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Na sedlčanské náměstí přišlo během zahájení adventu 412 lidí
s ručně psaným vánočním receptem.
Sedlčany jsou opět zapsány do České knihy rekordů.
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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 zpravidla začátkem 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).

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

SLOVO
PANA STAROSTY
Vážení spoluobčané,
přichází nový rok, rok 2019. Do nového roku většina
z nás vstupuje s různými předsevzetími a s očekáváním co
nového přinese, jaké změny nás čekají.
Po komunálních volbách, které proběhly v posledním
čtvrtletí roku 2018 vstupuje město do nového volebního období s nově složeným zastupitelstvem, novou
radou, ale i s novým vedením města v podobě starosty a místostarosty. Pevně věřím,
že přes veškeré problémy a složitosti při vyjednávání o sestavení rady města a obsazení
postu starosty a místostarosty, přinese nový rok uklidnění neobvykle bouřlivé předvolební
a povolební situace. Přeji si, aby nové orgány města pracovaly konstruktivně a především
ve prospěch občanů našeho města. Nemusíme se vždy a ve všem shodnout, ale musíme
vždy nalézt to nejvhodnější řešení problémů, které život městu do cesty přinese.
Važme si toho, že v roce 2019 oslavíme 30 let svobody, kterou přinesla sametová revoluce. Přistupujme k možnosti žít ve svobodné demokratické společnosti se vší úctou,
pokorou a odpovědností.
Sedlčany čekají v novém roce další významná výročí. Namátkou 725 let první písemné
zmínky o Sedlčanech, 150 let založení Sboru dobrovolných hasičů nebo 125 let zahájení
provozu železniční trati Sedlčany – Olbramovice tzv. „Selčanky“ , ale i řada dalších. Připomeňme si důstojně tato jubilea a važme si píle a schopnosti našich předků, kteří se o tyto
významné mezníky naší sedlčanské historie zasloužili.
Přeji si, aby všechny změny, které rok 2019 přinese, byly veskrze pozitivní a přinášely
všem občanům příjemnější život v novém městě.
Vážení spoluobčané, přeji vám všem do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí a osobních úspěchů.
Ing. Miroslav Hölzel
starosta

NOVÁ PODOBA ZPRAVODAJE RADNICE
Začátek nového roku a nového volebního období je podle redakční rady ideální čas
na změnu designu městského zpravodaje, který řadu let vychází ve stejném a přiznejme si, dnes už trochu zastaralém provedení. Oslovili jsme paní Zorku Sokolovou,
která pro MěÚ Sedlčany navrhla nový grafický styl, který sjednocuje jak komunikaci
uvnitř úřadu, tak úřadu směrem k veřejnosti. Tomuto novému grafickému stylu přizpůsobujeme i design „nové“ Radnice. Chceme, aby nový vzhled působil jednoduše,
vzdušně, byl přehlednější a jasnější. Nový styl zavádí upravené členění článků a kapitol, mění barevnost jednotlivých čísel, působí moderněji a měl by umožnit bezproblémové stahování vybraných textů z e-verze.
Redakční rada zpravodaje Radnice děkuje paní Zorce Sokolové za výborně odvedenou práci a věříme, že nový vizuální styl osloví i Vás, čtenáře.
Jménem redakční rady
Ing. Miroslav Hölzel
starosta

