

Ing. Ivan Janeček 
starosta města

SPORTOVNÍ AREÁLY SEDLČANY, 
příspěvková organizace města spravující městská sportoviště a turistické ubytovny, 

hledá zaměstnance/zaměstnankyni na stálý pracovní poměr na pozici

LEDAŘ/STROJNÍK NA ZIMNÍM STADIONU
s mimosezónním využitím i na ostatních sportovištích.

Zájemci volejte na tel: 602 144 555 nebo 734 232 782

Nástup 1. července 2023, platové podmínky se řídí nařízením vlády
v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Vyučení ve strojírenském oboru vítáno.
Vhodné i k vedlejšímu pracovnímu poměru, nebo k důchodu.
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Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor 
celkem 27 usnesení, resp. specifických sou-
borů rozhodnutí, a to v následném členění:
Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vě-
domí:
▪ předanou zprávu o kontrole plnění usnese-
ní z 21. zasedání Zastupitelstva města Sedlča-
ny, které se konalo dne 5. září 2022, předlože-
nou a okomentovanou panem Mgr. Zdeňkem 
Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, 
s aktuálními údaji plnění, a to v plném rozsa-
hu, bez připomínek (usnesení 14/2022-2026);
▪ předanou zprávu o kontrole plnění usne-
sení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva 
města Sedlčany, které se konalo dne 17. října 
2022, předloženou a okomentovanou panem 
Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou 
města Sedlčany, s aktuálními údaji plnění, 
a to v plném rozsahu, bez připomínek (usne-
sení 15/2022-2026);
▪ zprávu předloženou panem Mgr. Zdeňkem 
Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, 
o jednání a činnosti Rady města Sedlčany 
za uplynulé období v intervalu dní 6. září až 
19. prosince 2022, ve kterém se v termínu, 
a to dne 7. září, 21. září, 5. října, 19. října, 
2. listopadu, 16. listopadu, 30. listopadu 
a 7. prosince 2022, konala řádná zasedání 
tohoto orgánu města Sedlčany (usnesení 
16/2022-2026);
▪ návrh Sazebníku k administraci obecně 
závazné vyhlášky města Sedlčany o místním 
poplatku za odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci a návrh formuláře Ohlášení 
poplatkového subjektu (usnesení 24/2022-
2026).
Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo:
▪ cenu vodného a stočného pro rok 2023, 
a to dle kalkulace předložené provozovate-
lem vodárenské soustavy 1. SčV, a. s. takto:
▪ konečná cena vodného pro domácnosti 
i ostatní odběratele je ve výši 63,77 Kč/m3 
včetně DPH;
▪ konečná cena stočného pro domácnosti 
i ostatní odběratele je ve výši 60,75 Kč/m3 
včetně DPH; 
souhrnná cena vodného a stočného pro rok 
2023 je stanovena ve výši 124,52 Kč/m3 včet-
ně DPH (usnesení 17/2022-2026);
▪ na návrh pana JUDr. Filipa Růzhy, maximál-
ní výši dotace na jednu vyhotovenou domov-
ní čistírnu odpadních vod, a to bez ohledu 
na kapacitu a počet ekvivalentních osob pro 
jeden rodinný dům, ve výši 33 000,00 Kč, vše 
v rámci Programu města Sedlčany na podpo-

ru kvality životního prostředí v rozpočtovém 
období 2023 „Podpora výstavby domovních 
čistíren odpadních vod“ (usnesení 18/2022-
2026);
▪ návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 
2023. Rozpočet je koncipován jako vyrovna-
ný, příjmy a výdaje v částce rovné 227 940 
tis. Kč. Návrh rozpočtu předpokládá zapojení 
finančních rezerv ve výši 10 000 tis. Kč (usne-
sení 28/2022-2026);
▪ Odpisový plán města Sedlčany na rok 
2023. Určená výše odpisů dlouhodobého 
majetku je ve smyslu ČÚS č. 708 Odpisování 
dlouhodobého majetku a Přílohy č. 1 Kate-
gorizace dlouhodobého majetku a zařazení 
do účetních odpisových skupin vycházejících 
z Klasifikace produkce „CZ-CPA“ a Klasifikace 
stavebních děl „CZ-CC“. Způsob odepisování 
– rovnoměrný (usnesení 29/2022-2026);
▪ Rozpočtový výhled na rozpočtové období 
let 2024 – 2025. Rozpočtový výhled je kon-
cipován v částkách rovných v příjmové i vý-
dajové části a svým obsahem zajišťuje běžné 
provozní výdaje, činnost města, provoz orga-
nizací jim zřízených a finanční prostředky na 
opravy, údržbu a rekonstrukce majetku měs-
ta, splátky jistiny úvěrů včetně příslušenství. 
Schválený dokument je součástí tohoto usne-
sení (usnesení 30/2022-2026);
▪ směnu pozemků mezi městem Sedlčany 
a žadatelem, s tím, že město Sedlčany pře-
vede do vlastnictví žadatele pozemky parc. 
č. 101/2, druhem pozemku ostatní plocha, 
způsobem využití neplodná půda, o výmě-
ře 242 m2, parc. č. 101/6, druhem pozemku 
ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, 
o výměře 326 m2, parc. č. 107/1, druhem po-
zemku lesní pozemek, o výměře 20 993 m2, 
parc. č.  111, druhem pozemku ostatní plo-
cha, způsobem využití neplodná půda, o vý-
měře 284 m2, parc. č. 311, druhem pozem-
ku lesní pozemek, o výměře 8 510 m2, parc. 
č. 327/4, druhem pozemku lesní pozemek, 
o výměře 138 m2, parc. č. 465, druhem po-
zemku lesní pozemek, o výměře 289 m2, parc. 
č. 521, druhem pozemku lesní pozemek, 
o výměře 484 m2, vše v k. ú. Luhy u Prosenic-
ké Lhoty, obec Prosenická Lhota. Celkem se 
jedná o výměru 31 266 m2 a žadatel převede 
na město Sedlčany pozemky parc. č. 374/8, 
druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 
8 523 m2, parc. č. 394/1, druhem pozem-
ku lesní pozemek, o výměře 35 m2, parc. č. 
397/1, druhem pozemku trvalý travní porost, 
o výměře 70 m2, parc. č. 398/18, druhem po-

zemku lesní pozemek, o výměře 22 396 m2, 
parc. č. 399/3, druhem pozemku lesní poze-
mek, o výměře 316 m2 a parc. č. 417/22, dru-
hem pozemku orná půda, o výměře 35 m2, 
vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany. Celkem 
se jedná o výměru 31 375 m2.
Rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků ve výši 
43.340,00 Kč uhradí město Sedlčany žadateli 
(v souboru výroků usnesení 31/2022-2026); 
▪ postupem podle ustanovení § 76 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí mi-
mořádné odměny ve výši dvou dvanáctin jed-
né měsíční odměny, která za výkon funkce na 
základě ustanovení § 73 uvedeného zákona 
uvolněnému členu zastupitelstva náleží, a to 
panu Ing. Ivanu Janečkovi, starostovi města 
Sedlčany, za jeho aktivity ve prospěch města 
a jeho občanů, vykonané nad rámec běžné 
činnosti, povinností vyplývajících z výkonu 
funkce a pověření starosty vrcholovými orgá-
ny města, tj.:
- za úspěšné splnění mimořádných pracov-
ních úkolů souvisejících s převzetím agendy 
řízení města Sedlčany, zajištěním přípravy 
a zahájením prací na realizační části projek-
tu tzv. „Zelená úsporám a aktivaci balíčku 
úsporných energetických opatření (techno-
logických) v prostředí města Sedlčany a jeho 
subjektů“;
- za práce spojené s plněním vyšších pracov-
ních nároků, spočívající ve větším rozsahu 
pracovních úkolů, větší složitosti práce, or-
ganizační a řídící náročnosti a odpovědnosti 
(např. aktivizace a obnovení jednání o úpra-
vě změny grafikonu pro základní a ostatní 
dopravní obslužnost); (usnesení 36/2022-
2026);
▪ postupem podle ustanovení § 76 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí 
mimořádné odměny ve výši jedné měsíční 
odměny, která za výkon funkce na základě 
ustanovení § 73 uvedeného zákona uvolně-
nému členu zastupitelstva náleží, a to panu 
Mgr. Zdeňkovi Šimečkovi, místostarostovi 
města Sedlčany, za jeho aktivity ve prospěch 
města a jeho občanů, vykonané nad rámec 
běžné činnosti, povinností vyplývajících z vý-
konu funkce a pověření místostarosty vrcho-
lovými orgány města, tj.:
- aktivní podpora, koordinace a řízení pracov-
ních kolektivů v oblasti publikační činnosti 
města Sedlčany (vydání tiskovin jako jsou His-
torie organizované tělesné výchovy a sportu 
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v Sedlčanech; Historie lesního hospodářství 
a práva myslivosti na území města Sedlčany; 
Snižování energetické náročnosti a uhlíkové 
stopy v prostředí města Sedlčany); návrh roz-
vrhu výsadby dřevin – rozptylová loučka; 
- podíl na analýze prostředí ohledně zadání 
a přípravných kroků k zajištění aktualizace 
územně-plánovací dokumentace města Sedl-
čany; rekognoskace terénu – popis změn; 
specifikace zájmů města – výčet potřebných 
úprav;
- podíl na vyvolání, přípravě jednání a účast 
na jednání před správním soudem (Dopravní 
terminál Sedlčany);
- zajištění dotačního titulu na realizaci výsad-
by zeleně na veřejných prostranstvích (Alej 
Tomáše Hellera, druhá etapa); (37/2022-
2026); 
▪ postupem podle ustanovení § 76 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí mi-
mořádné odměny ve výši deseti dvanáctin 
jedné měsíční odměny, která za výkon funk-
ce na základě ustanovení § 73 uvedeného 
zákona uvolněnému členu zastupitelstva 
za dobu výkonu funkce uvolněnému zastupi-
teli náleží, a to panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, 
emeritnímu starostovi města, za jeho aktivity 
ve prospěch města a jeho občanů, vykonané 
nad rámec běžné činnosti, povinností vyplý-
vajících z výkonu funkce a pověření starosty 
vrcholovými orgány města, tj.:
- aktivní podpora, koordinace a řízení pracov-
ních kolektivů v oblasti publikační činnosti 
města Sedlčany (vydání tiskovin jako jsou His-
torie organizované tělesné výchovy a sportu 
v Sedlčanech; Historie lesního hospodářství 
a práva myslivosti na území města Sedlčany; 
Snižování energetické náročnosti a uhlíkové 
stopy v prostředí města Sedlčany); 
- návrhy, rozvrhy a realizace výsadby zeleně 
na veřejných prostranstvích (Alej Tomáše 
Hellera, první etapa; výběr dřevin dle podmí-
nek stanoviště v případech realizace náhrad-
ní výsadby dřevin v roce 2022 – lokalita ulice 
U Háječku); 
- soubor výkonů činností nad rámec výkonu 
veřejné funkce v oblasti pomoci ukrajinským 
běžencům; koordinace činnosti (zajištění 
ubytovací kapacity); (38/2022-2026);
▪ v souladu s novelou Nařízení vlády ČR 
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastu-
pitelstev územních samosprávných celků, 
v platném znění, ze dne 30. listopadu 2022, 
návrh, aby počínaje dnem účinnosti tohoto 
Nařízení, tj. 1. ledna 2023, není-li dále stano-

veno jinak, pobírali členové Rady města Sedl-
čany odměnu ve výši 7 300,00 Kč/měsíc; před-
sedové výborů Zastupitelstva města Sedlčany 
a předsedové komisí Rady města Sedlčany, kte-
ří jsou zastupiteli města, počínaje dnem svého 
zvolení do příslušné funkce, nejdříve však dne 
1. ledna 2023, odměnu ve výši 2 800,00 Kč/
měsíc; zastupitelé, kteří budou rovněž členy 
výborů, členy komisí nebo členy zvláštního or-
gánu, odměnu ve výši 2.000,00 Kč/měsíc, a to 
počínaje dnem svého zvolení nebo jmenování 
do sdružené funkce, nejdříve však dne 1. ledna 
2023; členové zastupitelstva, kteří nebudou 
mít žádných dalších funkcí (rozumí se funkce 
člena výboru, komise nebo člena zvláštního 
orgánu) odměnu ve výši 1.400,00 Kč/měsíc, 
a to nejdříve dnem 1. ledna 2023. V případě 
souběhu výkonu několika funkcí náleží neu-
volněnému členovi Zastupitelstva města Sedl-
čany měsíční odměna podle funkce, za kterou 
se poskytuje nejvyšší odměna.
V případě ukončení mandátu zastupitele 
a nástupu náhradníka na uvolněný mandát 
bude odměna poskytována zastupitelům 
dnem složení slibu zastupitele (usnesení 
39/2022-2026).
Zastupitelstvo města Sedlčany vyhlásilo:
▪ a to postupem podle příslušných ustano-
vení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění poz-
dějších předpisů, Program města Sedlčany 
na podporu kvality životního prostředí v roz-
počtovém období 2023 „Podpora výstavby 
domovních čistíren odpadních vod“ (usnese-
ní 19/2022-2026);
▪ Výzvu pro předkládání Žádostí o poskytnu-
tí podpory (Výzva ŽP č. 1/2023) na „Výstavbu 
domovních čistíren odpadních vod“ (usnese-
ní 21/2022-2026).
Zastupitelstvo města Sedlčany vydalo:
▪ podle návrhu starosty města Sedlčany 
a doporučení Rady města Sedlčany, a to 
s využitím ustanovení § 35 a dále § 85 písm. 
c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Pra-
vidla pro poskytování podpory na „Výstavbu 
domovních čistíren odpadních vod“, která 
upravují základní přístupy k Žádostem o po-
skytnutí podpory z rozpočtu města Sedlčany 
na rok 2023 (usnesení 20/2022-2026);
▪ obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany 
o místním poplatku za odkládání komunální-
ho odpadu z nemovité věci, kterou se zároveň 
nabytím účinnosti této vyhlášky ruší obecně 
závazná vyhláška města Sedlčany č. 3/2021 
o místním poplatku za odkládání komunální-

ho odpadu z nemovité věci, dříve schválená 
Zastupitelstvem města Sedlčany dne 4. říj-
na 2021, a to usnesením č. 257/2018-2022 
(v souboru výroků usnesení 23/2022-2026).
Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo:
▪ Radě města Sedlčany zajistit provádění 
Programu města Sedlčany na podporu kvali-
ty životního prostředí v rozpočtovém období 
2023 „Podpora výstavby domovních čistíren 
odpadních vod“ (v souboru výroků usnesení 
22/2022-2026); 
▪ Radě města Sedlčany zajistit soubor do-
kumentů určujících Pravidla participativního 
rozpočtu města Sedlčany na rok 2023, před-
kládání projektů, jejich hodnocení a výběr, 
možnosti hlasování, včetně sestavení harmo-
nogramu (usnesení 22/2022-2026);
▪ panu Ing. Františku Hodysovi, předsedovi 
Finančního výboru Zastupitelstva města Sedl-
čany, a to v termínu plnění nejpozději čtrnáct 
dnů přede dnem konání nejbližšího veřejné-
ho zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, 
předložit na Sekretariát Městského úřadu 
Sedlčany k zapracování do návrhu Progra-
mu jednání Zastupitelstva města Sedlčany, 
za účelem projednání a schválení zřizujícím 
orgánem města, návrh Plánu činnosti Finanč-
ního výboru Zastupitelstva města Sedlčany 
na rok 2023 (usnesení 33/2022-2026);
▪ panu Richardu Otradovcovi, předsedo-
vi Kontrolního výboru Zastupitelstva města 
Sedlčany, a to v termínu nejpozději čtrnáct 
dnů přede dnem konání nejbližšího veřejné-
ho zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, 
předložit na Sekretariát Městského úřadu 
Sedlčany k zapracování do návrhu Progra-
mu jednání Zastupitelstva města Sedlčany, 
za účelem projednání a schválení zřizujícím 
orgánem města, návrh Plánu činnosti Kont-
rolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany 
na rok 2023 (usnesení 35/2022-2026). 
Zastupitelstvo města Sedlčany pověřilo:
▪ Radu města Sedlčany a příslušné orgány 
samosprávy (Městský úřad Sedlčany) k vý-
konu kompetencí založených dokumentací 
k předmětnému Programu města Sedlča-
ny na podporu kvality životního prostředí 
v rozpočtovém období 2023 „Podpora vý-
stavby domovních čistíren odpadních vod“, 
o kterém bylo rozhodnuto Zastupitelstvem 
města Sedlčany (v souboru výroků usnesení 
22/2022-2026);
▪ Radu města Sedlčany k závěrečným změ-
nám rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 
a k uskutečnění rozpočtového opatře-
ní, a to ve smyslu ustanovení § 16 zákona 
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č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bez omezení částky, pokud v závě-
ru roku 2022 nastanou změny ve finančních 
vztazích k jinému rozpočtu v příjmové i výda-
jové části. Tímto se rozumí úprava v oblasti 
daňových příjmů a dotací ze státního rozpoč-
tu, státních fondů, z rozpočtu kraje a OP EU 
(usnesení 27/2022-2026);
▪ pana Ing. Ivana Janečka, starostu měs-
ta Sedlčany, uzavřením smluvního ujednání 
ohledně uspořádání majetkoprávních vztahů 
k případu směny pozemků mezi žadatelem 
a městem Sedlčany v k. ú. Luhy u Prosenické 
Lhoty, obec Prosenická Lhota a v k. ú. Sest-
rouň, obec Sedlčany (v souboru výroků usne-
sení 31/2022-2026).   
Zastupitelstvo města Sedlčany vydalo sou-
hlas:

