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INFO
MĚSÍČNÍK RADNICE
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Městský úřad
Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32,
IČ 243272, místo vydávání Sedlčany,
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 Česká
pošta, s.p.
V případě nedodání zpravodaje se
obraťte na Českou poštu Sedlčany
(tel. 9542 26401).

SLOVO
PANA STAROSTY
Výsledky hospodaření města za rok 2018 jsou na první
pohled veskrze pozitivní. Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města jako vyrovnaný v příjmové i výdajové části ve
výši 189,3 mil. Kč. Skutečné příjmy dosáhly hodnoty 207,8
mil. Kč a jsou tedy oproti plánu vyšší o 18,5 mil. Kč, to je
o 11%. Výdaje naopak nedosáhly plánované úrovně
a skončily na částce 179,3 mil. Kč, čili více než 5% za očekáváním. Přebytek hospodaření města za rok 2018 dosáhl
rekordní výše 28,5 mil. Kč a vytváří tak dobrý předpoklad
a výraznou rezervu pro sestavení rozpočtu na rok 2019
a bezproblémové fungování radnice a organizací města
v úvodu roku do schválení řádného rozpočtu.
Na pozitivním výsledku hospodaření města mají zásluhu především výrazně vyšší příjmy
oproti očekávání. Daňová výtěžnost byla vyšší o 7,6 mil. Kč, nedaňové příjmy stouply o 0,9
mil. Kč, kapitálové příjmy z prodeje majetku, ale i z příspěvků stavebníků na inženýrské sítě
se zvýšily proti předpokladům o 6 mil. Kč a kapitola dotací narostla o 4 mil. Kč, tj. celkem
18,5 mil. Kč. Pokles výdajů nás netěší, neboť je způsoben především nerealizováním plánované akce „Rekonstrukce lehkoatletického stadionu Taverny“, kde se nám do výběrového
řízení přihlásil pouze jeden uchazeč a nebylo by tak možné čerpat předpokládanou dotaci.
Prakticky všechny ostatní akce se podařilo uskutečnit, některé i ve větším rozsahu než bylo
plánováno a jak z uveřejněných výsledků vyplývá, podařilo se zařadit i některé nové akce
např. zateplení a opravu fasád bytových domů č.p. 1173 a 1175 v Západní ulici. Do letošního
roku se nám posouvá dokončení inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domků U Háječku
a v současné době se dokončuje opakované výběrové řízení na zhotovitele „Rekonstrukce
lehkoatletického stadionu Taverny“. Osobně hodnotím hospodaření města v roce 2018 jako
velmi úspěšné.
Schvalování nového rozpočtu města na veřejném zasedání Zastupitelstva je naplánováno
na pondělí 25. února 2019. Novinkou oproti předchozím rokům je konzultování návrhu rozpočtu ze strany vedení města a Rady města na setkání se zastupiteli, kteří o tuto konzultaci
s možností připomínkování a předložení vlastních návrhů k jednotlivým položkám rozpočtu budou mít zájem. Toto projednávání proběhne v pondělí 4. února 2019. 6. února bude
Radě města předložen konečný návrh, který bude po projednání zveřejněn na úřední desce
a předložen zastupitelům k projednání na veřejném zasedání. Pokud bude zastupiteli schválen, skončí rozpočtové provizorium a hospodaření města se bude řídit novým rozpočtem.
Ing. Miroslav Hölzel
starosta

CENÍK INZERCE:
1/4 str. – 1900 Kč
1/2 str. – 3200 Kč
celá strana – 4900 Kč
Jedno opakování sleva 5 %,
více opakování sleva 10 %.
Ceny včetně 21 % DPH. Vydavatel
neodpovídá za obsah inzerce.
Vyřizuje:
Městský úřad Sedlčany,
tel. 318 821 158,
bucinska@mesto-sedlcany.cz

Jedna ze staveb realizovaných ve 4. čtvrletí roku 2018 z rozpočtu města Sedlčany.
Jedná se o parkoviště v ul. Strojírenská.
Stavba byla provedena dle projektové dokumentace Ing. Jaroslava Peterky.
Zhotovitel stavby: BES s.r.o., cena realizace: 1 863 000 Kč.

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTA

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTA
Druhové třídění příjmů

PŘÍJMY

SR 2018
ZM 26. 2. 2018

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY
114 280,0
1.1. Výnosy daní
103400,0
a) daň z příjmu SVČ
600,0
b) daň z příjmu ze závislé činnosti
24 900,0
c) daň z nemovitosti
6 000,0
d) daň z příjmu právnických osob
21 200,0
e) daň z příjmu PO- město
2 500,0
f) daň z přidané hodnoty
48 200,0
1.2 Místní a správní poplatky
10 880,0
a) poplatky za psy
90,0
b) poplatky za užívání veř. prostr.
1 400,0
c) správní poplatky
5 400,0
d) daně a poplatky v obl. hazard.her
500,0
e) poplatky za komunální odpad
3 490,0
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
19 287,0
Příjmy z vlastní činnosti
a) Pečovatelská služba
185,0
b) Příjmy z prodeje zboží /TIC/
110,0
c) Pronájem pozemků
247,0
d) Příjmy z úroků bank.vkladů
7,0
e) Pokuty
1300,0
f) Prodej dřeva - obecní lesy
315,0
g) Přijaté dary
100,0
Coop Příbram-odhluč.zás.rampy 871
100,0
Sociální věci		
Sukovy Sedlčany		
h) Ostatní příjmy
456,0
Příspěvek na stavbu MK Oříkov 		
Veřejné WC		
Náhrady pojistných událostí		
Náhrady - sociální pohřby		
Reklamy, propagace - ROSA 2018		
Ostatní příjmy		
Fin.jistota VŘ přístavba 2. ZŠ		
ch) Pronájem nebytových prostor
3765,0
i) Nájemné z byt. fondu
1800,0
j) Nájemné BD č.p. 791
3000,0
k) Pronájem kotelen - MTS s.r.o.
2613,0
l) Pronájem vodohosp. zařízení
3550,0
m) Pronájem - Přivaděč pitné vody
605,0
n) Příjmy z dobývací činnosti
160,0
o) EKO-KOM - odm. za tř. odpad
1050,0
p) Zpětný odběr elektrozařízení
24,0
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4 645,0
3.1. Příjmy z prodeje pozemků
100,0
3.2. Prodej BF
4 545,0
3.3. Příspěvky - stavba IS Háječek		
4. DOTACE,PUJČKY, REZERVY
51 033,0
4.1. Dotace ze SR, OP EU
24 937,0
a) výkon státní správy
18 112,0
b) výkon státní správy SO-SPOD
2 000,0
c) příspěvek na výkon pěst.péče
728,0
d) výkon státní správy - OLH, LHO
2000,0
e) dotace Pečovatelská služba
800,0
f) dotace - výkon sociální práce
400,0

Plnění za
I-XII 2018
121 912,04
109440,00
564,05
28 020,53
6 025,26
20 473,46
3 998,17
50 358,53
12 472,04
85,97
1 437,04
6 054,66
1 410,23
3 484,14
20 199,75
185,43
142,05
225,59
7,68
1289,30
457,04
165,00
100,00
10,00
55,00
852,55
95,00
30,28
52,24
19,69
71,00
464,34
120,00
3796,90
1974,72
3056,28
2613,60
3563,12
605,00
118,84
1122,45
24,20
10 667,45
492,98
7 764,53
2 409,94
54 984,01
28 887,93
18 112,10
3053,07
752,00
2786,52
940,00
384,61

g) dot.OP VVV Šablony pro 1. ZŠ
185,0
h) dot.OP VVV Šablony pro 2. ZŠ
435,0
ch) volby prezdenta ČR
277,0
i) dotace MK ĆR - MěK		
j) FV 2017 - doplatek dot. Volby 2017		
k) dotace MK ČR- MěM		
l) dotace OP VVV Šablony pro MŠ		
m) volby - Zastupitelstvo města		
n) dotace KÚ Střč.kraj - KDJS		
o) dotace OP VVV Šablony pro ZUŠ		
4.2. Investiční účelové dotace
0,0
4.3 Zapojení rezerv
26 096,0
a) zapojení rezerv - zůstatky účtů
26 096,0
PŘÍJMY CELKEM

189 245,0

184,76
434,28
277,21
45,00
2,32
90,00
272,86
332,76
100,00
1 120,44
0,00
26 096,08
26 096,08
207 763,25

VÝDAJE
Odvětví výdajů

SR 2018
ZM 26. 2. 2018

1. Zemědělství- lesní hosp.
2 500,0
Obecní lesy - pěstební činnost
500,0
LHO- z fin. prostř. KÚ Stř. kraje
2000,0
2. Průmyslová a ostatní odv.
12 160,0
hospodářství		
2.1. Doprava
8 140,0
Silnice-údržba a opravy MK
8090,0
Dopravní obslužnost
50,0
2.2. Vodní hospodářství
120,0
Provoz RTN
40,0
Pronájem pozemků - ČOV
80,0
2.3 Vodohospodářské zařízení
3 860,0
Obnova a opravy VHM
3860,0
2.4 Všeobecné služby
40,0
Provoz parkoviště
40,0
3. Služby obyvatelstvu
95 615,0
3.1. Školství ( strav.,škol., provoz)
9 655,0
1.ZŠ (příspěvek na činnost)
2800,0
1. ZŠ (příspěvek - dotace OP VVV)
185,0
1. ZŠ (přísp. předfinanc.proj.Šablony)		
2. ZŠ (příspěvek na činnost)
2195,0
2. ZŠ (příspěvek - dotace OP VVV)
435,0
2. ZŠ (přísp. předfinanc.proj.Šablony)		
ZUŠ (příspěvek na činnost)
395,0
ZUŠ (příspěvek -dotace OP VVV)		
Mateřská škola (příspěvek na činnost) 2500,0
Mateřská škola (přísp.dot. OP VVV)		
ŠJ 1. ZŠ (příspěvek na činnost)
595,0
ŠJ 2. ZŠ (příspěvek na činnost)
550,0
3.2. Kultura
14 070,0
Příspěvek KDJS
5372,0
Příspěvek Městskému muzeu
2893,0
Příspěvek Městské knihovně
4249,0
Komise pro občanské obřady
50,0
Tisk měst. zpravodaje Radnice
350,0
Výdaje na prezentaci města, TIC
440,0
Slavnosti ROSA 2018
400,0
Sukovy Sedlčany
86,0
Jarní koncerty
100,0
Pamětní deska - 100 let vzniku ČR
80,0
Veřejné kulturní akce
50,0

Plnění za
I-XII 2018
3 557,11
770,59
2786,52
12 767,69
7 927,02
7911,67
15,35
117,82
37,85
79,97
4 622,97
4622,97
99,88
99,88
85 061,45
11 892,41
2800,00
184,76
400,00
2295,00
434,28
345,00
395,00
1120,44
2500,00
272,93
595,00
550,00
14 344,52
5502,00
2983,00
4294,00
44,71
305,52
445,58
430,89
85,00
98,60
109,00
46,22
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3.3. Tělovýchova a zájm. činnost
5 540,0
5 534,62
Příspěvek SAS
5515,0
5514,94
příspěvek na činnost
4515,0
4 515,00
př.na opr. a údržbu sp.zařízení
1000,0
999,94
Provoz minigolfu
25,0
19,68
3.4. Bydlení, komunální služby
66 350,0
53 289,90
územní rozvoj, investiční výst.		
Správa budov a zařízení města
5100,0
4725,39
Činnost MTS - správa bytového fondu 1010,0
967,15
Provozní náklady, opravy BD č.p.791 3000,0
2554,61
Opravy BF
790,0
696,15
Výkony technických služeb
8 380,0
8 299,32
z toho: čištění města
2300,0
2540,12
zimní údržba
1600,0
1328,17
veřejná zeleň
2800,0
2852,92
veřejné osvětlení
1500,0
1360,87
provoz hřbitova
180,0
217,24
Skládka TKO
250,0
151,84
Provoz sběrného dvora
200,0
200,00
Svoz komunálního odpadu
3800,0
3643,99
Svoz tříděného odpadu
1270,0
1399,31
Nebezpečný odpad
200,0
179,55
Projektová dokumentace, TDI
1955,0
1635,10
Administrace projektů k OP EU
90,0
117,47
Administrace výběrových řízení
200,0
162,72
Ostatní - GP, ZP, popl. KÚ…
400,0
343,76
Věcná břemena - přivaděč pitné vody
90,0
51,63
Pronájem pozemků, nemovitostí
315,0
313,72
Výkup pozemků a nemovitostí
200,0
76,80
Úpravy veř. prostranství města a osad
500,0
359,68
Dětská hřiště - nové hřiště v Oříkově
100,0
52,35
Dětská hřiště - opravy a údržba
200,0
175,95
Lesopark Cih. vrch - údržba,mobiliář
200,0
199,66
Mrskošovna- II. etapa
500,0
1200,00
Investice a další akce charakteru
37600,0
25783,75
oprav,st.úprav,údržby majetku města:
Budova Městské policie
880,0
901,19
IS U Háječku
11660,0
9 271,02
LAS - umělé povrchy dráhy,sektory
11600,0
Rekonstrukce č.p. 160 - přízemí
875,0
925,29
Rozšíření sjezdu Nádražní-Pod Potoky 2400,0
893,47
Podhled,zateplení,odhlučnění č.p. 871 445,0
429,98
Elektro instalace 1. ZŠ
360,0
350,99
Výměna oken 1. MŠ
800,0
853,83
Opravy a úpravy MěN
1000,0
999,98
Parkoviště - Strojírenská ul. u č.p.791 2420,0
1 862,78
Opava kaple Třebnice
200,0
200,00
Oprava říms budovy ZUŠ
80,0
96,96
Přeložka VN kabelu - Pod Potoky
680,0
657,43
Šatnové buňky-hřiště s um.povrchem
460,0
1 096,88
Rekonstrukce rampy KDJS
300,0
Hřiště softbalu - přemístění
300,0
523,73
Výměna střechy u kotelny CZT 1
585,0
392,14
CZT 2 oprava iz.střechy, opr.elektro		
192,38
Řídící systém u kotelny 2. ZŠ
164,0
159,00
Regulační systém Samson kotelen
95,0
87,09
Výměna oken BD č.p. 791
350,0
341,47
Rekonstrukce buněk BD č.p. 791
640,0
600,23
Kolumbární stěna na hřbitově
145,0
144,96
VO ul. Sadová
240,0
240,02
VO ul. Pod Pilami
126,0
125,90
VO ul. Luční
335,0
334,72
VO ul. U Háječku
335,0
344,50

