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 zpravodaj města Sedlčany
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Plesová sezóna je v plném proudu a výběr, kam se jít pobavit, je vskutku rozmanitý. V KC Karlov Benešov  se 11. února konal 
maturitní ples sedlčanské GaSOŠE a v KDJS Sedlčany ples Spolku divadelních ochotníků. Další plesy, které se v blízké době 
konají v KDJS,  jsou 1. 4. ples STROS a 6. 4. Velikonoční tančírna Blue Orchestra.
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Ochotnický ples - foto: Věra Holečková

Maturitní ples GaSOŠE - foto: Kamil Novotný



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,
v dnešním úvodu mi dovolte několik čísel, neboť již zná-

me výsledky hospodaření města v minulém roce. Ten byl 
obdobně jako rok 2021 po ekonomické stránce těžko před-
vídatelný, jelikož problémy související s pandemií nahradily 
další, odvíjející se od politické situace v Evropě. Rostoucí 
inflaci pocítila každá rodina a samozřejmě i naše město.

Původně vyrovnaný rozpočet na rok 2022 dosahoval 
výše 186 milionů Kč. V průběhu roku bylo ale přijato osm 
rozpočtových opatření, takže po zapojení rezerv činí závě-
rečný účet roku 2022 na straně příjmů 241 milionů Kč a na 
straně výdajové 208 milionů. Do letošního roku převádí-
me navýšené rezervy v celkové výši 32,6 milionu, které nám umožní provedení několika 
menších investičních akcí jako například opravy budov ve vlastnictví města nebo rekon-
strukce některých komunikací.

Mezi problémy, které jsme v posledních měsících řešili, patřila kromě jiného právě 
doprava. Jelikož došlo k nesmyslné úpravě jízdního řádu na dráze z Olbramovic, jednali 
jsme několikrát o jeho změně. Pokud vše vyjde, začne vlak od příští změny řádu jezdit 
opět tak, aby se žáci z okolních obcí dostali včas do školy. Nyní se ještě snažím zajistit, 
aby i ta na sociálních sítích kritizovaná návaznost naší lokálky na rychlíkové spoje v Ol-
bramovicích fungovala jako v letech minulých. To znamená, aby cestujícím ze Sedlčan 
neujížděly přípoje chvíli před tím, než do Olbramovic dorazí.

Nestane-li se nic mimořádného, měl by letos projít rekonstrukcí most přes Mastník 
vedle areálu U chovatelů. Nádražní ulice, která přes něj vede, by zároveň dostala nový 
povrch, o čemž právě jednáme s Krajskou správou a údržbou silnic. Současně se snažíme 
zkapacitnit průjezd náměstím T. G. Masaryka tak, aby se na něm v ranních hodinách 
a v odpolední špičce netvořily kolony stojících automobilů od obchodního domu 
až k budově pošty. Osobně se zabývám i dalšími místy, např. dořešením lokality mezi sil-
nicí I/18 a Obchodní ulicí, a mám radost, že jsme se na radnici začali věnovat zpracování 
střednědobého strategického plánu města. Pro mnohé je to jen jakýsi kus potištěné-
ho papíru, ale pro každou obec velmi důležitý dokument, který je základním kamenem 
k čerpání tolik potřebných dotací.

Žijeme tu společně a jistě i mnozí z Vás mají různé nápady, co a jak by se dalo 
ve městě zlepšit, ať už se jedná o dopravu nebo věci jiné. Je jasné, že ne každý návrh 
se zrealizuje, ale Vaše podněty shromažďujeme a pracujeme s nimi. Pokud nějaký 
nápad máte, nebojte se jej sepsat a zaslat mi ho na radnici.

Ing. Ivan Janeček 
starosta města

VÝZVA STAROSTY OSADÁM MĚSTA
K ZALOŽENÍ OSADNÍCH VÝBORŮ

Osady náležející k městu Sedlčany (Doubravice, Hradišťko, Libíň, Oříkov, Sestrouň, 
Solopysky, Třebnice, Vítěž, Zberaz) mohou dle zákona o obcích mít své osadní výbo-
ry. V minulém volebním období byly zřízeny pouze v Solopyskách a Oříkově, komu-
nálními volbami také tyto dva zanikly. Osadní výbory tvoří důležitou spojnici mezi 
radnicí a lidmi v osadách, mohou předkládat podněty týkající se jednotlivých vesnic.  
Mám představu, že osadní výbory by měly být rozhodujícím a iniciativním orgánem 
odpovídajícím za definování potřeb v osadě ve vazbě na jejich financování, tím že 
tento orgán bude mít rozhodující vliv na využití finanční částky přidělené do osady 
z rozpočtu města.  Vyzývám proto obyvatele všech jmenovaných osad, aby ze svého 
středu vybrali 3, 5 nebo 7 mužů či žen a navrhli je za členy osadních výborů, které 
bude následně schvalovat zastupitelstvo města. Pro bližší informace mne kontaktujte 
(janecek@mesto-sedlcany.cz), rád s Vámi projednám podrobnosti.   

Ing. Ivan Janeček
starosta města
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PŘÍJMY
Druhové třídění příjmů SR 2022 2022
 ZM 13. 12. 2021 I-XII
 tis. Kč tis. Kč

PŘÍJMY
Druhové třídění příjmů SR 2022 2022
 ZM 13. 12. 2021 I-XII  
 tis. Kč tis. Kč

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 125 585,0 146 452,11
1.1. Výnosy daní 113 550,0 133 578,96
a) daň z příjmu SVČ 750,0 1 802,87
b) daň z příjmu ze závislé činnosti 21 600,0 24 951,15
c) daň z nemovitosti 6 000,0 6 248,09
d) daň z příjmu právnických osob 22 100,0 30 295,35
e) daň z příjmu PO- město 1 100,0 1 425,00
f) daň z přidané hodnoty 62 000,0 68 856,50
1.2 Místní a správní poplatky 12 035,0 12 873,15
a) poplatky za psy 145,0 124,71
b) poplatky za užívání veř. prostr. 1 400,0 1 777,49
c) správní poplatky 6 300,0 6 998,38
d) daně a poplatky v obl. hazard.her 600,0 974,10
e) poplatky za komunální odpad 3 500,0 2 924,91
f) poplatky dobývací činnosti 90,0 73,56
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 24 600,0 26 793,99
    Příjmy z vlastní činnosti  
a) Pečovatelská služba 180,0 227,19
b) Příjmy z prodeje zboží /TIC/ 120,0 196,60
c) Pronájem pozemků  298,0 302,57
d) Příjmy z úroků bank.vkladů 8,0 9,26
e) Pokuty  1 100,0 1 538,28
f) Prodej dřeva  - obecní lesy 270,0 54,54
g) Přijaté příspěvky "ROSA 2022" 110,0 97,00
h) Ostatní příjmy 500,0 1 058,73

náhrady pojistných událostí  586,25
veřejné WC  133,83
ostatní př.-kolky, GP…  288,65
přijatý finanční dar od náj. DPS  50,00

ch) Pronájem nebytových prostor 3 950,0 4 124,22
i) Nájemné z byt. fondu 1 150,0 1 040,13
j) Nájemné BD č.p. 791 3 000,0 3 713,29
k) Pronájem kotelen vč. DPH 2 613,0 2 616,02
l) Pronájem vodohosp. zařízení vč. DPH 7 710,0 7 710,28
m) Pronájem Přivaděč pitné vody vč. DPH  2 471,0 2 470,82
o) EKO-KOM - odm. za tř. odpad 1 120,0 1 635,06
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 350,0 3 930,6
3.1. Příjmy z prodeje pozemků 350,0 1 712,97
3.2. Příjmy z prodeje nemovitostí  2 217,64

Úpravna vody Kosova Hora  1 528,30
Prodej 1/4 č.p. 4 Sedlčany  689,34

4. DOTACE,PUJČKY, REZERVY 35 580,0 63 829,34
4.1. Dotace ze SR, OP EU 29 580,0 34 152,82
a) výkon státní správy 22 180,0 22 180,50
b) výkon státní správy SO-SPOD 2 700,0 2 800,00
c) příspěvek na výkon pěst.péče 600,0 558,00
d) výkon státní správy - OLH, LHO 2 500,0 2 961,00
e) dotace Pečovatelská služba 1 200,0 1 353,20
f) dotace - výkon sociální práce 400,0 403,64
g) dotace - pěstební činnost v lesích   24,45
h) dotace ze SR - kompenzační bonus  470,37
ch) dotace - program školy taneční soutěž ZUŠ  18,97

i) dotace volby Zastupitelstvo města  436,00
j) kompenzační příspěvek - ubytování uprchlíků  869,40
k) dotace obědy do škol ŠJ 1. 2. ZŠ, ŠJ MŠ  36,16
l) příspěvek "Nadace přátelství" vysázení aleje  30,20
m) dotace Střč.kraj - KDJS  100,00
n) dotace Střč. kraj - MěK  15,00
o) dotace volby prezidenta ČR  137,20
p) dotace pro ZUŠ OP J.A. Komenský  1 644,95
q) dotace SDH  40,60
r) dotace pěstební činnost v lesích Mze  73,18
4.2. Odvody PO 0,0 0,00
4.3. Investiční účelové dotace 0,0 519,29
MŽP -vymezení území ohrož.zvl.povodní   519,29
4.4. Investiční úvěr 0,0 0,00
4.5. Zapojení rezerv 6 000,0 29 157,23
a) zapojení rezerv  - zůstatky účtů 6 000,0 29 157,23
PŘÍJMY CELKEM 186 115,0 241 006,05

VÝDAJE
Odvětví výdajů SR 2022 2022
 ZM 13. 12. 2021 I-XII  
 tis. Kč tis. Kč

1. Zemědělství - lesní hosp. 3 090,0 3 221,68
Obecní lesy - pěstební činnost 590,0 260,31
LHO- z fin. prostř. KÚ Stř. kraje 2 500,0 2 961,37
2. Průmyslová a ostatní odv. 10 013,0 13 795,41
    hospodářství  
2.1. Doprava  2 880,0 7 668,06
Údržba a opravy MK prováděné STS 2 200,0 3 499,18
Rekonstrukce a opravy MK  3 826,45
Dopravní obslužnost 680,0 342,43
2.2. Vodní hospodářství 205,0 149,54
Provoz RTN 85,0 31,71
Pronájem pozemků - ČOV 120,0 117,83
2.3. Vodohospodářské zařízení 6 868,0 5 931,29
Obnova a opravy VHM 6 868,0 5 931,29
2.4. Všeobecné služby 60,0 46,52
Provoz parkoviště 60,0 46,52
3. Služby obyvatelstvu 71 249,0 89 001,70
3.1. Školství ( strav.,škol., provoz) 10 589,0 15 651,08
1. ZŠ (příspěvek na činnost) 3 100,0 3 912,00
2. ZŠ (příspěvek na činnost) 2 650,0 3 282,00
ZUŠ (příspěvek na činnost) 395,0 395,00
ZUŠ přísp.průběžná dotace taneční soutěž  18,97
ZUŠ přísp. z dotace OP  J.A. Komenský  1 644,95
Mateřská škola (příspěvek na činnost) 2 944,0 3 460,00
ŠJ 1. ZŠ (příspěvek na činnost) 730,0 1 467,00
ŠJ 2. ZŠ (příspěvek na činnost) 770,0 1 435,00
Příspěvky školním jídelnám- dot. obědy do škol  36,16
3.2. Kultura  17 402,0 18 180,35
Příspěvek KDJS  6 710,0 7 536,00
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VÝDAJE
Odvětví výdajů SR 2022 2022
 ZM 13. 12. 2021 I-XII  
 tis. Kč tis. Kč

VÝDAJE
Odvětví výdajů SR 2022 2022
 ZM 13. 12. 2021 I-XII  
 tis. Kč tis. Kč

Příspěvek Městskému muzeu 3 308,0 3 420,00
Příspěvek Městské knihovně 5 479,0 5 494,00
Komise pro občanské obřady 50,0 16,05
Tisk měst. zpravodaje Radnice 370,0 448,78
Výdaje na prezentaci města, TIC 785,0 503,64
Městské kulturní akce 2022 700,0 761,88
3.3. Tělovýchova a zájm. činnost 7 021,0 6 988,06
Příspěvek SAS 6 991,0 6 960,62
   příspěvek na činnost  6 191,0 6 191,00
   př.na opr. a údržbu sp.zařízení 800,0 769,62
Provoz minigolfu 30,0 27,44
3.4. Bydlení, komunální služby 36 237,0 48 182,21
       územní rozvoj, investiční výst.  
3.4. a) Správa budov MÚ, NP, BF 10 725,0 13 587,80
Správa budov a zařízení města 6 575,0 7 037,47
Činnost MTS - správa bytového fondu 560,0 586,12
Provozní  náklady, opravy  BD  č.p.791 3 000,0 4 448,33
Opravy BF 590,0 1 515,88
3.4. b) Výkony STS, likvidace odpadu 18 080,0 20 198,16
Výkony technických služeb 10 410,0 11 702,12
z toho:  čištění města 2 850,0 3 631,38
              zimní údržba 1 500,0 1 013,49
              veřejná zeleň 3 500,0 4 472,04
              veřejné osvětlení 2 200,0 2 013,78
              provoz hřbitova 210,0 371,66
              vybudování kolumbária 150,0 199,77
Skládka TKO 270,0 267,26
Provoz sběrného dvora 272,0 272,00
Svoz komunálního odpadu 4 603,0 5 254,53
Svoz tříděného odpadu 2 175,0 2 391,96
Nebezpečný odpad 350,0 310,29
3.4. c) PD, TDI, administrace projektů 2 113,0 906,88
Projektová dokumentace, TDI 2 033,0 862,68
Administrace projektů k OP EU 80,0 44,20
3.4. d) ZP, GP, nájmy, výkupy poz.,nem. 1 170,0 868,77
Ostatní - GP, ZP, popl. KÚ… 500,0 547,42
Maj. vypořádání poz. přivaděč pitné vody 50,0 
Pronájem pozemků, nemovitostí 420,0 307,60
Výkup pozemků a nemovitostí 200,0 13,75
3.4. e) Veřejná prostranství, dětská hřiště 650,0 520,65
Úpravy veř. prostranství města a osad 250,0 278,40
Dětská hřiště - opravy a údržba 150,0 40,26
Opravy městského mobiliáře 250,0 201,99
Mezisoučet 3.4.a)  - 3.4.e) 32 738,0 36 082,26
3.4. f) Investice, TZ, opravy, údržba,   3 499,0 12 099,95
stavební úpravy majetku města  
Rekonstrukce technologie kotelny 2. ZŠ 480,0 469,37
Rekonstrukce kotelny Kpt. Jaroše 482 290,0 289,99
Garáž SDH II, 2. etapa 1 914,0 1 914,07
Odvlhčení budovy řed. nemocnice Sedlčany 318,0 317,50
Výměna osvětlení v MěK-havarijní stav 397,0 493,43
Příspěvky na domácí ČOV 100,0 50,00

Rekonstrukce střechy 2. ZŠ  2 121,13
Odvodnění parku Pod Nemocnicí  229,36
Výměna vrat u hasičárny v Sestrouni  160,06
Přístřešek pro auta MěÚ  261,76
Úpravy tělocvičny v č.p. 34 (okna, podlaha)  923,25
Předlažba podia dvůr 2. ZŠ  166,64
Vyhlídkový ochoz hvězdárna   
Odvlhčení budovy řed. NS (3. etapa), opr.fasády  694,82
Dokončení minigolfu  838,50
Odvodnění v Třebnicích (2. etapa)  196,85
Obložení stěny u hřiště s umělým povrchem  169,41
Montovaný sklad na stadionu Taverny  188,04
Zastřešení buněk u hřiště s umělým povrchem  783,32
Rozšíření VO v ul. Lhotecká  64,93
Nadzemní požární hydrant na Novoměst.nám.  75,00
Vrátka k Mariánskému sloupu  44,94
VO Libíň  1 284,40
Položení opt. kabelu ul. Na Potůčku, Příkrá   237,09
Oprava podlahy MŠ Sokolovská-havárie  126,09
4. SOC. VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ 5 260,0 4 183,65
Provozní náklady RC Petrklíč 220,0 351,94
Pečovatelská služba 3 310,0 3 066,61
Výkon pěstounské péče 1 560,0 565,40
Klub důchodců 20,0 9,70
Příspěvky spolkům  - sociální oblast 150,0 190,00
5. OCHRANA A BEZPEČNOST 9 635,0 11 059,45
Městská policie 7 755,0 8 725,68
Hasiči 800,0 1 038,64
Kamerový systém 100,0 232,04
Varovný systém (servis+opravy) 150,0 146,22
Systém měření rychlosti (semafory) 50,0 39,88
Auto MěP  730,0 836,52
Prevence kriminality 50,0 40,47
6. VŠEOBECNÁ VEŘ. SPRÁVA 86 868,0 87 128,01
Správa Městského úřadu 58 000,0 55 959,87
Potřeby ICT (výpoč.technika, SW) 2 573,0 2 629,56
GDPR-nařízení EU 330,0 104,86
Příspěvky spolkům 1 200,0 1 420,00
Tělovýchova: 1 000,0 1 000,00
Kroužek atletiky  20,00
Autoklub RAC Sedlčany  3,00
Rugby Club Sedlčany  40,00
SK Pegas Sedlčany  60,00
Šachový klub Sedlčany  25,00
SK Zlobr Sedlčany  44,00
TJ Tatran Sedlčany  643,00
TJ Sokol Sedlčany  80,00
A. Novotná  - rekreační a závodní aerobik  85,00
Ochrana fauny 80,0 80,00
Příspěvek HZS  120,00
Ostatní: 120,0 120,00
Klub Velká Kobra  5,00
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VÝDAJE
Odvětví výdajů SR 2022 2022
 ZM 13. 12. 2021 I-XII  
 tis. Kč tis. Kč