▪ s uspořádáním dalšího ročníku Participa-
tivního rozpočtu města Sedlčany v roce 2023 
„Nápady pro Sedlčany“, jehož alokovaná část-
ka bude tento rok činit 500 tis. Kč (usnesení 
25/2022-2026).
Zastupitelstvo města Sedlčany zvolilo:
▪ v návaznosti na své usnesení zn. ZM 
9/2022-2026, ve spojení s usnesením zn. ZM 
11/2022-2026 ze dne 17. října 2022 a v sou-
ladu s příslušným ustanovením § 119 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, další členy Finanč-
ního výboru Zastupitelstva města Sedlčany 
na volební období roku 2022 – 2026, a to 
pana Ing.  Eduarda Bubeníčka, pana Ing. Ladi-
slava Jelena, paní Evu Klauserovou, pana Ing. 
Jana Růzhu, pana Ing. Martina Severu a paní 
Ing. Ivanu Brabcovou (usnesení 32/2022-2026);
▪ v návaznosti na své usnesení zn. ZM 

9/2022-2026, ve spojení s usnesením zn. ZM 
12/2022-2026 ze dne 17. října 2022 a v sou-
ladu s příslušným ustanovením § 119 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, další členy Kon-
trolního výboru Zastupitelstva města Sedl-
čany na volební období roku 2022 – 2026, 
a to pana Bc. Jaromíra Jandu a pana Mgr. Da-
vida Bareše (usnesení 34/2022-2026).
Zastupitelstvo města Sedlčany navrhlo 
Okresnímu soudu v Příbrami:
▪ v souladu s ustanovením § 64 odst. 3 zá-
kona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, 
přísedících a státní správě soudů a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o soudech 
a soudcích), paní Mgr. et Bc. Milenu Bare-
šovou, jako kandidátku na zajištění výkonu 
funkce přísedící pro Okresní soud v Příbrami 
(v souboru výroků usnesení 40/2022-2026).
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Rada města Sedlčany na tomto zasedá-
ní přijala soubor celkem 22 specifických 
usnesení, a to v následném členění jed-
notlivých výroků.
Rada města Sedlčany schválila:
▪ Program 6. jednání Rady města Sedlča-
ny pro volební období 2022-2026 (zároveň 
6. jednání v roce 2022 dne 21. prosince; zn. 
RM č. 6/2022-2026), který připravil a se-
stavil pan Ing. Ivan Janeček, starosta města 
Sedlčany a pan Mgr. Zdeněk Šimeček, mís-
tostarosta města Sedlčany (RM 6-91/2022-
2026);
▪ Rozpočtové opatření č. 8 / 2022 (závě-
rečné rozpočtové úpravy), a to v plném 
rozsahu všech aktuálních a navržených roz-
počtových změn. Předmětem tohoto opat-
ření je zvýšení příjmů rozpočtu města Sedl-
čany na rok 2022 o částku 23 626,0 tis. Kč 
a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany 
na rok 2022 o částku 3 015,0 tis. Kč. Příjmy 
po provedené úpravě budou činit celkem 
240 880,0 tis. Kč. Výdaje budou činit cel-
kem 219 910,0 tis. Kč. Rozpočet po zapo-
čítání tohoto opatření do již dříve schvále-
ného rozpočtu na rok 2022 města Sedlčany 
bude přebytkový částkou + 20 970,0 tis. Kč 
(RM 6-93/2022-2026);
▪ v návaznosti na své jednání dne 16. lis-

topadu 2022 a rovněž v souladu s usnese-
ním Zastupitelstva obce Nalžovice uzavření 
Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě ze dne 
10. prosince 2009, která je sjednána mezi 
obcí Nalžovice, jako pronajímatelem a měs-
tem Sedlčany, jako nájemcem, jejímž před-
mětem je užívání pozemků parc. č. 1966, 
parc. č. 1965, parc. č. st. 185, parc. č. 186, 
parc. č. 290, parc. č. 292 a parc. č. 293, vše 
v k. ú. Nalžovické Podhájí, obec Nalžovice, 
o celkové výměře 23 286 m2, a to za účelem 
provozování „Rekreačního zařízení Často-
boř“. Smluvní vztah se prodlužuje na dobu 
určitou, tj. od 1. ledna 2023 do 31. prosin-
ce 2024, za podmínek zvýšení nájemného 
na 11,86 Kč/m2 (původní cena 9,00 Kč/m2), 
které celkem činí 276.172,00 Kč/rok, při-
čemž po uplynutí jednoho roku trvání Ná-
jemní smlouvy bude nájemné upraveno 
s přihlédnutím k inflaci (RM 6-94/2022-2026);
▪ v návaznosti na své jednání dne 
16. listopadu 2022 uzavření Dodatku č. 6 
ke Smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 
23. května 2002 mezi ZO OS KOVO INTERST-
ROS SEDLČANY, jako pronajímatelem a měs-
tem Sedlčany, jako nájemcem, která se týká 
užívání nemovitosti – rekreační chaty ev. 
č. 50 postavené na pozemku parc. č. st. 186, vše 
v k. ú. Nalžovické Podhájí, obec Nalžovice, 

a to za účelem provozování „Rekreačního 
zařízení Častoboř“. Smluvní vztah se prodlu-
žuje na dobu určitou, tj. od 1. ledna 2023 
do 31. prosince 2024, při zachování stávající 
výše nájemného, které činí 55 000,00 Kč/rok 
(RM 6-95/2022-2026);
▪ uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o pro-
nájmu areálu „Rekreační zařízení Častoboř“ 
ze dne 2. srpna 2004 mezi městem Sedlčany 
jako pronajímatelem a Sedlčanskými tech-
nickými službami, s. r. o., jako nájemcem, 
která se týká pronájmu uvedeného areálu. 
Výše nájemného je stanovena s účinností 
od 1. ledna 2023 ve výši 331 172,00 Kč/rok 
(RM 6-96/2022-2026);
▪ uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o ná-
jmu nebytových prostor ze dne 21. pro-
since 2011 mezi městem Sedlčany, jako 
pronajímatelem a obchodní společností 
MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., se sídlem 
Sedlčany, Tyršova č. p. 161, 264 01 Sedl-
čany, jako nájemcem, jejímž předmětem 
je pronájem nebytových prostor – pro-
story sloužící k podnikání, nacházející se 
v objektu Sedlčany č. p. 159 v ulici Tyršova 
v Sedlčanech, a to za účelem poskytová-
ní zdravotnických služeb (zřízení ordinace 
dětského lékaře). Výše uvedený Dodatek 
č. 5 se týká zúžení plochy užívaných prostor 
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o celkové výměře 38,2 m2 (prostor bývalé 
„kožní ordinace“). Ostatní ujednání citova-
né Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
ze dne 21. prosince 2011, zůstávají tímto 
Dodatkem č. 5 nezměněna (RM 6-97/2022-
2026);
▪ prodloužení podnájmu bytu velikostní 
kategorie 1+1 (č. bytu 35/IV. patro) na adre-
se bytového domu Sedlčany, U Školky č. p. 
739, 264 01 Sedlčany, mezi nájemcem bytu 
panem Martinem Růzhou a podnájemcem 
bytu panem Josefem Dvořákem, trvale by-
tem Sedlčany, Havlíčkova č. p. 13, 264 01 
Sedlčany, a to na dobu určitou od 1. ledna 
2023 do 31. prosince 2023 (RM 6-98/2022-
2026); 
▪ za navržených smluvních podmínek, 
předložený návrh Smlouvy o krátkodobém 
pronájmu nebytových prostor v objektu 
Městského muzea Sedlčany (pronajímatel 
IČO 70973431), na adrese Sedlčany, Tyršo-
va č. p. 136, 264 01 Sedlčany, a to v sou-
vislosti s konáním akce „Volba prezidenta 
České republiky 2023“, kde bude zřízena 
volební místnost pro volební okrsek Sedl-
čany č. 2. Volby se budou konat v termínu 
13. a 14. ledna 2023. Případné druhé kolo 
voleb se uskuteční v termínu 27. a 28. led-
na 2023 (RM 6-101/2022-2026);   
▪ za navržených smluvních podmínek, 
předložený návrh Smlouvy o krátkodobém 
pronájmu nebytových prostor umístěných 
v objektu Kulturního domu Josefa Suka 
Sedlčany (pronajímatel IČO 42728452), 
na adrese Sedlčany, Havlíčkova č. p. 514, 
264 01 Sedlčany, ve kterém v souvislosti 
s konáním akce „Volba prezidenta Čes-
ké republiky 2023“, bude zřízena volební 
místnost pro volební okrsek Sedlčany č. 3 
a č. 4. Volby se budou konat v termínu dne 
13. a 14. ledna 2023. Případné druhé kolo 
voleb se uskuteční v termínu 27. a 28. led-
na 2023 (RM 6-102/2022-2026);
▪ za navržených smluvních podmínek 
předložený návrh Smlouvy o krátkodobém 
pronájmu nebytových prostor, v objektu re-
staurace „U Beranů“ (identifikace subjektu 
IČO 60188537), na adrese Sedlčany, osa-
da Solopysky č. p. 28, 264 01 Sedlčany, ve 
kterém v souvislosti s konáním akce „Volba 
prezidenta České republiky 2023“, “, bude 
zřízena volební místnost pro volební okrsek 
Sedlčany č. 9. Volby se budou konat v ter-
mínu dne 13. a 14. ledna 2023. Případné 
druhé kolo voleb se uskuteční v termínu 
27. a 28. ledna 2023 (RM 6-103/2022-2026);

▪ přijetí darů dokumentů za 2. pololetí 
roku 2022 do vlastnictví Městské knihovny 
Sedlčany, Kapitána Jaroše č. p. 482, 264 01 
Sedlčany; IČO 71294694, které obdarovaný 
subjekt použije pro výkon hlavní činnosti 
dle Zřizovací listiny. Celková hodnota darů 
je 42 284,32 Kč (celkem 172 svazků, z toho 
167 knih a 5 stolních her); (RM 6-107/2022-
2026);
▪ s účinností vzniku poplatkové povin-
nosti nejdříve na rok 2023, a to za účelem 
zmírnění dopadu obecně závazné vyhlášky 
města Sedlčany o místním poplatku za od-
kládání komunálního odpadu z nemovité 
věci, kterou schválilo Zastupitelstvo města 
Sedlčany na svém řádném zasedání dne 
19. prosince 2022, postup, podle kterého, 
v individuálních případech, bude rozhodo-
vat o poskytnutí finančního daru, dle pří-
slušných ustanovení zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), a to až do 
výše 600,00 Kč/rok/nemovitost. Žadatelem 
může být osoba, vykazující znaky „sociální 
a společenské potřebnosti“, ve smyslu ve-
dení agendy odpadového hospodářství, 
nevýdělečně činná (rozumí se, že důchod 
je jediným zdrojem jejího příjmu), která 
je současně osaměle žijícím důchodcem 
v rodinném domě. O přijetí daru může být 
rozhodnuto za předpokladu úhrady vymě-
řeného poplatku v plné výši a pouze na zá-
kladě žadatelem podané Žádosti s připoje-
ným čestným prohlášením o osobní situaci 
a pravdivosti údajů, (k dispozici je na 
Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociál-
ních věcí) a následného sociálního šetření 
a šetření majetkových poměrů v rozsa-
hu vlastnictví nemovitostí, provedeného 
Městským úřadem Sedlčany, Odborem 
sociálních věcí, za součinnosti Odboru 
majetku (v souboru výroků usnesení RM 
6-108/2022-2026);
▪ na základě podané Žádosti o uvolně-
ní finančních prostředků (č. j.: MÚ-S/
ŽP/25591/2022 přijatá dne 15. prosince 
2022) vyplatit podporu ve výši 25.000,00 Kč 
z rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 alo-
kovaných prostředků s ohledem na uzavře-
nou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace ze dne 20. června 2022, a to z Pro-
gramu města Sedlčany na podporu kvality 
životního prostředí v rozpočtovém období 
2022 s podporovanou aktivitou „Výstavba 
domovních čistíren odpadních vod“, pro 
případ žadatele, trvale bytem Sedlčany, 
na čištění odpadních vod z nemovitosti 

v lokalitě Sedlčany, Na Skalách (v souboru 
výroků usnesení RM 6-109/2022-2026);
▪ na základě podané Žádosti o uvolně-
ní finančních prostředků (č. j.: MÚ-S/
ŽP/25509/2022 přijatá dne 14. prosince 
2022) vyplatit podporu ve výši 25.000,00 Kč 
z rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 alo-
kovaných prostředků s ohledem na uzavře-
nou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace ze dne 10. října 2022, a to z Pro-
gramu města Sedlčany na podporu kvality 
životního prostředí v rozpočtovém období 
2022 s podporovanou aktivitou „Výstavba 
domovních čistíren odpadních vod“, pro 
případ žadatelky, trvale bytem Sedlčany, 
na čištění odpadních vod z nemovitosti 
Sedlčany, Nádražní (v souboru výroků usne-
sení RM 6-110/2022-2026).
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících 
z jednání Rady města Sedlčany ze dne 
7. prosince 2022 (RM č. 5/2022-2026) a do-
plňující zprávu o plnění úkolů průběžných 
(RM 6-92/2022-2026);
▪ žádost FO, trvale bytem Sedlčany, (č. j. 
13/II. patro), která žádala o přidělení sou-
sední jednotky č. 12 ve 2. patře Bytové-
ho domu Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 
264 01 Sedlčany (v souboru výroků usnese-
ní RM 6-100/2022-2026);
▪ aktualizovanou 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, 
objektu Sedlčany, Příkrá č. p. 67, tj. budova 
2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany, 
objektu Městské knihovny Sedlčany, Kapi-
tána Jaroše č. p. 482 a objektu KDJS Sedl-
čany, Havlíčkova č. p. 514, předloženou Ing. 
Radkem Strnadem, Elektroprojekce Černý 
Strnad; IČ 8968489, za souhrnnou cenu 
ve výši 95 600,00 Kč bez DPH, tj. 115 676,00 Kč 
vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 
6-105/2022-2026).
Rada města Sedlčany vyslovila nesouhlas:
▪ s žádostí o přidělením přístřeší v Bytovém 
domě Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 
791, 264 01 Sedlčany, a to žadatelce, trvale 
bytem tamtéž, z důvodu splatného dluhu 
vůči městu Sedlčany ve výši 16.820,00 Kč, 
vzniklého z titulu nezaplaceného nájemné-
ho včetně služeb (RM 6-99/2022-2026).
▪ v souladu s doporučením Městské tep-
lárenské Sedlčany, s. r. o. ohledně žádosti 
o přidělení další ubytovací jednotky č. 12 
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ve 2. patře v uvedeném bytovém domě, 
a to z důvodu případně vyvolaných staveb-
ních úprav v nosných konstrukcích objektu 
za účelem probourání průchodu mezi uby-
tovacími jednotkami (v souboru výroků 
usnesení RM 6-100/2022-2026).  
Rada města Sedlčany revokovala:
▪ usnesení označené zn. RM 5-87/2022-
2026, které bylo přijato na zasedání Rady 
města Sedlčany dne 7. prosince 2022 
ve věci objednání vypracování studie tech-
nicko-ekonomického posouzení výstavby 
fotovoltaické elektrárny na střechách objek-
tu Sedlčany č. p. 68 a č. p. 69, tj. budovách 
1. základní školy Sedlčany (RM 6-104/2022-
2026).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
▪ a to v souladu s ustanovením Vnitřního 
předpisu pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, v úplném a účinném zně-
ní, s objednáním studie technicko-ekono-
mického posouzení výstavby fotovoltaické 
elektrárny na střechách objektu Sedlčany 
č. p. 68 a č. p. 69, tj. budovách 1. základní 
školy Sedlčany, objektu Sedlčany, Příkrá č. p. 
67, tj. budova 2. základní školy – Školy Pro-
pojení Sedlčany, objektu Městské knihov-
ny Sedlčany, Kapitána Jaroše č. p. 482 

a objektu KDJS Sedlčany, Havlíčkova č. p. 
514, předloženou Ing. Radkem Strnadem, 
Elektroprojekce Černý Strnad; IČ 8968489, 
za souhrnnou cenu ve výši 95 600,00 Kč bez 
DPH, tj. 115 676,00 Kč vč. DPH (v souboru 
výroků usnesení RM 6-105/2022-2026);
▪ s podáním Žádosti o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu Středočeského kraje, a to 
ze Středočeského Fondu kultury a obno-
vy památek na projekt pod názvem „Hu-
dební festival SUKOVY SEDLČANY 2023 
– 57. ročník“. Požadovaná výše dotace je 
110 000,00 Kč (v souboru výroků usnesení 
RM 6-106/2022-2026);
▪ s použitím znaku města Sedlčany ve pro-
spěch reklamní agentury KOMPAKT spol. 
s r. o, se sídlem Poděbrady, Jiráskova č. p. 
1424, 290 01 Poděbrady, IČO 49551027, 
a to pro účely vydání reklamního a infor-
mačního plakátu města Sedlčany a reklam-
ní prezentace s aktualizací údajů pro rok 
2023 (písemnost č. j.: MÚ-ST 25992/2022); 
(RM 6-111/2022-2026).
Rada města Sedlčany doporučila:
▪ realizaci Projektu „Hudební festival 
SUKOVY SEDLČANY 2023 – 57. ročník“, je-
hož nositelem by byla příspěvková organi-
zace města Sedlčany, Kulturní dům Josefa 