VO ul. Olbrachtova
125,0
Rekonstrukce WC KDJS rest.Beseda		
Zateplení fasády BD č.p. 1175		
Zateplení fasády BD č.p. 1173		
Výměna vchod. dveří BD č.p. 1172-5 		
4. SOC.VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ
4 600,0
Provozní náklady RC Petrklíč
200,0
Pečovatelská služba
2 390,0
PS -vybavení nových prostor č.p. 159
100,0
Výkon pěstounské péče
1 820,0
Klub důchodců
20,0
Svaz tělesně postižených Sedlčany
20,0
Svaz Diabetiků Sedlčany
20,0
Ostatní organizace (sociální oblast)
30,0
5. OCHRANA A BEZPEČNOST
8 145,0
Městská policie
5 795,0
Městská policie - vybavení služebny
270,0
Městská policie - řídící systémy
400,0
Hasiči
900,0
Kamerový systém
460,0
Varovný systém (servis+opravy)
90,0
Systém měření rychlosti (semafory)
30,0
Měřiče rychlosti Solopysky,Libíň
200,0
6. VŠEOBECNÁ VEŘ. SPRÁVA
66 225,0
Správa Městského úřadu
50000,0
Potřeby ICT (výpoč.technika, SW)
2540,0
GDPR-nařízení EU
1640,0
Příspěvky obč. sdruž.,zájm.org.
1100,0
Tělovýchova:
900,0
Rugby club		
Dvojka aerobik Sedlčany		
SK Pegas Sedlčany		
TJ Tatran Sedlčany		
TJ Sokol Sedlčany		
Škola Taekwon-Do		
Šachový klub KDJS Sedlčany		
SK Zlobr		
Ochrana fauny
80,0
Ostatní:
120,0
Pěvecký sbor Záboj		
Junák - Český skaut, středisko Sedlčany		
Radioklub Sedlčany		
Sportovně střelecký klub Sedlčany		
Taneční klub Slimka		
Závody Dračích lodí		
SK Kraken Sedlčany		
Klub Velká Kobra		
ČSCH Sedlčany		
ČRS Sedlčany		
Filmový klub Sedlčany		
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 		
SK Zlobr		
Aerobik - mezinárodní soutěž		
Sedlčanská iniciativa reGenerace		
Úroky z úvěrů a půjček
250,0
Spl. úvěru - přivaděč pitné vody
6 000,0
DP placená obcí, daně z př.nem., DPH 4 000,0
FV 2017 - vratky
48,0
Příspěvek Sdružení obcí Sedlčanska
370,0
Volby prezidenta ČR v roce 2018
277,0
Volby Zastupitelstva města		
VÝDAJE CELKEM:

189 245,0

125,43
312,57
1 509,98
1 468,47
341,36
3 419,70
199,79
2 285,10
107,11
737,72
19,98
20,00
20,00
30,00
8 340,29
5 810,89
269,23
562,89
912,87
427,95
86,80
6,91
262,75
66 129,57
48320,82
2526,31
1151,52
1 100,00
900,00
15,00
35,00
60,00
671,00
70,00
12,00
20,00
17,00
80,00
120,00
5,00
5,00
2,00
2,00
15,00
5,00
12,00
5,00
20,00
20,00
10,00
10,00
2,00
5,00
2,00
579,01
6 000,00
5 419,47
47,50
360,18
292,00
332,76
179 275,81

USNESENÍ

INFORMACE O VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH
Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČANY ZE DNE 17. PROSINCE 2018
Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor celkem 20 usnesení, resp. specifických rozhodnutí, a to v následném členění (některá věcně
souvisejí):
Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí:
▪ zprávu přednesenou panem Ing. Miroslavem
Hölzelem, starostou města, o kontrole plnění
usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne 24. září 2018 a dále
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města
Sedlčany na volební období 2018–2022, které
se konalo dne 31. října a 12. listopadu 2018,
a to v plném rozsahu bez připomínek (usnesení
15/2018-2022);
▪ zprávu přednesenou panem Ing. Miroslavem
Hölzelem, starostou města Sedlčany, o jednání a činnosti Rady města Sedlčany za uplynulé
období v uzavřeném intervalu ve dnech 25. září
2018 až 17. prosince 2018, ve kterém se v termínech dne 3. října 2018, dne 17. října 2018,
dne 24. října 2018, dne 21. listopadu 2018, dne
28. listopadu 2018 a dne 12. prosince 2018 konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany (usnesení 16/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany zvolilo:
▪ zbývající členy Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany na volební období roku 2018–2022, a to podle návrhu pana
Ing. Františka Hodyse, předsedy Finančního
výboru Zastupitelstva města Sedlčany. Členové Finančního výboru Zastupitelstva města
Sedlčany jsou pan Ing. Eduard Bubeníček, pan
Ing. Jan Růzha, paní Eva Klauserová, pan Ing.
Martin Severa, paní Ing. Miloslava Kelichová
a pan Ing. Ivan Janeček (usnesení 17/2018-2022);
▪ zbývající členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany na volební období roku
2018–2022, a to podle návrhu pana Ing. Pavla
Švagra, CSc., předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany. Členové Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany jsou
pan Ing. Petr Stoupa a paní Barbora Kelichová
(usnesení 18/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo:
▪ prodej pozemku parc. č. 1550/4, druhem
pozemku ostatní plocha, způsobem využití
jiná plocha o výměře 240 m2 v k. ú. Sedlčany
(ulice Jateční v sousedství městských jatek),
vizte geometrický plán č. 2599-76/2018 ze dne
4. listopadu 2018, a to žadateli, trvale bytem
Sedlčany, za jednotkovou cenu 200,00 Kč/m2,
tudíž za celkovou kupní cenu 48.000,00 Kč
(usnesení 19/2018-2022);
▪ prodej pozemku parc. č. 2761/5, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná
plocha o výměře 24 m2 v k. ú. a obci Sedlčany
(lokalita ulice K Cihelně, v sousedství bývalého Školního statku Sedlčany), a to žadateli, trvale bytem Vysoký Chlumec, za jednotkovou
cenu 150,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu
3.600,00 Kč (usnesení 20/2018-2022);

▪ výkup pozemku parc. č. st. 14/3, druhem
pozemku zastavěná plocha o výměře 124 m2
v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, vizte
geometrický plán č. 234-75/2018 ze dne 7. listopadu 2018, a to z vlastnictví FO, za jednotkovou
cenu 400,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu
ve výši 49.600,00 Kč (usnesení 21/2018-2022);
▪ koupi pozemků parc. č. 2851/9, parc. č.
2853/2, parc. č. 2854/1, parc. č. 2854/2 a parc.
č. 2855/1, vše druhem pozemku lesní pozemek
o celkové výměře 2454 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, které navazují na lesní pozemky ve vlastnictví města (tj. lokalita v sousedství Šiberného
vrchu), a to z podílového vlastnictví pozemků
dvou vlastníků (každý vlastníkem id. ½ nemovitostí), a to za cenu stanovenou znaleckým
posudkem č. 4433-88/2018, který zpracoval
soudní znalec, tj. za tržní cenu 14.720,00 Kč
(usnesení 22/2018-2022);
▪ zřízení věcného břemene mezi městem Sedlčany a žadatelem, trvale bytem Sedlčany, s tím,
že město Sedlčany zřizuje ve prospěch žadatele
pro pozemek parc. č. 2931, druhem pozemku
zahrada, věcné břemeno spočívající v právu
cesty, tedy průjezdu a průchodu v rozsahu nově
odděleného pozemku parc. č. 2951/10, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití
jiná plocha, výměra 320 m2, vizte geometrický
plán č. 2600-77/2018 ze dne 5. listopadu 2018
a naopak žadatel zřizuje ve prospěch města
Sedlčany věcné břemeno spočívající v právu
cesty, tedy průjezdu a průchodu po pozemku
parc. č. 2945/11, druhem pozemku trvalý travní
porost, výměra 163 m2, vše v k. ú. a obci Sedlčany (usnesení 23/2018-2022);
▪ Kupní smlouvu č. UZSVM/SPB/2859/
2018-SPBM, na základě které převodce, tj.
Česká republika – Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, jako prodávající, převádí na kupující, tj. na spoluvlastníky jednotlivých bytů v obytném domě č. p. 530 a č. p.
531 (vizte LV 3152 pro k. ú. Sedlčany, jehož
podílovým členem je rovněž město Sedlčany
podílem id. 234/5019), úplatně pozemek parc.
č. 597/1, druhem pozemku zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 105 m2 v k. ú. a obci Sedlčany („převáděný majetek“), a to za kupní cenu
109.000,00 Kč s tím, že město Sedlčany uhradí
celou kupní cenu (usnesení 24/2018-2022);
▪ v souladu s vyhláškou č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, v platném znění, použití koeficientu 0,8 pro výpočet
podlahové plochy jednotky pro účely stanovení kupní ceny podkrovních prostor jednotek
(č. 1172/6 až 9, č. 1173/7 až 9, č. 1174/7 až 9,
č. 1175/5 a 6) v bytových domech Sedlčany
č. p. 1172, č. p. 1173, č. p. 1174 a č. p. 1175
v k. ú. a obci Sedlčany, Západní ulice, a to u těch
částí podkrovních prostor dotčených jednotek,
které svou světlou výškou nedosahují výšky
2 metrů a jsou nižší z důvodu úkosu stropu až
do výšky 1,2 metru (usnesení 25a/2018-2022);