OCENĚNÍ REPREZENTANTŮ

OCENĚNÍ REPREZENTANTŮ MĚSTA ZA ROK 2018
Luboš HANUS, Aerobik studio Dvojka Sedlčany, sportovní aerobik, mistr světa, Evropy a České republiky v kategorii juniorů
Michaela ZELENKOVÁ, Aerobik studio Dvojka Sedlčany, sportovní aerobik, 16 medailí v soutěžích organizace Mistry s mistry
Veronika PAPEŽOVÁ, Aerobik studio Dvojka Sedlčany, sportovní aerobik, 3. místo na mistrovství světa v kategorii fitness aerobik, 2. místo
na mistrovství ČR
Marie BEZKOČKOVÁ, Aerobik studio Dvojka Sedlčany, sportovní aerobik, 1. místo na mistrovství ČR a mistrovství Evropy a 3. místo na mistrovství světa v kategorii junior
Kateřina KADLECOVÁ, Aerobic studio Dvojka Sedlčany, sportovní aerobik, 16 medailí v soutěžích organizace Mistry s mistry
Tereza MILETIČOVÁ, Aerobic studio Dvojka Sedlčany, sportovní aerobik, 2x 1. místo na mistrovství ČR organizace Mistry s mistry
Veronika ŠERÁKOVÁ, Aerobic studio Dvojka Sedlčany, sportovní aerobik, 5. místo na mistrovství Evropy v kategorii žen, 3. místo na mistrovství ČR
Tereza VLKOVÁ, Aerobic studio Dvojka Sedlčany, sportovní aerobik,
1. místo na mistrovství ČR organizace Mistry s mistry
Tomáš KRÁL, Sportovní klub Zlobr Sedlčany, silový trojboj, 2. místo
na mistrovství Evropy juniorů v benčpresu, 4. místo na mistrovství světa juniorů v benčpresu
Josef KLÍMA, Sportovní klub Zlobr Sedlčany, silový trojboj, 9. místo
na mistrovství Evropy juniorů v silovém trojboji
Jaroslav NĚMEC, Sportovní klub Zlobr Sedlčany, silový trojboj, 2. místo
na mistrovství světa juniorů v disciplíně benčpres, 3. místo na mistrovství Evropy juniorů v disciplíně dřep a mrtvý tah
Josef KRUBNER, Sportovní klub Zlobr Sedlčany, silový trojboj, 25. místo na Světové univerziádě v silovém trojboji
Martin HAIT, Sportovní klub Zlobr Sedlčany, silový trojboj, 11.místo
na Světové univerziádě v silovém trojboji
Veronika OPOČENSKÁ, Sportovní klub Zlobr Sedlčany, silový trojboj,
11. místo na mistrovství světa juniorů v klasickém silovém trojboji
Kateřina ŠUPÍKOVÁ, Sportovní klub Zlobr Sedlčany, silový trojboj,
7. místo na mistrovství Evropy juniorů v silovém trojboji
Lukáš NOVOTNÝ, TJ TATRAN Sedlčany, kanoistika, 4. místo na K1,
2. místo na K2 v Českém poháru a člen Sportovního centra mládeže
SVAZ DRAČÍCH LODÍ, závody dračích lodí, 1. místo na mistrovství světa v závodech dračích lodí v Atlantě v USA – juniorská reprezentace
Veronika VALSOVÁ, TJ TATRAN Sedlčany, kanoistika, 3x 2. místo na Mistrovství ČR, 3x 3. místo na Mistrovství ČR, 3. místo v Českém poháru
Jan PUDIL, TJ TATRAN Sedlčany, kanoistika, K1 3. místo v Českém poháru 200 m
Barbora KADLEČKOVÁ, TJ TATRAN Sedlčany, kanoistika, 2x 2. místo
na mistrovství ČR, 3. místo na mistrovství ČR, 2. a 3. místo v Českém
poháru
Adam ŘEZÁČ, TJ TATRAN Sedlčany, kanoistika, 1. místo v Českém poháru 200 m, 2. místo Mistrovství ČR 200 m
Vítek HOUDA, TJ TATRAN Sedlčany, kanoistika, 3. místo v Českém
poháru 200 m, 3. místo Mistrovství ČR 200 m
Vlaďka PUDILOVÁ, TJ TATRAN Sedlčany, kanoistika, 3x 3. místo
na Mistrovství ČR, 2. místo v Českém poháru, účast na mezinárodních
soutěžích
Radek VALSA, TJ TATRAN Sedlčany, kanoistika, K2 - 2. místo v Českém
poháru, člen Sportovního centra mládeže
Veronika SAMCOVÁ, TJ TATRAN Sedlčany, kanoistika, 2. a 3. místo
na Mistrovství ČR dlouhé tratě, 2. místo v Českém poháru 1 000 m