Suka, Sedlčany; IČO 42728452 (v souboru 
výroků usnesení RM 6-106/2022-2026).
Rada města Sedlčany uložila Městskému 
úřadu Sedlčany, Odboru ekonomickému: 
▪ aby ve lhůtě nejpozději do 30 kalendář-
ních dnů, a to bezhotovostním převodem 
z účtu města Sedlčany na bankovní účet 
příjemce (zdroj: Smlouva o poskytnutí pod-
pory na výstavbu domovní čistírny odpad-
ních vod), který náleží žadateli, vlastníku 
podpořeného objektu rodinného domu, 
převedl částku podpory v maximální mož-
né výši 25.000,00 Kč (případ č. j.: MÚ-S/
ŽP/9584/2022 ve spojení s č. j.: MÚ-S/
ŽP/25591/2022); (v souboru výroků usne-
sení RM 6-109/2022-2026);
▪ aby ve lhůtě nejpozději do 30 kalendář-
ních dnů, a to bezhotovostním převodem 
z účtu města Sedlčany na bankovní účet pří-
jemce (zdroj: Smlouva o poskytnutí podpo-
ry na výstavbu domovní čistírny odpadních 
vod), který náleží žadatelce, jako vlastníku 
podpořeného objektu rodinného domu, 
převedl částku podpory v maximální mož-
né výši 25.000,00 Kč (případ č. j.: MÚ-S/
ŽP/13169/2022 ve spojení s č. j.: MÚ-S/
ŽP/25509/2022); (v souboru výroků usne-
sení RM 6-110/2022-2026).

Rada města Sedlčany na tomto zasedá-
ní přijala soubor celkem 23 specifických 
usnesení, a to v následném členění jed-
notlivých výroků.
Rada města Sedlčany schválila:
▪ Program 7. jednání Rady města Sedl-
čany pro volební období 2022-2026 (záro-
veň 1. jednání v roce 2023 dne 11. ledna; 
zn. RM č. 7/2022-2026), který připravil 
a sestavil pan Ing. Ivan Janeček, starosta 
města Sedlčany a pan Mgr. Zdeněk Šime-
ček, místostarosta města Sedlčany (RM 
7-112/2022-2026);
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IV-12-6029482/1 
SEDLČANY, Podélná (B 1620) kNN pro 
p. č. 2940/1“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se 
sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Tep-
lická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na 
základě plné moci panem Miroslavem Ci-
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helkou, se sídlem Jelence č. p. 50, 262 63 
Kamýk nad Vltavou, jako oprávněným 
a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž 
předmětem je zřízení věcného břemene 
na pozemcích ve vlastnictví města Sedlča-
ny parc. č. 711/2, parc. č. 2940/8 a parc. 
č. 2940/20, vše v k. ú. a obci Sedlčany, 
a to za účelem zřízení, provozování, údržby 
a oprav zařízení distribuční soustavy, 
tj. kabelového vedení NN. Věcné břeme-
no se zřizuje za jednorázovou náhradu ve 
výši 12 460,00 Kč dále navýšenou o DPH, 
a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene a dohodu o umístění stavby ze dne 
18. ledna 2022 (RM 7-117/2022-2026);  
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věc-
ného břemene – služebnosti č. IV-12-
6028861/1 Dublovice, Chramosty, NN 
pro č. ev. E74“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., 

se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Tep-
lická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na 
základě plné moci společností ENERGON 
reality, s. r. o., se sídlem Praha, Budějo-
vická 601/128, Praha 4-Krč, jako oprávně-
ným a městem Sedlčany, jako povinným, 
jejímž předmětem je zřízení věcného 
břemene na pozemku ve vlastnictví měs-
ta Sedlčany, parc. č. 773, v k. ú. Třebnice, 
obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, 
provozování, údržby a oprav zařízení dis-
tribuční soustavy, tj. kabelového vedení 
NN, jistící a rozpojovací pilíř se zaústěním 
kabelů NN. Věcné břemeno se zřizuje za 
jednorázovou náhradu ve výši 2 000,00 Kč 
dále navýšenou o DPH, a to v návaznosti 
na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby ze dne 1. listopadu 
2021 (RM 7-118/2022-2026);  
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▪ přidělit byt velikostní kategorie 0+1 
(č. bytu 9/II. patro) v Domově s pečo-
vatelskou službou Sedlčany na adrese 
Sedlčany, ulice 28. října č. p. 175, 264 01 
Sedlčany, který byl uvolněn po smluvní 
uživatelce, uchazečce s nejvyšší mírou 
potřebnosti, dosud trvale bytem Pořešice 
(RM 7-121/2022-2026);  
▪ předloženou aktualizaci cen úkonů Pe-
čovatelské služby Sedlčany, která vychází 
z doporučení Krajského úřadu Středočes-
kého kraje a novely úhradové vyhlášky, 
kterou jsou stanoveny maximální platby 
za jednotlivé úkony poskytované výko-
nem sjednaných sociálních služeb (vy-
hláška Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR č. 34/2022 Sb.), a to s účinností 
dne 1. dubna 2023. Nově schválený ce-
ník je přílohou k tomuto usnesení (RM 
7-123/2022-2026);
▪ uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o po-
skytnutí ubytovací kapacity, kterým se 
prodlužuje poskytování služby ubytování 
v ubytovacích zařízeních města, svěřené 
příspěvkové organizaci do hospodaření, 
které jsou definovány původním smluv-
ním ujednáním, a to na dobu poskytování 
státní podpory ukrajinským běžencům. 
Dodatek č. 1 je uzavírán mezi městem 
Sedlčany a Sportovními areály Sedlčany, 
příspěvkovou organizací, se sídlem Sedl-
čany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 34, 
264 01 Sedlčany; IČ 72554541 (RM 
7-124/2022-2026);
▪ příspěvek na podporu konání tradiční 
akce Masopust 2023, a to ve prospěch 
příjemce podpory Základní umělecké 
školy Sedlčany, se sídlem Sedlčany, uli-
ce Šafaříkova č. p. 428, 264 01 Sedlčany, 
IČ 61904287, která spolu s Městským 
muzeem Sedlčany, Gymnáziem a střední 
školou ekonomickou Sedlčany a spolkem 
NAŠLOSE tuto akci pořádá. Příspěvek je 
poskytován z rozpočtu města Sedlčany ve 
výši 12 300,00 Kč a bude účelově použit 
na ozvučení a úhradu zapůjčení stanu. 
Akce se bude konat na veřejném pro-
stranství – náměstí T. G. Masaryka v čase 
od 15:00 hod. do 17:30 hod. dne 21. úno-
ra 2023, přičemž průvod bude realizován 
z objektu uvedené školy přes veřejné pro-
stranství Na Potůčku směrem na náměstí 
T. G. Masaryka (v souboru výroků usnese-
ní RM 7-125/2022-2026);
▪ žádost Turistického informačního cent-

ra Sedlčany na podání dotace na podporu 
informačních center Středočeského kraje 
z rozpočtu Středočeského kraje ze Stře-
dočeského fondu podpory cestovního 
ruchu v maximální částce projektů ve výši 
100 tis. Kč. Žádost bude podána na pro-
jekt „Podpora sezónní zaměstnanosti“ 
s minimální spoluúčastí města Sedlčany 
50 % z celkových uznatelných nákladů pro-
jektu a na podporu projektu „Zařízení TIC 
Sedlčany“ (SW pro tvorbu grafiky s instalací 
na dva PC) s minimální spoluúčastí žadatele 
ve výši 21 % z celkových uznatelných nákla-
dů projektu (RM 7-126/2022-2026);
▪ na volební období 2022 – 2026 jme-
novat předsedou Komise pro výcho-
vu a vzdělávání pana PaedDr. Jaroslava 
Nádvorníka (v souboru výroků usnesení 
RM 7-127/2022-2026);
▪ na volební období 2022 – 2026 jme-
novat předsedou Komise pro regionální 
rozvoj a životní prostředí pana JUDr. Fili-
pa Růzhu (v souboru výroků usnesení RM 
7-128/2022-2026);  
▪ na volební období 2022 – 2026 jme-
novat předsedou Komise dopravní pana 
Ing. Ivana Janečka (v souboru výroků 
usnesení RM 7-129/2022-2026);
▪ na volební období 2022 – 2026 jmeno-
vat předsedou Komise sociální a zdravotní 
pana MUDr. Karla Marka (v souboru výro-
ků usnesení RM 7-130/2022-2026);
▪ na volební období 2022 – 2026 jme-
novat předsedou Komise sportu a tělo-
výchovy pana Mgr. Zdeňka Šimečka a za 
členy pana Ing. Martina Havla; pana Pavla 
Bednáře; paní Mgr. Alenu Novotnou; pana 
Ing. Jiřího Práška; pana Ing. Tomáše Lan-
gera; pana Mgr. Radovana Faktora; pana 
Ing. Jiřího Bartáka; pana Jiřího Doubravu, 
pana MUDr. Vladimíra Zámostného a paní 
Barboru Kelichovou (v souboru výroků 
usnesení RM 7-131/2022-2026);
▪ na volební období 2022 – 2026 jmeno-
vat předsedou Komise pro občanské ob-
řady pana Ing. Martina Severu (v souboru 
výroků usnesení RM 7-132/2022-2026);
▪ na volební období 2022 – 2026 jme-
novat předsedou Komise kulturní pana 
Ing. Martina Severu a za členy pana 
Ing. Ivana Janečka, pana Mgr. Zdeňka Ši-
mečka, paní Bc. Markétu Křivskou, pana 
Mgr. Davida Hrocha, paní Blanku Taubero-
vou, paní Mgr. Vladimíru Křenkovou, pana 
Jaroslava Repetného, pana Ing. Františka 

Housku, pana Mgr. Davida Bareše a pana 
Václava Caltu, DiS. (v souboru výroků 
usnesení RM 7-133/2022-2026);
▪ s ohledem na zamezení dalších mož-
ných škod způsobených na společném 
majetku – tělesa Krčínovy cyklostez-
ky, vlivem nebezpečí přívalových dešťů 
a vzhledem k zajištění bezpečnosti a udr-
žitelnosti provozu (průjezdnosti po celé 
trase), provedení nezbytných oprav na 
zajištění stability tělesa komunikace, a to 
v souladu s nabídkou Sedlčanských tech-
nických služeb, s. r. o. ze dne 11. ledna 
2023, které provedou nezbytně nutné prá-
ce na zpevnění krajnice a náspu ve vyspe-
cifikovaném místě poškození (v souboru 
výroků usnesení RM 7-134/2022-2026).
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících 
z jednání Rady města Sedlčany ze dne 
21. prosince 2022 (RM č. 6/2022-2026) 
a doplňující zprávu o plnění úkolů průběž-
ných (RM 7-113/2022-2026);
▪ dílčí Zprávy základních útvarů města 
Sedlčany (odborů Městského úřadu Sedl-
čany) ve věci výkonu státní správy za obec 
s rozšířenou působností Sedlčany v roce 
2022 a subjektů samosprávy města Sedl-
čany za rok 2022 (RM 7-114/2022-2026);
▪ žádost podnikající FO o rozšíření nájmu 
nebytových prostor o celkové výměře 
26,30 m2 (kancelář o výměře 17 m2, po-
měrná část chodby a sociálního zařízení 
o výměře 9,30 m2) v přízemí administra-
tivní budovy Sedlčany, náměstí T. G. Ma-
saryka č. p. 34, a to za účelem rozšíření 
prostor pro podnikatelskou činnost. Jed-
notkové nájemné činí 939,00 Kč/m2/rok. 
Nájemné pro rok 2023 bude navýšeno 
o míru inflace za uplynulý rok 2022, a to 
po jejím zveřejnění (v souboru výroků 
usnesení RM 7-120/2022-2026).
Rada města Sedlčany stanovila:
▪ v rámci organizace činnosti a uspořádá-
ní pracovníků do pracovních pozic, zařaze-
ných do struktury Městského úřadu Sedl-
čany a Turistického informačního centra 
Sedlčany, dále v souladu s ustanovením 
§ 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, celkový počet za-
městnanců města Sedlčany zařazených 
do Městského úřadu Sedlčany, včetně 
zaměstnanců Turistického informačního 
centra Sedlčany a technické podpory (sys-
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temizovaných míst), na 77 zaměstnanců, při 
naplnění předpokladu 75,6187 pracovního 
úvazku. Konkretizace členění pracovních 
míst je obsahem Systemizace pracovních 
míst zaměstnanců města Sedlčany zařaze-
ných do Městského úřadu Sedlčany a orga-
nizační struktury města Sedlčany (v souboru 
výroků usnesení RM 7-115/2022-2026);
▪ stanovit celkový počet zaměstnanců 
na rok 2023 zařazených do organizačních slo-
žek města Sedlčany (Správa budov a zařízení 
města Sedlčany a Pečovatelská služba Sedl-
čany) a dále Městské policie Sedlčany celkem 
na 25 zaměstnanců (pracovních pozic) při 
naplnění 23,3500 pracovních úvazků (RM 
7-116/2022-2026).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupi-
telstvu města Sedlčany schválit:
▪ směnu pozemků mezi žadateli (oba spo-
luvlastnický podíl id. ½) a městem Sedlčany 
s tím, že žadatelé převedou do vlastnictví 
města Sedlčany pozemek parc. č. 320/4 
(oddělen z původního pozemku parc. č. 
320/1), druhem pozemku trvalý travní po-
rost o výměře 70 m2, v k. ú. Oříkov, obec 
Sedlčany a město Sedlčany převede do 
spoluvlastnictví žadatelů pozemek parc. č. 
311 (vznikl sloučením dílu „b“ o výměře 
714 m2, oddělen z pozemku parc. č. 299/4 
a dílu „c“ o výměře 113 m2, oddělen z po-
zemku parc. č. 311), druhem pozemku trva-
lý travní porost o nové výměře 827 m2, vše 
v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany (vizte geomet-
rický plán č. 221-182/2022). Cena směňo-
vaných pozemků byla stanovena znalec-
kým posudkem č. 4826-101/2022 ze dne 
21. prosince 2022. Cena v místě a čase 
obvyklá pozemků ve vlastnictví města, 
které jsou předmětem směny, je stanove-
na částkou 24 810,00 Kč a cena pozemku 
v podílovém spoluvlastnictví žadatelů je sta-
novena částkou 12 600,00 Kč. Rozdíl ve smě-