VÝDAJE
Odvětví výdajů SR 2022 2022
 ZM 13. 12. 2021 I-XII  
 tis. Kč tis. Kč

TO mládeže TOM Jeleni  10,00
Český kynologický svaz ZO Sedlčany  20,00
ČSCH ZO Sedlčany  20,00
ČRS ZO Sedlčany  20,00
MAS Sedlčansko  20,00
Sportovně střelecký klub Sedlčany  3,00
Klub AČR Rallycross  17,00
Pěvecký sbor Záboj  5,00
Humanitární pomoc Ukrajině "Člověk v tísni"  100,00
Ubytování válečných uprchlíků UK  869,40

Úroky z úvěrů a půjček 800,0 1 776,53
Spl. úvěru  - přivaděč pitné vody 6 000,0 6 000,00
Spl. úvěru  - MPT 8 572,0 8 571,43
DP placená obcí, DPH  4 000,0 3 926,11
Příspěvek SO Sedlčanska,
Toulava o.p.s., MAS 351,0 394,53
Příděl do fondu obnovy VHM 5 042,0 5 042,00
Volby ZM  378,73
Volby prezidenta ČR  54,99
VÝDAJE CELKEM 186 115,0 208 389,90

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 8/2022-2026 ZE DNE 25. LEDNA 2023

Rada města Sedlčany na tomto zasedá-
ní přijala soubor celkem 19 specifických 
usnesení, a to v následném členění jed-
notlivých výroků.
Rada města Sedlčany schválila:
▪ Program 8. jednání Rady města Sedlča-
ny pro volební období 2022-2026 (záro-
veň 2. jednání v roce 2023 dne 25. ledna; 
zn. RM č. 8/2022-2026), který připravil 
a sestavil pan Ing. Ivan Janeček, staros-
ta města Sedlčany a pan Mgr. Zdeněk 
Šimeček, místostarosta města Sedlčany 
(RM 8-135/2022-2026);
▪ prodloužení doby trvání podnájmu 
bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 7/I. 
patro) na adrese bytového domu Sedlča-
ny, ulice Petra Bezruče č. p. 112, 264 01 
Sedlčany, mezi nájemcem bytu a pod-
nájemcem bytu, a to na dobu určitou 
od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 
(RM 8-140/2022-2026);
▪ uzavření Smlouvy o poskytnutí ubyto-
vání v Bytovém domě Sedlčany, na adre-
se Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany 
(ubyt. jednotka č. 3/II. patro), a to s žada-
telkou, trvale bytem Sedlčany, na dobu ur-
čitou, tj. od 1. února 2023 do 30. dubna 
2023 (RM 8-141/2022-2026);
▪ uzavření Smlouvy o poskytnutí ubyto-
vání v Bytovém domě Sedlčany, na adre-
se Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany 
(ubyt. jednotka č. 12/II. patro), a to s žada-
telkou, trvale bytem Kosova Hora, na dobu 

určitou, tj. od 1. února 2023 do 30. dubna 
2023 (RM 8-142/2022-2026);
▪ v souladu s ustanovením § 122 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, na voleb-
ní období 2022 až 2026 jmenovat členy 
Komise pro výchovu a vzdělávání, a to 
Mgr. Hanu Bednářovou; Mgr. Vladimí-
ru Křenkovou; Mgr. Libora Novotného; 
Bc. Milenu Říčařovou; Mgr. Radomíra Pec-
ku a PhDr. Ondřeje Vodňanského. Před-
sedou této Komise je PaedDr. Jaroslav 
Nádvorník (RM 8-144/2022-2026); 
▪ poskytnutí daru ve výši 2 000,00 Kč 
z rozpočtu města Sedlčany, a to subjektu 
Spolek rodičů a přátel Gymnázia a Střední 
odborné školy Sedlčany, se sídlem Sedl-
čany, Nádražní č. p. 90, 264 01 Sedlčany; 
IČ 22766651, a to za účelem spolupořá-
dání akce pod názvem „Závod RC modelů 
na vodíkový pohon“ (v souboru výroků 
usnesení RM 8-145/2022-2026);
▪ v rámci aktualizace stavební dokumenta-
ce a jejích součástí, a to pro případ objektu 
administrativní budovy Sedlčany, Kapitá-
na Jaroše č. p. 482, objednat tzv. „Pasport 
požárně bezpečnostního řešení budovy“, 
jehož aktualizace je nezbytnou součástí 
projektové dokumentace uvedené stavby, 
a to v souladu s požadavky definovanými 
stavebním zákonem, prováděcími předpi-
sy a zejména předpisy o bezpečnosti prá-
ce, sjednáním u odborně způsobilé osoby 

za předem zjištěnou cenu dle akceptované 
nabídky ve výši konečné ceny 39 000,00 tis. Kč 
(zhotovitel IČ 67617719); (v souboru výro-
ků usnesení RM 8-149/2022-2026); 
▪ poskytnout z rozpočtu města Sedlčany 
roku 2023 mimořádný účelový příspěvek 
ve výši 20 000,00 Kč na nezbytnou opravu 
(odstranění havárie) poškozené krajnice 
Krčínovy cyklostezky v k. ú. Janov u Koso-
vy Hory (příjemce podpory Sdružení obcí 
Sedlčanska); (RM 8-151/2022-2026);
▪ v souladu s usnesením 
zn. RM 6-108/2022 2026 a na základě 
souboru 15 ks uplatněných a důvodných 
Žádostí (řešených případů) fyzických osob 
(podrobně uvedeno v příslušných spisech 
vedených na Městském úřadu Sedlčany, 
Odboru sociálních věcí), poskytnutí finanč-
ního daru v max. výši 600,00 Kč/rok 2023/
nemovitost, kde příjemcem je osoba splňu-
jící kritéria potřebnosti, definovaná ve smy-
slu zmírnění dopadu poplatkové povinnosti 
za komunální odpad. Dar bude vyplacen 
na základě uzavřených Darovacích smluv 
(RM 8-152/2022-2026).
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících 
z jednání Rady města Sedlčany ze dne 
11. ledna 2023 (RM č. 7/2022-2026) a do-
plňující zprávu o plnění úkolů průběžných 
(RM 8-136/2022-2026);
▪ zprávu pod názvem „Výsledky hospoda-
ření města Sedlčany za rok 2022 (ve sklad-



USNESENÍ

POZVÁNKA
Vážení rodiče

předškolních dětí,

ve středu 29.3.2023  v 16 h na 1.ZŠ Sedlčany 
a ve čtvrtek 30.3.2023 v 16 h na 2. ZŠ Propojení

 se koná

 beseda s vyučujícími,  které budou
od září 2023 učit v prvních třídách.

Dozvíte se:

 informace o zápisu
 o školní zralosti
 vše o škole
 zodpovíme Vaše dotazy

Jste srdečně zváni i na Den otevřených dveří,
 který se koná 

na 1. ZŠ 29.3.2023     od 8 do 12 hodin,
 na 2. ZŠ 30.3.2023    od 8 do 12 hodin.

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 8/2022-2026 ZE DNE 25. LEDNA 2023

bě „Příjmy“; „Výdaje“ včetně přehledu 
RO č. 1/2022 – RO č. 8/2022)“. Příjmy do-
sáhly ve sledovaném rozpočtovém období 
roku 2022 celkové výše 241 006,05 tis. Kč 
(100,05 %) a výdaje celkové výše 
208 389,90 tis. Kč (94,76 %). Rozpočet 
města Sedlčany za rok 2022 byl uzavřen 
jako přebytkový v částce 32 616,15 tis. Kč 
(rozumí se zůstatky účtů, bez odpočtu spo-
třebované části přebytku z minulých roz-
počtových období); (RM 8-137/2022-2026);
▪ informace původem z databáze České-
ho statistického úřadu ČR, dle kterých prů-
měrná roční míra inflace za uplynulý rok 
2022 činí 15,1 % (v souboru výroků usne-
sení RM 8-138/2022-2026).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odbo-
ru majetku, aby jednotlivým nájemcům, 
s kterými má město Sedlčany uzavře-
ny příslušné nájemní smlouvy, kde je 
smluvně ujednána možnost navýšení 
nájemného o míru inflace (především 
Smlouvy o nájmu nebytových prostor – pro-

story sloužící k podnikání), bylo s účinností 
od 1. dubna 2023 navýšeno nájemné 
o 15,1 % a současně bude v tomto smy-
slu provedena kontrola smluvních vzta-
hů přijatých (v souboru výroků usnesení 
RM 8-138/2022-2026);
▪ Správě budov a zařízení města Sedl-
čany neprodleně objednat opravu ha-
varijního stavu střešních vpustí vody, 
opravu krytiny a poklopu střešního 
výlezu, a to na objektu administrativ-
ní budovy Sedlčany, Kapitána Jaroše 
č. p. 482, dle předložené nabídky odbor-
né firmy (IČ 67260705) za konečnou část-
ku 80 510,00 Kč bez DPH, tj. 97 417,10 Kč 
s DPH (v souboru výroků usnesení 
RM 8-150/2022-2026);
▪ provést v souladu s Kontrolním řádem 
města Sedlčany (Vnitřní předpis měs-
ta Sedlčany) provedení veřejnosprávní 
kontroly hospodaření s veřejnými pro-
středky u příspěvkových organizací zří-
zených městem Sedlčany za rok 2022 
(RM 8-153/2022-2026).

Rada města Sedlča-
ny vydala souhlas:
▪ s žádostí a návr-
hem na prominutí 
pohledávky ve výši 
6 100,00 Kč vůči 
Jezdeckému spor-
tovnímu klubu Ko-
sova Hora, z. s., a to 
s ohledem na shle-
dání důvodů ve 
prospěch podpory 
činnosti subjektu (ža-
datel zajišťuje pod-
poru rozvoje lidských 
zdrojů, vzdělávání 
a výchovu dětí a mlá-
deže, volnočasové akti-
vity; subjekt primárně 
nevytvářející zisk); (RM 
8-139/2022-2026);
▪ s pořádáním spor-
tovních akcí pro veřej-
nost (na pozemcích 
ve vlastnictví města 
Sedlčany, lokalita les 
Deštno), které orga-
nizuje v termínech 
16. dubna, 21. května, 
10. září a 8. říj-
na 2023, vždy 

v předpokládaném čase od 8:00 hod. 
do 15:00 hod., Povltavský sportovní klub 
DA-BA, z. s., se sídlem Sedlčany, Dělnická 
č. p. 553, 264 01 Sedlčany; IČ  00508071 
a to za podmínky dodržení všech legis-
lativních, bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, jako i předpisů 
ochrany lesa a dále, že veřejná komunikace 
(lesní cesta) a její bezprostřední používané 
okolí pro tento závod budou neprodleně 
po jeho ukončení uvedeny do řádného stavu 
užívání a předány zpět odbornému správ-
ci lesního porostu (závody horských kol) 
a za obdobných podmínek rovněž souhlasí 
s pořádáním sportovních akcí pro veřej-
nost (na pozemcích ve vlastnictví města 
Sedlčany, lokalita parku U Háječku), kte-
ré uvedený subjekt hodlá zorganizovat 
v termínech 7. června a 27. září 2023 
(vždy středa), a to v předpokládaném čase 
od 16:30 hod. do 18:00 hod. (dětský cyklo-
kros); (RM 8-143/2022-2026);
▪ a to postupem a v souladu s ustanovením 
Vnitřního předpisu pro zadávání veřejných za-
kázek malého rozsahu, v úplném a účinném 
znění, k předložené cenové nabídce na objed-
nání výměny technologie větrání ve strojovně 
objektu Sedlčany č. p. 67, která byla předlo-
žena subjektem IČ 65597052, a to za cenu 
708 570,00 Kč bez DPH (tj. s DPH 
857 369,70 Kč); (v souboru výroků usnesení 
RM 8-146/2022-2026);
▪ s podáním žádosti o dotaci z Programu 
2023 pro poskytování dotací z rozpoč-
tu Středočeského kraje ze Středočeské-
ho Fondu sportu a volného času na akci 
s názvem „Stadion Tatran Sedlčany – nové 
hrazení hřiště na kopanou“ a se spolufi-
nancováním této akce. Předpokládané 
náklady jsou ve výši 680 323,00 Kč s DPH 
za předpokladu max. podpory poskytovate-
le dotace ve výši 70 %; předpokládané spo-
lufinancování v částce cca 205 000,00 Kč; 
(RM 8-147/2022-2026).
Rada města Sedlčany rozhodla: 
▪ v souladu s ustanovením vnitřního 
předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu, v úplném 
a účinném znění, o výběru dodavatele akce 
s názvem „Výměna hydrantu za nadzemní 
v ulici Dělnická“, a to dle nabídky společ-
nosti 1. SčV, a. s.; IČ 47549793, v hodnotě 
89 990,00 Kč bez DPH, tj. 108 887,90 Kč 
včetně DPH (v souboru výroků usnesení 
RM 8-148/2022-2026).
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Zápis do 1.tříd
1. ZŠ Sedlčany

a
  2. ZŠ Propojení    

Ředitelství obou základních škol v Sedlčanech
oznamují, že zápis žáků do 1. tříd pro školní rok

2023-2024

se koná

v úterý  4. dubna 2023
 1400  -  1700  hod.

v budovách obou základních  škol v Sedlčanech.

Zápis je určen pro děti narozené do 31. 8. 2017

K zápisu  s  sebou  jeden  z rodičů  nebo  zákonný  zástupce
přinese  rodný  list  dítěte,  občanský  průkaz  a  vyplněný
dotazník pro rodiče. Tento dotazník obdrží rodiče v příslušné
MŠ nebo si jej stáhnou ze školních stránek nebo vyzvednou
v administrativě základních škol. 