▪ výši kupní ceny 760,00 Kč/m2, stanovenou
podle odborného posudku znalce 1 01 Příbram
V, č. D-51/2018 ze dne 19. září 2018, půdních
bytových vestaveb v bytových domech Sedlčany
č. p. 1172, č. p. 1173 a č. p. 1175 v obci a k. ú.
Sedlčany, Západní ulice, a to u těch částí půdních bytových vestaveb dotčených jednotek (č.
1172/7, č. 1173/8, č. 1173/9, č. 1175/6), které
svou světlou výškou nedosahují výšky 1,2 metru
a jsou nižší z důvodu konstrukce úkosu stropu až
do výšky 0,3 metru (usnesení 25b/2018-2022);
▪ v souladu s vyhláškou č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, v platném
znění, použití koeficientu 0,1 pro výpočet podlahové plochy vymezeného půdního prostoru
pro účely výpočtu kupní ceny vymezeného
půdního prostoru o výměře 29,3 m2, náležícího k bytové jednotce č. 13/5 v bytovém domě
Sedlčany, Havlíčkova č. p. 13, v k. ú. a obci Sedlčany (usnesení 26/2018-2022);
▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-6015145/VB1 Sedlčany, Oříkov, NN
pro p. č. 315/2“, mezi městem Sedlčany, jako
budoucím povinným a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na
základě plné moci č. PM/II-109/2014 ze dne
30. dubna 2014 zmocněncem, společností Jan
Kukačka, s. r. o., se sídlem Čerčany, Sázavská
č. p. 508, 405 02 Čerčany, jako budoucím oprávněným, jejímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno na pozemku ve vlastnictví města
Sedlčany parc. č. 670 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby
a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN 0,4 kV. Za zřízení věcného břemene bude městu Sedlčany, jako budoucímu
povinnému vyplacena jednorázová náhrada ve
výši 3.000,00 Kč (usnesení 27/2018-2022);
▪ cenu vodného a stočného pro rok 2019,
a to dle kalkulace předložené provozovatelem
vodárenské soustavy 1. SčV, a. s. takto:
- konečná cena vodného pro domácnosti
i ostatní odběratele je ve výši 44,88 Kč/m3 včetně DPH;
- konečná cena stočného pro domácnosti
i ostatní odběratele je ve výši 34,42 Kč/m3 včetně DPH;
souhrnná cena vodného a stočného pro rok
2019 je ve výši 79,30 Kč/m3 včetně DPH (usnesení 28/2018-2022);
▪ v souladu s Nařízením vlády č. 202/2018 Sb.,
kterým se mění Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, aby počínaje dnem 1. ledna 2019 pobírali
členové Rady města Sedlčany odměnu ve výši
6.000,00 Kč/měsíc; předsedové výborů Zastupitelstva města Sedlčany a předsedové komisí
Rady města Sedlčany, kteří jsou zastupiteli města odměnu ve výši 2.300,00 Kč/měsíc; zastupi-
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telé, kteří budou rovněž členy výborů, členy komisí nebo členy zvláštního orgánu odměnu ve
výši 1.600,00 Kč/měsíc; členové zastupitelstva,
kteří nemají žádných dalších funkcí (rozumí se
funkce členů výboru, komise nebo člena zvláštního orgánu) odměnu ve výši 1.100,00 Kč/měsíc. V případě souběhu výkonu několika funkcí
náleží neuvolněnému členovi Zastupitelstva
města Sedlčany měsíční odměna podle funkce,
za kterou se poskytuje nejvyšší odměna.
V případě ukončení mandátu zastupitele a nástupu náhradníka na uvolněný mandát bude
odměna poskytována zastupitelům dnem složení slibu zastupitele (usnesení 31/2018-2022);
▪ aktualizaci dokumentu – Pravidla a zásady naplňování a použití Fondu reprezentace města
Sedlčany, kterým se v plném rozsahu nahrazuje dřívější dokument – Pravidla a zásady naplňování a použití Fondu reprezentace města
Sedlčany, který přijalo svým usnesením označeným ZM 68/2014-2018 dne 7. září 2015, a to
s účinností dnem schválení (usnesení 32/20182022);
▪ uzavření aktualizované Smlouvy o úvěru registrační číslo 99017687049 s Komerční bankou,
a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č. p.
969, 114 07 Praha; IČO 45317054, na financování akce „Modernizace přestupního terminálu
Sedlčany“ a s přijetím úvěru ve výši 65,00 mil.
Kč i se splátkovým kalendářem, který je součástí Smlouvy o úvěru (v souboru výroků usnesení
33/2018-2022);

▪ dokument – Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v samostatné a přenesené působnosti obce, která
byla sestavena dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016, které je účinné ode dne 25. května 2018,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) –
známé jako GDPR (usnesení 34/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany pověřilo:
▪ Radu města Sedlčany k závěrečným změnám rozpočtu na rok 2018 a uskutečnění rozpočtového opatření, ve smyslu § 16 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bez omezení částky, pokud v závěru roku
nastanou změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu v příjmové i výdajové části, ke
změnám v kapitálových příjmech ve vztahu
k prodeji bytů a poskytnutých příspěvků pro
stavbu IS U Háječku na základě uzavřených
Smluv o finančním příspěvku na vybudování inženýrských sítí, ve výdajové části k závěrečným
úpravám přesunu nevyčerpaných prostředků
do rezerv pro rozpočet 2019 v oblasti investic
a dalších akcí charakteru oprav, stavebních
úprav a údržby majetku města Sedlčany (usnesení 29/2018-2022);
Zastupitelstvo města Sedlčany stanovilo:
▪ rozpočtové provizorium hospodaření měs-

ta Sedlčany podle ustanovení § 13 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to počínaje dnem 1. ledna 2019 do schválení řádného rozpočtu města Sedlčany na rok
2019 (usnesení 30/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany zrušilo:
▪ usnesení zn. 228/2014-2018, přijaté dne
11. prosince 2017 ve věci uzavření Smlouvy
o úvěru registrační číslo 99017687049 s Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č. p. 969, 114 07 Praha; IČ 45317054,
na financování akce „Modernizace přestupního
terminálu Sedlčany“ (v souboru výroků usnesení 33/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany vydalo souhlas:
▪ se vznikem pracovněprávního vztahu formou
Dohody o pracovní činnosti, a to s ohledem
na ustanovení § 84 odst. 2 písm. p) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, která bude uzavřena mezi městem Sedlčany a panem Ing. Jiřím
Burianem, zastupitelem města Sedlčany, na
činnosti, které nejsou předmětem výkonu veřejné funkce zastupitele (zejména koordinace
činností při investičních akcích a akcích stavební
povahy); (usnesení 35/2018-2022);
▪ se záměrem účasti města Sedlčany v rámci turné Kinematografu bratří Čadíků v létě
2019 jakožto mobilního letního kina (usnesení
36/2018-2022).

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 4/2018-2022 DNE 2. LEDNA 2019
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 15 specifických usnesení,
a to v následném členění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
▪ Zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jednání
Rady města Sedlčany ze dne 12. prosince 2018
(RM č. 3/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění
úkolů průběžných (RM 4-75/2018-2022);
▪ Oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
ve dnech 22. října 2018 až 26. října 2018, provedené ve smyslu ustanovení § 174 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
u právnické osoby Mateřská škola Sedlčany, Šafaříkova 1070, okres Příbram (RM 4-86/20182022).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ Rozpočtové opatření č. 9/2018, a to v plném
rozsahu všech aktuálních a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je navý-

šení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2018
o částku ve výši 8.269,00 tis. Kč a snížení výdajů
rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 o částku ve
výši 9.821,00 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě
budou činit celkem 207.043,00 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 185.575,00 tis. Kč. Rozpočet po
započítání tohoto opatření do dříve schváleného
rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 včetně dříve
provedených rozpočtových změn bude přebytkový částkou 21.468,00 tis. Kč (RM 4-76/2018-2022);
▪ prodloužení doby trvání původní Smlouvy
o poskytování právních služeb ze dne 31. prosince 2015 (ČAK: 14830; IČO: 71480501). Na
základě Dodatku č. 1 k uvedenému smluvnímu
ujednání byla prodloužena doba trvání Smlouvy
do dne 31. prosince 2022 (RM 4-88/2018-2022);
▪ Rámcovou smlouvu o dodávce služeb povahy informačních technologií, systémů
a bezpečnosti administrativních výkonů a stability provozu, která byla uzavřena na dobu určitou
do dne 31. prosince 2019 za definovaných ostatních smluvních podmínek (RM 4-89/2018-2022).

Rada města Sedlčany ustanovila tyto své iniciativní a poradní orgány:
▪ Komisi pro výchovu a vzdělávání (v souboru výroků usnesení RM 4-77/2018-2022);
▪ Komisi stavební a životního prostředí (v souboru výroků usnesení RM 4-78/2018-2022);
▪ Komisi dopravní (v souboru výroků usnesení
RM 4-79/2018-2022);
▪ Komisi sociální a zdravotní (v souboru výroků
usnesení RM 4-80/2018-2022);
▪ Komisi sportu a tělovýchovy (v souboru výroků
usnesení RM 4-81/2018-2022);
▪ Komisi pro občanské obřady (v souboru výroků
usnesení RM 4-82/2018-2022);
▪ Komisi kulturní (v souboru výroků usnesení RM
4-83/2018-2022);
▪ Komisi redakční rada (v souboru výroků usnesení RM 4-84/2018-2022).
Rada města Sedlčany na volební období 2018 –
2022 schválila jmenovat:
▪ předsedou Komise pro výchovu a vzdělávání
PaedDr. Jaroslava Nádvorníka a za členy Mgr. Li-

V úterý 19. února se v KDJS koná zábavný
pořad vynikajícího klavíristy a frontmana
skupiny Lokomotiva Petra Vondráčka.
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Přehled kulturních, společenských
a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MĚSTSKÉ MUZEUM

do 21.2. OBRÁZKY FOTOGRAFOVANÉ Z RADOSTI
od 8.2. - 6.3. ROK S KRAJKOU VII.
do 1.3. PESTRÝ SVĚT NAŠICH MOTÝLŮ
28.2. POHÁDKY, BALADY, POVĚSTI A ČAS...

PÁ 1.2. od 13.30 hod.
PÁ 1.2. od 15 hod.
PÁ 1.2. od 20 hod.
SO 2.2. od 20 hod.

HRAJEME DESKOVKY
KROKODÝL EVŽEN MÁ KAMARÁDY
DEADPOOL 2
SVÁTKY KLIDU A MÍRU

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

ÚT 5.2. od 19.30 hod.
ST 6.2. od 17 hod.
ST 6.2. od 18 hod.
ČT 7.2. od 19.30 hod.
PÁ 8.2. od 13.30 hod.
PÁ 8.2. od 15 hod.
PÁ 8.2. od 20 hod.
SO 9.2. od 16 hod.
SO 9.2. od 20 hod.
SO 9.2. od 9 hod.
SO 9.2. od 19.30 hod.
NE 10.2. od 15 hod.

FRIDA KAHLO
HAJÁNEK
VLASTA KÁLALOVÁ DI LOTTI
ČTYŘI ŽENY KARLA IV.
HRAJEME DESKOVKY
POHÁDKOVÁ BABIČKA
METALLICA: FRANCIE NA JEDNU NOC
VERNISÁŽ VÝSTAVY ROK S KRAJKOU VII.
CHVILKY
SEDLČANSKÉ PUTOVÁNÍ ZA HORKÝM GROGEM
OCHOTNICKÝ PLES
PAT A MAT JEDOU NA DOVOLENOU

........................... DIVADLO - PŘEDPLATNÉ
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.............................................. PŘEDNÁŠKA
.... PŘEDPLATNÉ HUDBY, SLOVA A POEZIE
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.......................................................... KINO
................................... VERNISÁŽ VÝSTAVY
........................................................ KINO
.................................................... POCHOD
........................................................... PLES
.................................. PRO DĚTI A RODIČE

PO 11.2. od 10 hod.
PO 11.2. od 19.30 hod.
ST 13.2. od 17 hod.
ST 13.2. od 18 hod.
ČT 14.2. od 20 hod.
PÁ 15.2. od 13.30 hod.
PÁ 15.2. od 15 hod.
PÁ 15.2. od 18 hod.
PÁ 15.2. od 19.30 hod.
PÁ 15.2. od 20 hod.
SO 16.2. od 14 hod.
SO 16.2. od 20 hod.
NE 17.2. od 15 hod.

PAPÍROVÉ LOUTKY
CESTA KOLEM SVĚTA
HAJÁNEK
SVĚTLO V OČÍCH ANEB JAK SI ZLEPŠIT ZRAK
KONSTANTA
HRAJEME DESKOVKY
MAŇÁSKOVÉ DIVADLO O TOULAVÉM HONZOVI
DÁL NIC
PLES 2. ZŠ PROPOJENÍ
DOGMAN
VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
ZÁHADA SILVER LAKE
GORDON A PADDY

................................... PRO DĚTI A RODIČE
....................................... TRAVESTI SHOW
................................... PRO DĚTI A RODIČE
.............................................. PŘEDNÁŠKA
.......................................................... KINO
................................... PRO DĚTI A RODIČE
................................... PRO DĚTI A RODIČE
...................... PROMÍTÁNÍ DOKUMENTU
.......................................................... PLES
.......................................................... KINO
..................................... KARNEL PRO DĚTI
.......................................................... KINO
.......................................................... KINO

ÚT 19.2. od 19.30 hod.
ÚT 19.2. od 18.30 hod.
ST 20.2. od 17 hod.
ST 20.2. od 18 hod.
ČT 21.2. od 19.30 hod.
PÁ 22.2. od 13.30 hod.
PÁ 22.2. od 15 hod.
PÁ 22.2. od 18 hod.
PÁ 22.2. od 20 hod.
SO 23.2. od 9.05 hod.
SO 23.2. od 20 hod.
SO 23.2. od 20 hod.
PO 25.2. od 10 hod.
ST 27.2. od 17 hod.
ST 27.2. od 18 hod.
ČT 28.2. od 18 hod.
ČT 28.2. od 20 hod.