ňovaných pozemcích činí 12 210,00 Kč, tzn., 
že žadatelé uhradí městu Sedlčany celkovou 
částku ve výši 12 210,00 Kč. 
Rada města Sedlčany uložila:
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 
majetku, aby záměr pronájmu nebytových 
prostor sloužících k podnikání o celkové vý-
měře 26,30 m2 (kancelář o výměře 17 m2, 
poměrná část chodby a sociálního zařízení 
o výměře 9,30 m2), které se nacházejí v příze-
mí administrativní budovy Sedlčany, náměstí 
T. G. Masaryka č. p. 34 (adresný záměr na zá-
kladě žádosti), byl řádně zveřejněn na úřed-
ní desce MěÚ Sedlčany a poté jej předložit 
k projednání Radě města Sedlčany, a to za 
účelem případného schválení uzavření pří-
slušného uživatelského vztahu, resp. Dodat-
ku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících 
k podnikání (v souboru výroků usnesení RM 
7-120/2022-2026); 
▪ předsedovi Komise pro výchovu a vzdělá-
vání nejpozději do 31. ledna 2023 předložit 
návrh na personální obsazení této Komise, 
a to až do počtu sedmi členů včetně předsedy 
(v souboru výroků usnesení RM 7-127/2022-
2026); 
▪ předsedovi Komise pro regionální rozvoj 
a životní prostředí nejpozději do 31. ledna 
2023 předložit návrh na personální obsazení 
této Komise, a to až do počtu sedmi členů 
včetně předsedy (v souboru výroků usnesení 
RM 7-128/2022-2026); 
▪ předsedovi Komise dopravní nejpozději do 
31. ledna 2023 předložit návrh na personální 
obsazení této Komise, a to až do max. počtu 
devíti členů včetně předsedy (v souboru vý-
roků usnesení RM 7-129/2022-2026);
▪ předsedovi Komise sociální a zdravotní 
nejpozději do 31. ledna 2023 předložit návrh 
na personální obsazení této Komise, a to až do 
max. počtu pěti členů včetně předsedy (v sou-
boru výroků usnesení RM 7-130/2022-2026);

▪ předsedovi Komise pro občanské obřady 
nejpozději do 31. ledna 2023 předložit návrh 
na personální obsazení této Komise, a to až 
do max. počtu devíti členů včetně předsedy 
(v souboru výroků usnesení RM 7-132/2022-
2026);
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru in-
vestic, a to v součinnosti s právním zástup-
cem města Sedlčany, ošetřit vklad města 
Sedlčany na opravu krajnice Krčínovy cyklo-
stezky smluvně s jeho vlastníkem, tj. Sdruže-
ním obcí Sedlčanska (v souboru výroků usne-
sení RM 7-134/2022-2026).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
▪ v souladu s ustanovením Vnitřního před-
pisu pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu města Sedlčany s objednáním pra-
cí podle poptávky a předložené nabídky na 
udržovací práce budovy ve vlastnictví města 
Sedlčany, Třebnice č. p. 59, pod názvem akce 
„Budova č. p. 59, osada Třebnice – výměna 
stropu“, která byla předložena podnikající 
FO; IČ 01693123, za nabídnutou cenu ve výši 
104 580,00 Kč (v souboru výroků usnesení 
RM 7-122/2022-2026). 
Rada města Sedlčany zřídila jako svůj inici-
ativní a poradní orgán:
▪ Komisi pro výchovu a vzdělávání (v soubo-
ru výroků usnesení RM 7-127/2022-2026);
▪ Komisi pro regionální rozvoj a životní 
prostředí (v souboru výroků usnesení RM 
7-128/2022-2026);
▪ Komisi dopravní (v souboru výroků usne-
sení RM 7-129/2022-2026);
▪ Komisi sociální a zdravotní (v souboru vý-
roků usnesení RM 7-130/2022-2026);
▪ Komisi sportu a tělovýchovy (v souboru 
výroků usnesení RM 7-131/2022-2026);
▪ Komisi pro občanské obřady (v souboru 
výroků usnesení RM 7-132/2022-2026);
▪ Komisi kulturní (v souboru výroků usnese-
ní RM 7-133/2022-2026).

Vlastníte na území města Sedlčany bytový 
dům (byt), rodinný dům, stavbu pro rodin-
nou rekreaci nebo máte ve městě  Sedlča-
ny trvalé bydliště a dosud jste neprovedli 
ohlášení poplatkového subjektu nebo došlo 
u nemovitosti ke změně ohlašovacích údajů?

OHLÁŠENÍ POPLATKOVÉHO SUBJEKTU ZA SBĚR, ODVOZ A UKLÁDÁNÍ
SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Ohlášení poplatkového subjektu je 
možné provést přímo v pokladně Měst-
ského úřadu Sedlčany a to v úředních 
hodinách Městského úřadu Sedlča-
ny. Formulář Ohlášení naleznete také 
na internetové adrese www.mesto-

-sedlcany.cz/cs/mestsky-urad-a-samo-
sprava/odbory-a-oddeleni/odbor-eko-
nomicky/.

S dotazy k vyplnění formuláře se ob-
racejte, v úředních hodinách, na tel. 
314 002 917 (paní Marcela Vrbová).



ODBOR DOPRAVY

DOPRAVNÍ OKÉNKO (ČÁST TŘETÍ)

ZASTAVENÍ
A STÁNÍ 

Zákon „stání“ 
definuje jako uve-
dení vozidla do 

klidu nad dobu do-
volenou pro zastavení. A „zastavení“ definuje 
jako uvedení vozidla do klidu na dobu nezbyt-
ně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo 
vystoupení přepravovaných osob anebo k ne-
prodlenému naložení nebo složení nákladu. 
Od těchto definic se odvíjí zákazové značky, 
které zastavení a stání upravují. 

Nejprve si zopakujeme, které dopravní 
značky to jsou. Je to svislá dopravní značka 
B28, která zakazuje zastavení. V úseku, kte-
rým je tato značka označena, je zakázáno za-
stavit (samozřejmě se to netýká situace, kdy 
musíte zastavit v případě, pokud to vyvolá 
okolnost v provozu). Svislá dopravní značka 
B29 zakazuje stání. V úseku, kde je umístěna, 
je zakázáno stání na dobu delší, než je doba 
nezbytně nutná k neprodlenému nastoupe-
ní a vystoupení přepravovaných osob nebo 
k neprodlenému naložení a vyložení nákladu. 
V praxi to tedy znamená, že na zákazu zasta-
vení nemůžete zastavit, aby někdo z vozidla 
vystoupil, nebo si vyložil z auta nový nábytek. 
Toto můžete udělat v úseku označeném záka-
zem stání. Někteří si tyto dvě značky pletou. 
Může vám pomoci například tato pomůcka: 
stá-ní, tedy dvě slabiky a dvě pole na značce 
(jedna čára), za-sta-ve-ní, tedy čtyři slabiky 
a čtyři pole na značce (dvě čáry).

Tyto svislé dopravní značky může nahradit 
značka vodorovná. Jedná se o žlutou čáru 
u okraje vozovky, nebo na obrubníku vedle 
vozovky. Označuje úsek, kde je zakázáno stá-
ní – přerušovaná čára, nebo kde je zakázáno 
zastavit – plná čára (např. u objektu České 
spořitelny, u Tatranu Sedlčany v ul. Pod Po-
toky apod.). 

Toto jsou tedy případy, kdy stání či zastave-
ní zakazuje dopravní značení. Pak jsou záko-
nem stanoveny další případy, kde řidič běž-
ného vozidla nesmí zastavit a stát a nemusí 
to být označeno dopravní značkou:

- v nepřehledné zatáčce a v její těsné blíz-
kosti;

- před nepřehledným vrcholem stoupání 
pozemní komunikace, na něm a za ním;

- na přechodu pro chodce nebo na přejez-
du pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m 
před nimi;

- v připojovacím nebo odbočovacím pruhu;
- na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 

5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento 
zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru „T“na 

protější straně vyúsťující pozemní komunikace;
- u zastávky tramvaje, autobusu nebo tro-

lejbusu bez nástupního ostrůvku v úseku, 
který začíná dopravní značkou Zastávka au-
tobusu, tramvaje nebo trolejbusu a končí 
ve vzdálenosti 5 m za označníkem zastáv-
ky a tam, kde taková dopravní značka není, 
ve vzdálenosti kratší než 30 m před ní a 5 m 
za označníkem zastávky; je-li prostor zastávky 
vyznačen vodorovnou dopravní značkou Za-
stávka autobusu, tramvaje nebo trolejbusu, 
platí tento zákaz jen pro vyznačený prostor;

- na železničním přejezdu, v podjezdu, 
v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před 
nimi a za nimi (v tunelu to neplatí v případě 
nouzového stání na místě označeném do-
pravní značkou „Nouzové stání“; v případě 
nouzového stání musí řidič vypnout motor);

- v místě, kde by vozidlo zakrývalo svislou 
dopravní značku nebo vodorovnou dopravní 
značku „Směrové šipky“ nebo „Nápis na vo-
zovce“; 

- ve vyhrazeném jízdním pruhu a jízdním 
pruhu pro cyklisty;

- v jízdních pruzích vyznačených na vozovce 
mimo pravého jízdního pruhu;

- ve vzdálenosti kratší než 5 m od začátku 
a konce vodorovné dopravní značky „Podélná 
čára souvislá“ nebo nástupního ostrůvku tam, 
kde by mezi touto dopravní značkou nebo ná-
stupním ostrůvkem a vozidlem nezůstal volný 
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m;

- na mostě;
- před vjezdem na pozemní komunikaci 

z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího 
mimo pozemní komunikaci;

- na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozi-
dlo, pro které je parkoviště vyhrazeno; to ne-
platí, jde-li o zastavení a stání, které nepřekročí 
dobu tří minut a které neohrozí ani neomezí 
ostatní účastníky provozu na pozemních komu-
nikacích, popřípadě neomezí řidiče vozidel, pro 
něž je parkoviště vyhrazeno (toto však neplatí 
pro vyhrazené parkoviště pro vozidlo označené 
parkovacím průkazem pro osoby se zdravot-
ním postižením, zde je bez daného označe-
ní zakázáno zastavení a stání po celou dobu, 
a pokud zde přesto zastavíte, pak kromě poku-
ty budete sankcionováni i dvěma body do bo-
dového hodnocení řidiče);

- na tramvajovém pásu;
- na silniční vegetaci, pokud to není povo-

leno místní úpravou provozu na pozemních 
komunikacích;

- na jiných místech, kde by tím byla ohro-
žena bezpečnost provozu na pozemních ko-
munikacích.

Dále v době od 5:00 do 19:00 hodin je zaká-

záno stání tam, kde by nezůstal mezi vozidlem 
a nejbližší tramvajovou kolejnicí volný jízd-
ní pruh široký nejméně 3,5 m. Také na silnici 
I. třídy a za snížené viditelnosti i na silnici II. 
a III. třídy je mimo obec zakázáno zastavení 
a stání jinde než na místech označených do-
pravní značkou jako parkoviště. Dále mě ještě 
napadá parkovací stání označené značkou K+R 
(kiss + ride = polib a jeď ☺), které je určené 
pouze k zastavení za účelem nastoupení a vy-
stoupení osob, nikoli k celodennímu parkování. 

To bychom měli zákazy a omezení. Aby to 
nevypadalo, že řidič nemůže zastavit a stát 
skoro nikde, tak může. A to vpravo ve smě-
ru jízdy co nejblíže k okraji komunikace a na 
jednosměrné pozemní komunikaci vpravo 
i vlevo. Důležité je, že při stání musí zůstat 
volný alespoň jeden jízdní pruh široký nej-
méně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení 
musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh 
široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.

Takže nákup v pekárně u pošty v Sedlčanech 
(mimochodem přímo pod kamerovým systé-
mem města) nebo výběr z bankomatu České 
spořitelny v ulici 28. října zde v Sedlčanech 
opravdu není ten případ, kdy zde můžete za-
stavit a stát. U objektu pekárny i spořitelny se 
dopustíte přestupku nerespektování dopravní 
značky (zákaz zastavení a zákaz stání), ale navíc 
zde nezůstanou 3 metry pro každý jízdní pruh, 
což je také přestupek. A přitom o pár metrů dál 
jak od pekárny, tak spořitelny je parkoviště, kde 
lze zaparkovat. Ale lidé jednak spěchají a jed-
nak nechtějí chodit pěšky moc daleko. Přitom 
se vystavují riziku, že dostanou pokutu. Navíc 
svým bezohledným jednáním ohrožují právě 
bezpečnost a plynulost provozu. U pekárny 
v ranních hodinách stojí auto každou chvíli 
a autobusy, které se ráno sjíždí na autobusové 
nádraží, zde mají zbytečnou překážku, které se 
musejí vyhýbat. U spořitelny zase auta vytváří 
překážku před přechodem pro chodce, kteří 
pak nejsou včas vidět. A takových dopravních 
situací vzniká a je v Sedlčanech spoustu.

Možná vám přijdou tyto zákazy zastavení 
a stání zbytečné, ale věřte, že zákon je ukládá 
z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti sil-
ničního provozu. A zákazová dopravní značka, 
než se umístí, tak tomu předchází poměrně 
dlouhé řízení, ve kterém se vyjadřují dotčené 
orgány jako dopravní policie ČR, vlastník komu-
nikace a může se vyjádřit každý, komu by mohlo 
být nějakým způsobem zasaženo do jeho práv. 
A vždy se umísťuje z nějakého důvodu, kdy jde 
o bezpečnost a plynulost silničního provozu, 
takže opravdu mají svůj význam a smysl. 

Bc. Eva Hofmannová,
Odbor dopravy a silničního hospodářství

B28 
– zákaz zastavení

B29 
– zákaz stání



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

8. února 2023 vystoupí na sedlčanském 
jevišti oblíbený komik, moderátor a do-
konce příležitostný herec Ivo Šmoldas spo-
lečně s Antikvartetem Dušana Vančury.

ÚNOR 2023

KDJS SEDLČANY MĚSTSKÁ KNIHOVNA MĚSTSKÉ MUZEUM

VÝSTAVY MUZEUM
MUZEUM
KNIHOVNA
KDJS
KDJS

VÝSTAVA „SANCTUS BENEDICTUS”
do 24. 2. 2023 VÝSTAVA „VÁLKA NA UKRAJINĚ”
od 3. 2. 2023 do 1. 3. 2023 VÝSTAVA „65 LET FOTOKLUBU URAN”
do 9. 2. 2023 VÝSTAVA „ŽIVOTNÍ KONÍČEK”
od 13. 2. 2023 VÝSTAVA „OČIMA ZVÍŘAT”

19.30 hod.