        
  Mgr. L. Novotný                               PaedDr. J. Nádvorník
   ředitel 1.ZŠ Sedlčany                                         ředitel 2. ZŠ Propojení

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 9/2022-2026 ZE DNE 8. ÚNORA 2023

Rada města Sedlčany na tomto zasedá-
ní přijala soubor celkem 20 specifických 
usnesení, a to v následném členění jed-
notlivých výroků.
Rada města Sedlčany schválila:
▪ Program 9. jednání Rady města Sedlča-
ny pro volební období 2022-2026 (zároveň 
3. jednání v roce 2023 dne 8. února; zn. RM 
č. 9/2022-2026), který připravil a sestavil pan 
Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany 
a pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta 
města Sedlčany (RM 9-154/2022-2026);
▪ na volební období 2022 – 2026 jmeno-
vat členy Komise dopravní, a to Ing. Miro-
slava Hölzela; Bc. Jana Krutinu; Bc. Lenku 
Havlovou, DiS.; pana Jiřího Daňka; pana Pe-
tra Nosiana; pana Břetislava Šauera; pana 
Karla Hončíka ml. a npor. Bc. Milana Da-
niela. Předsedou této Komise je Ing. Ivan 
Janeček (RM 9-157/2022-2026);
▪ na volební období 2022 – 2026 jme-
novat členy Komise pro občanské obřady, 
a to Mgr. et Bc. Milenu Barešovou; paní 
Irenu Čedíkovou; Mgr. Jitku Mošničkovou; 

Mgr. Janu Šachovou; Mgr. Lenku Holano-
vou; Mgr. Ivetu Reinischovou; pana Petra 
Sůsu a paní Petru Daňkovou, DiS. Před-
sedou této Komise je Ing. Martin Severa 
(RM 9-158/2022-2026);
▪ na volební období 2022 – 2026 jme-
novat členy Komise sociální a zdravotní, 
a to Bc. Janu Trmalovou, DiS.; MUDr. Zdeň-
ka Špaleho; MUDr. Vladimíra Zámostného 
a Ing. Josefa Soukupa. Předsedou 
této Komise je MUDr. Karel Marek 
(RM 9-159/2022-2026);
▪ a to po projednání žádosti společnosti 
INNERA, s. r. o., se sídlem Benešov, Tyršo-
va č. p. 828, 256 01 Benešov, na kterou na 
základě Smlouvy o prodeji lékařské praxe 
ze dne 13. července 2020 přešlo užívání 
prostor sloužících k podnikání v objektu 
Sedlčany, Tyršova ulice č. p. 159, 264 01 
Sedlčany, (dřívější interní a diabetologic-
ká ordinace), uzavření Smlouvy o podná-
jmu uvedeného prostoru mezi nájemcem, 
tj. společností INNERA, s. r. o. a podnájem-
cem, spolkem Diakonie Apoštolské církve 

– středisko Domácí 
hospic Křídla Sedl-
čany; IČ 26521385, 
se sídlem náměstí 
T. G. Masaryka č. p. 28, 
264 01 Sedlčany. Pod-
nájem se povoluje 
v souladu s uzavřenou 
Nájemní smlouvou 
na dobu trvání 
Smlouvy o nájmu, 
tj. na dobu neurčitou 
(do doby ukončení 
Smlouvy o nájmu); 
(RM 9-160/2022-
2026);
▪ v návaznosti na své 
jednání dne 11. ledna 
t. r., vizte usnesení 
č. RM 7-120/2022-
2026, a rovněž 
v souladu se zámě-
rem města Sedl-
čany zveřejněným 
na úřední desce MěÚ 
Sedlčany v době od 
16. ledna do 1. února 
t. r. (vizte Ozná-
mení MěÚ Sedl-
čany, Odboru ma-
jetku, č. j.: MÚ-S/

OM/1305/2023/Ka), uzavření Dodatku 
č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících 
k podnikání mezi městem Sedlčany, jako 
pronajímatelem a subjektem IČ 07313993, 
jako nájemcem, jejímž předmětem je proná-
jem nebytových prostor – prostory sloužící 
k podnikání, nacházející se v přízemí ob-
jektu administrativní budovy č. p. 34 
na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech, 
a to za účelem umožnění podnikatel-
ské činnosti. Jednotková cena nájmu činí 
939,00 Kč/m2/rok, která bude od 1. dubna 
2023 navýšena o míru inflace za uplynulý 
rok 2022, tj. o 15,1 %. Výše uvedený Doda-
tek č. 1 se týká rozšíření pronájmu prostor 
o výměru 26,30 m2, a to za podmínky umož-
nění vstupu oprávněným osobám k tech-
nickým zařízením, které jsou součástí pro-
najatých prostor (RM 9-161/2022-2026);
▪ žádost Sdružení obcí Sedlčanska 
ze dne 25. ledna 2023 o užívání veřejné-
ho prostranství na náměstí T. G. Masary-
ka v Sedlčanech, a to ve dnech 1. dubna, 
10. června, 16. září a 9. prosince 2023 
za účelem pořádání tzv. „Farmářských trhů“.  
V souladu s ust. čl. 7 odst. 2) písm. a) 
obecně závazné vyhlášky města Sedlčany 
č. 5/2019, kterou se stanoví místní po-
platek za užívání veřejného prostranství, 
se výše uvedené akce, obdobně jako v mi-
nulých letech, osvobozují od místního po-
platku (RM 9-162/2022-2026);
▪ na základě žádosti smluvního uživatele 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu 
pozemků dříve uzavřené mezi městem 
Sedlčany, jako nájemcem a FO, jako prona-
jímatelem, neboť v důsledku změny hranic 
pronajatého pozemku došlo k zúžení před-
mětu nájmu, a to s dopadem na pozemek 
parc. č. 1918/1 o výměře 73 m2. Celková vý-
měra pronajatých pozemků parc. č. 1918/1 
a parc. č. 1919/5, vše v k. ú. a obci Sedl-
čany, nově činí 209 m2 (RM 9-163/2022-
2026);
▪ na základě žádosti (č. j.: MÚ-S/
MST/2314/2023) podané příspěvkovou 
organizací města Sedlčany, 2. základní 
škola  - Škola Propojení Sedlčany, se sídlem 
Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany; 
IČ 48954004, dočasné použití finanč-
ních prostředků ze zdrojů poskytnutého 
příspěvku z rozpočtu města Sedlčany na 
rok 2023, a to až do výše 40 000,00 Kč, 
za účelem pokrytí mzdových nákladů asi-
stenta ve škole, zapojeného do projek-
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P O Z V Á N K A 
na 3. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, 

které se bude konat
v pondělí 13. března 2023 od 17:00 hodin

v Kulturním domě Josefa Suka Sedlčany. 

Výběr z návrhu Programu (tematické celky): 
▪ Zpráva z kontroly plnění usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany
   konaného dne 19. prosince 2022 (volební období 2022 – 2026);
▪ Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání Zastupitelstva města  
   Sedlčany; (interval dní 20. prosince 2022 – 13. března 2023);
▪ Informace o výsledcích hospodaření města Sedlčany za rok 2022;
▪ Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany
  (soubor konečných řešení jednotlivých žádostí občanů a potřeb města); 
▪ Zprávy o činnosti Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany
   za rok 2022 a Plán činnosti na rok 2023;
▪ a další.

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 9/2022-2026 ZE DNE 8. ÚNORA 2023

tu „OP JAK I.“, neboť peněžní prostředky 
na podporu tohoto projektu, posky-
tované ze zdrojů MŠMT ČR, budou 
uvolněny nejdříve v dubnu roku 2023. 
Po obdržení prostředků ze strany posky-
tovatele (MŠMT ČR) budou tyto ve shod-
né výši čerpání vráceny zpět do rozpočtu 
(RM 9-165/2022-2026);
▪ v rámci plnění usnesení Zastupitel-
stva města Sedlčany (ZM 25/2022-2026 
a ZM 26/2022-2026) základní dokument 
pro vyhlášení akce „Participativní rozpo-
čet města Sedlčany 2023, Nápady pro 
Sedlčany“, který zejména obsahuje pra-
vidla pro účast a harmonogram projektu 
(RM 9-170/2022-2026);
▪ v souladu s usnesením zn. 
RM 6-108/2022-2026 a na základě soubo-
ru 25 ks uplatněných a důvodných Žádostí 
(řešených případů) fyzických osob, podrob-
ně uvedeno v příslušných spisech vede-
ných na Městském úřadu Sedlčany, Odbo-
ru sociálních věcí (prostý výčet je přílohou 
k tomuto usnesení), poskytnutí finančního 
daru v max. výši 600,00 Kč/rok 2023/ne-
movitost, kde příjemcem je osoba splňující 
kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu 
zmírnění dopadu poplatkové povinnosti 
za komunální odpad. Dar bude vyplacen 
na základě uzavřených Darovacích smluv 
(RM 9-171/2022-2026).

Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících 
z jednání Rady města Sedlčany ze dne 
25. ledna 2023 (RM č. 8/2022-2026) a do-
plňující zprávu o plnění úkolů průběžných 
(RM 9-155/2022-2026);
▪ souhrnné Zprávy o činnosti komisí Rady 
města Sedlčany a zvláštních orgánů města 
Sedlčany za uplynulý rok 2022, které byly vy-
pracovány a předány k projednání předsedy 
jednotlivých komisí (RM 9-156/2022-2026);
▪ sdělení subjektu 1. SčV, a. s. k proble-
matice provozování Městské vodovodní 
a kanalizační infrastruktury Sedlčany. 
Rada města Sedlčany v současné době 
ve věci správy a provozování uvedeného 
souboru majetku postupuje podle dříve 
přijatého usnesení (ujednání), kterým je 
uloženo primárně zajistit koncesní řízení 
(RM 9-172/2022-2026); 
▪ obsah oznámení o poskytnutí nein-
vestiční dotace ze zdrojů poskytovatele, 
tj. MŠMT ČR v rámci Operačního pro-
gramu Jan Amos Komenský, které jsou 
určeny pro právnickou osobu 1. základní 
škola Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68; 
IČ 47074299, a to na realiza-
ci projektu registrační č. CZ.02.02.
XX/00/22_002/0002977 a jsou poskyt-
nuty celkem v částce 2 450 275,00 Kč. Fi-
nanční prostředky město Sedlčany v plné 

výši převede na účet příspěvkové organi-
zace (RM 9-173/2022-2026).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
▪ s provedením opravy křížku umís-
těného na pozemku parc. č. 2916/4, 
v k. ú.  a obci Sedlčany, a to na náklady ža-
datele s předpokládaným ukončením prací 
cca čtyři týdny od doby jejího zahájení (v sou-
boru výroků usnesení RM 9-164/2022-2026);
▪ s přijetím daru pro obdarovanou pří-
spěvkovou organizaci zřízenou městem 
Sedlčany, 2. základní škola  - Škola Propo-
jení Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Příkrá 
č. p. 67, 264 01 Sedlčany; IČ 48954004, 
poskytovaného ze zdrojů subjektu Pomá-
háme školám k úspěchu, o. p. s., se sídlem 
Praha - Dejvice, Evropská 2690/17, 160 00 
Praha; IČ 29005469, a to na úhradu mzdo-
vých nákladů vynaložených na program 
kolegiální podpory a dále na úhradu ná-
kladů, které vzniknou v souvislosti s reali-
zací společného profesního učení, ve výši 
64 575,00 Kč (RM 9-166/2022-2026);
▪ v souladu s ustanovením vnitřního před-
pisu pro zadávání veřejných zakázek ma-
lého rozsahu, v úplném a účinném znění, 
objednání výměny oken v objektu Sedlčany 
č. p. 172, a to v souladu s předloženou na-
bídkou od subjektu IČ 74459732, s cenou 
117 610,00 Kč bez DPH, tj. 135 251,50 Kč 
vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 
9-167/2022-2026).
Rada města Sedlčany pověřila:
▪ Městský úřad Sedlčany, Odbor inves-
tic, zajištěním dalšího stupně projektové 
dokumentace a dokumentace pro podání 
žádosti o dotaci na pořízení fotovoltaic-
kých systémů na budovy Sedlčany č. p. 68 
a č. p. 69 (1. základní škola Sedlčany); Sedlča-
ny, Příkrá č. p. 67 (2. základní škola  - Škola Pro-
pojení Sedlčany); Kapitána Jaroše č. p. 482 
(Městská knihovna Sedlčany) a objektu Ha-
vlíčkova č. p. 514 (KDJS Sedlčany, o maxi-
málním výkonu, který je rozvržen v Zápisu 
k tomuto bodu programu jednání (v soubo-
ru výroků usnesení RM 9-168/2022-2026).
Rada města Sedlčany stanovila:
▪ termín pro svolání 3. veřejného zasedá-
ní Zastupitelstva města Sedlčany pro vo-
lební období 2022 – 2026 na pondělí dne 
13. března 2023 v čase od 17:00 hod. Ve-
řejné zasedání Zastupitelstva města Sedl-
čany se uskuteční v objektu Kulturního 
domu Josefa Suka Sedlčany (Společenský 
sál); (RM 9-169/2022-2026).



RŮZNÉ

VÝZVA ČTENÁŘŮM RADNICE
Redakční rada zamýšlí během tohoto roku provést 
úpravy zpravodaje Radnice. Máte-li návrhy týkají-
cí se jakýchkoli změn (složení a rozsah článků, grafic-
ká úprava), uvítáme je zaslané 
na e-mailovou adresu 
tic@mesto-sedlcany.cz 
nebo doručené v písemné 
podobě do Turistického 
informačního centra na sedl-
čanském náměstí.
Případné návrhy očekává-
me do  30. dubna 2023.

Participativní rozpočet umožňuje ob-
čanům využít vyčleněný objem peněz 
z rozpočtu města na uskutečnění projektů, 
které si lidé sami předloží a vyberou. Zastu-
pitelstvo města Sedlčany pro rok 2023 vy-
členilo částku 500 tis. Kč.

Pravidla pro účast jsou zveřejněna na úřed-
ní desce Městského úřadu Sedlčany a dále 
na internetových stránkách města Sedlča-
ny, kde lze dohledat veškeré podrobnosti 
(např. jednotný formulář pro podání projektu). 

Zájemci o podání projektů se mohou 
v pracovních dnech dostavit i na Městský 
úřad Sedlčany (Podatelna v administrativ-
ní budově č. p. 32), případně na Turistické 
informační centrum Sedlčany (administra-
tivní budova č. p. 34), kde mohou obdržet 
příslušné tiskopisy a další doplňující infor-
mace.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET MĚSTA SEDLČANY 2023
NÁPADY PRO SEDLČANY

HARMONOGRAM

PODPORA SPOLKOVÉ ČINNOSTI A AKTIVIT OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

Zastupitelstvo města Sedlčany 19. pro- 
since 2022 schválilo rozpočet města 
na rok 2023, ve kterém jsou v subkapitole 
s názvem „Příspěvky spolkům“ aloková-
ny finanční prostředky ve výši 1,4 mil. 
Kč, které jsou dále rozděleny do roz-
počtových řádků, jako je „Tělovýchova“, 
„Ochrana fauny“ a „Ostatní“; dále je 
v rozpočtu města alokována částka ve výši 
220 tis. Kč určená pro příspěvky spolkům, 

které působí v sociální oblasti. Z toho je 
k případnému rozdělení mezi žadatele ur-
čena částka 1,54 mil. Kč.

Město Sedlčany pro toto rozpočtové 
období roku 2023 časově ani jinak věcně 
než je výše uvedeno neomezilo možnosti 
pro podávání žádostí fyzických, případně 
právnických osob v uvedených oblastech 
občanské společnosti působících. Příspěv-
ky jsou poskytovány na základě úspěšně 

vyhodnocené žádosti (s obsahem povin-
ných údajů a příloh) a následně uzavřené 
veřejnoprávní smlouvy. Žádosti lze podá-
vat na podatelně Městského úřadu Sedl-
čany, popř. zasílat pomocí datové schránky 
(frsbn7e). Případné další informace jsou 
uvedeny na internetových stránkách měs-
ta Sedlčany (vzorová žádost). Podrobnosti 
sdělí na vyžádání paní Markéta Dohnalová 
(tel. 314 002 904; mobil: 606 403 435).

 
1.  Zahájení projektu PaR 2023 únor 2023 

2.  Sběr návrhů  do 24. března 2023 

3.  Posuzování proveditelnosti návrhů odborníky  do 31. března 2023 

4.  Rozhodnutí RM o vyřazení projektů  5. dubna 2023 

5.  Předložení návrhů s odstraněním vytknutých nedostatků  do 14. dubna 2023 

6.  Posuzování proveditelnosti návrhů po případných úpravách  19. dubna 2023 

7.  Setkání s veřejností, prezentace projektů  do 5. května 2023 

8.  Příprava prezentace projektů v rámci zpravodaje Radnice  do 15. května 2023 

9.  Prezentace projektů na FB profilu města  od 5. května 2023 

10.  Hlasování  22. – 31. května 2023 

11.  Zveřejnění žebříčku vítězných návrhů  červen 2023 

12.  Začátek realizace vítězných návrhů  červenec – prosinec 2023 

 
 
 

P O Z VÁ N K A
na členskou schůzi MO STP Sedlčany

8. března 2023 ve 13 hod., KDJS Sedlčany
1. Záhájení
2. Volba komisí (mandátová a návrhová)
3. Volba výboru a kontrolního orgánu
4. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace
5. Vystoupení hostů
6. Diskuse
7. Návrh usnesení a jeho schválení
8. Kulturní vystoupení

Srdečně zveme 
všechny členy a přátele naší organizace.

RADNICE
 zpravodaj města Sedlčany
 KVĚTEN 2019                        ročník XXIV.

MĚSTSKÝ PARK       |      USNESENÍ      |      VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU      |      TOULAVA, o.p.s.

Profesionální závodní trať sedlčanské kotliny opět 
přivítá ve dnech 4. - 5. května příznivce motorového 
sportu, neboť se zde koná MMČR v rallycrossu.

RADNICE
 zpravodaj města Sedlčany

BŘEZEN 2021                            ročník XXVI.

OBČAN & ÚZEMNÍ PLÁN     |    1.ZŠ V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY    |    ŠKOLSTVÍ V SEDLČANECH

Zasněžená Lidová hvězdárna na Cihelném vrchu, jejíž pozorovací program pro veřejnost 

pravidelně uvádíme každý měsíc uvnitř čísla. Během covidového omezení probíhá pouze 

odborné pozorování bez účasti veřejnosti. Toto období bylo využito k provedení rekonstrukce 

elektrických rozvodů. 