VEČER S PETREM VONDRÁČKEM
ALTAJ - BOHATÝRSKÁ TRILOGIE
HAJÁNEK
O ZEMI, KDE MÍSTO SRNEK CHODÍ KOLEM SILNIC SLONI
4000 DNŮ
HRAJEME DESKOVKY
POHÁDKOVÁ BABIČKA
SLYŠET OČIMA
TEMNÉ SÍLY
KUDY JEZDÍ LOKÁLKA (Vrchotovy Janovice - Sedlčany je dlouhá cca 14 km)
SLOŽKA 64
PLES ŠIBŘINKY TJ TATRAN
POHÁDKA O KŮZLÁTKÁCH
HAJÁNEK
MARIE HOLEČKOVÁ: SKRYTÝ ŽIVOT JAKUBA KRČÍNA
OBJEVENÁ KYTICE
BÁSNÍK, KTERÝ MÁLEM ZABIL HITLERA

.................... ZÁBAVNÝ VEČER - KONCERT
.............................................. PŘEDNÁŠKA
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.............................................. PŘEDNÁŠKA
................. DIVADLO - MIMO PŘEDPLATNÉ
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
...................... PROMÍTÁNÍ DOKUMENTU
.......................................................... KINO
.................................................... POCHOD
.......................................................... KINO
.......................................................... PLES
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.............................................. PŘEDNÁŠKA
... HUDEBNĚ-DRAMATICKÉ PŘEDSTAVENÍ
.......................................................... KINO

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program únor 2019
Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741
www.kdjs-sedlcany.cz , 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

Úterý 5. února v 19.30 hod.

Neděle 10. února v 15 hod.

DIVADLO - PŘEDPLATNÉ

POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE

Do Divadelního sálu KDJS Vás zveme na divadelní představení

FRIDA KAHLO

Strhující příběh slavné mexické malířky a aktivistky. Frida během svého života prošla mnoha těžkými zkouškami, ale nikdy
neztratila chut‘ žít dál. Její milostné eskapády s mnoha slavnými muži i ženami
své doby nemohly
zůstat bez odezvy
veřejnosti. Společně s Fridou projdeme nejen jejím
životem, ale také
dějinným
obdobím, které utvářelo
dnešní svět.
V režii autora Jakuba Macečka hrají a zpívají: Světlana NÁLEPKOVÁ, Martin SOCHOR a Petr PĚKNIC za hudebního doprovodu skupiny Blue Angel Memory Band autora hudby Jiřího
Toufara. Hru uvádí Agentura ADF Kateřiny Schauerové.
Vstupné: 280 Kč. Délka představení cca 100 minut + přestávka.

Čtvrtek 7. února v 19.30 hod.

Pro naše mladé diváky jsme připravili představení z produkce
společnosti „Kulturníportál.cz“.

PAT A MAT
JEDOU NA DOVOLENOU

Figurky dvou českých kutilů Pata a Mata jsou všeobecně známé a netřeba je představovat. Představení nápaditě spojuje zdánlivě nespojitelné – animovaný loutkový film a hraný
projev se živými herci a vtipně rozvíjí anekdotickou zápletku
o tom, jak se dva kutilové vydají na cesty, aby projeli světa
kraj a nakonec beztak zjistili, že doma je to nejlepší. Cestují
vlakem, letí letadlem, zamíří do vesmíru, jedou lodí, ocitnou
se na mořském dně, kde bojují s děsivým chapadlem, ale když
se konečně dostanou do vysněného hotelového pokoje v přímořském letovisku, je jejich jediným zájmem přetvořit neosobní
hotelový pokoj tak, aby se co
nejvíc podobal jejich domovu.
Vstupné: 120 Kč.
Délka představení cca 60 minut
bez přestávky.

PŘEDPLATNÉ HUDBY, SLOVA A POEZIE

Na hudebně-literární pásmo s divadelními prvky

ČTYŘI ŽENY KARLA IV.

Vás zveme opět Divadelního sálu. Tento výjimečný pořad je
dramatizací naučného vyprávění o vztazích velkého českého
krále Karla IV. s jeho postupně tragicky umírajícími čtyřmi manželkami. Je nadšeným vyprávěním a zkoumáním souvislostí vyvolávají zjevení císaře Karla IV. a jeho manželek. Mezi nimi pak
vznikají humorné i poetické manželské dialogy. Jan Potměšil
cituje přímo z díla Karla VI. a Jitka Nerudová se postupně převtěluje do všech čtyř královen.
V produkci společnosti „Starý Návrat“ účinkují:
Jan POTMĚŠIL – Karel IV.
Jitka NERUDOVÁ – Blanka z Valois. Anna Svidnická, Anna Falcká a Alžběta Pomořanská
Václav NÁVRAT, Přemysl VACEK – vypravěči a hudební alchymisté (barokní
housle a arciloutna)
Vstupné: 250 Kč.
Délka představení cca 70 minut
bez přestávky.

Pondělí 11. února v 19.30 hod.
TRAVESTI SHOW

Travesti show Kočky a Techtle Mechtle Vás zvou na

CESTU KOLEM SVĚTA

Právě tak se totiž jmenuje zbrusu nový pořad, který si pro
Vás připravily dámy Dolores, Stacey, Cathrin a Gina. V osobním životě jsou to však pánové - Lukáš, Honza, Martin a Jirka.
Tentokrát se společně s nimi vypravíme na cestu kolem světa.
Nezoufejte tedy, že doba dovolených již skončila. Během jediného večera procestujeme
společně totiž celou zeměkouli! Výpravné kostýmy,
flitrované šaty, dlouhé řasy,
vyčesané paruky a spousta
známých písniček a scének
- na to vše se můžete těšit
v novém pořadu.
Vstupné:
280 Kč v předprodeji
a 300 Kč na místě konání.
Délka představení
cca 120 minut + přestávka.

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program únor 2019
Sobota 16. února ve 14 hod.

Čtvrtek 21. února v 19.30 hod.

MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI

DIVADLO - MIMO PŘEDPLATNÉ

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

Do divadelního sálu KDJS Vás zveme opět ve spolupráci
s výborným pražským Divadlem UNGELT
v rámci série představení nazvané
„Minifestival Divadla UNGELT v KDJS Sedlčany“.
Druhým představením této série je hra Petera QUILTERA

VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL

Letos se koná již 26. ročník. A jako již tradičně Vás čekají soutěže a hry, mnoho hudby a tance, občerstvení, volba nejhezčí
a nejkurióznější masky a hlavně hodně pěkné zábavy.
Vstupenky je možné si zakoupit pouze před začátkem karnevalu v pokladně KDJS. Akce trvá do 17.00 hodin.

4000 DNŮ
Matka, syn a jeho partner vzpomínají na uplynulých jedenáct let. Každý z nich si je ale pamatuje jinak.
Do jaké míry utváří paměť naši osobnost? Dramatický příběh
napsaný s anglickou lehkostí a humorem.
Quilterova hra není žádné melodrama, na otázku znovunalezení identity pohlíží věcně, dokonce i s humorem, občas
se zbytečnými vulgaritami. Především je příležitostí pro tři
herecké osobnosti, jimž režisér Pavel Ondruch dává dostatečný prostor.

Úterý 19. února v 19.30 hod.
ZÁBAVNÝ VEČER - KONCERT

Zábavný pořad vynikajícího klavíristy, zpěváka, televizního
moderátora, frontmana skupiny Lokomotiva a také hudebního skladatele Petra Vondráčka uvádíme pod názvem

VEČER
S PETREM VONDRÁČKEM

V režii Pavla Ondrucha hrají:
Hana MACIUCHOVÁ, Ondřej NOVÁK a Petr STACH.

Pořad je určen pro příznivce této osobnosti známé z českých
podií i televizních obrazovek. Každé vystoupení je originál, neboť Petr reaguje na náladu publika a díky své velké improvizační schopnosti přizpůsobuje svá vystoupení momentální situaci
v sále.
Vstupné: 220 Kč.
Délka představení cca 75 minut + přestávka.

Vstupné: 380 Kč.
Délka představení cca 105 minut + přestávka.

Peter
Quilter

DNŮ

Hana Maciuchová
Ondřej Novák
Petr Stach
režie Pavel Ondruch

překlad Marta Skarlandtová

to © Jan Malíř

HLAVNÍ PARTNEŘI Divadla Ungelt

manželé
Prof. Dr. Dadja Altenburg-Kohl
a Daniel Pešta

Klub přátel

Naše inscenace vznikly

Divadla Ungelt, z. s.

také zásluhou grantu,

za laskavé podpory

který Divadlu Ungelt

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program únor 2019
Čtvrtek 28. února v 18 hod.
Neděle 3. března v 15 hod.
Čtvrtek 7. března v 18 hod.

Výstavy jsou přístupné v Kulturním domě Josefa Suka
v Sedlčanech – v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hodin
a při každé kulturní akci.

HUDEBNĚ-DRAMATICKÉ PŘEDSTAVENÍ

Po úspěšném provedení představení TŘI BRATŘI se na
sedlčanské divadelní jeviště vrací žáci a učitelé ZUŠ Sedlčany
s dalším svým projektem. Tentokráte se můžeme těšit na
představení

Do 21. února
VÝSTAVA

Do 21. února je v Koncertním sále instalována výstava

OBJEVENÁ KYTICE

OBRÁZKY FOTOGRAFOVANÉ
Z RADOSTI

Vstupné: 80 Kč. Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

Výstavu připravila paní MARCELA DOKTOROVÁ z nedaleké
obce Sedlec-Prčice. Sama o výstavě napsala: „Fotografie jsou
amatérské a vznikaly postupně, tak jak jsem s mužem začala
fotit přírodu a fotky z cestování.
Při procházkách malebnými kouty staré Prahy, tehdy ještě
opuštěnými ulicemi Starého Města a Malé Strany, mě lákalo
fotit zasněženou krásu Karlova mostu, Vyšehradu a Vltavy.
Později to byly spíše rodinné snímky a připomínky z dovolených. Je mi potěšením, že se tato výstava mohla uskutečnit
i jako vzpomínka na mého muže, právě v KDJS, který jsme často a rádi navštěvovali.“

Do domu známého autora K. J. Erbena se vloupali lupiči, odkud
odcizili jedno z jeho nejznámějších děl, sbírku balad Kytice.
Cestou ji ale rozbili a pokusili se ji sestavět do původní verze.
Jak to asi dopadne, když všem dobře známé balady sestavují
nevzdělanci a zločinci? To vám ukáží žáci Základní umělecké
školy Sedlčany v tomto hudebně-dramatickém představení.

ZUŠ Sedlčany uvádí
hudebně-dramatické představení

Čtvrtek 28. února v 16 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY
Do domu známého autora K. J. Erbena se vloupali lupiči,
odkud odcizili jedno z jeho nejznámějších děl, sbírku balad Kytice.
Cestou ji ale rozbili a pokusili se ji sestavět do původní verze.
Jak to asi dopadne, když všem dobře známé balady sestavují
nevzdělanci a zločinci? To vám ukáží žáci Základní
umělecké školy Sedlčany.

čtvrtek 28. února 2019 od 18:00 hod
neděle 3. března 2019 od 15:00 hod
čtvrtek 7. března 2019 od 18:00 hod
divadelní sál KDJS Sedlčany

Vstupné 80 Kč
Předprodej vstupenek
v TIC, MÚ Sedlčany
Délka cca 60 min.

PLÁNOVANÉ AKCE NA BŘEZEN 2019
NE 3.3. OBJEVENÁ KYTICE Hudebně-dramatické představení
ST 6.3. ÚSMĚVY JAROMÍRA HANZLÍKA
Zábavný pořad
ČT 7.3. OBJEVENÁ KYTICE Hudebně-dramatické představení
NE 17.3. ZLATOVLÁSKA
Pohádka pro děti a rodiče
ÚT 19.3. Zdeněk IZER – „NA PLNÝ COOLE“ Zábavný pořad
ÚT 26.3. MICHAL PAVLÍČEK s doprovodnou skupinou
Koncert
ČT 28.3. PRODANÁ NEVĚSTA
– zahájení 55. ročníku Sukových Sedlčan Předplatné divadlo

Žáci a učitelé ZUŠ Sedlčany připravili výstavu,
která nese název
„

POHÁDKY, BALADY, POVĚSTI
A ČAS …“

Autoři výstavy Vás zvou těmito slovy:
„Výtvarný obor se od září zabýval oslavami 100letého výročí
vzniku ČR.
S mladšími žáky jsme se zaměřili na klenoty české minulosti, na ústní lidovou slovesnost, pohádky, vyprávění
a pověsti o založení českého národa.
Starší žáci pracovali na tématu dětství, snění a čas. Výstava
bude i doprovodnou částí našeho hudebního projektu Kytice.
Za výtvarný obor V. Křenková, D. Pinkasová a L. Feldsteinová.“

DÁLE PŘIPRAVUJEME

DEBURAU (předplatné divadla)
PRINCEZNA ZE MLEJNA (pohádka)
KAMELOT (koncert)
TANČÍRNA BLUE ORCHESTRA (taneční večer – koncert)
ŠEDESÁTKY
(divadelní představení sedlčanských ochotníků)
SKOŘÁPKA (Divadlo UNGELT)
SEDLČANSKÁ VONIČKA (koncert)
ČTYŘLÍSTEK (pohádka)
OLYMPIC (koncert)
MLADOTA ENSEMBLE (koncert)
SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR (koncert)
DĚTSKÝ DEN v KDJS ….