Vstup 350,- Kč Středa 8.2.2023
DALŠÍ AKCE

ST 8. 2. od 19.30 hod. IVO ŠMOLDAS A ANTIKVARTET DUŠANA VANČURY
ST 8. 2. od 17 hod. HAJÁNEK
PÁ 10. 2. od 15 hod. POHÁDKOVÁ BABIČKA
PÁ 10. 2. od 19 hod. DNESKA JENOM POEZIE
PÁ 10. 2. od 20 hod. OSM HOR
SO 11. 2. od 19.30 hod. OCHOTNICKÝ PLES
SO 11. 2. od 20 hod. BESTIE

..................................... ZÁBAVNÝ POŘAD

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

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

............................ VEČER PÍSNÍ A POEZIE

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

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

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

ST 1. 2. od 17 hod. HAJÁNEK
ČT 2. 2. od 17 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY 65 LET FOTOKLUBU URAN
ČT 2. 2. od 20 hod. NEUVĚŘITELNÉ, ALE PRAVDIVÉ
PÁ 3. 2. od 15 hod. JÍDLO V POHÁDKÁCH
PÁ 3. 2. od 19 hod. POSEDLÍ DAKAREM
PÁ 3. 2. od 20 hod. VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
SO 4. 2. od 20 hod.   ADAM
NE 5. 2. od 15 hod.  O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI

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

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

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

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

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

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

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

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

PO 13. 2. od 10 hod. ŠLÁPNI A TREF SE!
ÚT 14. 2. od 19 hod. PETR HAPKA A JEHO POTMĚŠILÍ HOSTÉ
ST 15. 2. od 17 hod. HAJÁNEK 
ČT 16. 2. od 18 hod. ISLAND - ZEMĚ OHNĚ A LEDU 
ČT 16. 2. od 20 hod. TVÁŘ
PÁ 17. 2. od 15 hod. STÍNOVÉ DIVADLO
PÁ 17. 2. od 18 hod. A PAK, ŽE TO NEJDE!
PÁ 17. 2. od 19 hod. PLES II. ZŠ PROPOJENÍ
PÁ 17. 2. od 20 hod.  PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
SO 18. 2. od 20 hod. SVĚTLONOC 
SO 18. 2. od 20 hod.  ŠIBŘINKY TJ TATRAN
NE 19. 2. od 15 hod. NEJVĚTŠÍ DAR

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

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

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

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

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

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

..................................................... SETKÁNÍ

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

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

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

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

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

ČT 23. 2. od 19 hod. ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA
PÁ 24. 2. od 15 hod. POHÁDKOVÁ BABIČKA
PÁ 24. 2. od 20 hod.  VĚČNÝ JOŽO ANEB JAK JSEM POTKAL HVĚZDU
SO 25. 2. od 20 hod. SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST

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

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

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

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



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

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

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program únor 2023

Pátek 3. února od 19 hod.
ZÁBAVNÁ SHOW

Po roce se již tradičně vrací do Sedlčan oblíbená show

POSEDLÍ DAKAREM
Zábavná talk show Posedlí Dakarem míří do 10 měst a Martin 
Macík s posádkou je připraven bavit tisíce fanoušků českého 
motorsportu. Jako jediní zde budete mít možnost zhlédnout 
výjimečné záběry z Rally Dakar 2023. Kromě unikátního ne-
cenzurovaného dokumentu uvidíte naživo i vaše oblíbené zá-
vodníky. Letošní rok je ve znamení změn, a proto po 11 letech 
dorazí všichni v jiných barvách, pod křídly nového týmu. Co ale 
zůstává, je svérázný humor kluků ze Sedlčan a spousty neuvěři-
telných zážitků z kabiny závodního kamionu Čendy od světové-
ho výrobce MM Technology. Nikdo neví, co se na nekonečných 
pouštích Saúdské Arábie stane. Jisté ale je, že vy se to všechno 
dozvíte z první ruky. A to od těch nejpovolanějších.

Vstupenky jsou výhradně
na www.posedlidakarem.cz – cena 249,- Kč.

Délka představení cca 120 minut bez přestávky.

Neděle 5. února od 15 hod.
DIVADLO PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší návštěvníky
jsme připravili divadelní pohádku

O STATEČNÉM KOVÁŘI 
MIKEŠOVI

Pohádky nám od pradávna vyprávějí poutavé příběhy o lásce, 
o lidské statečnosti a slabosti, o věčném boji dobra se zlem. 
A přesně takové je i naše vyprávění. Autor, Libor Jeník, vás ten-
tokrát zavede do pohádky podle klasického příběhu paní Bože-
ny Němcové Neohrožený Mikeš.
Mikeš je kovářský synek, který se vydá do světa na zkušenou. 
Cestou se k němu připojí silák Matěj a společně se rozhodnou 
najít dvě královské dcery, které už měsíce nikdo nespatřil. Po-
kud se jim to má podařit, budou muset překonat množství ná-
strah a pokušení. Přijďte jim v jejich putování držet palce, nudit 
se určitě nebudete! Mikeš s Matějem, vousatá babice, pan král, 
princezny, Dračí pán a spousta dalších postav spolu s krásnými 
písničkami vám k tomu nedají čas!
Představení uvádí Divadlo Za2.

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

Změny programu vyhrazeny.

uvádíuvádíuvádíuvádí

O statecném kovári 
Mikešovi

O statecném kovári 
Mikešovi

ˇ ˇ

Na motivy pohádky Boženy Němcové Neohrožený Mikeš napsal Libor Jeník

Hrají: Libor Jeník, Josef Zýka/Lukáš Kofroň, David Voráček/Radovan Snítil, 
Marcela Laurinová/Jiřina Anna Daňhelová

Režie: Libor Jeník
 Hudba: Libor Jeník a Zdeněk Berry Beran

www.divadloza2.cz



 
KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program únor 2023

Středa 8. února od 19.30 hod.
ZÁBAVNÝ POŘAD

Posledním pomyslným dárkem
z letošního Dárkového balíčku je zábavný pořad

IVO ŠMOLDAS
A ANTIKVARTET

DUŠANA VANČURY
Jeden z nejoblíbenějších komiků, moderátorů a dokonce i pří-
ležitostný herec – IVO ŠMOLDAS - se opět vrací na sedlčanské 
jeviště se svým velice příjemným a vtipným vyprávěním a úva-
hami. 
Tentokrát jej svými hudebními vstupy obohatí hudební sku-
pina ANTIKVARTET Dušana Vančury. Toto výborné hudební 
seskupení jsme ještě v Sedlčanech neměli možnost uvítat, ale 
jeho bohužel již zesnulého zakladatele Dušana Vančuru jsme 
s jeho domovským Spirituál kvintetem mohli vidět mnohokrát. 
Čeká nás velice příjemný zábavný večer s veselým mluveným 
slovem a dobrou muzikou.

Vstupné: 350,- Kč.
Délka pořadu je cca 120 minut + přestávka.

Úterý 14. února od 19 hod.
KONCERT

Do Divadelního sálu KDJS Vás zveme na skutečně neobyčejný 
koncertní projekt věnovaný vzpomínce na jednu z velikých 

postav československé a české hudby,  kterou bez pochyb byl 
Petr Hapka. Koncert nese symbolický název

PETR HAPKA
A JEHO POTMĚŠILÍ HOSTÉ 

Koncert mapuje hudební tvorbu Petra Hapky. Připomene nejen 
ranou písňovou tvorbu pro Hanu Hegerovou, ale také jeho spo-
lupráci s největším tvůrčím partnerem Michalem Horáčkem. 
Během večera zazní i filmové melodie. Ke spolupráci jsou při-
zvané osobnosti, které Hapkovy písně interpretovaly v jeho 
posledním velkém projektu Kudykam, jsou to osobnosti, které 
patří do současné české hudební špičky a jsou známí z TV, roz-
hlasu, muzikálů a mnoha koncertních projektů.

V alternacích vystoupí HANA HOLIŠOVÁ, ONDŘEJ RUML, JAN 
MAXIÁN, JAN SKLENÁŘ, LENKA NOVÁ, PETRA HŘEBÍČKOVÁ, 
XAVIER BAUMAXA, JANA LOTA a další. Zpěváky doprovodí 
skvělé hudební seskupení doprovázející mnoho špičkových čes-
kých hudebních osobností  - ORCHESTR PETRA MALÁSKA.

Vstupné: 450,- 490,- a 550,- Kč.
Délka programu je cca 100 minut bez přestávky.

19.30 hod.

Vstup 350,- Kč Středa 8.2.2023 Vstupné:   450,- Kč,
490,- Kč a 550,- Kč

Předprodej:
TIC - Sedlčany, Nám.TGM 34
             - tel. 318 821 158

+ na www.kdjs-sedlcany.cz

19.00 hod.

   

úterý 14. února 2023
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 PLÁNOVANÉ AKCE

NA BŘEZEN 2023
SO 4. 3. VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL 2023      Dětský karneval 
ČT 9. 3. HRADIŠŤAN                                                             Koncert
NE 12. 3. HRDINOVÉ - P.Kostka, J. Satoranský, M. Vladyka  

Divadlo
ST 15. 3. MIROSLAV DONUTIL        Zábavná show 
ČT 23. 3. RODINNÝ KONCERT ZUŠ SEDLČANY   Koncert
ST 29. 3. JAVORY                                                     Koncert

 
DÁLE PŘIPRAVUJEME

NA ROK 2023

VÝSTAVY
V Koncertním sále je do 9. února 2023 nainstalována

ke zhlédnutí výstava obrazů a plastik nazvaná

„ŽIVOTNÍ KONÍČEK“  

jejímž autorem je pan PETR KOTRŠAL
žijící střídavě v Praze a nedalekých Pořešicích, kde i tvoří. 

Čtvrtek 23. února od 19 hod.
DIVADLO (NEJEN PŘEDPLATNÉ)

Jako další divadelní představení 
zařazené do předplatitelského cyklu divadla

 uvádíme operetní představení 

ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA
Jeden z největších operetních hitů „Čardášová princezna“ 
Emmericha Kálmána uvidíme na jevišti sedlčanského divadla. 
Roztančená čísla „Vy, líbezná děvčátka, s tváří anděla“ či „To 
všechno láska, bláznivá láska“ patří mezi nesmrtelné. Čardá-
šová princezna zaznamenala ohromný světový úspěch. Stala 
se rodnou sestrou Lehárovy Veselé vdovy, druhou nejhranější 
operetou v historii tohoto žánru, pravým bestsellerem i vděč-
ným námětem pro film. Představovala vrchol Kálmánovy tvor-
by, protože v ní – jak to vyjádřil jeden kritik – spojil skladatel 
krásu maďarského folklóru s elegancí salónního valčíku. Byl 
prostě svůj. Všechno, co vytvořil později, zůstalo již ve stínu 
slavné „Čardášky”.

Představení uvádí Severočeské divadlo Ústí nad Labem.

Vstupné: 590,- Kč.
Délka představení cca 150 minut + přestávka.

MALÉ VZPOMÍNKY NA VELKÉ ŽENY – MARIE FOR-
MÁČKOVÁ a JANA RYCHTEROVÁ (zábavný pořad),
DAN BÁRTA (koncert), 
HONZA A HEJHULÁK (pohádka),
LAKOMEC (divadlo),
MICHAL NESVADBA (pořad pro děti),
TEĎ MĚ ZABIJ (divadlo),
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA (pořad pro děti),
SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR (koncert),
DOKUD NÁS SMRT NEROZDĚLÍ (travesti show),
MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE (koncert),
SEDLČANSKÁ VONIČKA 2023 (koncert),
ZDENĚK IZER – VYNDAVACÍ, ZAS TAM DACÍ
(zábavné show), NEZMAŘI (koncert), …

Od 13. února 2023 bude připravena výstava
mladé talentované spisovatelky a malířky

působící v našem regionu. Výstava se jmenuje

OČIMA ZVÍŘAT
Autorka MICHAELA PROŠKOVÁ BURDOVÁ se zaměřuje na 
olejomalbu zvířat a přírody. Zvířata miluje od dětství, proto si 
na obrazech můžete prohlédnout jak divoké šelmy, tak i pod-
mořský svět, ale i koně nebo různá plemena psů. Kromě olejo-
malby se autorka věnuje psaní fantasy knih pro děti a mládež, 
které vydává nakladatelství Fragment. Její knihy získaly oceně-
ní a také překlad do zahraničí. Prvotina Poselství jednorožců 
se stala bestsellerem. Nyní autorka chystá k vydání dvě nové 
knihy.
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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 3. února ve 20 hod.

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
film Česko – komedie (2022), rež. I. Pavlásková, 123 min.

Komedie s hvězdným obsazením, která se odehrává během Štěd-
rého dne. Film Ireny Pavláskové představí celou plejádu českých 
herců od Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, Karla Rodena, Hynka 
Čermáka nebo Jiřiny Bohdalové. Originální snímek plný nečeka-
ných situací, emocí, dojemných chvil, ale i zábavy odkrývá rodin-
né vztahy u Skálů a Pazderků.  Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

sobota 4. února ve 20 hod.

ADAM
film Maroko, Francie, Srbsko – drama (2022), rež. M. Touzani, 98 min.

Abla (L. Azabalová) provozuje malé pekařství v domě, kde žije 
sama s osmiletou dcerou Wardou. Jednoho dne naruší jejich 
všednodenní rutinu nečekané zaklepání na dveře. Znavená Samia 
hledá dočasné útočiště výměnou za práci; osamělá žena v pokro-
čilém stadiu těhotenství se v konzervativním Maroku setkává se 
vším možným, jen ne s pochopením.    Vstupné 100 Kč. Přístupné.

Pietro je chlapec z rušného italského města, Bruno je kluk 
ze zapomenuté alpské vesnice. Jeden se každé léto vrací do hor 
s rodiči, druhý kopce nikdy neopouští. Sdílí lásku k majestátním 
vrcholům, složitý vztah k vlastním otcům a časem i husté plno-
vousy. Tak jako příroda roste, usychá a znovu vzkvétá, mění se 
i jejich přátelství.                                               Vstupné 100 Kč. Přístupné.

pátek 10. února ve 20 hod.

OSM  HOR
film Itálie, Belgie, Francie – drama (2023), rež. Felix van Givenin-
gen, 147 min.

Vyvézt rodinu na Safari vypadá na první pohled jako báječný ná-
pad. Snadno se ale může stát, že to bude poslední nápad, který 
budete v životě mít. Stačí zkřížit cestu naštvanému lvu po boles-
tivém střetu s pytláky... Hraje I. Elba, S. Copley, I. Halley a další.   
                                                          Vstupné 90 Kč. Do 15 nepřístupné.

sobota 11. února ve 20 hod.

BESTIE
film USA – thriller (2022), rež. B. Kormákur, 93 min.

Líba má každý rok jediné narozeninové přání. Trvá na tom, aby 
se na její oslavě sešla celá rodina, což všichni vždy splnili. Tedy až 
do letošních narozenin. Její syn Petr má na tenhle rok jiné plány, 
a tak před rodinou předstírá nemoc. Hraje E. Holubová, J. Dušek, 
V. K. Kubařová, T. Klus a další.                      Vstupné 120 Kč. Přístupné.

pátek 17. února ve 20 hod.

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
film Česko – komedie (2023), rež. M. Ferencová, 93 min.

sobota 18. února ve 20 hod.

SVĚTLONOC
film Slovensko, Česko – drama, mystery (2022), rež. T. Nvotová, 109 min. 

Třicátnice Šarlota se vrací do rodné vesnice hluboko ve sloven-
ských horách. Před mnoha lety odsud za nejasných okolností 
utekla. Její návrat v místních vzbuzuje podezření, po celou dobu 
ji považovali za mrtvou. Bojí se, že svým příchodem probudí čaro-
dějnici, která podle legend straší v okolních lesích. Hraje N. Ger-
máni, E. Mores a další.                 Vstupné 100 Kč. Do 15 nepřístupné.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 2. února ve 20 hod.

NEUVĚŘITELNÉ, ALE PRAVDIVÉ
film Francie/Belgie – (2022), rež. Q. Dupieux, 74 min.
Alain a Marie se přestěhovali do vysněného domu. Realit-
ní makléř je ale varoval: to, co je ve sklepě, jim může navždy 
změnit život. Quentin Dupieux, jeden z nejexcentričtějších 
filmových tvůrců, má zdánlivě nevyčerpatelný zdroj bizarních 
nápadů, na nichž staví s komickou brilantností sobě vlastní.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 19. února v 15 hod.

NEJVĚTŠÍ DAR
film Česko – pohádka (2022), rež. M. Gelíková Santovjáková, D. Hru-
bá, 93 min.
Pohádka největší dar je doslova a do písmene boží. Osudy 
svérázných obyvatel malé valašské vísky se v ní totiž protnou 
s prastarými slovanskými bohy, jako je Perun, Radegast nebo 
Černobog. Morena nechce předat žezlo nad světem Vesně 
a lidé s bohy musí spojit své síly, aby společně dali věci do po-
řádku.                                                                        Vstupné 120 Kč.

pátek 24. února ve 20 hod.

VĚČNÝ JOŽO ANEB JAK JSEM
POTKAL HVĚZDU
film Česko, Slovensko – dokumentární (2023), rež. J. Gogola ml., 81 min.

Osobní portrét lídra nejpopulárnější „československé“ skupiny 
Elán, křesťanského buddhisty věřícího v komunismus. Setkání re-
žiséra Jana Gogoly ml. s blízkou i vzdálenou hvězdou. Film vznikal 
deset let v otevřených situacích souznění i nesouladu, které zvidi-
telňují souhvězdí Rážova života: kakao a whisky, hudba a rodina, 
diktátorství a meditace, Bůh a nicota, svár dobra a zla.
                                                                      Vstupné 100 Kč. Přístupné.

sobota 25. února ve 20 hod.

SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST
film Německo – komedie (2022), rež. A. Decker, 100 min.

Oblíbený herec Elyas M’Barek, známý učitel ze série filmů Fakjů 
pane učiteli, se vrací v roli filmové celebrity, která se na útěku ne-
čekaně ocitne v poněkud výstředním stand-up klubu. Tak začíná 
jeho seznámení s Friedou, které mu opravdu hodně změní život.  
                                                                        Vstupné 100 Kč. Od 12 let.

čtvrtek 16. února ve 20 hod. 