ODBOR DOPRAVY

DOPRAVNÍ OKÉNKO (ČÁST ČTVRTÁ)

B28 
– zákaz zastavení

B29 
– zákaz stání

ODBOČOVÁNÍ 
Odbočování je změna směru jízdy vle-

vo nebo vpravo. V obou případech platí 
povinnost dávat znamení o změně směru 
jízdy, to se dává směrovými světly (pokud 
je jimi vozidlo vybaveno – „blinkr“), nebo 
paží. Řidič je povinen jej dávat včas, před 
zahájením odbočovacího úkonu s ohledem 
na okolnosti provozu, zejména na řidiče je-
doucí za ním a na povahu jízdního úkonu. 

A kdy dávat „blinkr“ nemáte? Napří-
klad při vjíždění na kruhový objezd. Tam 
blikáte pouze při výjezdu z něj, nebo na 
větším objezdu při přejíždění z jednoho 
jízdního pruhu do druhého. Nebo pokud 
např. hlavní silnice mění směr vlevo a vy 
pokračujete rovně na vedlejší komuni-
kaci, tedy neměníte směr jízdy, ani z něj 
nevybočujete, zde také neblikáte (pokud 
zde není křížení ještě s další komunikací). 
Ovšem pokud jedete křižovatkou např. 
ve tvaru kříže po hlavní silnici, která od-
bočuje vpravo, tak blikat musíte. To, že 
jedete nadále po hlavní silnici, nezname-
ná, že neblikám. 

Při odbočování vpravo se musí řidič za-
řadit co nejblíže k pravému okraji vozov-
ky, při odbočení vlevo se musí zařadit co 
nejvíce vlevo v jeho jízdním pruhu, tedy 
zjednodušeně řečeno ke středové čáře. 
Díky tomu vás zaregistrují řidiči jedoucí 
za vámi, neboť pokud nevybočíte z řady 
vozidel, nemají řidiči jedoucí jako druzí 
a další za vámi, možnost váš blinkr vidět. 
Mohou se třeba rozhodnout předjíždět 
a může dojít k dopravní nehodě. Tím, že 
začnete zpomalovat, zařadíte se co nejblí-
že vlevo a včas blikáte, uděláte maximum 
pro to, aby ostatní včas zaregistrovali váš 
úmysl odbočovat vlevo. Vždy myslete na 
to, čím více signálů ostatním vyšlete, tím 
lépe. Může vám třeba prasknout žárov-
ka v blinkru, nebo není blinkr vidět, když 
na něj dopadají sluneční paprsky v urči-
tém úhlu. Tím, že zpomalujete a vyjedete 
z řady vozidel ke středové čáře, již na 
sebe upozorníte. A blikající blinkr upozor-
ní ostatní řidiče za vámi i ty protijedoucí, 
že budete odbočovat.

Odbočování vlevo, je dle mého názo-
ru, jeden z nejnáročnějších úkonů řidiče, 
který klade velké nároky na jeho pozor-
nost, kdy musí sledovat situaci před se-
bou, vedle sebe i za sebou. Před zaháje-
ním odbočovacího manévru (stočením 

volantu) řidič musí dát přednost v jízdě 
protijedoucím motorovým i nemotoro-
vým vozidlům, jezdcům na zvířeti, proti-
jdoucím organizovaným útvarům chodců 
a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, 
tramvajím jedoucím v obou směrech 
a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízd-
ním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh 
vyhrazen, a cyklistům jedoucím v jízdním 
pruhu pro cyklisty. Při odbočování nesmí-
te ohrozit řidiče jedoucí za vámi, proto 
si musíte být jisti, že nejste předjíždě-
ni jiným vozidlem. Často se řidič podívá 
do zpětného zrcátka několik metrů před 
křižovatkou, pak před sebe a v domnění, 
že nic nejede, začne měnit směr jízdy. Jen-
že za ním jedoucí vozidlo, které jede např. 
rychlostí 90 km/h, ujede za jednu vteřinu 
vzdálenost 25 m. Takže tam, kde předtím 
vozidlo nebylo, může za tu jednu vteřinu 
být, proto je nutné dbát zvýšené opatr-
nosti tak, jak ukládá zákon. Je v zájmu 
všech se znovu těsně před zahájením sa-
motného odbočení přesvědčit pohledem 
do zpětného zrcátka a např. pohledem 
přes rameno (eliminace mrtvého úhlu 
ve zpětném zrcátku), že opravdu nic 
nejede a pak teprve začít měnit směr 
jízdy. Navíc spousta řidičů se domnívá, 
že v křižovatce obecně je zakázáno před-
jíždět, což je dost rozšířený omyl (na hlav-
ní komunikaci předjíždět lze). Proto je tak 
důležité, aby o vašem úmyslu odbočit 
vlevo věděli ti, co jedou za vámi a neza-
čali předjíždět, protože jste se nezařadili 
co nejvíce vlevo a neviděli váš blinkr. 

Dalším rozšířeným omylem je to, 
že přes plnou čáru (vodorovná dopravní 
značka V1a – podélná čára souvislá) ne-
lze odbočit vlevo např. na polní cestu, do 
garáží, svého dvora, areálu firmy. Zákon 
uvádí, že plnou čáru (V1a) je zakázáno 
přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, 
pokud to není nutné k objíždění, odbo-
čování na místo ležící mimo pozemní 
komunikaci nebo vjíždění na pozemní ko-
munikaci z místa ležícího mimo pozemní 
komunikaci. Takže pokud odbočujete na 
místo ležící mimo komunikaci, můžete 
odbočit i přes plnou čáru. Toto však ne-
platí, pokud byste měli přejet dvojitou 
podélnou čáru souvislou, přes tu již na 
místo ležící mimo komunikaci odbočit 
nemůžete.

Jistě jste si všimli, myslím tím hlav-

ně řidiče, že na náměstí T. G. Masaryka, 
na křižovatce s ulicí Nádražní, byly vyzna-
čeny vodorovným dopravním značením 
jízdní pruhy (konkrétně středová čára). 
A to právě z toho důvodu, aby křižovatka 
byla průjezdnější a netvořila se v ulici Ná-
dražní tak často kolona vozidel. Bohužel 
hodně řidičů právě nedodržuje to, že při 
odbočování vlevo se mají držet co nejvíce 
vlevo. Pokud by to dodržovali, mají řidiči, 
kteří odbočují vpravo, možnost plynule 
odbočit i přes stojící vozidlo, které čeká, 
až bude moci odbočit vlevo a tím by byl 
provoz plynulejší. Tak až tudy budete 
projíždět a vlastně i kdekoli jinde, zkuste 
na to myslet. 

Také často vidím řidiče, kteří na této 
křižovatce odbočují vpravo ve směru 
do ul. 28. října, že celou dobu koukají, zda 
jim nejede nějaké vozidlo zleva a vůbec 
nesledují, zda vpravo nějaké vozidlo ne-
předjíždí, nebo neobjíždí překážku a vje-
dou mu do jízdní dráhy. I při odbočování 
vpravo na hlavní silnici je třeba sledo-
vat oba směry, protože jak jsem již psa-
la výše, může ve vašem jízdním pruhu, 
do kterého vjedete, docházet k předjíž-
dění nebo objíždění a může dojít k do-
pravní nehodě. 

A na závěr kontrolní otázka k dnešnímu 
tématu… Když pojedete přes den v autě 
a dojde k poruše směrových světel, jak 
dáte jako řidič znamení o změně směru 
jízdy vpravo?... Ano, paží ohnutou v lok-
ti nahoru (při jízdě vlevo upažením). Sa-
mozřejmě ta ruka musí být venku z okna, 
aby byla vidět ☺.

Bc. Eva Hofmannová,
Odbor dopravy a silničního hospodářství

V únorovém vydání Radnice byly v člán-
ku Dopravní okénko, chybně označeny 
značky  B28  - zákaz zastavení a B29  - zá-
kaz stání. Za vzniklou chybu se autorovi 
omlouváme.                         
                      Lenka Bučinská, MěÚ Sedlčany



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

V Městské knihovně Sedlčany bude od 
3. března 2023 k vidění výstava sportov-
ních fotografií Václava Kaňky - Studio 
Dvojka Sedlčany.

BŘEZEN 2023

KDJS SEDLČANY MĚSTSKÁ KNIHOVNA MĚSTSKÉ MUZEUM

VÝSTAVY MUZEUM
MUZEUM
KNIHOVNA
KDJS
KDJS

VÝSTAVA „SANCTUS BENEDICTUS”
od 3. 3. do 16. 4. 2023 VÝSTAVA „ZA SVÝM STÍNEM”
od 3. 3. do 4. 4. 2023 VÝSTAVA „STUDIO DVOJKA SEDLČANY”
do 13. 3. 2023 VÝSTAVA „OČIMA ZVÍŘAT”
od 16. 3. 2023 „VÝSTAVA ZUŠ SEDLČANY”

DALŠÍ AKCE

ST 8. 3. od 17 hod. HAJÁNEK
ČT 9. 3. od 17 hod. STUDIO DVOJKA SEDLČANY
ČT 9. 3. od 19 hod. HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA
PÁ 10. 3. od 15 hod. TI, KTEŘÍ SE NEDALI
PÁ 10. 3. od 18 hod. PLATON Z BELFASTU
PÁ 10. 3. od 19 hod. SPOLEKTIV
PÁ 10. 3. od 20 hod. DREAMING WALLS: HOTEL CHELSEA
SO 11. 3. od 20 hod. RETRO DANCE PÁRTY
SO 11. 3. od 20 hod. KORZET
NE 12. 3. od 15 hod. ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU
NE 12. 3. od 19.30 hod. HRDINOVÉ

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

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

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

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

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

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

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

............................ TANEČNÍ DISCO PÁRTY

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

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

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

ST 1. 3. od 17 hod. HAJÁNEK
PÁ 3. 3. od 15 hod. POHÁDKOVÁ BABIČKA
PÁ 3. 3. od 18 hod. BARBORA CHLASTÁKOVÁ - ZA SVÝM STÍNEM
PÁ 3. 3. od 20 hod. PLASTIC SYMPHONY
SO 4. 3. od 14 hod.   VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
SO 4. 3. od 20 hod.   JE MI ZE SEBE ŠPATNĚ

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

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

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

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

........... MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI

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

PO 13. 3. od 10 hod. UŠATÉ POHÁDKY
ST 15. 3. od 17 hod. HAJÁNEK 
ST 15. 3. od 19 hod. MIROSLAV DONUTIL - „NA KUS ŘEČI” 
ČT 16. 3. od 17 hod. RŮŽE PRO MARII Š. 
ČT 16. 3. od 18 hod. PhDr. TOMÁŠ ZOUZAL - CO TO BYL SS-HOF... 
ČT 16. 3. od 20 hod. VELRYBA
PÁ 17. 3. od 15 hod. MAŇÁSKOVÉ DIVADLO
PÁ 17. 3. od 18 hod. NEVYHOĎ MĚ, BUDU SE TI JEŠTĚ HODIT!
PÁ 17. 3. od 19 hod. VEČER PLNÝ UMĚNÍ: DUO VALERI + HOSTÉ
PÁ 17. 3. od 20 hod.  VE ZNAMENÍ BÝKA
SO 18. 3. od 20 hod. KRVAVÉ POMERANČE 

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

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

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

........... PŘEHLÍDKA MLUVENÉHO SLOVA
 .............................................. PŘEDNÁŠKA
.......................................................... KINO
................................................... PRO DĚTI
................................................... PRO DĚTI
............................... VEČER PŘI SVÍČKÁCH
.......................................................... KINO
.......................................................... KINO

PO 20. 3. od 10 hod. BŘEZEN ZA KAMNA VLEZEM! 
ST 22. 3. od 17 hod. HAJÁNEK 
ČT 23. 3. od 17 hod. ASERTIVITA - WORKSHOP S LUBOŠEM PAVLEM
ČT 23. 3. od 17 hod. RODINNÝ KONCERT ZUŠ
PÁ 24. 3. od 15 hod. POHÁDKOVÁ BABIČKA
PÁ 24. 3. od 19.30 hod. ELLING&KJELL
PÁ 24. 3. od 20 hod.  PACIFICTION
SO 25. 3. od 20 hod. JULIE, CO BY BYLO KDYBY...
NE 26. 3. od 15 hod. PAVEL KOŽÍŠEK - HRA KOUZEL A MAGIE

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

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

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

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

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

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

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

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

............................... KOUZELNICKÁ SHOW
ST 29. 3. od 19 hod. HANA A PETR ULRYCHOVI A JAVORY
ČT 30. 3. od 20 hod. VELKÁ SVOBODA
PÁ 31. 3. od 9 hod. DNY ŘEMESEL V ČASE PŘEDVELIKONOČNÍM
PÁ 31. 3. od 20 hod. HALLOWEEN KONČÍ

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

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

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

.......................................................... 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 březen 2023

Sobota 4. března od 14 hod.
MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI

Do Společenského sálu Vás v letošním roce opět zveme ve 
spolupráci s KLUBEM VELKÁ KOBRA na tradiční

VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL 

Letos se koná již 29. ročník a opět Vás čekají tradiční soutěže 
a hry, mnoho hudby a tance, občerstvení, volba nejhezčí a nej-
kurióznější masky a hlavně hodně pěkné zábavy.

Vstupenky je možné si zakoupit 
pouze před začátkem karnevalu v pokladně KDJS. 
Vstupné – dospělí 50,- Kč, děti bez masky 30,- Kč 

a děti s maskou 20,- Kč. 
Akce trvá do 17.00 hodin.

Sobota 11. března od 20 hod.
TANEČNÍ DISCO PÁRTY

Do tanečního sálu KDJS
Vás zveme po úspěšné lednové premiéře na další 

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

Vstupné: 250,- Kč sál, 
220,- Kč foyer.

V den konání jednotné 
vstupné 350,- Kč.

Délka programu 
je cca 6 hodin.

Změny programu vyhrazeny.

Klub Velká Kobra Sedlèany, z.s. vás zve na 29. roèník
Co vás èeká: tancování • soutìže a hry • obèerstvení • volba nejhezèí a 
nejkurioznìjší masky • 
Vstupné dospìlí 50,- / dìti bez masky 30,- / dìti s maskou 20,-

Pojïte dìti všechny sem,
budem tanèit celý den.
Hrát si, smát se, soutìžit,
veselo tu musí být.

Princezny i loupežníci,
vodníci a tajtrlíci,
strašidla i dvorní dámy
budou všichni tanèit s námi

4.bøezen 2023 14.00
Kulturní dùm

Sedlèany
Internet: http://velka-kobra.webnode.cz • e-mail: velkakobrasedlcany@gmail.com

1985 1985

1985

Poøádá Kdy? Od kolika? Kde?

Čtvrtek 9. března od 19 hod.
KONCERT

Pro příznivce dobré hudby máme připravenu jednu hudební lahůdku. 

HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA
Je to ojedinělé hudební seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle 
širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným inspiračním zdrojem 
byla zejména v počátcích jeho existence  lidová tradice. Od roku 1978 je uměleckým ve-
doucím Hradišťanu tvůrčí osobnost - houslista a hudební skladatel Jiří Pavlica, pod jehož 
vedením se dramaturgie začala postupně transformovat do širších souvislostí historických, 
geografických, ale i společenských. Vzrůstaly také interpretační nároky na členy souboru. 
Postupně se začala významně prosazovat autorská tvorba Jiřího Pavlici, která zcela převlá-
dá v posledních projektech. Dnes je Hradišťan profesionálním tělesem, které programově 
pracuje zejména s odkazem lidové tradice a překračuje hranice hudebních žánrů. 
  
Jiří Pavlica  - umělecký vedoucí, housle, zpěv
Alice Holubová  - zpěv
David Burda  - klarinet, flétny, zpěv, manažer
Milan Malina  - cimbál, zpěv
Roman Gill - kvinton, zpěv
Milan Gablas  - kontrabas, zpěv
Josef Fojta  - klávesy, perkuse, zpěv

Vstupné: 490,- Kč.
 

Délka koncertu
cca 90 minut

bez přestávky.
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Neděle 12. března od 19.30 hod.
DIVADLO (PŘEDPLATNÉ)

Na další představení z letošního předplatitelského cyklu diva-
dla zveme nejen majitele permanentek, ale všechny příznivce 
kvalitního divadla. Na programu je komedie Géralda Sibleyra-

sse s vynikajícími herci divadla Komorní Kalich Praha 
 - Petrem Kostkou, Jaroslavem Satoranským 

a Miroslavem Vladykou.