KINO

SEDLČANY

KINO SEDLČANY - program únor 2019
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.

pátek 1. února ve 20 hod.

pátek 22. února ve 20 hod.

film USA – akční komedie (2018), 119 min.

film USA – sci-fi thriller (2018), 104 min.

DEADPOOL 2

Když Wade Wilson neboli Deadpool v roce 2016 do kin vtrhnul
jako nejužvaněnější a nejvtipnější superhrdina všech dob, brutálně zamával nejen se svými protivníky, ale i s žebříčky nejnavštěvovanějších komiksových filmů. A nyní se vrací, aby s pomocí svých
schopností opět zachraňoval celý svět.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

TEMNÉ SÍLY

Poté, co v Americe neznámý virus usmrtí 98 % všech dětí, se
u přeživšího zbytku objeví nebezpečné superschopnosti, kvůli nimž
jsou prohlášeny za nepřátele státu a umístěny do internačních táborů. Dívka Ruby z tohoto tábora utíká a přidává se ke skupince
teenagerů, kteří stejně jako ona prchají. Hraje A. Stenberg, M. Moore a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 2. února ve 20 hod.

sobota 23. února ve 20 hod.

film Dánsko – drama, komedie (2018), 99 min.

film Dánsko – krimi, thriller (2019), 119 min.

SVÁTKY KLIDU A MÍRU

Znamená to pro ni nejen vařit pro třináct členů rodiny, ale zároveň vyčerpávající diplomacii mezi jednotlivými aktéry. Letošní
Vánoce jsou ale obzvlášť stresující, protože za sváteční stůl má
zasednout i Katrinina sestra Patricia, která právě vyšla z protialkoholní léčebny.
Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.
pátek 8. února ve 20 hod.

METALLICA: FRANCIE NA JEDNU NOC

film Francie, USA – koncert, 132 min.

Starořímský amfiteátr v Nimes je jedním z nejzachovalejších kolbišť gladiátorů. I za bílého dne a bez lidí sálá z tohoto architektonického monumentu genius loci. Což teprve večer, kdy tmu
prořezává palba světel a ohňů, kdy řvoucí dav chlapů a holek
vyvolává jména „gladiátorů novodobých“. Hetfield, Hammett,
Trujillo a Ulrich vstupují do starořímské arény, kde v mystickém
prostředí rozduní své prověřené metalové skladby.
Vstupné 200 Kč. Mládeži přístupné.
sobota 9. února ve 20 hod.

CHVILKY

SLOŽKA 64

Prem. 24.1.2019

Podivné lékařské experimenty, zneužívání a převýchova. Do rukou detektiva Mørcka a jeho asistenta Assada z kriminálního Oddělení Q se dostává další nevyřešený případ. Jak souvisí děsivé,
půl století staré tajemství opuštěného ostrova Sprogø se třemi
mumifikovanými těly? Film je natočen podle bestsellerů Jussiho
Adler-Olsena.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

neděle 17. února v 15 hod.

GORDON A PADDY

film Švédsko – dětský animovaný (2018), 62 min.

Nejde o neohroženou dvojku „policajtů z amerických seriálů“, Gordon i Paddy svým způsobem však neohrožení opravdu
jsou. A to i přesto, že Gordon je stárnoucí ropušák a Paddy
malá myška, tedy zdánlivě ta nejnepravděpodobnější dvojice
policistů, která se ve svém rodném lese musí vypořádat s nejedním zločinem.
Vstupné 80 Kč.

film Česko, Slovensko – drama (2018), 93 min.

Anežka je mladá žena, která si přeje, aby vztah s její rodinou
i partnery byl dobrý a klidný, a to i za cenu, že ona sama ustoupí
a bude se vyhýbat případným nedorozuměním a sporům. Neuvědomuje si ale, že onen pomyslný klid je jen klidem před bouří, která musí dříve či později přijít. Hraje J. Boková, J. Pokorná,
V. Tauš, A. Mihulová a další. Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.
pátek 15. února ve 20 hod.

DOGMAN

film Itálie, Francie – drama (2018), 102 min.

Život na drsné periférii nebývá snadný. Pro citlivého muže, který
má rád zvířata a miluje svou dceru, to je těžké dvojnásob. A když
se na něj zaměří pozornost největšího násilníka v okolí, musí najít
způsob, jak vyřešit svou zoufalou situaci. Hraje M. Fonte, A.B.Calabria a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.
sobota 16. února ve 20 hod.

ZÁHADA SILVER LAKE

film USA – komedie, drama, mysteriózní thriller (2018), 139 min.

Zábavná multižánrová hříčka plná bizarních dějových zvratů
představuje v roli třiatřicetiletého Sama, který se po zmizení své
mysteriózní sexy sousedky pouští do pátrání, aby dekódoval tajemství, skandály a konspirace ukrývající se v hlubinách Města
andělů. Hraje A. Garfield, R. Keough a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 14. února ve 20 hod.

KONSTANTA

film Polsko – režie Krzysztof Zanussi, (1980), 92 min.

Další ze skvělých psychologických filmů klasika polské kinematografie Krzysztofa Zanussiho (Ochranné zbarvení, Kontrakt).
Hrdinou filmu je, tak jako v předchozích slavných Zanussiho
filmech, přemýšlivý mladý člověk, který přehodnocuje své dosavadní představy o platnosti krásně znějících formulek. To vše
zasazeno do komunistického Polska.
čtvrtek 28. února ve 20 hod.

BÁSNÍK, KTERÝ MÁLEM ZABIL
HITLERA

film Chorvatsko, Srbsko – režie Ivan-Goran Vítez, (2016), 107 min.

Bláznivá komedie, ve které si chorvatští tvůrci dělají nekorektní
legraci z vlastní minulosti. Nezávislý stát Chorvatsko, období
2. světové války. Národně-osvobozenecké hnutí v zemi uvadá.
Mladý básník Ljiljan Vidić se připojí k partyzánům a dostává za
úkol napsat píseň, s níž jejich skupina vyhraje národní talentovou soutěž. Vítěz této soutěže má vystoupit na slavnostní
recepci, které se má zúčastnit sám Adolf Hitler.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program únor 2019
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.

Sobota 8. února - 6. března

Pátek 15. února od 18 hod.

VÝSTAVA

PROMÍTÁNÍ DOKUMENTŮ

ROK S KRAJKOU VII.
Srdce v krajce aneb paličkujeme s láskou – výstava členek Krajkového klubu, která vyznává lásku krajce a všem, kteří ji s láskou dělají.
Výstavu můžete navštívit od 8. 2. 2019 do 6. 3. 2019 v provozní
době knihovny.
Slavnostní vernisáž se koná v sobotu 9. 2. 2019 od 16 hod.
Vystavovat tentokrát bude sedmnáct krajkářek, které se scházejí každé úterý v komunitním Centru Lukáš v sedlčanské
knihovně.

Středa 13. února od 18 hod.
PŘEDNÁŠKA

SVĚTLO V OČÍCH
ANEB JAK SI ZLEPŠIT ZRAK
Přednáška pro veřejnost Jany Arcimovičové.
Podle tradiční čínské medicíny
souvisí zdraví našich očí se stavem jater.
Budeme si povídat o tom, co
očím a játrům pomáhá a co jim
naopak škodí, ukážeme si některé
oční cviky, masáž očního okolí a
cvičení, které harmonizuje játra.
Budeme hovořit o některých bylinkách, které prospívají našemu
zraku. Dozvíme se také, proč je
třeba játrům a očím věnovat zvýšenou pozornost hlavně v předjaří a na jaře.

VÝZVA
Knihovna od roku 2016 pořádá přehlídku v oboru mluveného
slova v kategorii souborů a dospělých. Přehlídka se jmenuje
Růže pro Marii Š.
Pravidla pro přehlídku dospělých v oboru mluveného slova:
• Zúčastnit se mohou jednotlivci starší 15 let.
• Forma: poezie, poezie v próze, próza.
• Přihlášku je nutno doručit osobně nebo poštou do čtvrtka
28. 2. 2019 na adresu: Městská knihovna Sedlčany, k rukám
Blanky Tauberové, Kapitána Jaroše 482, 264 01 Sedlčany. Byli
bychom rádi, kdyby součástí přihlášky byl i text, se kterým se
přehlídky zúčastníte.
• Přehlídka kategorie dospělých se uskuteční ve čtvrtek 21. 3.
2019 od 17.00 hod.

Promítání dokumentů z festivalu Jeden svět doplněné setkáním se zajímavými hosty

DÁL NIC

Český dokument z roku 2013. Autorský film režiséra Iva Bystřičana vypovídající o nefunkčnosti státu je rámován vizuálně
působivými obrazy unikátní krajiny Českého středohoří.
Na film naváže beseda s PhDr. Matějem Stropnickým, novinářem a politikem. Povídat si budeme o výstavbě dálnic, našeho
kraje se týká konkrétně výstavba dálnice D3, ale i o ekologii
a dalších tématech. PhDr. Matěj Stropnický má řadu zkušeností nejen z politiky, ale i ze své novinářské praxe.

Pátek 22. února od 18 hod.
PROMÍTÁNÍ DOKUMENTŮ

SLYŠET OČIMA

Rakouský dokument z roku 2016. Observační dokument zachycuje střípky ze životů několika neslyšících a zaměřuje se přitom
na sílu a barevnost paralelního světa znakového jazyka.
Rakousko je jedním z mála států, který uznal znakový jazyk jako
další oficiální řeč pro svou zemi. I přes možnosti tlumočení se
však situace tamní neslyšící komunity nedá považovat za ideální.
Na film naváže setkání s Mgr. Kateřinou Červinkovou Houškovou, jednou z předních tlumočnic znakového jazyka v ČR
a Zlatou Houškovou, které pohovoří o osobních zkušenostech
s komunitou neslyšících.

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: 24. 2. 2019 od 18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong:
schází se každé pondělí, v rámci klubu probíhá cvičení Qigong
- od 17.30 do 18.30 hod. pouze pro ženy, od 18.30 do 19.30
hod. pro ženy i pro muže.
Klub Mnémé (klub pro seniory):
13. 2., 27. 2. 2019 od 9 hod.
Klub pletení a háčkování:
schází se každý pátek od 15 do 17 hod.
Krajkový klub (paličkování):
schází se každé úterý od 15 do 18 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: 2. 2., 16. 2. 2019 od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro
děti od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod.
Patchworkový klub: schází se každý čtvrtek od 15 do 18 hod.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program únor 2019

PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST
Cyklus pátečních odpolední, při kterých si čteme, hrajeme,
vyprávíme, ale také tvoříme, kreslíme a malujeme, pokračuje
i v novém roce. Vstup je volný pro všechny, těšíme se na společně strávený čas s Vámi.
HAJÁNEK
Středa 6. 2. 2019 od 17 hod.
Středa 13. 2. 2019 od 17 hod.
Středa 20. 2. 2019 od 17 hod.
Středa 27. 2. 2019 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si budeme číst pohádky z Večerníčků. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.
HRAJEME DESKOVKY
Pátek 1. 2. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 8. 2. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 15. 2. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 22. 2. 2019 od 13.30 hod.
Odpoledne určené pro všechny věkové kategorie. Chcete
si zahrát deskové hry? Nevíte, jaké vlastně existují a jak se
hrají? Chtěli byste některé vyzkoušet? Přijďte do knihovny
a můžete se seznámit s hrami od firmy Albi, Mindok a DINO.

Středa 20. února od 18 hod.
PŘEDNÁŠKA

O ZEMI, KDE MÍSTO SRNEK
CHODÍ KOLEM SILNIC SLONI
A BĚHAJÍ PŠTROSI
Vyprávění Heleny a Karla Pejšových.
Navštívíme Jihoafrickou republiku a Svazijské království- staneme se odborníky na osidlování Afriky, vyspíme se v rákosové
kulovité chýši, v rytmu bubnů nám domorodci zatančí své strhující tance v divoké přírodě, ale také v ulicích Johannesburgu.
Uvidíme stromy kvetoucí modrými zvonečky a z Mysu Dobré
naděje se potěšíme pohledem jak na Indický, tak Atlantský
oceán. Na Stolové hoře prostudujeme nejstarší horniny planety a pochopíme, proč se Kapské město mělo stát zahradnictvím světa.