TVÁŘ
film Švédsko – (1958), rež. I. Bergman, 97 min.
Do městečka přijíždí nevídaná pouťová atrakce v podobě Vo-
glerova magnetického divadla. Skupina komediantů musí však 
nejdříve žádat o povolení u městského konzula. Ten souhlasí, 
ovšem skupina musí dokázat, že nejde o šarlatánství. Konzul 
s radou uzavírají sázku a centrem děje se stává mystický sou-
boj dvou entit: magie v podání záhadného Voglera a rozumu 
ve ztělesnění Vergeruse. Právě on touží za každou cenu rozbít auru 
mystického zázraku a hypnotismu, které kolem sebe Vogler šíří.
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Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 186, 725 826 122
www.knihovna-se.cz, mek@knihovna-se.cz

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

KVÍZOVÁNÍ
KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY 
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 února: Hravá čeština.

VÝSTAVA

65 LET FOTOKLUBU URAN
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 2. 2. 2023 v 17.00 hod.
Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny

od 3. 2. 2023 do 1. 3. 2023

„Velevážené publikum, nečekaně přidáváme! Výstava fotoklu-
bu Uran z Příbrami k oslavě výročí 65 let od jeho založení bude 
mít třetí etapu, a to v sedlčanské knihovně!
První etapa byla v létě 2022 k vidění ve Vile Obora bistru Ves-
mírek v Příbrami. Druhá, rozšířená etapa, pak od podzimu do 
konce roku v kavárně V Koleji infocentra Březnice. Vystavené 
fotografie členů fotoklubu jsou na volné téma, avšak reflektují 
radost zachycovat světlo a okamžiky lidského bytí optikou srd-
ce. Jste srdečně zváni!“

od 3. 2. do 1. 3. 2023
VEČER PÍSNÍ A POZIE

DNESKA JENOM POEZIE 
– večer s Jiřím Dědečkem a Terezou Brdečkovou.

Jiří Dědeček a Tereza Brdečková žijí poezií, psaním i překlady.
Nyní se rozhodli vystoupit s hodinovým pořadem, kde budou 
číst verše své i verše básníků, které překládají.

Jiří Dědeček doprovází pořad písněmi s překladovými texty 
francouzských šansoniérů a básníků.
Z knih:
Zlatí kohouti
Pošta shora
Deštivec
Haiku Haiečku
Do smrti nejdelší

Vstupenky za 100,- Kč v předprodeji v knihovně.

Pátek 10. února 2023 v 19 hod.



KLUBY 
V KOMUNITNÍM CENTRU

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

Fotografování – FotoFlegmatici Sedlčany: 26. 2. 2023 
v 18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: činnost klubu 
přerušena
Klub pro seniory (Mnémé): 1. 2. a 15. 2. 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): 4. 2. a 18. 2. 2023 v 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro 
děti od šesti let): schází se každé pondělí od 15 a 16 hod.
Patchworkový klub: schází se každý čtvrtek od 15 do 17 hod.
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PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

Hajánek
Středa 1. 2. 2023 v 17 hod.
Středa 8. 2. 2023 v 17 hod.
Středa 15. 2. 2023 v 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém se začteme do knížek Ivony Bře-
zinové. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.

Pohádková babička
Pátek 10. 2. 2023 v 15 hod.
Pohádková babička přečte pohádky novinářů z knihy Když 
se v ZOO zhasne. 
Na Žirafí výtvarnou dílnu si však zase rozsvítíme, abychom 
ji pěkně zvládli.  

Pátek 24. 2. 2023 v 15 hod.
Pohádková babička při četbě dětem prozradí, Proč má Eda 
spoustu času a dospělí ne, což je také název knihy Meike Ha-
berstockové.
Po čtení následuje Hodinářská výtvarná dílna.

Páteční odpoledne
Pátek 3. 2. 2023 v 15 hod.
Jídlo v pohádkách
V hravém programu si připomeneme pohádky, ve kterých jíd-
lo hraje důležitou roli.
Na program naváže Mlsná výtvarná dílna, ve které půjde sa-
mozřejmě o jídlo.

Pátek 17. 2. 2023 v 15 hod.
Stínové divadlo
Jaké pohádky a příběhy ve stínech rozehrajeme? Nechte 
se překvapit! 
V Příběhové výtvarné dílně si pohrajeme s kolážemi. 

KLÍČÍME (0-3 roky) 
– Dopolední programy pro rodiny s dětmi
Pondělí 13. 2. 2023 v 10 hod.
Šlápni si a tref se!
Program pro rodiny s menšími dětmi. Zkusíme si různé čin-
nosti na podporu hrubé a jemné motoriky.   

SETKÁNÍ

A PAK, ŽE TO NEJDE! 
– setkání s Tomášem Andrlem, 

účastníkem několika závodů Ironman.

Uplavat 3,8 km, na kole ujet 180 km a na závěr si ještě stři-
hnout maraton. Taková skladba disciplín čeká závodníky na 
Mistrovství světa v dlouhém triatlonu, známém jako Ironman. 
Co všechno takový závod obnáší? Přijďte si zkušenosti Tomáše 
Andrleho poslechnout do knihovny.

Pátek 17. února 2023 v 18 hod.



Otevírací doba:
leden - březen: ÚT, ČT, PÁ: 9 – 12 hod., ST: 9 - 12 hod. a 13 - 16 hod.
duben - květen: ÚT – PÁ: 9 – 12 hod. a 13 – 16 hod., SO: 9 – 12 hod., NE: 13 – 16 hod.
červen a září: ÚT – NE: 9 – 16 hod., ST: 9 – 17 hod.
červenec - srpen: PO – NE: 9 – 16 hod., ST: 9 – 17 hod.
říjen - prosinec: ÚT – PÁ: 9 – 12 hod. a 13 - 16 hod., NE: 13 – 16 hod.
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Tyršova 136 
264 01 Sedlčany
tel./fax: 318 821 240  
www.muzeum-sedlcany.cz

SANCTUS BENEDICTUS
Výstava fotografií středověké architektury 

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

Vstupné dobrovolné.

PŘIPRAVUJEME
Výstavu obrazů Barbory Chlastákové,
zahájení v pátek 3. března od 18 hodin.

Večer s hudební skupinou Spolektiv,
pátek 10. března od 19 hodin.

Přednášku historika Tomáše Zouzala
na téma vystěhování Sedlčanska,
čtvrtek 16. března od 18 hodin.

VÝSTAVA VE SKLEPENÍ do pátku 24. února
VÝSTAVA

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

VÁLKA NA UKRAJINĚ
Výstava prezentuje práci reportérů serveru Voxpot Majdy Slá-
mové a Vojtěcha Boháče, kteří sledovali situaci přímo na místě 
ještě před zahájením invaze. Začátek války je zastihl na hrani-
ci s Běloruskem, později se přesunuli do Kyjeva, kde mapovali 
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 16. února od 18 hod.
PŘEDNÁŠKA

Zveme vás na cestopisnou přednášku

Václava Cihelky

ISLAND – ZEMĚ OHNĚ A LEDU
Promítání fotografií a videí z výpravy za krásnou krajinou s nád-
hernými vodopády a geotermálními oblastmi, jejímž vrcholem 
byla bezesporu dobrodružná plavba za velrybami.

Vstupné dobrovolné

Délka cca 90 minut.



Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové

HISTORIE

VÝZNAMNÉ BUDOVY: STARÁ RADNICE

KULTURNÍ DŮM
Nepochybně nejvýznačnější událostí to-

hoto období bylo otevření nově postave-
ného kulturního domu 27. listopadu 1954. 
Autorem projektu byl architekt Vlček, v po-
sledním období stavební práce vedl stavitel 
J. Němeček za Sedlčan. Stavba přicházela na 
svět s velkými obtížemi, práce šly pomalu, 
chyběly původně plánované finanční částky 
a termín otevření se několikrát oddaloval. 
Nakonec výsledkem a ilustrací je samotná 
podoba kulturního domu, kde se vlastně 
z původních plánů realizovala sotva jedna 
třetina – jen vlastní jádro s divadelním sá-
lem a jevištěm, navíc v dokončovacím ob-
dobí přizpůsobená požadavku na možnost 
umístění kina. Tím, že byla realizována jen 
část původního záměru, vznikla architek-
tonicky nevzhledná budova, přímo volající 
po dokončení. Uvažovalo se o něm záhy, ov-
šem v tomto provizoriu zůstala budova více 
než desítku let, i když se stala sídlem Domu 
osvěty, pracovištěm i místem setkání mnoha 

lidí, kteří byli nuceni potýkat se s nevyhovu-
jícím prostředím.

Samotná slavnost otevření Domu osvěty 
probíhala za účasti náměstka ministra škol-
ství a kultury Zdislava Buřívala, projev před-
nesl poslanec NS Václav Mandovec, kulturní 
program uspořádal 
tehdy nejlepší soubor 
mládeže ČKD Stalin-
grad Praha. 

Budova kulturního 
domu byla ve sprá-
vě ONV, rovněž; Dům 
osvěty byl zařízením 
ONV. Z počátku měl 
pouze dva zaměstnan-
ce: ředitele a topiče, 
ostatní práce byly pla-
ceny příležitostným 
silám. Plného rozma-
chu činnosti doznala 
toto zařízení v období 
1958–60, kdy ředite- Základy kulturního domu v r. 1953.

První zprávy o tomto objektu pocházejí 
z 16. století. Uvádí se v nich, že na úpravách 
radniční budovy deset let pracovali vlašští 
dělníci. Z této doby se ve sklepení zacho-
val gotický sloup a jsou zde patrné stopy po 
velkých oknech. Dnes dvoupatrová stavba 
s věžičkou se objevila již na Willenbergově 
rytině Sedlčan z roku 1602. Tehdy ovšem 
měla renesanční volutový štít a byla prav-
děpodobně zdobena sgrafity. Svým upra-
veným vzhledem vévodila měšťanským do-
mům na sedlčanském náměstí. 

Stará radnice utrpěla značné škody čet-
nými požáry během 17. až 19. století. Řadu 
let zůstala pustá, jelikož na její obnovu ne-
byly peníze. Při radnici byla též šatlava, ob-
novená v prvních letech 19. století, a ved-
le ní kůlna pro městskou stříkačku a hasicí 
nářadí. Svou starobylost ztratil tento dům 
po velikém požáru města roku 1828 a ná-
sledné opravě. Po zrušení roboty v roce 
1848 se staly Sedlčany sídlem okresního úřa-
du, okresního soudu a berního úřadu. Budo-
va radnice byla pro ně přestavěna a rozšíře-
na, avšak od 80. let 19. století do roku 1934 
sloužila výhradně okresnímu hejtmanství.

Poslední velkou investici představuje 
modernizace věžního hodinového stroje 
HAINZ, který se řídí automaticky a dál-
kově, a tedy umožňuje téměř bezúdrž-
bový provoz.

lem zde byl Zdeněk Vlček. Územní reorga-
nizací však došlo k převedení řady funkcí 
i v této oblasti do okresního města, k omeze-
ní stavu pracovníků na počet roku 1955 a tím 
k přerušení mimořádně dobře se rozvíjející 
působnosti tohoto zařízení.   (pokračování…)

Po výstavbě nové, moderní budovy pro 
okresní úřad byly ve staré radnici v přízemí 
zřízeny obchody. Další prostory využívala 
živnostenská škola, část byla přestavěna 
na byty. Při vystěhování Sedlčan v letech 
1943–1945 využívala budovu vojenská 
správa cvičiště SS. V roce 1954 došlo k roz-
sáhlé adaptaci a nástavbě zadní budovy 
a bývalá radnice se tak stala obytným do-
mem. 

Podle návrhu architektů Miroslava Řepy 
a Vladimíra Pýchy provedla stavební fir-
ma Formen Příbram v letech 2001–2002 
rekonstrukci této budovy. Celkové nákla-
dy na stavbu hradilo město Sedlčany. Tím 
se stará radnice stala sídlem Městského 
muzea Sedlčany. Muzeum disponuje stálou 
expozicí v horních dvou patrech, v přízemí 
se konají krátkodobé výstavy a tzv. večery 
při svíčkách, muzejní knihovna slouží také 
jako přednáškový sál. Nedávno zpřístup-
něný sklepní prostor se zmíněným gotic-
kým sloupem byl zrekonstruován během 
covidového přerušení provozu, rovněž díky 
prostředkům města Sedlčany.

-pž-



HVĚZDÁRNA / VÝROČÍ

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH

Mimořádným objektem pro pozorování 
se stane kometa C/2022 E3 objevená na 
počátku minulého roku. Kometa má vel-
mi protáhlou dráhu, kterou urazí jednou 
za 47 500 let. 2. února se na své dráze ocit-
ne nejblíže k Zemi ve vzdálenosti 42,5 mil. 
kilometrů. Přitom se očekává nejvyšší její 
jasnost a bude pravděpodobně viditelná 
pouhým okem a tím spíše dalekohledem 
hvězdárny. Bude to objekt vhodný pro vi-
zuální i fotografické sledování. Na fotogra-
fiích bude zřetelná barevná podoba komy 
a ohonu. Po průletu vnitřními částmi Sluneč-
ní soustavy se vlivem gravitačního působení 
velkých planet dráha komety změní na hy-
perbolu a navždy opustí Sluneční soustavu. 
Na vloženém snímku ukázka komety z roku 2020.

Únorová večerní obloha kolem 21. hodi-
ny nabízí nerušený pohled na pás Mléčné 
dráhy od jižního obzoru až k obzoru sever-
nímu. Prochází mezi souhvězdími Velkého 
a Malého psa na jihu, dále výše nad ob-
zorem mezi Orionem a Blíženci, odkud 
směřuje vpravo od zenitu k jasné Capelle 
ve Vozkovi a dále přes Persea a Kasiopeju 
k obzoru severnímu.

Pozorování dalekohledem se soustředí na 
výraznou mlhovinu M42 v Orionu, která je 
rodištěm nových hvězd, z nichž čtyři se na-
chází v pomyslném středu mlhoviny a tvoří 
lichoběžníkové seskupení. Velkou plochu 
souhvězdí překrývají další mlhoviny včetně 
tmavých, z nichž nejnápadnější je Koňská 
hlava blízko jasné hvězdy na levé straně 
pasu Oriona.

POZOROVACÍ PROGRAM 
PRO VEŘEJNOST

Hvězdárna otevřena každý pátek a sobo-
tu od 18 hod. do 21 hod., při větší oblačnos-
ti nebo zcela zatažené obloze je hvězdárna 
uzavřena. V případně nejasných podmínek, 
volat 777 285 444.

Měsíc – Na večerní obloze v pátek nebo 

PETR CODICILL (Codicillus z Tulechova)
(* 24. února 1533 – † 26. (29.) října 1589) 

V měsíci únoru si připomínáme výročí 
narození významného českého humanis-
tického učence, astronoma a básníka Petra 
Codicilla. Narodil se v Sedlčanech rodičům 
Janu Codexovi, řečenému Bradáč, postři-
hači, a matce Lidmile, dceři pekaře a sedl-
čanského měšťana Říhy. Pro svou sečtělost 
byl zván Petr Knížka nebo Knížek (podle la-
tinského codicillus, tj. knížka). Získání pre-
dikátu (přídomku) z Tulechova souviselo 
v jeho případě ve spojení s erbem a jednalo 
se o formální získání fiktivního přídomku.

Petr studoval na pražské univerzitě kla-
sické jazyky a astronomii, později ve Wit-
tenbergu studoval řečtinu u německého 
humanisty Filipa Melanchtona a u dalších 
mistrů. Po svém návratu byl roku 1561 
jmenován mistrem svobodných umění 
a začal učit řečtinu, dialektiku, matematiku, 
astronomii a výklad antických textů. Byl dě-
kanem artistické fakulty a později, až do své 
smrti, také rektorem univerzity. Jako rektor 
zavedl přísný přednáškový režim pro učitele 

VÝROČÍ OSOBNOSTÍ

sobotu 3. a 4. února v úplňku, 24. a 25.led-
na před první čtvrtí.

Planety – Na večerní únorové obloze 
Venuše nad jihozápadním obzorem, Mars 
po většinu noci kromě rána, Jupiter v první 
polovině noci nad jihozápadním obzorem, 
Uran v první polovině noci a Neptun nad 
jihozápadním obzorem pouze na počátku 
měsíce. Saturn nepozorovatelný. Merkur 
na ranní obloze na počátku měsíce.