HRDINOVÉ
Tři veteráni z první světové války, Gustav, René a Fernand, spo-
lu žijí v domově důchodců – pravidelně se setkávají na terase 
svého současného útočiště, vzpomínají na svou minulost a po-
pichují se, aniž tuší, že největší bitva jejich života je teprve čeká. 
Jeden je cynik s velkým srdcem, trpící strachem z vnějšího svě-
ta. Druhý každou chvíli omdlévá kvůli střepině ze šrapnelu, uvíz-
lé v jeho hlavě, a není proto schopen vést delší konverzaci. Třetí 
je pragmatik a opatrný optimista, který se – navzdory svému 
kulhání – pokouší stát nohama pevně na zemi. Tato trojice se 
v jednu chvíli rozhodne vzepřít monotónnímu životu „ve vý-
službě“, v němž jedinou perspektivu představuje smrt. Uspějí 
naši hrdinové v tom-
to svém posledním 
životním dobrodruž-
ství? A potvrdí pravi-
dlo, že člověk je jen 
tak starý, jak se cítí?

Vstupné: 520,- Kč. 
Délka představení 

cca 105 minut + 
přestávka.

Čtvrtek 23. března od 17 hod.
KONCERT

Koncerty, které připravujeme ve spolupráci se ZUŠ Sedlčany, 
se staly nedílnou a dlouholetou součástí nabídky KDJS. 

Po oblíbených koncertech učitelů či vánočních pořadech 
vznikl v roce 2022 nový typ koncertu 
a byl úspěšný. Proto i letos proběhne

RODINNÝ KONCERT ZUŠ 
Koncert, na kterém zahrají žáci a rodinní příslušníci, přátelé 
školy. Od zpěvu přes sólová vystoupení s nástrojem či celé ro-
dinné orchestry.

Vstupné: 100,- Kč dospělí, 50,- Kč děti do 15 let. 
Délka představení je cca 80 minut bez přestávky.

Středa 15. března od 19 hod.
ZÁBAVNÝ POŘAD - TALK SHOW

Pro všechny, kteří milují dobrý český humor, 
jsme připravili opravdovou lahůdku! 

Do Sedlčan opět zavítá populární český bavič a herec 

MIROSLAV DONUTIL 
- „NA KUS ŘEČI“ 

Přijede představit jednu ze svých 
one man show, které mají vždy 
velký úspěch. Tentokrát to bude 
nejoblíbenější pořad Na kus řeči. 
Miroslav Donutil je jeden z nej-
známějších a nejoblíbenějších 
českých herců, komiků a vypravě-
čů. Za jeho talent jistě mohou i ro-
dinné geny - rodiče byli ochotníky 
a dědeček byl vynikajícím a nadše-
ným vypravěčem. V divadle hrál již 
za studií, konkrétně v divadle Husa 

na provázku. V roce 1990 se stal členem činohry souboru praž-
ského Národního divadla.
Talk show Na kus řeči… je vyprávění zážitků a příběhů z jeho bo-
hatého života a života jeho přátel. Program se skládá z nových 
humorných příběhů, takže se máte na co těšit.
Vstupné: 450,- Kč. Délka představení cca 90 minut + přestávka.

Pátek 24. března od 19.30 hod.
DIVADLO

Divadelní spolek NAŠLOSE uvádí hru Axela Hellsteniuse

ELLING & KJELL
Dva psychicky labilní muži, kteří spolu sdíleli pokoj v ústavu 
pro duševně choré, se snaží udržet si nově nabytý sociální byt, 
a získat lásku a slávu.  Všechno nebo nic. Herecký výkon Honzy 
a Pavla vás přesvědčí, že bychom jim neměli svěřit ani ten byt. 
Avšak co je racionální a co ne? 

Vstupné: 170 Kč. 

Délka představení je 
cca 90 minut 

bez přestávky. 

Představení 
je určeno 

pro věkovou 
kategorii 15+.
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 PLÁNOVANÉ AKCE

NA DUBEN 2023
ST 5.4.  MALÉ VZPOMÍNKY NA VELKÉ ŽENY
               Marie Formáčková a Jana Rychterová   

Hudebně-poetický večer 
ČT 6.4. VELIKONOČNÍ TANČÍRNA BLUE ORCHESTRA   

Taneční večer
ČT 13.4. DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE    Koncert 
PO 17.4. EVA EMINGEROVÁ & METROPOLITAN JAZZ BAND  

Koncert
ČT 20.4. SOUTHAMPTON UNIVERSITY CONCERT
               AND JAZZBAND                                                          Koncert
24.-29.4. LAKOMEC (OCHOTNÍCI SEDLČANY)   Divadlo

 

DÁLE PŘIPRAVUJEME
NA ROK 2023

VÝSTAVY

Středa 29. března od 19 hod.
KONCERT

Poslední nabídka měsíce března je opět hudební lahůdkou, 
protože do Sedlčan přijedou

HANA A PETR ULRYCHOVI 
A JAVORY

Sourozence Ulrychovy a jejich soubor Javory není třeba detail-
ně představovat. Hana a Petr Ulrychovi jsou skutečnými stálice-
mi na českém hudebním nebi. Hlavním důvodem oblíbenosti 
této dvojice je naprostá profesionálnost a špičkové umělecké 
výkony, na které nemá vliv čas. Nádherný hlas Hany a poetika 
textů Petra Ulrycha jsou garantem neopakovatelného zážitku, 
který přináší každé setkání s touto sourozeneckou dvojicí. Ja-
vory byly založeny již v roce 1974 a jejich „tradiční“ formace 
s cimbálem vystupuje v léty ustáleném složení: housle Kateřina 
Štruncová, cimbál Dalibor Štrunc, na postu baskytary se střídají 
Martin Adamus a Jakub Šimáně.

Vstupné: 490 Kč. Délka koncertu je cca 90 minut + přestávka.

SEDLČANSKÁ VONIČKA (koncert) 
MICHAL NESVADBA (pořad pro děti)
TEĎ MĚ ZABIJ (divadlo) 
HONZA A HEJHULÁK (pohádka) 
DOKUD NÁS SMRT NEROZDĚLÍ (travesti show)  
PETR HAPKA A JEHO POTMĚŠILÍ HOSTÉ
(koncert – přesunutí z 14.2.2023) 
JARNÍ ŤUKÁNÍ (koncert) 
SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR (koncert) 
MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE (koncert) 
NA VÁNOCE BUDU GAY (divadlo) 
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA (koncert), …

V Koncertním sále bude ke zhlédnutí do 13. března 2023 
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. 

Čtvrtek 16. března od 17 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY

Práce žáků 1. stupně výtvarného oboru budou vystaveny jako 
exponáty tradiční jarní výstavy ZUŠ Sedlčany v Koncertním 
sále. V letošním roce jsou hlavními tématy Modrotisk, K. Ča-
pek, Malý princ, Praha a další. Slavnostní vernisáž bude dopro-
vázena hudbou a žáky dramatického oboru. Výstava potrvá 
do 14. dubna 2023.

Neděle 26. března od 15 hod.
KOUZELNICKÁ SHOW (NEJEN PRO DĚTI)

Na jeviště sedlčanského divadla se vrací populární iluzionista

PAVEL KOŽÍŠEK
se svým pořadem

HRA KOUZEL A MAGIE
Originální a naprosto jedinečné představení je plné neuvěřitel-
ných kouzel a perfektní zábavy nejen pro děti. Přijďte si hrát na 
kouzelníky a naučíte se mimo jiné také sami kouzlit.

Účinkuje Pavel Kožíšek se 
svojí asistentkou – v alterna-
cích vystupuje Hana Mašlíko-
vá (Martina Dvořáková) Mar-
tina Poulíčková.

Vstupné: 200,- Kč. 

Délka představení
je cca 60 minut

bez přestávky.
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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. března ve 20 hod.

PLASTIC SYMPHONY
film SR, PL,CZ – drama (2023), rež. J. Lehotský, 87 min.

Hlavní postava Matúš je talentovaný hudebník, kterému svět ležel 
u nohou, ale své slibné kariéry se musel vzdát, když mu onemoc-
něla adoptivní matka. Jeho bratr David naopak patří mezi outsi-
dery a od života se snaží brát cokoliv dobrého, co nabízí. Vedou 
společný život pouličních hudebníků a vedle osudu je spojuje 
i velký kontrabas.                            Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 4. března ve 20 hod.

JE MI ZE SEBE ŠPATNĚ
film Norsko – drama, komedie (2023), rež. K. Borgli, 95 min.

Signe a Thomas jsou mladý pár s nezdravou vzájemnou soutě-
živostí, která nabere nebezpečné směřování, když se Thomas 
náhle prosadí jako umělec. Signe v reakci na to učiní zoufalý, 
až sebezničující pokus o opětovné získání svého postavení tím, 
že úmyslně onemocní, aby přilákala pozornost a probudila soucit. 
                                                          Vstupné 140 Kč. Do 15 nevhodné.

Svérázné postavičky roztodivných nájemníků - umělců, pamětní-
ků, šílenců a podivínů, kteří odmítli opustit hotel během jeho té-
měř desetileté rekonstrukce do podoby fádního „trendy“ místa. 
Díky nim zůstal Chelsea hotel ještě chvíli zachovaný jako svébytný 
organismus, v němž stále přežívají sny. 

Vstupné 100 Kč. Do 15 nevhodné.

pátek 10. března ve 20 hod.

DREAMING WALLS: HOTEL CHELSEA
film B, F, NL,SU, USA – dokument (2022), rež. A. van Elmbt, 
M. Duverdier, 80 min.

Císařovna Sissi je módní ikonou a ztělesněním mladistvé krásy. 
Píše se rok 1877 a blíží se její 40. narozeniny.  Chce si zachovat 
mladistvý vzhled, a tak uzavírá své tělo do stále pevnějšího kor-
zetu. Jaký by ale mohla žít život, kdyby se oprostila od konvencí 
a pedantského drobnohledu vídeňského dvora? 

Vstupné 100 Kč. Do 12 nevhodné.

sobota 11. března ve 20 hod.

KORZET
film Rakousko – drama, historický (2023), rež. M. Kreutzer, 
113 min.

Nemilosrdný portrét rappera, který  se na první pohled topí v lu-
xusu, těžce bojuje se samotou a depresemi a pomalu se propadá 
do spirály plné drog a alkoholu. Přestože se snaží vynakládat veš-
kerou zbylou energii, nedaří se mu najít cestu ani ke své dcerce, 
kterou nade vše miluje.             Vstupné 100 Kč. Do 15 let nevhodné.

pátek 17. března ve 20 hod.

VE ZNAMENÍ BÝKA
film USA – drama (2022), rež. T. Sutton,  112 min.

sobota 18. března ve 20 hod.

KRVAVÉ POMERANČE
film Francie – drama, komedie, krimi (2022), rež. J.- Ch. Meurisse, 102 min.

Ve stejnou dobu se pár v důchodu, který je zatížen dluhy, snaží 
vyhrát taneční soutěž, ministr hospodářství je podezřelý z daňo-
vých úniků, dospívající dívka se setkává se sexuálním maniakem 
a mladý právník se pokouší vyšplhat na společenském žebříčku...

Vstupné 120 Kč. Od 12 let.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 16. března ve 20 hod.

VELRYBA
film USA – (2022), rež. D. Aronofsky, 113 min.
Téměř třísetkilový osamělý učitel, ztvárněný miláčkem publika 
Brendanem Fraserem, se snaží najít cestu zpět ke své dceři 
Ellie (Sadie Sink). Pod tíhou vlastních traumat se jen složitě vy-
rovnává s minulostí, stresové situace řeší přejídáním, ale ve 
svém třípokojovém bytě je majákem dobra pro sebe i své okolí.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 12. března v 15 hod.

ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU
film Francie – dobrodružný, komedie (2023), rež. G. Canet, 111 min.
Píše se rok 50 př. n. l. Za devatero horami a devatero řekami… 
Tedy velmi, velmi daleko od malé galské vesnice, kterou tak 
dobře známe, leží země zvaná Čína. Zde proradný generál prá-
vě zajal a uvěznil čínskou císařovnu.                     Vstupné 100 Kč.

pátek 24. března ve 20 hod.

PACIFICTION
film F, E, D – drama, thriller (2022), rež. A. Serra, 165 min.

Spisovatelka se vrací do své země na ostrově ve Francouzské Po-
lynésii. Tváří v tvář neschopnosti psát nová díla se rozhodne při-
jmout práci simultánní překladatelky pro velvyslance. Začíná mezi 
nimi zvláštní milostná přitažlivost plná kontrastů. Hrají B. Magi-
mel, S. López a další.                    Vstupné 120 Kč. Do 15 nevhodné.

sobota 25. března ve 20 hod.

JULIE, CO BY BYLO KDYBY...
film Francie – drama (2022), rež. O. Treiner, 121 min.

V Paříži se píše rok 2052 a Julie má dnes 80. narozeniny. Je spo-
kojená a šťastná a trochu si zavzpomíná. Najednou ji přepadne 
myšlenka, co by se bývalo stalo, kdyby ji tenkrát osud zavál jiným 
směrem...                                     Vstupné 100 Kč. Do 12 let nevhodné.

čtvrtek 30. března ve 20 hod.

VELKÁ SVOBODA
film Rakousko/Německo – (2021), rež. S. Meise, 117 min.
Hans Hoffman je homosexuál a žid. Obojí ho během 2. světové 
války dostalo do koncentračního tábora. Kvůli paragrafu 175 
kriminalizujícímu homosexualitu byl odeslán přímo do vězení 
a za mříže se v průběhu dalších dvaceti let vracel znovu a zno-
vu. Jediný stálý vztah v životě si tak vytvořil se svým dlouhole-
tým spoluvězněm Viktorem.

pátek 31. března ve 20 hod.

HALLOWEEN KONČÍ
film USA – horor (2022), rež. D. Gordon Green, 111 min.

Michael Myers mnohokrát přežil vlastní smrt. Teď však dojde i na 
něj. Aspoň to slibují tvůrci posledního dílu slavné hororové ságy, 
jejíž finále vstupuje do kin pod výmluvným názvem Halloween 
končí.                                            Vstupné 100 Kč. Do 15 nepřístupný.
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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 března: Literární pojmy.

VÝSTAVA

STUDIO DVOJKA SEDLČANY – 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 

VÁCLAVA KAŇKY  
Výstava sportovních fotografií Václava Kaňky je k vidění 
v provozní době knihovny od 3. 3. 2023 do 4. 4. 2023. Verni-
sáž se uskuteční v prostorách knihovny 9. 3. 2023 v 17.00 hod. 

Studio Dvojka Sedlčany – klub s bohatou tradicí
Sedlčanský sport již téměř 30 let úspěšně reprezentuje Aero-
bik studio Dvojka. Vedle dlouholeté tradice se může pochlubit 
i výbornými výsledky v současnosti. Pod vedením hlavní tre-
nérky Kristýny Faktorové, Aleny Novotné, a za pomoci dalších 
obětavých pomocnic, se po celá léta daří naplnit tělocvičnu 
v Zahradní ulici spoustou malých i větších zájemců o pohybové 
vyžití. Širokou základnu tvoří přes 200 dětí, které se účastní 
cvičení ve Dvojce už od dopoledních hodin. Nejmladším je te-
prve 1 rok a cvičí se svými maminkami, dále přichází děti z ma-
teřských školek, všeobecná sportovní průprava probíhá také ve 
cvičení na startu, ve sportovních přípravkách, v gymnastické 
přípravce a v hodinách fitdance.
Velká pozornost vedení klubu náleží také talentovaným spor-
tovcům, kteří se připravují na soutěže ve sportovním aerobiku. 
Za dobu existence klubu se podařilo vychovat řadu reprezen-
tantů ČR, a dokonce i několik mistrů světa, Evropy a republiky.
Každý den se ve Dvojce konají také hodiny rekreačního a kon-
dičního cvičení pro dospělé. V celkem 10 hodinách nabízí klub 
všestranné a pestré sportovní vyžití od jógy, pilates, bosu, 
míčů přes kruhový trénink, trx cvičení, aerobik a zumbu.
V létě pořádají trenérky klubu příměstské tábory, o které roste 
zájem každým rokem. Letos už se ve 4 turnusech vystřídá ko-
lem 130 dětí.
Tento rok se název klubu změnil na studio Dvojka, protože re-
aguje na nové trendy a stále větší pozornost se klade na všeo-
becnou sportovní průpravu a učí děti nejen aerobik, ale i zákla-
dům gymnastiky, atletiky, tance i her. 

od 3. 3. do 4. 4. 2023
PROMÍTÁNÍ

PLATON Z BELFASTU 
Promítání koprodukčního dokumentu z roku 2022 režisérů Ne-
asa Ní Chianáin a Declana McGrath, který je součástí festivalu 
dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.
Jak je to s výukou respektu na našich školách? Probereme to 
s pozvanými učitelkami z místních škol.
Anotace k filmu: Ředitel katolické chlapecké školy v hlavním 
městě Severního Irska Belfastu sází na progresivní přístup 
k výuce. Skrze filozofii učí studenty, jak se vyrovnat s kompliko-
vanou minulostí země i s vlastním dospíváním.
Jaké je vyrůstat ve městě, kde jsou stopy nedávných konflik-
tů všudypřítomné a místy ještě dnes probublávají na povrch 
v pouličních potyčkách? Charismatický ředitel Základní školy 
svatého Kříže (Holy Cross Boys' Primary School) razí názor, 
že špatné věci se stávají, ale klíčové je, jak na ně zareagujeme. 
Jako hlavní učební metodu využívá po vzoru Platóna diskusi. 
Se svými žáky řeší, co je to úzkost, agrese či strach a také jak 
tyto emoce pomocí krátkých filozofických cvičení zpracovat. 
Pro belfastské žáky je podle něj klíčové znát a pochopit minu-
lost, aby se jim lépe žilo v přítomnosti. Lze ale v tak znesváře-
ném městě skutečně naučit děti vzájemnému respektu?