POHÁDKOVÁ BABIČKA
Pátek 8. 2. 2019 od 15 hod.
Čtení z knihy Olgy Hejné Jeď, modrý koníčku.
Od 16 hodin si pohrajeme při Barevné výtvarné dílně s barvami, do kterých si i zafoukáme.
Pátek 22. 2. 2019 od 15 hod.
Čtení z knihy Michala Černíka Pohádky o kohoutkovi
a slepičce.
Od 16 hodin čtení vystřídá Kohoutí výtvarná dílna, ve které
vytvoříme kohouty – jen zakokrhat.
PÁTEČNÍ ODPOLEDNE
Pátek 1. 2. 2019 od 15 hod.
Krokodýl Evžen má kamarády
Odpoledne plné čtení, improvizačních her a vyprávění. Program je inspirován stejnojmennou knihou Eduarda Nikolajeviče Uspenského. Od 16 hodin na program naváže Krokodýlí
výtvarná dílna.
Pátek 15. 2. 2019 od 15 hod.
Maňáskové divadlo o toulavém Honzovi
Na program naváže Turistická výtvarná dílna. Zkusíme si sestavit turistický deník míst na Sedlčansku, která bychom rádi
navštívili.
DOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
Pondělí 11. 2. 2019 od 10 hod.
Papírové loutky
Výtvarná dílna pro rodiny s menšími dětmi.
Pondělí 25. 2. 2019 od 10 hod.
Pohádka o kůzlátkách
Program pro rodiny s malými dětmi inspirovaný pohádkami
o kůzlátkách. Společně si pohrajeme, rozhýbáme a zazpíváme.

PROJEKT BOOKSTART

V českém prostředí pojmenovaný S knížkou do života, je mezinárodní iniciativa, do níž se zapojila i sedlčanská knihovna.
Projekt získal v letošním roce cenu ministra kultury. Rodiče
jsou v projektu seznamováni s významem čtení dětem od nejútlejšího věku a získávají pro sebe a své dítě dárkový set. Set
rodiny obdrží buď při Vítání občánků na radnici,
nebo při Setkání miminek v knihovně.
Více informací získáte
na www.knihovna-se.cz
(S knížkou do života) nebo
v sedlčanské knihovně.

KVÍZOVÁNÍ

KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY
PRO DOSPĚLÉ

Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit vědomostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc máme naplánované jedno téma z oblasti literární nebo jazykové. Na konci měsíce vždy losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří
získávají i malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce
rády zodpovíme v knihovně.
Téma měsíce února: Doplňte pranostiky.

MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY - program únor 2019
Tyršova 136
264 01 Sedlčany
tel./fax: 318 821 240
www.muzeum-sedlcany.cz

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.

do pátku 1. března

Úterý 19. února od 18.30 hod.

VÝSTAVA

PŘEDNÁŠKA

Městské muzeum Sedlčany ve spolupráci
s Ochranou fauny ČR pořádá výstavu

PESTRÝ SVĚT NAŠICH MOTÝLŮ

Výstava představí činnost Ochrany fauny ČR.
Výstava bude doplněna sbírkovým materiálem z muzeí, literaturou a činností
OFČR při péči
o motýlí rezervace a provozování
motýlária ve Voticích.
Výstavu můžete
navštívit do pátku 1. března.
Vstup zdarma

JIŘÍ MOULÍK & PETR BILINA:

ALTAJ – BOHATÝRSKÁ TRILOGIE

Povídání o tom, jak může probíhat výlet s ruskou cestovkou
uprostřed Asie? Jak se chodí a brodí světlou tajgou na pomezí Mongolska, Ruska, Číny
a Kazachstánu?
Jak se na raftu splouvají
prameny Obu? Jak se (ne)
jezdí na koních, když je neumíte krotit?
Délka cca 90 minut
Vstupné: 40,- Kč

Středa 27. února od 18 hod.
PŘEDNÁŠKA

Středa 6. února od 18 hod.
PŘEDNÁŠKA

JIŘÍ PRÁŠEK & LUDMILA PRÁŠKOVÁ:
VLASTA KÁLALOVÁ DI LOTTI
(DOKTORKA Z DOMU TRUBAČŮ)
Jiří Prášek – ředitel Prácheňského muzea v Písku a Ludmila
Prášková – pedagožka na ZŠ v Písku nám představí osud výjimečné ženy Vlasty Kálalové - di Lotti, rodačky z Bernartic, která
ve dvacátých a třicátých letech 20. století působila jako lékařka
v Turecku a Iráku, kde založila nemocnici. Po návratu do Československa na konci 2. sv. války ji však potkala tragédie …
O jejím osudu vydala svědectví spisovatelka Ilona Borská v knize „Doktorka z domu Trubačů“.
Délka cca 90 minut
Vstupné: 40,- Kč

Přednáška
Jiří Prášek ředitel Prácheňského muzea v Písku
&
Ludmila Prášková pedagožka na ZŠ Jana Husa a MŠ v Písku

Vlasta Kálalová-di Lottiová
DOKTORKA Z DOMU TRUBAČŮ

Připomeneme si rodačku z Bernartic, která vystudovala medicínu a měla mimořádné nadání pro jazyky.
Na počátku dvacátých let se rozhodla na vlastní pěst odjet do Turecka a nedlouho poté do Iráku.
V Bagdádu provozovala nejprve soukromou lékařskou praxi a poté založila nemocnici. Tam se také vdala
a přivedla na svět dvě děti. Po několika letech se i s rodinou vrátila do Československa.

MARIE HOLEČKOVÁ:
SKRYTÝ ŽIVOT JAKUBA KRČÍNA
Uplynulo již 415 let od úmrtí slavného rybníkáře a přesto nejen
jeho život, ale i smrt je stále z části zahalena příkrovem tajemství. A právě závěr jeho života
na Sedčansku a Prčicku je nanejvýš zajímavý. Život Jakuba
Krčína z pohledu historika,
spisovatele, religionisty i přírodovědce přináší nové dosud
skryté souvislosti. Besedu pro
vás připravila vydavatelka Mgr.
Marie Holečková se svými hosty: Ing. Janem Andreskou, Tomášem Koutkem, Ing. Doubravovou a Mgr. Janem Kročou.
Délka cca 90 minut
Vstupné: 50,- Kč

PŘIPRAVUJEME

SEDLČANSKÝ MASOPUST
– úterý 5. března od 15 hodin na náměstí T. G. Masaryka.
VÝSTAVA „HRÁTKY S DRÁTKY“
– drátenická výstava - zahájení ve čtvrtek 7. března v 18 hodin.
BESEDA S VLADIMÍREM DUŠKEM NA TÉMA DRAČÍ LODĚ
– středa 20. března od 18 hodin.
VYSTOUPENÍ HUDEBNÍHO USKUPENÍ „PRVNÍ KÁVA“
– pátek 29. března od 19 hodin.

HISTORIE

Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové
Obyvatelstvo
Celá desetiletí kapitalistické historie města zůstával počet obyvatelstva bez výrazného posunu. Až v době nynějšího velikého
hospodářského rozmachu jsou všechny
předpoklady pro přímo bouřlivý růst počtu
městského obyvatelstva. Sedlčany jsou dnes
střediskovou obcí v okrese Příbram se zajištěnou perspektivou svého všestranného
rozvoje. V současné době převládající složkou obyvatelstva jsou zaměstnanci zdejších
průmyslových závodů, distribuce, dopravy,
zdravotnických zařízení, škol a zemědělství.
Skladba věkové hranice se znatelně posunula směrem k mladší generaci. Město má
v současné době 4 300 obyvatel a lze předpokládat, že do konce roku 1970 bude míti
víc než 5 000 obyvatel.
Politický a veřejný život
Za kapitalistické éry bylo město vedeno
s rozhodujícím vlivem místní maloburžoa-

sie a obchodně silných jedinců. Málo početné skupiny průmyslového proletariátu
(kameníci, dělníci) těžce obhajovali holou
existenci a značná část chudších vrstev byla
až lhostejná k otázce třídního boje. Přesto
v Sedlčanech byla řada aktivních komunistů,
kteří už tehdy kladli základy naší dnešní socialistické společnosti.
Dnešní socialistický, veřejný a politický život města je řízen Městským výborem KSČ
a Městským národním výborem tak, aby
nebyl brzděn všeobecný rozvoj ekonomický
a kulturní. Právě nemalou zásluhou MěNV
a MěO KSČ ve městě pracuje řada organizací
NF, tělovýchova, zájmové kroužky při Domu
kultury, jejichž činnost sledují jednotlivé komise MěNV. Ve městě probíhají důstojné
oslavy všech státních svátků a památných
dní. Závěrem je možno říci, že nynější město
Sedlčany svým novým životem se řadí mezi
přední města okresu a středočeského kraje.

Hospodářské poměry
Hospodářské poměry odpovídají našemu
současnému celostátnímu stavu v zemědělství a průmyslu. Město se úspěšně vypořádává se všemi problémy současného života
v našem okresu. Další konsolidaci hospodářských poměrů v našem městě pomohlo
by vstřícnější pochopení ostatních vyšších
orgánů.

Sedlčany, 1. máj, 50. – 60. léta

POKLADY Z DEPOZITÁŘE: PSACÍ STROJE
V tomto čísle měsíčníku Radnice se seznámíme s některými psacími stroji, které
muzeum uchovává. Pokud jste navštívili stálou expozici, asi už znáte exemplář
značky Orga z oddělení novověku ve druhém patře, jehož detailní snímek zdobí
chodbu téhož poschodí. Jemu se však
dnes věnovat nebudeme. Místo toho nahlédneme mezi psací stroje uložené mimo
výstavní prostory…
Smith Premier Junior – Přenosný psací
stroj s kufříkem, upevněný ke spodní desce. Zkonstruován byl jako cestovní psací
stoj malých rozměrů a nízké hmotnosti.

Původní koncepce těchto spolehlivých a oblíbených psacích strojů vznikla ve 20. letech
20. století a vycházela z původního cestovního psacího stroje z dílny H. Barra v USA.
Tento exemplář pochází z 1. poloviny 30. let
a je plně uzpůsoben tuzemskému uživateli,
nejen kompletní středoevropskou diakritikou (včetně tehdy běžných přehlásek),
ale také popisem modifikačních kláves (přepínač a přeřaďovač).

L C Smith & Corona Typewriters Inc
– Značka druhého vybraného stroje rovněž nezapře svůj americký původ. Pochází
z období před rokem 1939, byl využíván při

výuce. Kromě trojice přeřaďovačů disponuje klávesami nazvanými Páska, Zpět a Vypínač uzávěrky a nabízí bohatší možnosti také
v oblasti číselných kláves. Štítek vpředu
nese označení pražské provozovny Družstva
mechaniků.

Halda-Norden – První psací stroj značky Halda spatřil světlo světa v 90. letech
19. století ve švédské továrně Henninga
Hammarlunda (1857–1922), která původně vyráběla jen kapesní hodinky. Po bankrotu v roce 1930 vznikla ve spolupráci
s dánským výrobcem tiskařských strojů
Norden a anglickým výrobcem psacích strojů Oliver nová značka Halda-Norden. Tento
název se udržel do roku 1941. Psací stroj
na obrázku byl majetkem německé armády.
Po druhé světové válce byl zakoupen z rozprodávané válečné kořisti, uzpůsobil se pro
češtinu a sloužil ve firmě Josef Havránek,
Žleby u Čáslavě.
-pž-
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bora Novotného; Mgr. Pavla Pínu; Bc. Milenu
Říčařovou; Mgr. Vladimíru Křenkovou; Bc. Ondřeje Vodňanského a paní Lenku Jiráčkovou
(v souboru výroků usnesení RM 4-77/2018-2022);
▪ předsedou Komise stavební a životního prostředí Ing. Martina Havla a za členy Ing. Jiřího
Bartáka; Ing. Antonína Sirotka; Mgr. Tomáše
Hellera; MUDr. Andreu Chromcovou; Ing. Tomáše Langera; pana Petra Vondráčka, DiS.
a Ing. Jiřího Buriana (v souboru výroků usnesení
RM 4-78/2018-2022);
▪ předsedou Komise dopravní Ing. Miroslava Hölzela a za členy pana Petra Kuthana;
Bc. Jana Krutinu; pana Jiřího Daňka; pana Petra
Nosiana; pana Břetislava Šauera; Ing. Ivana Janečka a pana Karla Hončíka ml. (v souboru výroků usnesení RM 4-79/2018-2022);
▪ předsedou Komise sociální a zdravotní
MUDr. Karla Marka a za členy MUDr. Zdeňka Špaleho; MUDr. Vladimíra Zámostného;
Bc. Janu Větrovcovou, DiS.; Ing. Josefa Soukupa
a Bc. Simonu Sůsovou (v souboru výroků usnesení RM 4-80/2018-2022);
▪ předsedou Komise sportu a tělovýchovy Mgr.
Zdeňka Šimečka a za členy Ing. Martina Havla;
pana Pavla Bednáře; Mgr. Alenu Novotnou;
Ing. Jiřího Práška; Ing. Tomáše Langera; Mgr.
Radovana Faktora; Ing. Jiřího Bartáka; pana Ji-