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

Pro organizované návštěvy je možné 
dohodnout jiný den než pravidelný pátek 
nebo sobotu na telefonu 777 285 444.
ÚKAZ
15.2. ve 13 hod. nastane extrémně těsná 
konjunkce Venuše s Neptunem. Neptun 
bude pouhých 6 obloukových minut se-
verně od Venuše. Samotná Venuše bude 
v dalekohledu hvězdárny dobře viditelná. 
Viditelnost Neptunu bude podmíněna 
průzračností atmosféry při použití vhod-
ného filtru potlačujícího jas modré oblo-
hy. Hvězdárna bude v případě bezoblačné 
oblohy otevřena pro veřejnost.

                    František Lomoz

univerzity, kteří od té doby museli předná-
šet každý týden v určený den a hodinu. 

Vedle funkce rektora univerzity se stal 
správcem latinských městských škol v ce-
lém Českém království a vypracoval jejich 
nový studijní řád. 
Jako humanista se 
kromě překladů z la-
tiny a řečtiny uplatnil 
i jako básník, jeho 
díla byla často otis-
kována v příležitost-
ných reprezentativ-
ních sbornících. 

Podílel se také na 
vypracování nové-
ho církevního řádu 
a především pomá-
hal připravit tzv. Čes-
kou konfesi, tj. vyzná-
ní víry, jehož uznání 
chtěla česká šlechta 
prosadit. Později na 
jejím základě vydal 
císař Rudolf II. v roce 

1609 svůj Majestát zaručující náboženskou 
svobodu, a to i poddaným. 

Petr Codicill zemřel 26. (29.) října roku 
1589, pochován je v kostele sv. Štěpána 
na Novém Městě v Praze.

Anonymní vyobrazení Velké komety z 12. listopadu 1577 s extrém-
ně dlouhým huňatým ocasem nad městem Prahou. Kometa byla 
interpretována Codicillem s pomocí mnoha biblických pasáží jako 
posel smůly a jako božské varovné znamení.



SDRUŽENÍ OBCÍ SEDLČANSKA / TOULAVA, o.p.s.

Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi, 
vzhledem k tomu, že jsem lednové číslo Radnice s informacemi ze Sdružení a Toulavy vynechala, tak bych vám ráda, 
až nyní v únoru, popřála pevné zdraví, štěstí, lásku.  Ať rok 2023 je pro nás rokem, za kterým se rádi ohlédneme 
a řekneme si, že byl dobrým rokem. 

STEZKA LUŽNICE PRODLOUŽILA PRESTIŽNÍ CERTIFIKACI LQT

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

31. 12. 2022 jsme obdrželi skvělou zprávu, že naše Stezka 
údolím Lužnice Toulavou získala na další tři roky evropskou cer-
tifikaci Leading Quality Trails Best of Europe a zůstává tak na 
seznamu 22 nejlepších tras Evropy.

 Certifikát uděluje Evropská asociace turistických klubů (Europe-
an Ramblers Association). 

Kromě Stezky Lužnice sem patří třeba Rota Vincentina v Portu-
galsku nebo rakouská Lechweg. Celkem jsou na seznamu dálko-
vé pěší trasy z 10 zemí Evropy včetně Německa, Švýcarska, Řecka 
nebo Dánska.

Jde o takové „turistické UNESCO“. Aby Stezka byla na seznam 
úspěšně zařazená, musí splnit celou řadu kritérií - především musí 
vést z 80 % po přírodních površích a v každém 4kilometrovém úse-
ku mít nějakou zajímavost. Důležité je také propojení se službami 
a dalšími atraktivitami na cestě, fungovat zde musí i přeprava za-
vazadel.

VALNÁ HROMADA
Loňský rok byl pro sdružení ve znamení velkých 
změn. Po 27 letech se změnil předseda svazku, 
kterým byl Ing. Jiří Burian. Na základě komunál-

ních voleb a následně rozhodnutí Valné hromady sdružení se 
novým předsedou stal Ing. Ivan Janeček. Od založení sdružení 
v roce 1995 se vyměnil nejvyšší počet starostů a to celkem 
11 z 24. Konec roku byl pro nás všechny ve znamení seznamová-
ní a navazování spolupráce. To ale neznamená, že tyto události 
nějak ovlivnily chod sdružení a jeho aktivity. Na Valné hromadě, 
která se uskutečnila 9. prosince 2022 na Monínci, jsme vzali na 
vědomí čerpání rozpočtu k 30. 11. 2022. Schválili jsme rozpočet 
na rok 2023 v příjmové části ve výši 4.549.950 Kč, ve výdajové části 
ve výši 5.089.100 Kč. Byly sestaveny 3 pracovní skupiny – Od-
padové hospodářství, Životní prostředí a Komunitní energetika, 
do kterých se hlásili starostové, kteří se v dané problematice nej-

více angažují. Dále jsme řešili dopravní obslužnost regionu, údrž-
bu cyklostezky, přeměnu Asociace dobrovolných svazků na úroveň 
ČR, kalendář na rok 2024, dotace od SK, semináře pro nové před-
stavitele obcí, farmářské trhy, podání žádosti na nákup komposté-
rů pro obce atd. 
Další Valná hromada je naplánovaná na březen 2023.

STÁLE JE JEDINOU V ČR

Stezka údolím Lužnice získala certifikaci 
poprvé v roce 2019. Od té doby zazname-
nala zvýšený zájem ze strany médií i turistů. 
Návštěvnost mezi roky 2020 a 2021 stoupla 
o 40 %. Dle odhadů turistické oblasti Toula-
va ročně utratí návštěvníci na Stezce, včet-
ně ubytování v regionu, 18 milionů korun.

Stezka je klíčovým produktem cestovní-
ho ruchu turistické oblasti Toulava a prv-
ní ze sítě tras Stezky Toulavy. V roce 2022 
provedla Toulava opravy lávek, vybudovala 
další pochozí chodníčky, zajistila pořezání 
popadaných stromů a další opravy v úseku 
mezi Táborem a Bechyní. Další opravy pro-
vedla města Tábor a Bechyně. V roce 2022 
byl také zřízen transparentní účet pro účely 
údržby a rozvoje Stezek Toulavy.

Po opravách proběhla kontrola certifikač-
ní komisí z Německa, která kromě drobných 
nedostatků konstatovala, že Stezka je ve 
skvělém stavu a udělila prestižní certifikát 
do konce roku 2025.

Foto - Stezky LQT v Evropě



ŠKOLSTVÍ

ČTENÁŘSTVÍ V PROPOJCE 

V prvním pololetí tohoto školního roku dostali sedmáci ze 2. ZŠ 
Propojení příležitost vyzkoušet si zcela nový a netradiční předmět. 
Od září totiž probíhá povinně volitelná „Taneční a pohybová výcho-
va“. Jejím cílem však překvapivě není nácvik tanečního vystoupení, 
nýbrž zabývání se tancem jako přirozeným projevem lidského cí-
tění a myšlení... tancem jako pohybem s určitým sdělením a se-
bevyjádřením. Zároveň ale také přispívá k upevňování sociálních 
vazeb, jelikož každá aktivita s sebou přináší verbální i neverbální 
propojování v rámci „komunitních kruhů“.                    2. ZŠ Propojení

Kniha... papírová i elektronická, odborná i odpočinková… popu-
lární zejména mezi prvostupňovými dětmi. Čtení nám přináší zá-
bavu, rozšiřuje naši znalost jazyka a poskytuje inspiraci.

Učitelky z 2. ZŠ Propojení proto v prvním pololetí intenzivně 
hledaly nové způsoby, jak dětem zpříjemnit odpočinkovou četbu 
a přiblížit díla odborná. Jako inspirace jim posloužila setkávání 
s kolegy z jiných škol. V rámci projektu „Pomáháme školám 
k úspěchu“ získaly příležitost posouvat se dopředu a přemýšlet 
nad inovativními vyučovacími metodami. 

Žáci tak v hodinách nejenom čtou, ale o textu také přemýš-
lí. Spolu s vyučujícími si předem stanovují cíle a později o nich 
diskutují… „Co od příběhu očekávám? Co asi zjistím? Co už vím 
a co nového se dozvím? K čemu se mi to hodí?“ Aby metoda 

byla co nejúčin-
nější, spolupra-
cují účastnice 
projektu tak, aby 
na sebe v dalších 
letech mohly na-
vazovat a vést 
děti od „předč-
tenářství“ až 
k pokročilé četbě.

  2. ZŠ Propojení

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA 
V PROPOJCE

CELOROČNÍ PROJEKT NA 1.ZŠ SEDLČANY

SPOLUPRÁCE 1.A A 9.B SE DAŘÍ NA VÝBORNOU             
První školní den nás přišli do třídy přivítat deváťáci a přinesli 

nám malý dáreček. Tím ale jejich zájem o nejmladší spolužáky ne-
skončil. Paní učitelky nám domluvily pravidelná setkávání, při kterých 
se navzájem více poznáváme a řešíme zadané úkoly.

V říjnu jsme měli první společnou čtenářskou dílnu, zaměřenou 
na klasické české pohádky. Prvňáčci naslouchali čtení starších kama-
rádů a potom společně s nimi vyplnili pracovní list a poskládali obráz-
kovou osnovu své pohádky.

Díky deváťákům jsme zjistili, že škola není jen o učení. Důležité je 
navázat i nová přátelství. Proto si pro všechny první třídy připravili 
Halloweenskou stezku, kde jsme plnili spoustu zábavných úkolů. Ka-
ždý z nás dostal na krk strašidelnou medaili, kterou pro nás vyrobili 
starší kamarádi, a sladkou odměnu.

Na konci listopadu jsme se sešli na pracovní schůzce. Potřebovali 

jsme pomoci s výrobky na vánoční jarmark a moc našim deváťákům 
děkujeme, protože pro nás samotné by to byla pořádná dřina. Někte-
ré starší spolužačky nám dokonce na jarmarku pomohly ve stáncích 
s prodejem.

Zatím naposledy jsme se potkali na další čtenářské dílně těsně 
před Vánoci. A to už jsme deváťáky pořádně překvapili, protože jsme 
se zatím naučili číst skoro všechna písmenka, a tak jsme si některé 
věty s jejich pomocí mohli přečíst sami. Společně jsme měli obrázko-
vé čtení o tom, jak to bylo s narozením Ježíška, a pak jsme se naučili 
zimní říkanky, které jsme dohromady - malí i velcí – přednesli ostatním 
spolužákům.

Naše setkávání nás hodně baví, máme radost, když „naše“ de-
váťáky potkáme na chodbách školy nebo v jídelně a hlasitě je zdra-
víme. Těšíme se na další spolupráci v novém roce.        

L. Holanová, V. Peštová



ŠKOLSTVÍ

VÁNOČNÍ AKADEMIE

Čtvrtek 22. 12. 2022. Divadelní sál KDJS. 
16 tříd naší školy. Profesoři. Několik zvěda-
vých bývalých studentů, co chtějí vidět, jak 
si povedou mladší spolužáci. Známá před-
startovní „horečka“. Tréma. Nervy. Vymýš-
lení programu na poslední chvíli. Závěrečné 
úpravy kostýmů. Pokud tedy vystupující ně-
jaké mají. A potom…

Těmito slovy jde vždy shrnout přípravu na 
tradiční vánoční akademii, kterou už mno-

ho let pořádá GaSOŠE Sedlčany. Tak jako 
mnohé jiné akce byla i ona přerušena pan-
demií covidu. A tak vlastně začíná znovu.

A co následovalo za oním „a potom…“? 
Sextáni se ujali moderování, podle předem 
vytvořeného pořadí zvali jednotlivé třídy na 
jeviště. Střídaly se scénky, písničky, koledy, 
taneční vystoupení. Diváci pokaždé nad-
šeně tleskali.  Na úplném začátku zazněla 
i školní hymna, která měla premiéru při 

říjnových oslavách vý-
ročí školy. Byla skvělá. 
I díky hudebnímu do-
provodu nového škol-
ního orchestru. 

Všichni byli zvěda-
vi na vystoupení pri-
mánků a žáků prvních 
ročníků. Ti se tak měli 
poprvé představit před 
staršími spolužáky. 
A nezklamali! I když se 

jim trošku třásl hlas a trémou maličko klepala 
kolena. Není jednoduché postavit se do záře 
reflektorů a jen tušit diváky v šeru a tmě. Pří-
ští rok z nich už budou zkušení mazáci.

Vrcholem akademie bylo, také už kla-
sické, vystoupení profesorského sboru. 
Po dvojicích či menších skupinkách, v kostý-
mech, zpívali (na playback) slavné písničky. 
Třeba Vzhůru, bratři z Anděla Páně 2, To se 
nikdo nedoví od W. Matušky a E. Pilarové, 
Dvě žlutá kuřátka H. Zagorové a H. Vond-
ráčkové a další.  Všechny ale převálcoval 
Visací zámek tělocvikářů se Známkou pun-
ku. Všichni byli oblečeni jako praví punkeři 
– vysoké boty, dlouhé vlasy, případně číra. 
Až oči přecházely. A ta přirozenost, určitě 
nevystupovali poprvé. Asi je to v nich. 

Prostě zábava. A velké poděkování všem 
vystupujícím i divákům v hledišti. A dárky 
pod stromečkem byly zase o pár chvil blíž. 
Tak zase za rok. A snad i v lepších časech. 

GaSOŠE

VÁNOČNÍ SPORTOVNÍ TURNAJ 

Je to již několik dní zpátky, co se na naší 
škole konal vánoční sportovní turnaj. Přes-
něji to bylo ve středu 21. prosince 2022.  
Letitou tradici narušila pandemie covidu, 
takže na jaře loňského kalendářního roku 
se konal velikonoční turnaj, abychom si 
zvyk připomněli.

Už začátkem prosince učitelé tělocviku 
či třídní kantoři přinesli do tříd nominační 
listiny a kolektivy spolužáků začaly pláno-
vat, kdo se jakého sportu zúčastní a kde je 
nejlepší šance na skvělý výsledek.

Všechny třídy, včetně učitelského týmu, 
byly rozděleny do skupin po čtyřech, 
ve kterých následně mezi sebou soutěžily. 
Tato utkání probíhala konkrétně ve spor-
tech badminton, ping pong a volejbal, při-
čemž třídy prima, sekunda a tercie hrály 
namísto posledního zmiňovaného sportu 
přehazovanou.

Ve středu ráno po osmé hodině vše vypuk-
lo. Turnaj slavnostně zahájil ředitel školy Ra-
domír Pecka, popřál všem mnoho úspěchů 
a vyjádřil naději, že vše proběhne v duchu 
čestného soutěžení a kamarádství.  Ve velké 
i malé tělocvičně se hrálo, soupeřilo, rozhod-
čí počítali body, ztráty i kroky. Kolem jednot-
livých sportovišť postávaly skupinky diváků. 
Soutěžící, kteří čekali, až přijdou na řadu. Fa-
noušci, co povzbuzovali své spolužáky. 

I pro ně byla vyhlášena soutěž. Spočívala 
v tom, že přísná porota složená z kvintánů 
hodnotila, jak se fankluby jednotlivých tříd 
dokázaly sladit oblečením, transparenty 
či skandovanými hesly. Tak jste mohli u nás 
na škole potkávat lidi v reflexních vestách, 
králíčky z nejmenovaného časopisu či ba-
bičky v zástěrách a šátcích na hlavě. Leckdy 
oči přecházely…

A kdo vyhrál? Vlastně všichni. Hráči i fa-
noušci se pobavili, zasportovali si a zkrátili 
si netrpělivé čekání na vánoční prázdniny 
a na dárky pod vánočním stromečkem.

Celá škola si zkrátka užila spoustu zábavy 
a my už se těšíme na další podobná spor-
tovní klání.                                            GaSOŠE



PREVENCE V ROCE 2022

PREVENCE KRIMINALITY A PROTIDROGOVÁ PREVENCE V ROCE 2022

Během minulého roku ve městě proběhlo 
několik preventivních akcí a programů nejen 
pro děti a mládež. Mimo jiné jsme se zaměřili 
na zvládání sebeobrany u žen a dívek, na vol-
nočasové aktivity a preventivní programy ve 
školách. Splnili jsme předem stanovené úkoly 
ve zpracovaném Programu prevence na rok 
2022, a dokonce se nám podařilo zajistit akti-
vity nad rámec tohoto plánu.