Barbora BARTÁKOVÁ, TJ TATRAN Sedlčany, lední hokej, 2. místo
z mistrovství Evropy žen do 16. let ve Finsku 2018, v sezoně 2017/2018
odehrála 18. mezinárodních zápasů v dresu ČR U16- ženy (4 góly + 4
asistence)
Denisa HABARTOVÁ, TJ TATRAN Sedlčany, lední hokej, 1. místo
na olympiádě dětí a mládeže v rychlobruslení ve štafetě na 16 kol,
2. místo z mistrovství Evropy žen do 16 let ve Finsku 2018. V sezóně
2017/2018 odehrála 19 mezinárodních zápasů v dresu ČR U16 - ženy
(1 gól + 4 asistence)
Daniel PALÁTKA, TJ TATRAN Sedlčany, stolní tenis, 1.místo na mistrovství světa juniorů do 23 let – Irsko, 3. místo na mistrovství ČR handicapovaných – muži, 3. místo na mistrovství ČR handicapovaných – týmy
muži
Alžběta SŮSOVÁ, Rugby Club Sedlčany, ragby, širší výběr reprezentace
ČR, v současné době hraje v Anglii
Aneta JURÁSKOVÁ, Rugby Club Sedlčany, ragby, účast na mezinárodním turnaji v Polsku
Jana NEDVÍDKOVÁ, Rugby Club Sedlčany, ragby, účast na mezinárodním zápase s Německem a Švýcarskem v rámci mistrovství Evropy
Eva ZDEŇKOVÁ , Rugby Club Sedlčany, ragby, účast na mezinárodním
zápase s Německem
Robert TREFNÝ, Rugby Club Sedlčany, ragby, stálý hráč reprezentace
ČR v patnáctkovém ragby, odehrál všechny zápasy
Václav CALTA, Rugby Club Sedlčany, ragby, širší výběr reprezentace ČR
Petr MINDŽAK, SK Pegas Sedlčany, softball, člen realizačního týmu
České softballové asociace, byl jmenován hlavním koučem reprezentace juniorek a na Mistrovství Evropy 2018 v Itálii získal s reprezentací
bronzové medaile
Václav CALTA, MO - Český rybářský svaz Sedlčany, rybolovná technika,
2. místo na juniorském mistrovství ČR mužů a žen v disciplíně zátěž
skish, 2. místo v jarním kole 2. ligy družstev a 3. místo v podzimním
kole
Vojtěch BURDA, MO - Český rybářský svaz Sedlčany, rybolovná technika, 2. místo na juniorském mistrovství ČR v disciplíně muška skish,
2. místo v jarním kole 2. ligy družstev
Ivan ANDRUŠÍK, Sportovně střelecký klub Sedlčany, sportovní střelba, 6. a 11. místo na Mezinárodním mistrovství veteránů ve sportovní
střelbě
Jan MAREK, Sokolská župa Blanická, sokolský sportovec, byl vybrán na
sportovní vystoupení SOKOL-GALA – vystoupení sokolských sportovců
v O2 Aréně v bloku sokolských tenistů. V celostátním žebříčku tenistů
pro rok 2018 skončil na 130. místě (klasifikováno cca 1500 hráčů)
Mladší dorost fotbalového oddílu TJ TATRAN Sedlčany, vítěz divize
mladšího dorostu, mladší dorost v celé úspěšné sezóně vyhrál 25 zápasů, vstřelil 127 branek, obdržel pouze 19 branek

USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 1/2018-2022 DNE 21. LISTOPADU 2018
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 31 specifických
usnesení, a to v následném členění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
Zprávu o plnění úkolů z jednání Rady
města Sedlčany ze dne 24. října 2018 (RM
č. 97/2014-2018); (RM 1-1/2018-2022);
Zprávu o stavu hlavních a rozpracovaných
investičních akcí roku 2018, jejichž poměrné
plnění věcné a rozpočtové bude předmětem návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok
2019 (RM 1-2/2018-2022);
aktualizovanou Přílohu č. 6 schváleného
rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 (RM
1-4/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku
„Posouzení energetické náročnosti budov“
(RM 1-3/2018-2022);
objednat projektovou dokumentaci ve fázi
studie pro stavební akci pod názvem „Bezbariérové přístupy – ulice Obchodní“, a to
s dodavatelem, firmou meeTTime, s. r. o. ;
IČO 05378834 za cenu 96.800,00 Kč včetně
DPH (RM 1-5/2018-2022);
objednat projektovou dokumentaci ve fázi pro provedení stavby komunikace pro stavební akci pod názvem „Inženýrské sítě Na Stínadlech – II. etapa“,
a to s dodavatelem, firmou meeTTime,
s. r. o. ; IČO 05378834, za cenu 43.560,00 Kč
včetně DPH (RM 1-6/2018-2022);
objednat projektovou dokumentaci
ve fázi pro provedení stavby inženýrských
sítí pro stavební akci pod názvem „Inženýrské sítě Na Stínadlech – II. etapa“, a to
s dodavatelem, firmou Bohumil Krejčí - KRB;
IČO 16938402, za cenu 21.780,00 Kč včetně
DPH (RM 1-7/2018-2022);
objednat projektovou dokumentaci zmapování (pasportu) stávajícího stavu ÚT a ZTI
pro stavební akci pod názvem „Rekonstrukce
ÚT a ZTI v 5. MŠ“, a to s dodavatelem, firmou Bohumil Krejčí - KRB; IČO 16938402,
za cenu 60.500,00 Kč včetně DPH (RM
1-8/2018-2022);
objednat projektovou přípravu pro stavební akci pod názvem „Projektová příprava
přeložky DN 300 lokalita 7“, a to s dodavatelem, firmou Bohumil Krejčí - KRB; IČO
16938402, za cenu: 12.100,00 Kč včetně
DPH (RM 1-9/2018-2022);
objednat projektovou dokumentaci ve stupni DSP (dokumentace pro stav. povolení) na stavební akci pod názvem „Přípojka
vody pro sportovní areál v Luční ul.“, a to
s dodavatelem, firmou Bohumil Krejčí - KRB;
IČO 16938402, za cenu 15.125,00 Kč včetně
DPH (RM 1-10/2018-2022);
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odborné posouzení a návr▪hu objednat
opatření pro stavební akci pod názvem