řího Doubravu a MUDr. Vladimíra Zámostného
(v souboru výroků usnesení RM 4-81/20182022);
▪ předsedou Komise pro občanské obřady Ing.
Martina Severu a za členy Bc. Milenu Barešovou;
paní Barboru Kelichovou; paní Irenu Čedíkovou;
Mgr. Jitku Mošničkovou; Mgr. Gabrielu Gyömberovou; Mgr. Anetu Mrázkovou; paní Bohumilu
Doubravovou a paní Evu Novákovou (v souboru
výroků usnesení RM 4-82/2018-2022);
▪ předsedou Komise kulturní Ing. Martina
Severu a za členy Mgr. Davida Hrocha; paní
Blanku Tauberovou; Bc. Markétu Křivskou;
Mgr. Vladimíru Křenkovou; Ing. Františka Housku; pana Jaroslava Repetného; Mgr. Davida
Bareše; Ing. Blanku Vilasovou; pana Daniela
Hambergera a Mgr. Zdeňka Šimečka (v souboru
výroků usnesení RM 4-83/2018-2022);
▪ předsedou Komise redakční rada Ing. Miroslava Hölzela a za členy Mgr. Zdeňka Šimečka;
Ing. Vojtěcha Hlaváčka; paní Lenku Bučinskou;
Ing. Martina Severu; Mgr. Davida Hrocha;
paní Blanku Tauberovou; pana Pavla Bednáře
a paní Janu Špalovou (v souboru výroků usnesení RM 4-84/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila:
▪ a to ve prospěch dobrého výkonu státní
správy, pro volební období 2018 – 2022 za-

chovat kontinuitu zvláštních orgánů města
Sedlčany, které byly zřízeny podle ustanovení
§ 106 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zvláštními zákony, kterými je na obec
s rozšířenou působností přenesen výkon státní správy, a to Komisi státní památkové péče,
Komisi pro projednávání přestupků, Komisi
sociálně-právní, Povodňovou komisi města Sedlčany, Povodňovou komisi ORP Sedlčany a Bezpečnostní radu města Sedlčany
(RM 4-85/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru výstavby a územního plánování, jako úřadu územního plánování, oslovit výzvou vybrané firmy,
a to za účelem podání cenové nabídky na zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu města
Sedlčany, včetně všech souvisejících dokumentací. K podání cenové nabídky budou osloveni
vybraní specialisté s pozitivními referencemi:
▪ Atelier T-Plan, s. r. o., se sídlem Praha,
Sezimova č. p. 380/13, 140 00 Praha 4;
▪ IVAN PLICKA STUDIO, s. r. o., Praha, Thákurova
676/3, 166 33 Praha 6;
▪ HaskoningDHV Czech Republic, s. r. o.,
Praha, Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 (RM
4-87/2018-2022).
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Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 21 specifických usnesení, a to
v následném členění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
▪ Zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jednání
Rady města Sedlčany ze dne 2. ledna 2019 (RM
č. 4/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů
průběžných (RM 5-90/2018-2022);
▪ přednesenou zprávu ve věci výkonu státní správy za rok 2018 na Městském úřadu Sedlčany, včetně evidenčně a statisticky zjistitelných údajů ve
vztahu k definovaným výkonům a porovnání jejich
vývoje a obsahu, zejména s obdobím roku 2017
(RM 5-91/2018-2022);
▪ předloženou vizi záměru úprav s názvem „Sportovně rekreační zóna Luční ulice, Sedlčany“ (v souboru výroků usnesení RM 5-107/2018-2022).
Rada města Sedlčany stanovila:
▪ v rámci organizace činnosti a uspořádání pracovníků do pracovních pozic, zařazených do
struktury Městského úřadu Sedlčany, uvolněných
zastupitelů a zaměstnanců organizačních složek
města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením
§ 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců města Sedlčany

zařazených do Městského úřadu Sedlčany, včetně
zaměstnanců Turistického informačního centra
Sedlčany a technické podpory (systemizovaných
míst), na 77 zaměstnanců, při naplnění 76,3000
pracovního úvazku. Konkretizace členění pracovních míst je obsahem Systemizace pracovních
míst zaměstnanců města Sedlčany zařazených do
Městského úřadu Sedlčany a organizační struktury města Sedlčany. Systemizace počtu pracovních
míst je shodná s rokem 2018. Systemizovaný celkový počet zaměstnanců zařazených do organizačních složek města Sedlčany je 21 zaměstnanců při naplnění 19,8750 pracovních úvazků (RM
5-92/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ jmenovat paní Bc. Markétu Křivskou, dosavadní
pracovnici Turistického informačního centra Sedlčany na uvolněnou pozici vedoucí Turistického informačního centra Sedlčany, a to s účinností dne
10. ledna 2019 (v souboru výroků usnesení RM
5-93/2018-2022);
▪ uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, mezi městem Sedlčany a FO, trvale
bytem Sedlčany, s tím, že město Sedlčany zřizuje
ve prospěch FO služebnost spočívající v právu uložení vodovodního potrubí po části pozemku parc.

č. 3030, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 2819
m2 v k. ú. a obci Sedlčany, viz. geometrický plán
č. 2233-37/2012. Citovaná Smlouva se uzavírá
v souladu s uzavřenou Smlouvou o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 16.
března 2012, a to za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,00 Kč (včetně DPH); (v souboru
výroků usnesení RM 5-95/2018-2022);
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti“, mezi
městem Sedlčany, jako vlastníkem (povinným)
a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00
Praha 3, jako oprávněným, jejímž předmětem je
právo zřídit služebnost na pozemcích ve vlastnictví
města Sedlčany, a to na parc. č. 2482/1, parc. č.
2483/7, parc. č. 2487/14, parc. č. 2488/1 a parc.
č. 2492/9, vše v k. ú. a obci Sedlčany, za účelem
umístění a provozování komunikačního vedení
a zařízení v rozsahu stanoveném geometrickým
plánem č. 2619-68/2018 ze dne 3. prosince 2018
(v souboru výroků usnesení RM 5-96/2018-2022);
▪ uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o komplexním
provozování Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany, který mezi sebou uzavřeli město Sedlčany,
jako vlastník a Městská teplárenská Sedlčany,
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s. r. o., v postavení provozovatele. Předmětem Dodatku č. 3 je výše nájemného pro rok 2019, která
byla dohodnuta ve výši 100.000,00 Kč ročně s tím,
že k nájemnému bude připočtena sazba DPH ve
výši dle platných právních předpisů, což činí 21 %
(RM 5-97/2018-2022);
▪ prodloužení Smlouvy o poskytnutí přístřeší v bytovém domě na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p.
791, 264 01 Sedlčany, a to se stávajícími uživateli,
na dobu určitou, tj. do dne 31. prosince 2019 (RM
5-98/2018-2022);
▪ spoluúčast města Sedlčany z rozpočtu na rok
2019 na realizaci Projektu „Hudební festival SUKOVY SEDLČANY – 55. ročník“ v potřebné procentuální výši z celkových nákladů předpokládaného
rozpočtu podle podávané Žádosti (v souboru výroků usnesení RM 5-100/2018-2022);
▪ uzavřít Dodatek č. 1 k dřívější Smlouvě o nájmu vyspecifikovaných prostor GZT 1 Sedlčany,
kterým se mění odstavec označený „4.“ článku V.
s názvem „Platby“, tj. nahrazuje se aktualizovaným
zněním a dále doplňuje původní Smlouvu o nájmu
o náležitosti vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
Smlouvou je zajištěno užívání prostor pro osazení
a provozování kogenerační jednotky (v souboru
výroků usnesení RM 5-101/2018-2022);
▪ uzavřít Dohodu vlastníků provozně souvisejících
vodovodů, uzavíranou mezi městem Sedlčany,
se sídlem Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. p. 32,
264 01 Sedlčany; IČO 00243272 a obcí Vojkov,
se sídlem Vojkov č. p. 16, 257 53 Vojkov; IČO
00232955, o zajištění dodávek pitné vody pro
vodárenskou infrastrukturu obce Vojkov, a to za
podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a touto Dohodou definovaných
(v souboru výroků usnesení RM 5-102/2018-2022);
▪ pro výpočet povodňové vlny pro povodeň
o N-letosti Q1000, který pro město Sedlčany provádí Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Nábřežní č. p. 4, 150 56 Praha 5, zajistit objednání
hydrologické studie od Českého hydrometeorologického ústavu, Praha, Na Šabatce č. p. 17, Praha
4, Komořany, a to za nabídnutou cenu 40.000,00
Kč; (RM 5-103/2018-2022);
▪ na základě uplatněných Žádostí fyzických osob
v počtu 17 případů (podrobně uvedeno v příslušném spisu vedeném na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí; č. j.: SOC/45/2019;
SOC/62/2019; SOC/190/2019; SOC/191/2019;
SOC/325/2019; SOC/327/2019; SOC/333/2019;
SOC/355/2019; SOC/366/2019; SOC/408/2019;
SOC/491/2019; SOC/492/2019; SOC/493/2019;
SOC/593/2019; SOC/594/2019; SOC/595/2019;
SOC/613/2019) poskytnutí finančního daru
v max. výši 800,00 Kč/rok 2019/nemovitost, kde
příjemci jsou osoby splňující kritéria potřebnosti,
definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální odpad. Dar bude

vyplacen na základě uzavřené Darovací smlouvy,
a to pro každý schválený případ samostatně (celkem pro 17 případů činí jejich výše 13.600,00 Kč);
(RM 5-104/2018-2022);
▪ v návaznosti na své usnesení zn. RM 3-74/20182022 ze dne 12. prosince 2018 Smlouvu o dílo
uzavíranou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to se společností as4u.cz, s. r. o., se sídlem
Praha, Jana Masaryka 195/24, 120 00 Praha 2;
IČO 28884035, jejímž předmětem je poskytnutí redakčního a publikačního systému, vytvoření
grafického vzhledu a poskytování technické podpory a webhostingu pro doménu města Sedlčany
v rámci zajištění realizace projektu „Nové webové stránky města Sedlčany“, a to za podmínek
ve Smlouvě uvedených (RM 5-105/2018-2022);
▪ objednat práce spojené s dotačním poradenstvím v rámci zajištění financování akce pod
pracovním názvem „Sportovně rekreační zóna
Luční ulice, Sedlčany“, jejímž předmětem bude
kompletace a podání Žádosti o dotaci na MMR
ČR – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu v souladu s požadavky zveřejněné výzvy za cenu ve výši 39.000,00 Kč bez DPH,
a to dle nabídky společnosti B&P Research
s. r. o.; IČO 60724269 (v souboru výroků usnesení
RM 5-107/2018-2022);
▪ objednat práce spojené s dotačním poradenstvím v rámci zajištění financování akce pod
pracovním názvem „Oprava komunikací ul. Víta
Nejedlého, ul. Petra Bezruče, Sedlčany“, jejímž
předmětem bude kompletace a podání Žádosti
o dotaci na MMR ČR - PODPORA OBCÍ S 3001
- 10000 OBYVATELI DT 117D8220A v souladu
s požadavky zveřejněné výzvy za cenu ve výši
49.000,00 Kč bez DPH, a to dle nabídky společnosti B&P Research, s. r. o.; IČO 60724269, ze dne
8. ledna 2019 (RM 5-108/2018-2022);
▪ a to v rámci zajištění kontinuální péče a aktualizace užívaných služeb v oblasti pojišťovnictví,
převod práv a výkonu služby makléře pro město Sedlčany ze společnosti Příbramská úvěrová
a pojišťovací, s. r. o., se sídlem Příbram VII, Bratří
Čapků č. p. 266, 261 01 Příbram; IČO 27134300,
na společnost CAPTUS, s. r. o., se sídlem Praha,
Veverkova 721/28, 170 00 Praha, Holešovice;
IČO 27651142 (v souboru výroků usnesení RM
5-109/2018-2022);
▪ v souladu s novelizovaným nařízením vlády
č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních
zaměstnanců, vydat všem ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany
upravené platové výměry pro rok 2019 a v návaznosti na změnu mzdových tarifů zaměstnanců veřejné sféry a pracovníků škol a školských
zařízení zároveň úpravu odměny jednatelům
obchodních společností založených městem
Sedlčany tj. jednateli Sedlčanských technických
služeb, s. r. o. a jednateli společnosti Městská
teplárenská Sedlčany, s. r. o. (v souboru výroků
usnesení RM 5-110/2018-2022).