Pátek 10. března 2023 v 18 hod.

PŘEHLÍDKA MLUVENÉHO SLOVA

RŮŽE PRO MARII Š. 
– přehlídka mluveného slova v kategorii dospělých.

Knihovna začala od roku 2016 pořádat přehlídku v oboru mlu-
veného slova v kategorii dospělých. Zařadila se tak po bok 
„starších sester“ Sedlčanské růže a Carminy. Přehlídka nese 
název Růže pro Marii Š., a věříme, že po tříleté vynucené pře-
stávce přijdou všichni, kteří se zajímají o poezii a krásu mluve-
ného slova. Uzávěrka přihlášek je ve středu 15. 3. 2023.

Čtvrtek 16. března 2023 v 17 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. 3. 2023 v 18 hod.

Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong:
činnost klubu přerušena

Klub pro seniory (Mnémé): 1. 3., 15. 3. a 29. 3. 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. 3. a 18. 3. 2023 v 9 hod.

Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro 
děti od šesti let): schází se každé pondělí v 15 a v 16 hod.

Patchworkový klub: schází se každý čtvrtek od 15 do 17 hod.
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PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

Hajánek
Středa 1. 3. 2023 v 17 hod.
Středa 8. 3. 2023 v 17 hod.
Středa 15. 3. 2023 v 17 hod.
Středa 22. 3. 2023 v 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém se začteme do knížek Františka 
Hrubína. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.

Pohádková babička
Pátek 3. 3. 2023 v 15 hod.
Pohádková babička přečte pohádky o Křemílkovi a Vocho-
můrkovi z knihy Pohádky z pařezové chaloupky. 
Vítr z pohádek zužitkujeme při Rozfoukané výtvarné dílně.

Pátek 24. 3. 2023 v 15 hod.
Spolu s Pohádkovou babičkou se začteme do knihy Zuzany 
Pospíšilové Popelářské pohádky. 
Na čtení plynule naváže Kelímková výtvarná dílna. 

Páteční odpoledne
Pátek 10. 3. 2023 v 15 hod.
Ti, kteří se nedali
V programu knihovnice představí osudy několika lidí, kteří 
dosáhli ve svém oboru úspěchu. Při této příležitosti bude 
vyhlášen Čtenář roku, tentokrát v kategorii Nejčastější čte-
nář. Kritériem výběru jsou nejčastější fyzické návštěvy čte-
náře v knihovně v uplynulém roce a předání cen se zúčastní 
i pozvaný zástupce města. 
Součástí programu je i Čtenářská výtvarná dílna.

Pátek 17. 3. 2023 v 15 hod.
Maňáskové divadlo
Zahrajeme pohádky a příběhy známé i neznámé, a možná 
i zcela vymyšlené. Program doplní Hudební výtvarná dílna.   

Píšu, píšeš, píšeme
Pátek 3. 3. 2023 ve 13 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žá-
kem 1. stupně základní školy? Chceš se podělit o své zkuše-
nosti a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď! 

KLÍČÍME (0-3 roky)
– Dopolední programy pro rodiny s dětmi
Pondělí 13. 3. 2023 v 10 hod.
Ušaté pohádky
Program pro rodiny s menšími dětmi. Spolu s ušatými zvířát-
ky pošleme psaní, skočíme do louží, pohrajeme si na smetišti 
a zkusíme i další činnosti. 

Pondělí 20. 3. 2023 v 10 hod.
Březen za kamna vlezem!
Výtvarná dílna pro rodiny s menšími dětmi, ve které si vyrobí-
me slušivé rukavice, šálu a čepici, protože i v březnu to venku 
pěkně fouká.  

Šikovné ruce (9+)
Pátek 17. 3. v 18 hod.
Nevyhoď mě, budu se ti ještě hodit!
Ze starých bavlněných triček si vyrobíme koberec. S sebou 
si vezměte stará bavlněná trička různých barev, šikovné ruce 
a dobrou náladu.

WORKSHOP

ASERTIVITA – WORKSHOP 
S LUBOŠEM PAVLEM

To, co většině z nás chybí k tomu, abychom jednali asertivně 
v některých životních situacích, není nedostatek informací, 
ale zážitek toho, jak se cítí a jedná sebevědomý člověk. 
Kurz zaměřený na zvládání obtížných situací v našem životě. 
Jak se bránit manipulaci, jak vyjít se šéfem či podřízeným, jak 
umět říci a prosadit svůj názor. Jak umět říci „ne“.
V kurzu budeme procházet vaše individuální životní zkušenosti 
a nahlížet je v nové roli sebevědomého člověka. 
Zaměříme se na to, jak prosadit své potřeby, jak projevit vlastní 
pocity a názory, zároveň jak reflektovat potřeby a pocity dru-
hých lidí. Jde nám hlavně o dohodu, ne o prosazení se za kaž-
dou cenu. Asertivita v tomto pojetí je čistá a efektivní komu-
nikace, která si dovede poradit i v problémové situaci. Cílem 
kurzu je zlepšit své vztahy s druhými lidmi, naučit se lépe čelit 
manipulativnímu jednání, zdokonalit si komunikační doved-
nosti v pracovních i partnerských vztazích.

Lektor: MgA. Luboš Pavel

Cena 200,- Kč

Počet účastníků omezen!!! 

Přihlašujte se v knihovně u Blanky Tauberové nebo na 
e-mailu tauberova@knihovna-se.cz.

Čtvrtek 23. března 2023 od 13 do 17 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-
tentické místnosti z časů středověku, ale také do vzdálenějších 
míst Evropy. Výstava SANCTUS BENEDICTUS představuje vý-
běr z rozsáhlé kolekce fotografií zaměřující se na architekturu 
řádu benediktinů. V pořadí další z mnoha 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 Dobrodružství cyklistiky, zahájení ve čtvrtek 

20. dubna od 18 hodin.

VÝSTAVA VE SKLEPENÍ čtvrtek 16. března od 18 hod.
PŘEDNÁŠKA

PhDr. TOMÁŠ ZOUZAL:
Co to byl SS-Hof aneb Nacistické hospodaření 

a život ve výcvikovém prostoru Böhmen
Před 80 lety došlo k záboru města Sedlčan i širokého okolí pro 
vojenské účely. Území od Sázavy a Benešova až k nám pohltil 
výcvikový prostor SS a většina obyvatel byla nucena se odtud 
odstěhovat. Někteří však zůstali a pracovali pro SS. Dá se mlu-
vit o kolaboraci? Jaký byl jejich život? A jak na cvičišti "noví 
páni" hospodařili? Nejen na tyto 
otázky budeme hledat odpověď 
na další ze série přednášek s pro-
mítáním, kterou povede historik 
Tomáš Zouzal.

Vstupné dobrovolné. 
Délka cca 90 minut.

do neděle 16. dubna
VÝSTAVA

BARBORA CHLASTÁKOVÁ

ZA SVÝM STÍNEM
Autorka pochází z Vysokého Chlumce a ze své nejnovější tvor-
by vybrala dva obrazové cykly, které se věnují tématům pomí-
jivosti, nestálosti a hledání lidskosti. Cyklus V ráji šumavském, 
v němž autorka mapuje proměny šumavské krajiny, v tomto 
smyslu tvoří krajinářský pandán figurálního cyklu Vztah, jehož 
ústřední motiv, ženské tělo, 
zachycuje prizmatem vzpo-
mínky, a tedy v různých stá-
diích postupného vytrácení.
Vernisáž výstavy se koná 
v pátek 3. března od 18 ho-
din.

Vstupné dobrovolné.

pátek 10. března od 19 hod.
VEČER PŘI SVÍČKÁCH

Představujeme hudební uskupení

SPOLEKTIV
Spolektiv hraje a zpívá výhradně autorskou hudbu. V hudeb-
ním projevu se spojují prv-
ky folku, rocku, šansonu 
i jazzu. Kapela je držitelem 
celostátní Porty 1993 a také 
vítězem 58. Zlín Film Festi-
valu 2018.

Vstupné 150 Kč.
Délka cca 90 minut.

pátek 17. března od 20 hod.
VEČER PŘI SVÍČKÁCH

VEČER PLNÝ UMĚNÍ:
DUO VALERI + HOSTÉ 
Během uměleckého večera se předsta-
ví divadelní skupina Zážeh, Duo Valeri 
(Anna Chmelařová a Emily Steele), Filip 
Špale, Hynek Heger a Michal Růzha. 

Vstupné 100 Kč. Délka cca 90 minut.
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Filip Špale, Hynek Heger
& Michal Ruzha

pátek 31. března od 9 do 17 hod.
sobota 1. dubna od 9 do 13 hod.
DNY ŘEMESEL

DNY ŘEMESEL
V ČASE PŘEDVELIKONOČNÍM

Během velikonočních dnů řemesel uvidí návštěvníci muzea 
malování a zdobení kraslic, výrobu svíček, pletení pomlázek… 
Mohou si zakoupit veli-
konoční dekorace a také 
ochutnat domácí pe-
čené dobroty. V pátek 
odpoledne s hudebním 
doprovodem.

Vstupné dobrovolné.
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HISTORIE

VÝZNAMNÉ BUDOVY: MĚSTSKÝ ÚŘAD (OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ ZÁLOŽNA)

KULTURNÍ DŮM - POKRAČOVÁNÍ
Závěr roku 1954 a celý rok 1955 byl v kul-

turním životě města zcela ve znamení no-
vého kulturního domu. Přednášky střídaly 
estrády, divadla domácí i dovezená, kabare-
ty, filmy – prostě všehochuť, při níž se ještě 
nadalo mluvit o systému práce. Zájem ve-
řejnosti byl veliký, návštěvy zaručené. Také 
televize začala své působení až v roce 1955, 
takže později přicházející tendence „být 
doma“ neexistovaly. Dokonce kulturní dům 
zakoupil jako prvý ve městě televizor a v prv-
ním období byl instalován v kuřárně a každý 
den v provozu. Z programů závěru roku 1954 
a celého roku 1955 zaznamenejme:

10. 12. 1954 přednáška Dr. J. Tywoniaka 
„Dějiny města Sedlčan“ za účasti 200 poslu-
chačů. 27. a 28. 1. 1955 hrálo MOD Bene-
šov mimořádně úspěšně Stroupežnického 

„Naši furianti.“ Velmi úspěšná byla další hra 
benešovských „Skaláci“ a 2 představení „Ne-
zbední bakaláři“. 20. 1. estráda „Rackové“ 
z Prahy; 23. 2. operetní večer s J. Pospíši-
lem a N. Gajerovou. 18. 3. estráda „Vzhůru 
nohama“ s J. Štuchalem, 
17. 4. divadlo S. K. Ne-
umanna „Tartuffe“, 7. 3. 
taneční večer LUT soubo-
ru pivovarů z Benešova, 
27. 5. kabaret „Lišáci“.

Výčet není úplný, svědčí 
však o „zlaté době estrá-
dy“, o určité horečce ve-
řejnosti být při všem, co 
se v kulturním domě děje. 
Rok, dva trval tento hlad 
po zábavě, později bylo 
třeba vnášet do pořádání Kulturní dům v r. 1954.

Charakteristický objekt se čtyřmi alegorickými sochami na západní 
straně náměstí vznikl adaptací starší budovy záložny z roku 1900 
a přístavbou. Na přestavbě se podílela táž dvojice jako v případě 
nemocnice, stavitelé F. Holan z nedalekého Vysokého Chlumce 
a F. X. Švec z Prahy, ovšem sedlčanský rodák. Podle stavebního de-
níku se započalo s přípravnými pracemi v polovině května 1928, 
budova byla slavnostně předána 6. července 1929.
Čtveřici soch v průčelí fasády sedlčanské hospodářské záložny vy-
tvořil akademický sochař Jan Vítězslav Dušek. Představují (zprava 
doleva) rozsévače, žnečku, spořivost a výsledek lidského podni-
kání, zisk. Dohromady tedy znázorňují slova „Kdo seje, žne. Kdo 

V příbramském archivu je uloženo několik návrhů, které se na-
konec nezrealizovaly. Budova městského úřadu tedy mohla dnes 
vypadat i takto.

šetří, má“. Sochy měly být dle návrhu zhotoveny již v roce 1929, 
ale prostředky na jejich výrobu ve výši 48 000 prvorepublikových 
korun se nalezly až v roce 1934. Tehdy průčelí domu nabylo ko-
nečně plného vzhledu, jak jej projektanti stavby navrhli.
Záložna pomáhala při postižení požáry, organizovala fond pro zří-
zení střední školy v Sedlčanech, podporovala chov hospodářského 
zvířectva a v neposlední řadě bezplatně poskytovala od roku 1902 
útočiště muzejním sbírkám – původně ve 2. patře hlavní budovy 
a po přestavbě v objektu v zahradě za záložnou (dnes ZUŠ).
Po válce patřila budova okresní spořitelně. Když došlo ke zruše-
ní sedlčanského okresu, přesídlila spořitelna do Příbrami a na její 
místo se nastěhovalo ředitelství státního statku. Roku 1985 byl 
přestavěn hlavní sál na obřadní síň.
V současnosti je budova sídlem městského úřadu, informačního 
centra, banky aj.                                                                                  -pž-

Sochy z dílny J. V. Duška.

cílevědomost, systém, také proto, že na je-
višti se vystřídaly všechny hvězdy tehdejšího 
kulturního nebe, od dr. Pixy až po orchestr 
K. Vlacha, obecenstvo se stávalo náročnějším, 
ostatní činnost Domu osvěty se rozrůstala. 



HVĚZDÁRNA / VÝROČÍ

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH

V průběhu března budeme svědky tří 
poměrně blízkých konjunkcí planet. 2.3. 
to bude Venuše s Jupiterem, když se po-
tkají ve vzájemné vzdálenosti přibližně 
0,5° večer nad západním obzorem. Druhá 
konjunkce Jupitera s Merkurem nastane 
28.3. V tomto případě se Merkur přiblíží 
k Jupiteru na úhlovou vzdálenost 1,3°, 
opět nad západním obzorem. Ve třetím 
případě to bude Venuše s Uranem, kdy 

vzájemná úhlová vzdálenost bude 1,22° 
a to ve 23 h 30. března. Planety budou 
pozorovatelné bez dalekohledu, kromě 
posledního případu, kdy Uran spatříme až 
pomocí dalekohledu, třeba triedru. Pokud 
to dovolí počasí budeme úkazy sledovat 
dalekohledem hvězdárny.

Na vloženém snímku si připomínáme 
kometu C/2022 E3, kterou jsme mohli sle-
dovat na konci ledna a začátkem února. 

Za dobrých pozorovacích 
podmínek měla být viditel-
ná bez dalekohledu. Avšak 
častá oblačnost a svit do-
růstajícího Měsíce kompli-
koval pozorování i pomocí 
dalekohledu. Celková doba 
expozice 5 min. zachytila 
hlavu komety v ohnisku 
zrcadlového dalekohle-
du 254/1016mm kamerou 
ST2000XM. Výrazný vlastní 
pohyb komety se projevil 
protažením stop hvězd do 
krátkých úseček.

Na březnové večerní ob-
loze bude pás Mléčné drá-

VÝROČÍ OSOBNOSTÍ

hy posunutý na západní polovinu oblohy. 
Bude vyrůstat z jižního obzoru, mine zenit 
asi 20° západně a vrátí se k obzoru sever-
nímu. Dříve než se dotkne místního ob-
zoru, zanikne v rozptýleném světle Prahy 
nad tímto obzorem.

Východní polovina oblohy nabídne do-
minantní souhvězdí Lva s několika galaxie-
mi. Výraznější při pohledu do dalekohledu 
budou další galaxie v sousedství Velkého 
vozu.

POZOROVACÍ PROGRAM 
PRO VEŘEJNOST

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

Měsíc – Na večerní obloze v pátek nebo 
sobotu 3. a 4. března v úplňku, 24. a 25. 
března před první čtvrtí.