„Sanace vlhkosti ZUŠ“, a to s dodavatelem, firmou S-B, s. r. o.; IČO 25652362,
za cenu 32.670,00 Kč včetně DPH (RM
1-11/2018-2022);
objednat projektovou dokumentaci ve stupni DSP pro stavební akci pod názvem „Vícetisky PD pro akci Modernizace přestupního terminálu“, a to s dodavatelem, firmou
Studio AM, s. r. o.; IČO 62416598, za cenu
28.672,00 Kč včetně DPH (RM 1-12/20182022);
objednat projektovou dokumentaci části
dopravně inženýrské opatření pro stavební akci pod názvem „Návrh DIO pro akci
Modernizace přestupního terminálu“, a to
s dodavatelem, firmou Lucida, s. r. o.; IČO
25651099, za cenu 41.140,00 Kč včetně
DPH (RM 1-13/2018-2022);
přípravit žádost o dotaci a její předložení poskytovateli dotace, vypořádání kontrol
do momentu registrace akce pod názvem
„IS U Háječku, Sedlčany“, a to s dodavatelem, firmou B&P Research, s. r. o.; IČO
60724269, za cenu 42.350,00 Kč včetně
DPH (RM 1-14/2018-2022);
uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby č. IP-12-6015145/VB1
Sedlčany, Oříkov, NN pro č. p. 315/2“, mezi
městem Sedlčany, jako budoucím povinným
a společností ČEZ Distribuce, a. s., 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 vyplacena jednorázová náhrada
ve výši 3.000,00 Kč (RM 1-18/2018-2022);
povolení podnájmu bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 7/I. patro) na adrese Sedlčany, Petra Bezruče č. p. 112, 264 01 Sedlčany,
a to na dobu určitou ode dne 1. ledna 2019
do dne 31. prosince 2019 (RM 1-21/20182022);
prodloužení doby trvání Smlouvy
o poskytnutí ubytování v bytovém domě
Sedlčany, na adrese bytového domu Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 12/IV. patro), na dobu
určitou, tj. ode dne 1. ledna 2019 do dne
30. června 2019 (RM 1-22/2018-2022);
prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany
(ubyt. jednotka č. 13/IV. patro) na dobu

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

určitou, tj. ode dne 1. ledna do dne 30. června 2019 (RM 1-23/2018-2022);
tzv. „Plán inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Sedlčany ke dni
31. prosince 2018“, a to včetně personálního složení hlavní inventarizační komise
a dílčích inventarizačních komisí s tím, že inventura bude zahájena dne 1. prosince 2018
a ukončena nejpozději dne 31. ledna 2019
(RM 1-24/2018-2022);
návrh na vyřazení drobného a dlouhodobého majetku města Sedlčany, který byl
shledán přebytečným a neupotřebitelným,
případně byl realizován podle rozhodnutí
příslušných orgánů (návrh RM; rozhodnutí
ZM). Jedná se o majetek, který je zastaralý,
nefunkční, resp. rozbitý a v případě městských bytů, byly tyto realizovány schváleným
prodejem (položkový soupis majetku je Přílohou usnesení jako nedílná součást); (RM
1-25/2018-2022);
uzavření „Dodatku č. 14 ke Smlouvě
o užívání stožárů“. Užívání předmětu Smlouvy,
tj. sloupových stožárů veřejného osvětlen
u silnice I/18 za účelem umístění reklamních
tabulí se prodlužuje na dobu určitou ode
dne 1. ledna 2019 do dne 31. prosince 2019
s podmínkou, že v případě požadavku ze strany města Sedlčany na okamžité odstranění
reklamních tabulí z důvodů legislativních
i z jiných mimořádných důvodů, a to v době
sjednaného užívání, budou reklamní tabule
na náklady nájemce neprodleně odstraněny
(RM 1-26/2018-2022);
jmenovat ve prospěch zajištění obsazení pozice oddávajících pro volební období
2018 – 2022 všechny členy Zastupitelstva
města Sedlčany (RM 1-29/2018-2022);
mimořádné pololetní odměny pro jednatele obchodních společností, ředitele příspěvkových organizací, založených, respektive zřízených městem Sedlčany, a to podle
dříve aplikovaných zásad uvedených v přípise návrhu mimořádných odměn za druhé
pololetí roku 2018 ze dne 21. listopadu 2018
(RM 1-30/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila:
v návaznosti na své zasedání dne
22. srpna 2018 Zastupitelstvu města Sedlčany schválit záměr města Sedlčany týkající
se prodeje nepotřebného pozemku parc.
č. 1550/4 výměra 240 m2 v k. ú. a obci
Sedlčany (lokalita Sedlčany, ulice Jateční), v rozsahu geometrického plánu
č. 2599-76/2018 ze dne 4. listopadu 2018
za jednotkovou cenu ve výši 200,00 Kč/m2,
tj. za celkovou kupní cenu 48.000,00 Kč (RM
1-15/2018-2022);
v návaznosti na své zasedání ze dne
25. července 2018 Zastupitelstvu města

▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪

USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 1/2018-2022 DNE 21. LISTOPADU 2018
Sedlčany schválit záměr města týkající se
výkupu pozemku parc. č. st. 14/3, druhem
pozemku zastavěná plocha, výměra 124 m2
v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany,
a to z vlastnictví FO, trvale bytem Solopysky, za jednotkovou cenu 400,00 Kč/m2,
tj. za celkovou kupní cenu ve výši 49.600,00
Kč (RM 1-16/2018-2022);
Zastupitelstvu města Sedlčany schválit
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Sedlčany a FO, trvale
bytem Sedlčany, s tím, že město Sedlčany
zřizuje ve prospěch FO 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 výměra
320 m2 a naopak FO zřizuje ve prospěch
města Sedlčany věcné břemeno spočívající
v právu cesty, tedy průjezdu a průchodu
po pozemku parc. č. 2945/11 výměra 163
m2, vše v k. ú. Sedlčany (RM 1-17/20182022);
Zastupitelstvu města Sedlčany, aby v případě prodeje bytů, tj. konkrétních bytových

▪

▪

jednotek č. 1172/7, č. 1173/8, č. 1173/9
a č. 1175/6, u kterých došlo v minulosti se
souhlasem Rady města Sedlčany k rozšíření bytů na úkor půdních prostor bytového
domu, byl prodej těchto půdních prostor
při prodeji bytu realizován za cenu stanovenou Odborným posudkem č. D-51/2018
ze dne 19. září 2018, a to za jednotkovou cenu
ve výši 760,00 Kč/m2 (RM 1-19/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
s tím, aby FO, trvale bytem Sedlčany,
byl dosud užívaný byt (bytová jednotka
č. 13/5 v bytovém domě Sedlčany č. p. 13)
o celkové výměře 59,70 m2 odprodán za původně schválenou kupní cenu, tj. 5.300,00
Kč/m2 (vizte ve věci vydané usnesení ZM
č. 152 ze dne 27. srpna 2012) s tím, že komora o výměře 29,30 m2 uvedená v prohlášení vlastníka, bude jmenovanému prodána v souladu s vyhláškou č. 441/2013 Sb.,
k provedení zákona o oceňování majetku,
ve znění pozdějších předpisů (RM
1-20/2018-2022);
s daňovým odpisováním technického
zhodnocení stavby Sedlčany č. p. 161 pro-

▪

▪

vedeného nájemcem, obchodní společností
MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., které bylo realizováno v letech 2015 až 2018, a to po dobu
platnosti Nájemní smlouvy v rozsahu uvedeném v tabulce, která je nedílnou součástí
tohoto usnesení (RM 1-31/2018-2022).
Rada města Sedlčany stanovila:
termín pro svolání 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022 na pondělí dne
17. prosince 2018 v čase od 17:00 hod. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se uskuteční ve Společenském sále KDJS
Sedlčany (RM 1-27/2018-2022);
na volební období 2018 – 2022, a to
s účinností na svatební obřady konané dnem
1. ledna 2019, místem pro konání svatebních obřadů obřadní síň budovy Městské
radnice Sedlčany na adrese Sedlčany, nám.
T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany. Oddacím dnem bez správního poplatku je pátek
v čase od 10:00 hod. do 14:00 hod. (čas
v intervalu znamená první a poslední hodinu
nabírání pro výkon svatebního obřadu); (RM
1-28/2018-2022).

▪

▪

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 2/2018-2022 DNE 28. LISTOPADU 2018
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 17 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
21. listopadu 2018 (RM č. 1/2018-2022);
(RM 2-32/2018-2022);
přednesenou zprávu o stavu, výsledcích
hospodaření a plnění schváleného rozpočtu
města Sedlčany na rok 2018 ve znění údajů za uplynulé období kalendářního roku
(I. – X. / 2018) s tím, že rozpočtové příjmy
jsou ke dni účetní závěrky 31. října 2018
ve výši 169.602,63 tis. Kč, což představuje 86,98 % plnění schváleného rozpočtu
a rozpočtové výdaje (čerpání) jsou ke dni
31. října 2018 ve výši 131.177,92 tis. Kč, což
představuje 67,27 % schváleného předpokladu rozpočtu (RM 2-33/2018-2022);
výsledky provedeného odborného posouzení a stanovení přepočtových koeficientů
na jednotlivé technologické celky stavby
„Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“ zpracované k tomu způsobilým sub-