V měsíci březnu proběhl zmiňovaný kurz 
sebeobrany pro ženy a dívky od 15 let. Kurz 
byl realizován pod záštitou Příbramského klu-
bu Pankration Gym ve spolupráci se zkušeným 
lektorem Jiřím Veseckým a figurantem Ja-
nem Maškem. Kurz měl u dívek i žen úspěch, 
a proto jsme se rozhodli na podzim uspořádat 
druhý kurz pro pokračující účastnice a zároveň 
i pro nováčky. Oba dva kurzy začínaly rozcvič-
kou pro zahřátí těla a postupně začal trénink 
základních úderů a kopů pro jejich osvojení. 
Po důkladném zahřátí přišly na řadu různé 
modelové situace, se kterými se ženy mohou 
v běžném životě setkat. Na druhém kurzu byla 
dokonce možnost si jednotlivé zásahy vyzkou-
šet naostro s figurantem, vzájemně ve dvoji-
cích. Na konci kurzů jsme se seznámili s před-
měty, které lze využít při sebeobraně a jsou 
účinné a lehce použitelné. Po zvážení jsme 
se s lektorem domluvili na dalších kurzech 
na rok 2023. Konkrétně by se mělo jednat 
o pravidelný kurz, který bude pro osvoje-
ní sebeobrany přínosnější. Probíhat bude 
1x měsíčně pro začátek po dobu 6 měsíců. 
Opět bude pro ženy a dívky bezplatný. Pro bliž-
ší informace se obracejte na farova@mesto-
-sedlcany.cz nebo mobil 603 896 763. 

„Pojďme společně vylepšit hřiště pro naše 
děti“ byla další úspěšná akce roku 2022. Spo-
lečnými silami jsme dostali do formy a atrak-
tivního vzhledu houpačky, kolotoče a další 
vybavení hřiště Háječek. Cílem akce bylo zpří-
jemnit dětem prostředí, ve kterém rády tráví 
svůj volný čas a rozvíjí se. 

Nultý ročník festivalu volnočasových aktivit 
„Volnočasuj“ měl za úkol předat nejen rodi-
nám s dětmi informace o možnostech využití 
volného času. Ať už se jedná o sportovní vyži-
tí, kreativní činnosti nebo studia cizího jazyka. 
Akce se účastnily spolky a organizace, které 
se na Sedlčansku zabývají volnočasovými ak-
tivitami, a díky nim byl program velice pestrý 
a na své si mohl přijít každý návštěvník. Ve stej-
ný den proběhla akce Den sv. Floriana pod zá-
štitou Hasičského sboru města Sedlčany, které 
jste se mohli účastnit, a konala se souběžně 
s festivalem. „Volnočasuj“ překonal naše oče-
kávání a účast byla skutečně vysoká, a proto 
jsme se rozhodli ho uspořádat i pro tento rok. 

Tentokrát ho lze nazvat oficiálně 1. ročníkem 
„Volnočasuj“, festivalem volnočasových akti-
vit. Již jsme oslovili společně s Kristýnou Fak-
torovou z Aerobik studia Dvojka spolky a or-
ganizace, které se minulý rok aktivně účastnily 
a mimo to i další nové tváře. Pokud Vy sami 
znáte volnočasový spolek, aktivitu, která Vám 
na festivalu chyběla, neváhejte se na nás obrá-
tit se svými nápady!

Ve spolupráci s Českým červeným křížem 
jsme uspořádali akci Bezpečný den s IZS slož-
kami a dalšími subjekty na podporu bezpeč-
nosti. Jednotlivé složky si připravily ukázky 
technického vybavení a své práce. Zajímavým 
zpestřením dne byly ukázky realizované pří-
slušníky Věznice Příbram, kdy jsme mohli vidět 
zásahovou jednotku s psovody v akci. Součástí 
Bezpečného dne byla Pohádková stezka, kde 
se děti zábavnou formou učily první pomoc při 
ošetřování nejčastějších úrazů. Po úspěšném 
absolvování stezky na děti čekala malá slad-
kost. Bezpečný den byl doprovázen pestrým 
programem a možností vyhrát zajímavé ceny 
v tombole. Akci plánujeme i na tento rok s tím, 
že se bude realizovat ve všední den, kdy před-
pokládáme, že v dopoledních hodinách bude 
převážně navštěvována sedlčanskými školami 
a odpoledne veřejností. 

Jak už je zvykem, v měsíci září proběhla 
akce Den zdraví, kterou organizuje Nemocnice 
Sedlčany. V rámci spolupráce jsme domluvili 
aktivní účast a prezentaci na akci adiktologic-
kého centra Magdaléna, o. p. s. Věříme, že akci 
provozovatel Nemocnice Sedlčany vyhodnotil 
jako smysluplnou a vydařenou a těšíme se na 
další ročník. Ve spolupráci s adiktologickým 
centrem Magdaléna o. p. s. je ve městě Sedl-

čany dostupný terénní program (nízkoprahová 
služba, cílem které je snižování rizik spojených 
s užíváním návykových látek a jejich před-
cházení), který zde vykonávají již několik let. 
Druhým rokem byla možnost ve městě využít 
služeb centra a nechat se otestovat na přítom-
nost infekčních onemocnění (HIV, syfilis, hepa-
titida B a C). Testování je vhodné pro každého, 
kdo má rizikové povolání, kontakt s cizí krví, 
nechráněný sex apod. 

Ve školách minulý rok proběhla preventivní 
přednáška „Tvoje cesta na čisto“ ve spolupráci 
s Policií ČR. Přednáška cílila na primární pro-
tidrogovou prevenci a byla vedena interaktiv-
ní formou založenou na skutečném příběhu, 
proloženém soutěžní hrou a doplněna o od-
borný výklad policisty k vybraným pojmům 
trestního a přestupkového práva vztahující 
se k návykovým látkám, jejich užívání, podává-
ní a prodej. Dále se nám povedlo ve spolupráci 
s metodičkou prevence 2. ZŠ Propojení Kateři-
nou Štemberkovou zajistit preventivní divadel-
ní představení pro žáky 8. a 9 tříd. Představení 
bylo zaměřené na fanatismus, rasismus a ex-
tremismus.

Akce realizované v roce 2022 můžeme po-
važovat za velmi zdařilé a věříme, že i tento rok 
bude v oblasti preventivních aktivit a progra-
mů přínosný.                            Ludmila Farová

Manažerka prevence kriminality
 a protidrogové prevence

farova@mesto-sedlcany.cz
Předběžné termíny akcí 2023:
Volnočasuj, festival volnočasových aktivit
Termín: 13. května 2023
Bezpečný den 2023
Termín: 9. června 2023



MĚSTO SEDLČANY

INFORMACE O ÚHRADĚ POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

ZNÁMKY ZA POPELNICI
NA ROK 2023
Město Sedlčany informuje o povinnos-
ti uhradit poplatek za komunální odpad 
(známku za popelnici) na rok 2023.
Úhradu poplatku je možné provést v po-
kladně Městského úřadu Sedlčany. Pokladní 
hodiny pro prodej známek na svoz TKO jsou 
v pondělí a středu dopoledne od 08:00 – 
12:00 hodin a odpoledne od 12:30 – 17:00 
hodin; v úterý dopoledne od 08:00 – 12:00 
hodin a odpoledne od 12:30 – 15:00 hodin 
a dále pak ve čtvrtek dopoledne od 08:00 – 
12:00 hodin.
Úhradu lze provést převodem na účet 
č. 19-700322684/0600, kdy za variabilní 
symbol doplňte – číslo místní části dle čí-
selníku + 1337 + č. p. / č. e. (např. Sedlčany 
č. p. 32, variabilní symbol 00133732) a ná-
sledně si lze známku vyzvednout v poklad-
ně Městského úřadu Sedlčany.

Číselník částí obce Sedlčany: 11 Doubra-
vice, 12 Hradišťko, 13 Libíň, 14 Oříkov, 
00 Sedlčany, 15 Sestrouň, 16 Solopysky, 
18 Třebnice, 19 Vítěž, 20 Zberaz;  místní 
názvy: 11 Ústupenice, 13 Klimětice, 14 

Oříkovec, 00 Lhotka, 00 Červený Hrádek, 
15 Chalupy, 16 Deštno, 17 Štileček, 00 Roud-
ný (jen část k. ú. Sedlčany), 20 Roudný (jen 
část Zberaz) a následně si známku vyzved-
nete v pokladně Městského úřadu Sedlčany. 

INFORMACE O CENĚ VODNÉHO A STOČNÉHO NA ROK 2023

Původní návrh kalkulace předložený 
1. SčV, a. s., jako provozovatelem vodo-
hospodářského infrastrukturního majet-
ku města Sedlčany, a to již po předchozích 
jednáních se zástupci města, počítal s ce-
nou pro vodné a stočné od 1. ledna 2023 
v celkové výši 132,50 Kč včetně DPH. 

Po dalších náročných jednáních mezi 
městem Sedlčany a 1. SčV, a. s., došlo 
k úpravě kalkulace na konečnou cenu 
vodného pro domácnosti i ostatní od-
běratele na 63,77 Kč/m3 (vč. DPH) 
a konečnou cenu stočného pro domác-
nosti i ostatní odběratele na 60,75 Kč/m3 
(vč. DPH). Souhrnná cena vodného 
a stočného pro rok 2023 byla Zastupitel-
stvem města Sedlčany schválena ve výši 
124,52 Kč/m3 (vč. DPH).

Snížení bylo možné na základě dojed-
nání dohody o snížení max. zisku provo-
zovatele z 10 % na konečných 4 %. Dále 
bylo dojednáno snížení nájemného na 
minimum možného. Dalším faktorem, 
který umožnil snížení ceny je skutečnost, 
že byla vyjednána exkluzivní dohoda na 
cenu elektřiny pro tento provoz. 

Cena vodného a stočného podléhá re-

gulaci podle Vyhlášky č. 428/2001 Sb., 
což je Vyhláška Ministerstva zemědělství 
ČR, kterou se provádí zákon č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanaliza-
cích). 

Sociálně únosná cena pro vodné a so-
ciálně únosná cena pro stočné na rok 
2023 dle životních podmínek lokalit, 
je pro Středočeský kraj stanovena ve výši 
149,62 Kč/m3 (vč. DPH). 

Cena vodného a stočného na rok 2023 
například ve městě Dobříš je 125,00 Kč/m3 
(vč. DPH).

S ohledem na loňské zdražování vstu-
pů rozhodných pro položky kalkulace 
ceny vodného a stočného a současně 
za dodržení podmínek regulace ceny 
dané centrálními orgány, musí město 
Sedlčany na dotaci kalkulačního vzorce 
uhradit ze svého rozpočtu, a tím cenu 
dotovat, částku 1 500 000 Kč, která by 
jinak byla promítnuta do dalšího zvýše-
ní vodného a stočného pro odběratele 
(občany) v lokalitě města Sedlčany. Jed-
ná se o část příspěvku do fondu obnovy 

vodohospodářské infrastruktury, která 
je započitatelnou položkou pro stanove-
ní konečné ceny.   

Ceník místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci na rok 2023



MĚSTO SEDLČANY

POCHODY 
ÚNOR

TURISTICKÝ ODDÍL
SEDLČANY

sobota 4. 2. 2023
OKOLO ZBRASLAVI (VIKING PRAHA)

sobota 18. 2. 2023
HRACHOVSKÉ MENHIRY

Seniorky a senioři ze Sedlčan a blízkého okolí se zájmem o spo-
lečenský život, mají možnost účastnit se naplánovaných setkání 
a programových akcí, které jsou pro ně ve městě připravovány, 
a to v jarních termínech:
l 7. února 2023
l 7. března 2023
l 4. dubna 2023
l 2. května 2023
l 6. června 2023.
Setkání se budou konat v objektu Kulturního domu Josefa Suka 

v Sedlčanech, vždy od 14:00 hodin, vstup hlavním vchodem.

MĚSTO SEDLČANY INFORMUJE O ZNOVUOBNOVENÍ ČINNOSTI 
„KLUBU DŮCHODCŮ SEDLČANY“

Obsahové zaměření první schůzky je připraveno - bude vě-
nováno dvěma tématům: poskytování terénních sociálních 
služeb seniorům, pokud tuto pomoc potřebují využívat aktu-
álně nebo v budoucnu, a dále zdravé výživě na téma „pohanka 
10x jinak“.

Obsahové zaměření druhé schůzky je také připraveno, bude 
oslaven Mezinárodní den žen, jako tradiční svátek jara - lze přislíbit 
hudbu a zpěv, drobné občerstvení.

Témata dalších schůzek připraví aktivní senioři a informace bude 
operativně sdělena vždy na předchozím setkání.

Na setkání s Vámi se těší vedení města Sedlčany

INFORMACE O PLATBÁCH MĚSTA
V OBLASTI ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ

Město Sedlčany za občany města hradí ná-
klady na svoz bioodpadu, svoz separovaného 
odpadu (barevné kontejnery), likvidace od-
padu z úklidu města a osad a svoz košů, úklid 
odloženého odpadu po městě a osadách 

a část nákladů na svoz komunálního odpadu. 
Pro informaci níže uvádíme předpokláda-
né hodnoty úhrad ze schváleného rozpočtu 
města na rok 2023, které vycházejí z výše 
úhrad realizovaných v roce 2022.   

MĚSTO PROPLÁCÍ
FINANČNÍ DAR
OSAMĚLÝM OSOBÁM 

Rada města Sedlčany za účelem zmír-
nění dopadu obecně závazné vyhlášky 
města Sedlčany o místním poplatku za od-
kládání komunálního odpadu z nemovité 
věci schválila postup, podle kterého, v in-
dividuálních případech, bude rozhodovat 
o poskytnutí finančního daru, a to až do 
výše 600 Kč/rok/nemovitost. 

Žadatelem může být osoba, která je 
osaměle žijícím důchodcem, je nevýdě-
lečně činná (důchod je jediným zdrojem 
jejího příjmu) a má uhrazen poplatek 
za odkládání komunálního odpadu z nemo-
vité věci na příslušné období (rok 2023). 
Žádosti o finanční dar administruje Měst-
ský úřad Sedlčany, Odbor sociálních věcí, 
Bc. Jana Trmalová, DiS., tel.: 314 002 920 
nebo 734 259 384, kde obdržíte podrobněj-
ší informace.



Veřejné bruslení bude v únoru pro velký zájem rozšířeno i 
na některé soboty, díky nenadálému uvolnění obsazenosti.

  VEŘEJNÉ BRUSLENÍVEŘEJNÉ BRUSLENÍ

únor – pololetky únor – pololetky 

ZIMNÍ STADION SEDLČANY ZIMNÍ STADION SEDLČANY      

Datum Čas

Pátek 3.2. 14:00 – 16:00 zdarma

Sobota 4.2. 14:00 - 16:00

Neděle 5.2. 14:00 - 16:00

Sobota 11.2. 14:00 - 16:00

Neděle 12.2. 14:00 - 16:00

Sobota 18.2. 14:00 - 16:00

Neděle 19.2. 14:00 - 16:00

Neděle  26.2. 14:00 - 16:00

Změna vyhrazena  –  aktuálně na vývěsce ZS nebo na:

www.stadionsedlcany.eu - stadion - obsazenost ledu

INZERCE

Centrum Petrklíč z.s., Sokolovská 580, 264 01 Sedlčany, IČ: 70812632, DIČ: CZ70812632,
 č.ú.: 165018903/0300 www.centrumpetrklic.cz, E: mcpetrklic@seznam.cz 

pro rodiče, kteří řeší životní, partnerské, výchovné problémy, nesoulady, či konflikty 
 

Mgr. Petra Belková, 
sociální pracovnice. 

Zajišťuje vstupní 
konzultace, dojednává 

s vámi konkrétní zakázku, 
mapuje potíže, se kterými 

přicházíte, a zajišťuje 
základní poradenství. 

Zajišťuje případnou 
návaznost na další služby. 

 
Mgr. Michala Havlíčková,
psycholožka. 
Zajišťuje psychologické
poradenství, pomoc 
s vlastním řešením potíží 
v kontextu rodiny, provázení
rodiny těžkými situacemi. 
Pracuje jak s rodiči, tak 
s dětmi. 

 
Služba je součástí projektu Podpora komunitního života na Sedlčansku 

reg. č. projektu CZ.03.02.01/00/22_008/0000117, 
a je díky dotační podpoře poskytována bezplatně. 

 
ke konzultaci se

můžete
objednat  na tel

737 851 470
 

  

RODINNÉ PORADENSTVÍRODINNÉ PORADENSTVÍ  
  

PETRKLÍČ
rodinné centrum
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Program: 

OBČERSTVENÍ :

placky, jitrnice, káva, čaj, kakao, 
koblihy a koláčky, škvarková  pomazánka, domácí chléb,

O B Č A N S K É   S D R U Ž E N Í

SEDLČANY

svařené víno