Planety – Merkur koncem měsíce nad zá-
padním obzorem. Venuše s Jupiterem nad 
západním obzorem po celý měsíc. Mars 
s Uranem vysoko na obloze. Saturn a Nep-
tun nepozorovatelný.

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

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

ÚKAZY
Blízká setkání planet, jak bylo uvedeno 

v úvodu. Hvězdárna bude otevřena, avšak 
je nutný telefonický kontakt k potvrzení, 
zda bude úkaz pozorovatelný podle aktuál-
ních pozorovacích podmínek.          

František Lomoz

BEDŘICH HORÁLEK
(* 4. března 1913 - † 2. prosince 1989)

Malíř a grafik, pocházel z Hradce Králo-
vé, studoval na Akademii výtvarných umění 
v Praze u profesorů Josefa Loukoty a Maxe 
Švabinského. Po válce studia dokončil 
u prof. Otakara Nejedlého, se kterým se zú-
častnil krajinářského zájezdu do Jugoslávie. 
Maloval krajinu, zátiší, portréty a kytice. 
Měl své letní sídlo na Sedlčansku nedaleko 
Prosenice a v naší krajině nacházel také ná-
měty pro svou tvorbu. Některé jeho obrazy 
vlastní také město Sedlčany. 

Dobová charakteristika jeho díla nám při-
bližuje jeho tvorbu následovně:

…“Obrazy Bedřicha Horálka jsou plodem 
smyslové zkušenosti a smířlivého vidění 
světa. Prozrazují pozitivní poměr k svě-
tu jevů a přitakání pořádků věcí v něm. 
Látkově jsou vymezeny na Prahu a blíz-
ké okolí, jsou citovým zeměpisem tohoto 
milovaného regionu. Neskrývají dojetí, 
a v rytmu plastiky povrchu kraje a v barev-
ném přehodnocení, hledají jeho duchovní 

podstatu. Tématika jeho obrazů je dána 
už samotným autorovým zaklíněním do to-
hoto prostoru. Vltavské koryto, zaklesnuté 
do příkrých břehů, rytmicky hnětený reliéf 
pahorků, luhy s vegetací, neladná periférie 
s odranou proletářskou romantikou, a pak 
město, jež navléká stříbrné řece náramky 
mostů“…

POCHODY 
BŘEZEN

TURISTICKÝ ODDÍL
SEDLČANY

sobota 4. 3. 2023
KRAJEM MÍSTNÍCH RYBNÍKŮ
sobota 18. 3. 2023
ČERTOVA PODKOVA (Sedlec-Prčice)



Téměř celý prosinec 
a leden se nesl ve zna-
mení příprav a podávání 
žádostí o dotace na rok 

2023, ale také ve vyúčtování získaných dotací 
z roku 2022.

Jak jistě víte, naše turistická oblast Toulava 
se nachází na rozhraní středočeského a jiho-
českého kraje (1/3 SK, 2/3 JK).

Kolegové z ostatních turistických oblastí mi 
říkali: „Jé, vy se máte, vy dostáváte dotace 
ze dvou krajů, to musíte mít peněz.“ Co k tomu 
říci? Každý kraj SK/JK má úplně jinak nastaveny 
dotační tituly, jiné formuláře, jiné přílohy, jiné 
lhůty, jiné požadavky a velké požadavky na to, 
co musíme plnit, za to, že dotaci obdržíme, 
takže opravdu není co závidět. Dotace od SK 
je nám za přeskrajovost krácena. U JK jsme, 
kromě haldy papírů, posuzováni před 5 člen-
nou komisí, kde naše požadavky musíme obhá-
jit, pak je vše vyhodnoceno, porovnáno s ostat-
ními turistickými oblastmi v JK a dle výsledku, 
nám je přiřčena dotace v rozmezí od 450 do 
750 tis. Kč. ☹ Proč vše píši? Proto, abyste 
získali alespoň malou představu o tom, jak to 
funguje. V případě, že by „byrokracie“ nebyla 
tak složitá, zbývalo by nám více času na to, co 
opravdu potřebujeme dělat – produkty CR, ko-
munikace a spolupráce s partnery, podnikateli, 
atraktivitami v CR, městy, obcemi atd. 

SDRUŽENÍ OBCÍ SEDLČANSKA / TOULAVA, o.p.s.
Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
za chvíli nám začne jaro klepat na dveře, já osobně se na něj moc těším, protože sluníčko a probouzející se příroda mě 
nabíjí a dodává mi energie. Za sdružení vám nabídneme přehled akcí, abychom nemuseli sedět doma „za pecí“, které se 
budou konat v letošním roce na Sedlčansku. Jsou to akce, které máme uvedeny ve stolním kalendáři, který každoročně 
vydáváme. Za Toulavu budu psát o dotacích na rok 2023.

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

7.2.2023 Masopust v Milešově
16.2.2023 Tučný čtvrtek v Příčovech
21.2.2023 Sedlčanský masopust
18.3.2023 Dětské pohádkové odpoledne v Nechvalicích
31. 03. – 01. 04 2023 Velikonoce v sedlčanském muzeu
1.4.2023 Sedlčanské farmářské trhy
9.4.2023 Pouť v Kňovicích
15.4.2023 Otevření rozhledny Drahoušek
22.4.2023 Pochod Hory doly Počepice
23.4.2023 Pouť v Příčovech
30.4.2023 Pouť v Nalžovicích

Česká beseda v Kamýku nad Vltavou
1.5.2023 Veterány v Petrovicích
8.5.2023 Kamýcká šlápota
14.5.2023 Pouť v Prosenické Lhotě
21.5.2023 Pouť ve Svatém Janu, Suchdole
28.5.2023 Otvírání cyklistické sezóny na Sedlčansku
2.6.2023 Letní kino v Kosově Hoře
02. 06. – 09. 06. 2023 Kamýcké prášení
4.6.2023 Pouť v Dublovicích, Jesenici, Nedrahovicích
9.6.2023 Letní pouťové kino ve Vysokém Chlumci
11.6.2023 Pouť ve Vysokém Chlumci, Nechvalicích

Boží tělo – Oltáře ve skanzenu Vysoký Chlumec
16. 06. – 18. 06. 2023 Městské slavnosti Rosa v Sedlčanech
18.6.2023 Pouť ve Štětkovicích
23.6.2023 Letní kino ve Štětkovicích
24.6.2023 Derby Sedlec vs. Prčice
25.6.2023 Pouť v Klučenicích, Křepenicích, Počepicích
2.7.2023 Pouť v Radíči, Petrovicích
5.7.2023 Letní kino ve Vysokém Chlumci
19.7.2023 Letní kino ve Vysokém Chlumci
28. 07. – 30. 07. 2023 Petrovické řezbování
29.7.2023 Lhotecký pětiboj v Prosenické Lhotě
30.7.2023 Pouť v Osečanech
2.8.2023 Letní kino ve Vysokém Chlumci
11. 08 – 13. 08. 2023 Tradiční prčické posvícení
16.8.2023 Letní kino ve Vysokém Chlumci
20.8.2023 Pouť v Milešově, Sedlčanech, Obděnicích
27.8.2023 Pouť v Kosově Hoře
3.9.2023 Posvícení v Kamýku nad Vltavou
9.9.2023 Pivosláva v Kamýku nad Vltavou

Pochod krajem kamenů Petrovice
Osečanská šlapka
Letní kino ve Vysokém Chlumci

17.9.2023 Pouť v Krásné Hoře nad Vltavou

Poutě, posvícení a akce konané v obcích Sdružení obcí Sedlčanska v roce 2023

2.7.2023 Pouť v Petrovicích, Radíči
5.7.2023 Letní kino ve Vysokém Chlumci
19.7.2023 Letní kino ve Vysokém Chlumci
28. 07. – 30. 07. 2023 Petrovické řezbování
29.7.2023 Lhotecký pětiboj v Prosenické Lhotě
30.7.2023 Pouť v Osečanech
2.8.2023 Letní kino ve Vysokém Chlumci
11. 08 – 13. 08. 2023 Tradiční prčické posvícení
16.8.2023 Letní kino ve Vysokém Chlumci
20.8.2023 Pouť v Milešově, Sedlčanech, Obděnicích
27.8.2023 Pouť v Kosově Hoře
3.9.2023 Posvícení v Kamýku nad Vltavou
9.9.2023 Pivosláva v Kamýku nad Vltavou

Pochod krajem kamenů Petrovice
Osečanská šlapka
Letní kino ve Vysokém Chlumci

17.9.2023 Pouť v Krásné Hoře nad Vltavou
1.10.2023 Pouť na Chlumu
7.10.2023 Pochod Noční tmou Počepice
15.10.2023 Posvícení v Milešově, Nalžovicích a na Chlumu
22.10.2023 Posvícení v Kňovicích, Radíči, Počepicích, Křepenicích
5.11.2023 Posvícení v Nechvalicích
01. 12. – 02. 12. 2023 Vánoce v sedlčanském muzeu
1.12.2023 Rozsvícení vánočního stromu - náměstí 7. května v Sedlci

Rozsvícení vánočního stromu ve Štětkovicích
2.12.2023 Rozsvícení vánočního stromu - Vítkovo náměstí v Prčici

Zahájení adventu na náměstí v Sedlčanech
9.12.2023 Sedlčanské farmářské trhy

Na rok 2023 jsme podali tyto žádosti 
o dotace:

Středočeský kraj:
DT - Podporu rozvoje destinačních manage-
mentů (dotace 90%, vl. zdroje 10%)
Projekt: Toulava srdce turistiky 2023 – celko-
vé náklady projektu jsou 733.333 Kč, dotace 
660.000 Kč, vlastní zdroje 73.333 Kč. Projekt 
zahrnuje pořízení profesionálních turistických 
fotografií, natočení  krátkých videí z terénu na 
Stezkách do Prčice a jejich okolí pro potřeby on-
line kampaně, sérii placených příspěvků na Fa-
cebooku a Instagramu Toulavy s motivy Stezek 
do Prčice a jejich okolí, aktivity koordinátora pro 
SCCR, částečnou úhradu mzdových prostředků.

Jihočeský kraj:
DT - Podpora činnosti a provozu destinačních 
managementů (dotace 70%, vl. zdroje 30%)
Projekt: Podpora činnosti, provozu a mar-
ketingu destinační společnosti Toulava 2023 
– celkové náklady projektu zatím neznáme, 
protože výše dotace se může pohybovat v roz-
mezí od 450.000 Kč do 750.000 Kč v závislosti 
na kvalitě zpracované žádosti a obhajobě před 
komisí. Projekt bude zahrnovat marketingové 
aktivity, produkty CR, tisk propagačních mate-
riálů, sčítače na stezku Lužnice, provozní nákla-
dy atd., vše se odvine od výše získané dotace.

POUTĚ, POSVÍCENÍ A AKCE KONANÉ V OBCÍCH SDRUŽENÍ OBCÍ SEDLČANSKA V ROCE 2023

DT - Podpora budování infrastruktury cestovní-
ho ruchu (dotace 70%, vl. zdroje 30%)
Projekt: Jihočeské Stezky do Prčice – celko-
vé náklady projektu jsou 142.900 Kč, dotace 
100.000 Kč, vlastní zdroje 42.900 Kč. 
Projekt buduje trasy na území JK. Půjde o tábor-
skou a milevskou větev do Sedlce-Prčice. Stezky 
budou vedeny po značení KČT. Budou vyrobe-
ny a instalovány dřevěné informační a naučné 
panely Stezek, které budou obsahovat navigaci 
pro turisty a cyklisty, navigaci na místní zajíma-
vosti a atraktivity cestovního ruchu v dané lo-
kalitě, prvek pro rodiny s dětmi a QR kód, který 
panely napojí na elektronický systém Toulavy. 
S jeho pomocí budou turisté sbírat elektronické 
záznamy, že místo navštívili a budou se zapojo-
vat do různých vyhlašovaných výzev a soutěží.

Ministerstvo pro místní rozvoj:
Národní program podpory cestovního ruchu 
(NPPCR) – (dotace 50%, vl. zdroje 50%)
Projekt: Rodinná dovolená v regionu Toulava – 
celkové náklady projektu jsou 250.000 Kč, dota-
ce 125.000 Kč, vl. zdroje 125.000 Kč. Projekt za-
hrnuje výrobu a tisk propagačního materiálu pro 
rodiny s dětmi, přehledovou mapu Stezek Toula-
vy, kampaň na sociálních sítích a inovaci webu. 

Držte nám pěsti, ať jsme v dotacích úspěš-
ní, protože to celé děláme pro naši turistic-
kou oblast Toulava, které jsme součástí. 



ŠKOLSTVÍ

FLORBALOVÝ TRIUMF

LOGO DOBÝVÁ SVĚT

V pondělí 16. ledna 2023 se v Praze ko-
nalo krajské kolo Subterra Cupu ve florbalu 
dívčích středoškolských týmů.

Po roce naše reprezentantky znovu do-
kázaly zvítězit! V krajském kole neprohrály 
jediný zápas a postupují do republikového 
finále! 

V prvním zápase remizovaly s gymnáziem 
Nové Strašecí 3:3, což sice nebylo vítězné 

Jsme první v krajském 
kole soutěže JA Top Logo!

Už se nějaký pátek 
věnujeme rozvoji naší 
studentské společnosti 
Happy Baguette, tedy od 

loňského září. Máme jedinečnou možnost 
se vzdělávat v oblasti reálného podnikání, 
abychom porozuměli obchodu a ekonomii, 
a tím byli připraveni na svět práce.  

Naše společnost byla založena pod zášti-
tou organizace JA Czech, která rozvíjí naše 
schopnosti a dovednosti. Jednou z aktivit je 
soutěž JA Top Logo. Každé logo společnos-
ti je významnou součástí podoby jakékoliv 
firmy. Musí korespondovat s jejím vizuál-

utkání, ale získané body i skóre byly důleži-
té. Následně sedlčanské dívky porazily SZŠ 
a VOŠ Benešov 7:1 a zajistily si tím postup 
ze základní skupiny. I když výsledek vypadá 
jednoznačně, byl to velice vyrovnaný zá-
pas a velmi urputný boj. Soupeřky našemu 
družstvu nedarovaly vůbec nic zadarmo. 
V semifinále naše princezny narazily na 
Kutnou Horu, soupeře z nejtěžších.  Cí-

lem bylo vstřelit 
první branku, což 
se po obrovském 
úsilí povedlo. Naše 
hráčky zápas zvládly 
v poměru 4:1. A pak 
následovalo turna-
jové finále. Opět 
Nové Strašecí. Tak to 
v turnajích čas-

to chodí, že soupeř ze skupiny pak při-
chází znovu, aby vám překazil celko-
vé vítězství.  Tentokrát šanci soupeřky 
už nedostaly a prohrály výsledkem 4:1. 
Sedlčany ovládly celý turnaj. Ta radost 
a nadšení. A pýcha a hrdost.

Gratulujeme vám, děvčata. Kéž to takhle 
dopadne i v dalším kole, teď už republiko-
vém!                                                           GaSOŠE

ním stylem, Instagramem, facebookovou 
stránkou, webem a propagačními materiá-
ly. Soutěžili jsme v oblasti grafického desig-
nu loga a promo reklamního videa našeho 
produktu. 

Nemožné se stalo skutečností. Dosáhli 
jsme velkého úspěchu, v který jsme taj-
ně věřili.  V kategorii Středočeského kraje 
jsme se umístili na vynikajícím prvním mís-
tě. Toto ocenění nás motivuje k ještě větší 
pracovitosti. Děkujeme za podporu vede-
ní školy, naší vyučující Radce Prokůpkové 
i mentorovi, panu Radkovi Šoltysovi. 

Tým studentské společnosti Happy Bagu-
ette - studenti 3. ročníku Obchodní akade-
mie v Sedlčanech  - tvoří:  Nikola Gabajová, 

Monika Kupková, Nela Kvěchová, Andrea 
Dvořáková, Natálie Turková, Lukáš Rákosník 
a dalších 6 členů.                

  Nikola Gabajová,
ředitelka studentské společnosti

Studenti gymnázia píšou dopisy na po-
moc nespravedlivě odsouzeným.Maraton 
psaní dopisů je každoroční dobročinná 
akce pořádaná organizací Amnesty Inter-
national. V rámci Maratonu mohou lidé po 
celém světe psát dopisy, aby pomohli ne-
právem odsouzeným. Dopis může sloužit 
jako vzkaz a vyjádření podpory přímo lidem 
za mřížemi, nebo se může jednat o oficiál-
ní dopis nejvyšším orgánům daných států 
jako formální stížnost.