▪
▪

▪

jektem Flagro, a. s. (IČO 28644344); (v souboru výroků usnesení RM 2-41/2018-2022);
využití Fondu investic Mateřské školy
Sedlčany ve výši 44.209,00 Kč na pořízení
kopírovacího stroje pro potřeby Centrálního pracoviště Mateřské školy Sedlčany (RM
2-46/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
navrhované Rozpočtové opatření
č. 7/2018, a to v plném rozsahu všech aktuálních a navržených rozpočtových změn.
Předmětem tohoto opatření je navýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2018
o částku ve výši 2.676,00 tis. Kč a navýšení
výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2018
o částku ve výši 696,00 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 197.664,00
tis. Kč; výdaje budou činit celkem 195.684,00
tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 včetně dříve provedených
rozpočtových změn bude přebytkový částkou
1.980,00 tis. Kč (RM 2-34/2018-2022);
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu
věci nemovité se Zdravotnickou záchrannou
službou Středočeského kraje na pronájem

▪
▪

▪

nebytových prostor (garáž) na pozemku parc. č. 103/59 o výměře 32 m2 v k. ú.
Sedlčany. Původní doba trvání uživatelského vztahu se tímto prodlužuje o dva roky,
tj. do dne 31. prosince 2020 (RM 2-36/20182022);
návrh na personální obsazení Komise pro
vyřazování a likvidaci přebytečného a neupotřebitelného majetku a složení Komise pro
otevírání obálek s nabídkami na prodej majetku města na volební období 2018 – 2022.
Komise pro vyřazování a likvidaci přebytečného a neupotřebitelného majetku bude
pracovat ve složení – Mgr. Zdeněk Šimeček;
Ing. František Hodys a pan Petr Kuthan.
Komise pro otevírání obálek s nabídkami
na prodej majetku města bude pracovat
ve složení – Mgr. Zdeněk Šimeček; pan
Daniel Hamberger a paní Lenka Havlová
(RM 2-37/2018-2022);
prodloužení doby trvání podnájmu bytu
velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 34/IV. patro) na adrese bytového domu Sedlčany,
U Školky č. p. 739, 264 01 Sedlčany, a to na
dobu určitou ode dne 1. ledna 2019 do dne
31. prosince 2019 (RM 2-38/2018-2022);

▪

▪

USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 2/2018-2022 DNE 28. LISTOPADU 2018
Smlouvy o poskytnutí ubytová▪ní uzavření
v bytovém domě Sedlčany Strojírenská

č. p. 791 (ubyt. jednotka č. 2/III. patro),
a to na dobu určitou, tj. ode dne 1. prosince 2018 do dne 28. února 2019 (RM
2-39/2018-2022);
prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791 (ubyt. jednotka
č. 2/IV. patro), a to na dobu určitou, tj. ode
dne 1. ledna 2019 do dne 31. prosince
2019 (RM 2-40/2018-2022);
uzavření Smlouvy o dílo na akci „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“ se subjektem „SDRUŽENÍ SEDLČANY
TERMINÁL“, správce SLÁDEK GROUP, a. s.,
se sídlem Benešov, Jana Nohy č. p. 1 441,
256 01 Benešov, právní forma: akciová společnost; IČO 46356886; společník POHL
cz, a. s., odštěpný závod Roztoky, Nádražní
č. p. 25, 252 63 Roztoky, právní forma: akciová společnost; IČO 25606468, který předložil
nabídkovou cenu ve výši 43.928.760,00 Kč
bez DPH (v souboru výroků usnesení RM
2-41/2018-2022);
návrh Zadávací dokumentace k veřejné
zakázce na stavební práce pod názvem „LAS
Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“
(RM 2-42/2018-2022);
ustanovit komisi pověřenou k úkonům
zadavatele dle ustanovení § 42 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro

▪
▪

▪
▪

výběr dodavatele stavby pod názvem „LAS
Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“,
která bude pracovat ve složení:
Mgr. Hynek Fajmon, Ing. Eva Kropáčková,
Ing. Miroslav Hölzel, Ing. Tomáš Langer
a Ing. Martin Havel (RM 2-44/2018-2022);
navýšení limitu nákladů na platy včetně
ostatních osobních nákladů na rok 2018
o částku ve výši 130.000,00 Kč ze stanovené
(dříve rozpočtem schválené) výše příspěvku
pro případ příspěvkové organizace Sportovní areály Sedlčany, se sídlem Sedlčany, nám.
T. G. Masaryka č. p. 34. 264 01 Sedlčany;
IČO: 72554541. Celková, Zastupitelstvem
města Sedlčany dříve schválená, výše příspěvku se touto úpravou nemění (RM
2-45/2018-2022);
účast dvou zástupců Turistického informačního centra Sedlčany na akci – veletrh
GO a REGIONTOUR v Brně rok 2019, která se uskuteční ve dnech 17. – 20. ledna
2019, za exkluzivních podmínek definovaných Asociací turistických informačních
center ČR, jejíž členem je Turistické informační centrum Sedlčany, a to za účelem
prezentace města a regionu Sedlčany (RM
2-47/2018-2022);
konkretizaci návrhu smluvních podmínek
na odběry elektrické energie na nadcházející období roku 2019 s ČEZ Prodej, s. r.
o.; IČO 27232433, a to pro město Sedlčany
a vybrané příspěvkové organizace (v souboru výroků usnesení RM 2-48/2018-2022).

▪

▪

▪

Rada města Sedlčany doporučila:
Zastupitelstvu města Sedlčany schválit
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, ve znění pozdějších předpisů,
návrh, aby počínaje dnem 1. ledna 2019,
případně pozdějším dnem složení slibu zastupitele, 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]; zastupitelé,
kteří budou rovněž členy výborů, členy komisí nebo členy zvláštního orgánu, odměnu
ve výši 1.600,00 [Kč/měsíc]; členové zastupitelstva, kteří nebudou mít žádných dalších
funkcí (rozumí se funkce člena 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 (RM 2-35/20182022).
Rada města Sedlčany uložila:
Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, realizovat výběrové řízení na zajištění
nejvhodnějšího dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce pod názvem „LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“ (RM
2-43/2018-2022).

▪

▪

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 3/2018-2022 DNE 12. PROSINCE 2018
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 26 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 28. listopadu 2018
(RM č. 2/2018-2022); (RM 3-49/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
návrh rozpočtu příspěvkových organizací
na rok 2019, rozpočet jejich hospodaření
ve fondech organizací na rok 2019, odpisové
plány na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období let 2020 – 2021. Tímto se
příspěvek na činnost subjektů pro rok 2019
schvaluje v následující výši:
1. Základní škola Sedlčany 3.000,00 tis. Kč;
2. Základní škola Sedlčany – Škola Propojení
Sedlčany 2.418,00 tis. Kč; Školní jídelna 1. základní školy Sedlčany 600,00 tis. Kč; Školní jídel-

▪
▪

na 2. základní školy Sedlčany, 560,00 tis. Kč; Mateřská škola Sedlčany 2.500,00 tis. Kč; Základní
umělecká škola Sedlčany 395,00 tis. Kč; Městská
knihovna Sedlčany 4.467,00 tis. Kč; Kulturní dům
Josefa Suka Sedlčany 5.628,00 tis. Kč; Městské
muzeum Sedlčany 3.055,00 tis. Kč; Sportovní
areály Sedlčany (činnost / opravy) 5.202,00 tis.
Kč / 1.000,00 tis. Kč (RM 3-50/2018-2022);
Rozpočtové opatření č. 8/2018. Předmětem tohoto opatření je navýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 o částku ve
výši 1.110,00 tis. Kč a snížení výdajů rozpočtu
města Sedlčany na rok 2018 o částku ve výši
288,00 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 198.774,00 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 195.396,00 tis. Kč. Rozpočet
po započítání tohoto opatření bude přebytkový částkou 3.378,00 tis. Kč (RM 3-51/20182022);

▪

Smlouvy o poskytnutí ubyto▪váníprodloužení
v bytovém domě na adrese Strojírenská

č. p. 791, (ubyt. jednotka č. 1/II. patro), a to
na ode dne 1. ledna do dne 31. prosince 2019
(RM 3-55/2018-2022);
prodloužení doby trvání Smlouvy o poskytnutí přístřeší v bytovém domě na adrese Strojírenská č. p. 791, na dobu ode dne 1. ledna
do dne 30. června 2019 (RM 3-56/2018-2022);
návrh Programu jednání Rady města Sedlčany na první pololetí roku 2019, kterým jsou
stanoveny termíny jednání a hlavní nosná programová témata (RM 3-61/2018-2022);
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, která
je uzavřena se zhotovitelem BES, s. r. o.;
IČO 43792553, na akci „Oprava MK v ulici
Potoční“, kterým se doba pro vyhotovení
díla nově sjednává na den 30. dubna 2019
(RM 3-62/2018-2022);

▪
▪
▪

KULTURNÍ
KALENDÁŘ
V úterý 1. ledna zvou členové Klubu českých turistů při TJ Tatran Sedlčany na tradiční Novoroční pochod.