Rada města Sedlčany uložila:
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku,
aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, opakovaně zveřejnil záměr
města pronajmout nebytové prostory (sloužící
k podnikání), které se nacházejí v budově s adresou Sedlčany, ulice Tyršova č. p. 159, 264 01 Sedlčany, o výměře 12,4 m2 (bývalá zubní ordinace),
a to za účelem poskytování zubní hygieny za podmínek soutěže blíže definovaných textem Oznámení (původně zjednodušený záměr zveřejněn na
základě usnesení zn. RM 3-52/2018-2022 ze dne
12. prosince 2018); (RM 5-94/2018-2022);
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku,
zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, záměr zřídit na pozemku parc. č. 3030 v k. ú.
a obci Sedlčany, který je ve vlastnictví města Sedlčany, služebnost inženýrské sítě vodovodního potrubí (v souboru výroků usnesení RM 5-95/20182022);
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit na úřední desce Městského úřadu
Sedlčany, záměr zřídit na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, a to parc. č. 2482/1, parc. č.
2483/7, parc. č. 2487/14, parc. č. 2488/1 a parc. č.
2492/9, vše v k. ú. a obci Sedlčany, služebnost telekomunikačního vedení (v souboru výroků usnesení RM 5-96/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
▪ s přijetím množiny účelových darů na činnost
hudebního souboru BLUE ORCHESTRA, které jsou
přijímány na základě Smluv darovacích, uzavřených mezi Kulturním domem Josefa Suka Sedlčany, příspěvkovou organizací a dárci, a to v celkové
hodnotě 38.000,00 Kč (RM 5-99/2018-2022);
▪ s realizací projektu „Hudební festival SUKOVY SEDLČANY – 55. ročník“ a podáním Žádosti
o finanční pomoc na podporu tohoto projektu ze
zdrojů Fondu kultury a obnovy památek v rámci
Tematického zadání Podpora kultury Středočeského kraje v požadované výši dotace 100.000,00
Kč (v souboru výroků usnesení RM 5-100/20182022);
▪ s výší odměny za opakované vyřizování námitek
a opakované řízení před Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže, vč. rozkladu u předsedy
tohoto Úřadu ve výši 600,00 Kč/hod. s časovou
dotací výkonů ve výši 34,00 hodin, tj. celkem
s částkou 20.400,00 Kč bez DPH; 24.684,00 Kč vč.
DPH, ve prospěch společnosti S.I.K., spol. s r. o.,
se sídlem Praha, Paříkova 354/5, 190 00 Praha 9;
IČO 25108433 (RM 5-106/2018-2022);
▪ se zařazením dílčích předmětů potenciálně
možné finanční podpory projektového záměru
s názvem „Sportovně rekreační zóna Luční ulice,
Sedlčany“ do Žádosti o dotaci v programu MMR
ČR – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu (v souboru výroků usnesení RM
5-107/2018-2022).

HVĚZDÁRNA / ŠKOLSTVÍ

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH
Na únorové noční obloze nás budou doprovázet zimní souhvězdí, z nichž nejznámější Orion bude vévodit jihovýchodnímu
obzoru. V něm zaujme jasný červený veleobr
Betelgeuze spolu s bílým Riglem. Trochu
výše a přímo nad jižním obzorem spatříme
Aldebaran, načervenalou jasnou hvězdu ze
souhvězdí Býka. Z jasných hvězd neopomeneme navštívit Siria ve Velkém psu a podobně jasného Procyona v Malém psu. Obě
souhvězdí leží východněji od Oriona. Do této
skupiny zimních souhvězdí patří také Vozka
s jasnou Capellou. Nad obzorem západního směru nesmíme zapomenout na Pegasa
s Andromedou, ve které upoutá pozornost

nejznámější galaxie M31 známá jako Velká
mlhovina v Andromedě. Je to na severní
obloze jediná galaxie rozeznatelná jako malý
mlhavý obláček prostým okem.
Samotná naše galaxie zvaná Mléčná dráha
se na únorové večerní obloze klene od jihovýchodního obzoru k obzoru severozápadnímu přes zenit, kde se v tuto dobu nalézá Perseus. Od něho k severovýchodu nalezneme
Kasiopeju v podobě W. Přímo nad severozápadním obzorem pak spatříme zapadající
Labuť a při trošce štěstí zastihneme v jejím
sousedství zapadající Vegu z Lyry.
Zůstaneme-li při dobrých pozorovacích
podmínkách u galaxií, tak k M31 přidáme často dalekohledem pozorovanou dvojici M81 a M82
z Velké medvědice nad severovýchodním obzorem
nebo M33 v Trojúhelníku.
K zajímavým objektům
vhodných k pozorování
při méně dobrých podmínkách patří nejznámější otevřená hvězdokupa
Plejády ze souhvězdí Býka.
Toto seskupení hvězd za-

ujímá na obloze několikrát větší plochu než
je plocha měsíčního kotouče. Okem napočítáme 7 jasnějších hvězd a v dalekohledu se
k nim přidá dalších asi 150 hvězd.
Pozornost si zasluhuje rovněž dvojice
otevřených hvězdokup v Perseu, kde v sousedství Kasiopeji spatříme v dalekohledu
stovky přibližně stejně jasných hvězd tvořící dvě rodiny hvězdokup označených „chí“
a „h“.

POZOROVACÍ PROGRAM
PRO VEŘEJNOST NA ÚNOR:
Hvězdárna otevřena každý pátek od
18 hod. do 21 hod.
Měsíc – Na páteční večerní obloze
8., 15. a 22. února. První čtvrť 12. února,
úplněk 18. února.
Planety – Na večerní obloze Mars
dá Merkur. Ostatní planety na ranní obloze.
Ostatní objekty – Otevřené hvězdokupy
a galaxie podle úvodního textu.
Úkazy – 2. 2. v 7 hod. nízko nad východním obzorem zákryt Saturna Měsícem.
10. 2. ve 23 hod. seskupení Měsíce s Marsem
a Uranem nad západním obzorem.

CHEMII I CHEMIKŮM SE NA GYMNÁZIU DAŘÍ
Už v loňském školním roce se GaSOŠE
Sedlčany podařilo získat grant od Nadace
Unipetrol, díky kterému se realizoval nákup nevšedních chemikálií a moderního
vybavení chemické laboratoře, jako jsou

např. fluorescein či elektromagnetická míchačka.
V letošním roce spolupráce úspěšně
pokračuje. Dva zapálení chemici se pod
vedením prof. D. Grinové zúčastnili Stu-

dentské vědecké konference pro středoškolské studenty v Litvínově, kterou
letos již podruhé pořádá Vysoká škola
chemicko-technologická v Praze a Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum pod
záštitou Nadace Unipetrol. Ondřej Rataj
z oktávy představil svoji odbornou práci na
téma ,, Falšování potravin“ a Aneta Hrubá
ze sexty soutěžila s prací ,, Luminiscence
kolem nás“. Obě práce byly v silné konkurenci dalších 24 studentů hodnoceny
velmi kladně. Nejmladší soutěžící Aneta
Hrubá zaujala porotu svou snahou zapálit
pro chemii i žáky základních škol a získala
Zvláštní cenu Nadace Unipetrol spojenou
s finanční odměnou. Podpořila tím tak
i budoucí spolupráci nadace s naší školou.
V nejbližší době se tedy můžeme těšit i na další projekt s hravým názvem
Vodíkové autíčko. Tým studentů sestaví autíčko na vodíkový pohon a zúčastní
se s ním závodů pořádaných Českým vysokým učením technickým v Praze. Držme jim a chemii palce!
GOA Sedlčany

ZIMNÍ STADION SEDLČANY

V sobotu 9. 2. od 17 hodin hraje družstvo „A“ OLH TJ Tatran
proti Slavoj Velké Popovice B mistrovské utkání, přijďte sedlčanské hokejisty divácky podpořit.
Sedlčanský oddíl ledního hokeje se ale stará i o nejmenší děti,
které ještě hokej nehrají. Celostátní akce ,, POJĎ HRÁT HOKEJ“,
která se konala na sedlčanském zimním stadionu v úterý 22.1.
byla úspěšná. Akce byla určená dětem ve věku od 4 do 8 let,
bez rozdílu dovednosti bruslení, a jejich rodiče. Dále oddíl pořádá každou sobotu ráno školičku bruslení pro nejmenší, také
bez rozdílu, jak kdo umí bruslit.
Sportovní areály Sedlčany, příspěvková organizace města
provozující městská sportoviště, pořádají na zimním stadionu
již 14. ročník amatérské hokejové soutěže „O Pohár starosty
města“, která je v plném proudu. Účastní se jí 25 týmů z okolí
i z daleka a celkem 603 hráčů. Mezi hráči můžete najít některé velice úspěšné české hokejisty, olympijské vítěze, vítěze
NHL, mistry světa, ale také naše „rybníkáře“. Vstupné je 20 Kč,
důchodci 15 Kč, ženy a děti zdarma.
Zimní stadion pořádá již tradiční nedělní veřejné bruslení.
O vánočních prázdninách bylo každý den a pro velký zájem
bude přidáváno v pátek nebo v sobotu. K tomu je potřeba
sledovat informační kanály, kterými o termínech ZS informuje. Hlavní je web www.stadionsedlcany.eu, kde jsou aktuální
informace hned na první straně nebo je možné se podívat do
aktuálního přehledu „obsazenosti“. Dále jsou tyto informace
na www.arealysedlcany.cz, www.mesto-sedlcany.cz, https://
www.facebook.com/mestoSedlcany/ , v turistickém informačním centru, na „A“ na náměstí T.G.M., na vývěsce ZS, případně
na telefonních kontaktech 602 144 155, 734 232 782. Vstupné
je 40 Kč, rodinné 80 Kč, bez časového rozlišení.

1. ZŠ SEDLČANY
BUDUJE PŘÍRODNÍ ZAHRADU
1. ZŠ Sedlčany se podařilo získat grant Státního fondu životního prostředí ČR k realizaci přírodní zahrady. Na stávajícím,
dosud málo využívaném pozemku za budovou školy bude vytvořen prostor za účelem výuky ve venkovním prostředí.
Členitý terén rozděluje pozemek na dvě části. Na rovinaté
části bude umístěno ohniště s dřevěnými špalky, které budou
sloužit k sezení žáků. Svažitou částí pozemku povede naučná
stezka, s okolím odpovídajícím přírodnímu prostředí typickému
pro místní region. Budou zde umístěny ukázky místních hornin,
vysázeny druhy dřevin, léčivých bylin, rostlin, ale vznikne zde
také prostor pro volně žijící živočichy. Na zahradě vznikne několik druhů biotopů – mokřad s jezírkem, hmyzí domky i důležitý
kompost. Osluněné části bude dominovat skalka se suťovištěm
a květná loučka.
Za budovou školy tak vznikne příjemný, přírodě blízký prostor, který bude mít široké využití při výuce mnoha předmětů.
Nenásilnou formou budou děti poznávat organismy typické pro
biotopy našeho kraje. Žáci budou moci pozorovat jemné vazby
panující mezi jednotlivými organismy a prostředím, což je povede k jejich větší sounáležitosti s přírodou.
Tento projekt přírodní zahrady je financován Státním
fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí
ministra životního prostředí. Více informací na www.sfzp.cz
a www.mzp.cz.
Libor Novotný
ředitel 1. ZŠ Sedlčany

REGIONTOUR 2019 - VELETRHY BRNO
O stánek sedlčanského infocentra byl na veletrhu velký zájem
Od čtvrtka 17. do neděle 20. ledna se na brněnském výstavišti
uskutečnil již 28. ročník veletrhu Regiontour, který je zaměřený na
příjezdový cestovní ruch v České republice.
V letošním roce sedlčanské infocentrum využilo nabídky Asociace turistických informačních center ČR prezentovat svůj region spolu s několika dalšími infocentry z různých koutů republiky
v rámci jedné společné výstavní plochy. Podmínkou účasti byla
prezentace regionálních produktů. Pro propagaci Sedlčanska nám
poskytla své výrobky Biopekárna Zemanka, manželé Hejhalovi

a Pivovar Lobkowicz, za což jim velice děkujeme. Součástí našeho
výstavního stánku byla i expozice věnována maršálu Radeckému,
jež nám zapůjčilo Městské muzeum Sedlčany.
U našeho stánku se v průběhu veletrhu zastavilo mnoho návštěvníků. Ať už ti, kteří Sedlčany již navštívili, tak i ti, kteří se
do našeho regionu teprve chystají. Tento zájem nás velice těšil
a z veletrhu jsme se tak vraceli s dobrým pocitem, že Sedlčany
jsou v povědomí turistů z nejrůznějších částí naší republiky a naše
práce tak přináší své ovoce.
Markéta Křivská - vedoucí TIC a Petra Hochová - brigádnice TIC