151 DOPISŮ PRO AI

Maraton se pokaždé koná v prosinci 
a aktivně se do něj zapojují také studen-
ti naší školy. Jedná se o dobrovolnou 
činnost, kterou studenti i pedagogové 
rádi podporují. V letošním školním roce 
se škola zapojila do projektu již popáté. 
Právě teď v lednu byl zveřejněn celko-
vý počet napsaných dopisů, sedlčanští 
gymnazisté letos akci podpořili 151 do-
pisy.                          

Barbora Kulandová, 4.G



ŠKOLSTVÍ

ZÁVODNÍ VOZY V TĚLOCVIČNĚ

V tělocvičně sedlčanského gymnázia se jel 
v sobotu 21. ledna 2023 jeden ze závodů sé-
rie Hydrogen RC Challenge Cup s RC modely, 
které mají vestavěný vodíkový článek. Tento-
krát vozy i lidé bojovali o Sedlčanský pohár.

Přijelo devět závodních týmů z celé Čes-
ké republiky (například z pražského Moto-
la, Litvínova, Meziboří nebo Brna), a jeden 
k nám zavítal až ze Slovenska. Závod vyhrál 

tým, který za čtyři hodiny jízdy objel na zá-
vodní trati nejvíce okruhů. Ani jedno z aut 
nemohlo jezdit celé čtyři hodiny, protože 
během jízdy museli soutěžící svému mode-
lu vyměňovat různé součástky, dotahovat 
šroubky nebo čistit podvozek od prachu.

Tým sedlčanského gymnázia Brrrap Mo-
tosport ve složení Daniel Bartoš, Michal 
Bláha, Vítek Kučera, Jaromír Kunc, Filip 

Hlaváček a Jan Vrzal, který vede profe-
sorka Drahomíra Grinová, dojel v soutěži 
sedmý. Vítězem se stal tým Motol Spee-
ders, druhé místo obsadilo družstvo Ky-
suckí Strojníci a bronzovou příčku ISŠA 
Brno HYDROCAR.  Ceny všem účastníkům 
předával starosta města ing. Ivan Janeček 
a ředitel naší školy Mgr. Radomír Pecka.                                                                               
                                                 Filip Špale, sexta

Letos 2. ZŠ Propojení strávila na horách 
netradičně dva týdny. Nejprve se na lyžařský 
kurz v Janských Lázních na Černé hoře vydali 
osmáci, kteří se loni výcviku nemohli zúčast-
nit. V pátek 27. ledna je pak okamžitě vystří-

PROPOJKA NA HORÁCH

dali mladší spolužáci ze sedmého ročníku. 
Učitelé a instruktoři si proto od sjezdovek 
a běžkařských tras neodpočinuli ani na chvíli.

Byť by všichni účastníci zajisté uvítali větší 
množství přírodního sněhu, lyžovalo se os-

tošest. Po několikadenním tréninku čekaly 
na děti závody ve slalomu a na běžkách. Ně-
kolik zájemců z osmého ročníku si dokonce 
užilo jízdu na snowboardu.                 

2. ZŠ Propojení



ŠKOLSTVÍ

JAK PŘIŠEL MALÝ DIMA (10) DO SEDLČAN

Když začala válka, tak jsme se s rodi-
nou poprvé ocitli za hranicemi země. 
Měli jsme obrovský strach a obavy 
ze všeho, co nás může čekat. Vše kolem 
mě bylo nové, neznámé, cizí. Tak jsme 
se s maminkou a starším bratrem do-
stali do krásného města Sedlčany. Tady 
nás přijala na ubytování moc hodná 
a milá rodina Radky a Martina. Byli moc 
přátelští a pomáhali nám. Pomohli nám 
se přihlásit do zdejší školy 2. ZŠ Propo-
jení. Této rodině jsme za vše moc vděč-
ní. Ve škole jsme měli možnost poznat 
se s novými lidmi, učiteli a spolužáky, 
s kterými jsme se spřátelili. Bylo moc 
hezké, jak s námi chtěli všichni kamarádit 
a ochotně nám pomáhali. Celá škola no-
sila na hrudi vlajku Ukrajiny. Vyjadřovali 
tím podporu Ukrajině. Učitelé nám po-
máhali, jak mohli, přijali nás jak své vlast-
ní. Podporovali nás při učení českého 
jazyka, což pro nás ze začátku nebylo leh-
ké. Já svýma malýma očima mohl vidět 
svět a veliké dobro. V létě jsme trávili čas 
na táboře společně s dalšími dětmi 
z Ukrajiny a také s mojí milovanou paní 

učitelkou Simonou a Lindou. 
Na táboře jsme trávili celé dny, 
když rodiče byli v práci a snažili 
se adaptovat v nové zemi. Strá-
vili jsme tam krásný čas. Chodili 
jsme na různé výlety, na krásná 
místa v Sedlčanech, sportovali, 
tvořili, učili se český jazyk a kul-
turu. Měli jsme báječné obědy 
v restauraci. Všichni jsme si oblí-
bili hranolky s kečupem. To bylo 
pro mě suprové léto z pohledu 
dítěte, ale ne z pohledu Ukra-
jiny.  Jak říká moje maminka: 
„Dobré věci se nenechají bez 
povšimnutí. Ony svítí jako ma-
ják pro ty, co potřebují pomoc.“ 
Chtěli bychom poděkovat kaž-
dému občanu České republiky, 
kdo pomohl nejenom nám, ale 
všem ukrajinským lidem, kteří 
museli opustit svůj domov kvůli 
válce. Češi mají srdce plné dobroty. Jsou 
velice srdeční, pohostinní a ochotní po-
moct od prvního dne, kdy jsme se ocitli 
v této nádherné krajině. Celé mojí rodině 

se líbí město Sedlčany, kde jsme potkali 
tolik dobrých lidí a přátel, na které ni-
kdy nezapomeneme, a budou vždy patřit 
do naší rodiny.                      Dima, žák 5. třídy

Po třech dlouhých letech mohla Pro-
pojka opět uspořádat ples věnovaný de-
váťákům, kteří událost tradičně doplňují 
předtančením a sólem pro třídní učitele. 
Ti naopak svým svěřencům dělají radost 
během stužkování.

Aby se vše vydařilo, vyplnili zájemci 
s příchodem zimy svůj volný čas tréninky 
a poctivou přípravou. S učitelkami strávili 

ŠKOLNÍ PLES

Soutěžní sezona se pomalu rozjíždí 
a Propojka si připisuje body hned na jejím 
začátku. Martin Zrůbek z 9. B totiž v lednu 
navzdory početné a silné konkurenci vybo-
joval nádherné 2. místo v okresním kole 
dějepisné olympiády. Vítězství mu uniklo 
o jediný bod a postupuje do krajského kola. 
Po zisku 1. místa v Pythagoriádě je to tak 
Martinův další velký úspěch. 2. ZŠ Propojení

DĚJEPISNÁ
OLYMPIÁDA

Výchova k občanství s sebou v posledním 
ročníku přináší rozšiřování znalostí o světě 
financí. Jedním z vrcholů snahy deváťáků 
se tak na přelomu ledna a února stal den 
s deskovou hrou “Finanční svoboda”. Bě-
hem několika hodin se žáci na autentických 
situacích z běžného života učili hospodařit 

FINANČNÍ GRAMOTNOST V PROPOJCE

s penězi. Vyzkoušeli si, jak správně nastavit 
hypotéku, sjednat pojištění či investovat, 
aby co nejlépe ochránili své finance, ať už 
jim život postaví do cesty cokoliv. O jejich 
připravenosti svědčí to, že se všem deváťá-
kům podařilo udržet až do konce hry sluš-
nou peněžní rezervu.                 2. ZŠ Propojení

ve škole mnoho ranních hodin, a jednou 
v ní dokonce přenocovali! 

V pátek 17. února celkem 10 párů ovlád-
lo taneční parket a odhalilo výsledek svého 
snažení. Program dále doplnila čísla “Aerobik 
studia Dvojka” a kapely “Ešner Band”. V nepo-
slední řadě pak hosty zajisté potěšila bohatá 
tombola, kterou připravili dobrovolníci z řad 
rodičů pod vedením SRPŠ.         2. ZŠ Propojení



ŠKOLSTVÍ

SPORT NA 1.ZŠ SEDLČANY

Pravidelný pohyb je důležitý. V naší škole se snažíme o všestran-
ný rozvoj žáků. Nabízíme různorodé pohybové aktivity nejen při 
hodinách tělesné výchovy, ale i mimo vyučování při sportovních 
kroužcích. Organizujeme školní i meziškolní soutěže, kde mají 
naši žáci možnost porovnat své pohybové dovednosti s žáky 
z jiných škol.

 
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE  

PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY 
,,PŘIJĎTE SI S NÁMI UŽÍT ODPOLEDNE PLNÉ 

SPORTOVNÍCH HER, SOUTĚŽÍ, TANCE A HLAVNĚ 
SPOLEČNÉ ZÁBAVY V AREÁLU NAŠÍ ŠKOLY.“ 

 

KDY?  14. března 2023 

  15.00 h – 17.00 h 

KDE?  1. ZŠ SEDLČANY  
  (vchod z Komenského náměstí) 
 

 

 Paní učitelky budoucích prvních tříd  

 (Eva Moulíková a Eliška Englová)  

 zodpoví během odpoledne případné dotazy. 

Na turnaji v sálové kopané v Benešově získali starší chlapci 3. místo.

Chlapci 1. stupně byli úspěšní v okresním kole florbalového turnaje 
v Dobříši, kde vybojovali krásné 2. místo.
Mladší žáci (6., 7. třída) zde získali 1. místo a postoupili do krajské-
ho kola, které se konalo v Kladně. Po vyrovnaných utkáních obsadi-
li 5. místo. Všem moc gratulujeme.

Po dvou letech jsme se opět vrátili do Smilovic. Žáci 2. stupně si 
zde nejen zdokonalovali plavecké styly, ale hráli i vodní pólo. Žáci 
1. stupně začínají jezdit na plavecký výcvik do Příbrami.

Zimní stadion jsme využívali v prosinci a v lednu. Bruslit chodili žáci 
již od 3. třídy. Všichni si tento zimní sport oblíbili a těší se na další 
hodiny bruslení.

Turnaj pořádaný pro okolní školy byl pro nás úspěšný. Děti výborně 
reprezentovaly naši školu.

Před Vánocemi jsme pořádali již tradiční školní basketbalový tur-
naj, který si žáci užili nejen jako hráči a diváci, ale vyzkoušeli si i roli 
rozhodčích a organizátorů. 



RŮZNÉ

NADAČNÍ FOND
PATRONÁT SEDLČANSKO

sděluje, že se na něj mohou průběžně obracet zájemci 
o spolufinancování svých projektů, které jsou v souladu s cílem 
nadačního fondu. 

Nadační fond Patronát Sedlčansko chce podporovat:
• zachování historických a kulturních památek, lidových tradic 
a kulturního dědictví, zejména ve spolupráci s dětmi a mládeží
• rozvíjení komunitního života sedlčanského regionu
• ty, kteří zlepšují život ve svém okolí, obnovují drobné památky, 
proměňují a oživují veřejná prostranství svých obcí a okolí
• ty, kteří organizují sousedská setkávání či komunitně-vzdělá-
vací projekty zaměřené na historii, kulturní památky a národní 
dědictví či lidové tradice i v duchu křesťanských hodnot

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

Přihlášky zasílejte pouze elektronicky na e-mail: 
projekty@patronatsedlcansko.cz, nebo do datové schránky. 
Další podrobnosti a formulář žádosti naleznete na webových 
stránkách: www.patronatsedlcansko.cz. Uzávěrka žádostí 
je 19.3.2023.

                              VEŘEJNÉ BRUSLENÍVEŘEJNÉ BRUSLENÍ

                                        JARJARNÍNÍ PRÁZDNINY/BŘEZEN PRÁZDNINY/BŘEZEN

           ZIMNÍ STADION SEDLČANY            ZIMNÍ STADION SEDLČANY 

Datum Čas

Neděle 26.2. 14:00 - 16:00

Středa 1.3. 13:30 - 15:30

Pátek 3.3. 13:30 - 15:30

Neděle 5.3. 14:00 - 16:00

Neděle 12.3. 14:00 - 16:00

Neděle 19.3. 14:00 - 16:00

Změna vyhrazena  –  aktuálně na vývěsce ZS nebo na:

www.stadionsedlcany.eu - stadion - obsazenost ledu

Papilio Bibliothecalis je ocenění středo-
českého knihovníka / středočeské knihov-
nice za významný knihovnický počin nebo 
soustavnou přínosnou činnost v oboru. 
Toto ocenění uděluje profesní organizace 
SKIP (Sdružení knihovníků a informačních 
pracovníků), Středočeský region, od roku 
2010 a každoročně regionální výbor tohoto 
sdružení vybírá z několika nominovaných 
knihovnických osobností. Pro letošní rok se 
nositelkou tohoto ocenění stala ředitelka 
Městské knihovny Sedlčany, paní Blan-
ka Tauberová. Nominována byla za sou-

PAPILIO BIBLIOTHECALIS 2023

stavnou přínosnou činnost v oboru, které 
za roky jejího působení v českém knihov-
nictví není málo. Lidé ze Sedlčanska Blanku 
Tauberovou vnímají ve spojitosti s Měst-
skou knihovnou Sedlčany, ale málo už se ví, 
že je inspirací pro mnoho knihovníků napříč 
Českou republikou. Je aktivní členkou pra-
covní skupiny Komunitní knihovny, intenziv-
ně spolupracuje na celorepublikovém pro-
jektu S knížkou do života / Bookstart, často 
je zvána jako přednášející na knihovnické 
konference, workshopy, akce a přednášky. 
Komunitní projekt Lukášek, který v sedl-

čanské knihovně re-
alizovala, byl prvním 
svého druhu v České 
republice a po dlou-
há léta na něm par-
ticipovala velká část 
organizací, sdružení 
a spolků působících 
v Sedlčanech a okolí. 
Stejně tak otevření 
Komunitního cent-
ra Lukáš v roce 2007 

bylo počinem, který daleko přesáhl hrani-
ce sedlčanského regionu. To, že je Měst-
ská knihovna Sedlčany v mnoha ohledech 
vnímána širokou knihovnickou veřejností 
jako inspirativní knihovna, je zásluhou prá-
vě Blanky Tauberové, která se celoživotně 
snaží o její všestranný rozvoj po stránce kul-
turní, knihovnické, informační a komunitní. 

Za sedlčanské knihovnice Alena Budková



BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Letošní motto celorepublikové kampaně Březen – měsíc čtenářů 
zní: Zpátky do knihoven.

Návrat čtenářů do knihoven po koronavirové krizi je pozvolný, 
a přitom knihovny mají co nabídnout. Sedlčanská knihovna 
už jede opět na plné obrátky a pořádá besedy, přednášky, progra-
my a výtvarné dílny pro děti, konají se tu divadelní představení, 

ukrajinští uprchlíci se tu učí český jazyk a mnoho dalšího. V prv-
ní řadě ale půjčujeme knihy (klasické, audio i e-knihy), časopisy 
a noviny, společenské hry a než si je vyberete, můžete si dát u nás 
v klidu kafíčko. Kluby, které fungují pod záštitou knihovny, opět vy-
víjejí svoji činnost naplno. Důkazem jsou výstavy jejich členů nebo 
divadelní představení Literární prádelny.

FotoFlegmatici – vernisáž lednové výstavy členů fotoklubu, které se účastnilo cca 140 lidí.

Kafíčko – na kafe do knihovny i s kamarády. 
Někteří si sem přicházejí zahrát šachy, jen tak…

Lidová pohádka – jedna z mnoha lekcí in-
formačního vzdělávání pro školy. Chodí sem 
žáci od 1. třídy ZŠ až po 3. ročník gymnázia.

Klíčíme (0-3 roky) – programy připravované 
pro rodiny s malými dětmi. Inspirované po-
hádkami a příběhy z knih, protkané písnič-
kami, pohybovými říkadly a hraním.

Páteční odpoledne – od listopadu do března jsou v knihovně páteční odpoledne zasvěce-
ná dětem. Hrajeme loutkové divadlo, Pohádková babička čte příběhy a pohádky z knih, 
vyprávíme si a pak, inspirováni předchozím děním, kreslíme, malujeme, tvoříme a někdy 
i pečeme.

Virtuální univerzita třetího věku, zkráceně 
VU3V – odstartovali jsme již 24. semestr. 
Tentokrát jsou přednášky na téma Buddhis-
tické umění Indie.

Divadlo – jen za leden se na prknech, která znamenají svět, v knihovně odehrála tři představení. Velmi úspěšný Elling a Kjell divadelního 
spolku Našlose, Havlovy hry v podání ZUŠ a spolku Našlose a představení dětí z klubu Literární prádelna.



DNY
LIDOVÝCH ŘEMESEL

www.muzeum-sedlcany.cz

Vstupné dobrovolné

v čase předvelikonočním