KDJS SEDLČANY
VÝSTAVY

KDJS
KNIHOVNA
MUZEUM
MUZEUM

LEDEN 2019

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Přehled kulturních, společenských
a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany

MĚSTSKÉ MUZEUM

od 8.1. OBRÁZKY FOTOGRAFOVANÉ Z RADOSTI
od 5.1. FOTOFLEGMATICI SEDLČANY POJEDENÁCTÉ
do 11.1. KOLOBĚH
15.1. - 1.3. PESTRÝ SVĚT NAŠICH MOTÝLŮ

DALŠÍ AKCE
ÚT 1.1. od 13 hod.
ST 2.1. od 17 hod.
PÁ 4.1. od 13.30 hod.
PÁ 4.1. od 15 hod.
PÁ 4.1. od 18 hod.

NOVOROČNÍ POCHOD (Sedlčany - Deštno - Příčovy - Sedlčany, cca 9 km)
HAJÁNEK
HRAJEME DESKOVKY
POHÁDKOVÁ BABIČKA
PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME...

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

ÚT 8.1. od 19.30 hod.
ST 9.1. od 17 hod.
ČT 10.1. od 19.30 hod.
ČT 10.1. od 20 hod.
PÁ 11.1. od 13.30 hod.
PÁ 11.1. od 15 hod.
PÁ 11.1. od 19.30 hod.
PÁ 11.1. od 20 hod.
SO 12.1. od 7.50 hod.
SO 12.1. od 20 hod.

MŮŽEM I S MUŽEM
HAJÁNEK
12 LET S PANEM HORNÍČKEM
A DÝCHEJTE KLIDNĚ
HRAJEME DESKOVKY
LOUTKOVÉ DIVADLO
PLES TANEČNÍCH
JÁ, MARIA CALLAS
TŘÍKRÁLOVÝ POCHOD (Trasa: z Kňoviček přes Příčovy na Chlum, cca 10 km)
THE DOORS 50TH ANNIVERSARY CELEBRATIONS

............... DIVADLO - DÁRKOVÝ BALÍČEK
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.... PŘEDPLATNÉ HUDBY, SLOVA A POEZIE
.......................................................... KINO
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.......................................................... PLES
.......................................................... KINO
.................................................... POCHOD
.......................................................... KINO

PO 14.1. od 10 hod.
ST 16.1. od 17 hod.
ST 16.1. od 19.30 hod.
ČT 17.1. od 19.30 hod.
PÁ 18.1. od 13.30 hod.
PÁ 18.1. od 15 hod.
PÁ 18.1. od 18 hod.
PÁ 18.1. od 20 hod.
PÁ 18.1. od 20 hod.
SO 19.1. od 20 hod.
NE 20.1. od 15 hod.

MRAZIVÉ OBRÁZKY
HAJÁNEK
GIPSY FIRE
SHIRLEY VALENTINE
HRAJEME DESKOVKY
PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME...
DVeře K... REGIONÁLNÍ SPISOVATELKY II.
RYBÁŘSKÝ PLES
MISSION IMPOSSIBLE - FALLOUT
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ

.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
................................................... KONCERT
............... DIVADLO - DÁRKOVÝ BALÍČEK
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
....................................................... RŮZNÉ
.......................................................... PLES
.......................................................... KINO
.......................................................... KINO
.......................................................... KINO

PO 21.1. od 10 hod.
ÚT 22.1. od 19.30 hod.
ST 23.1. od 17 hod.
ST 23.1. od 19.30 hod.
ČT 24.1. od 20 hod.
ČT 24.1. od 18 hod.
PÁ 25.1. od 13.30 hod.
PÁ 25.1. od 15 hod.
PÁ 25.1. od 20 hod.
SO 26.1. od 20 hod.
NE 27.1. od 15 hod.

PUTOVÁNÍ SNĚHOVÉ VLOČKY
NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA
HAJÁNEK
ŘEDITELSKÁ LÓŽE
ONI A SILVIO
20 LET OCHRANY FAUNY ČR A ZÁCHRANNÉ STANICE
HRAJEME DESKOVKY
POHÁDKOVÁ BABIČKA
ANT-MAN A WASP
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
PYŠNÁ PRINCEZNA

.................................. PRO DĚTI A RODIČE
....... ZÁBAVNÝ VEČER - DÁRKOVÝ BALÍČEK
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
........................... DIVADLO - PŘEDPLATNÉ
.......................................................... KINO
.............................................. PŘEDNÁŠKA
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.......................................................... KINO
.......................................................... KINO
.................................. PRO DĚTI A RODIČE

ÚT 29.1. od 18 hod.
ÚT 29.1. od 20.30 hod.
ÚT 29.1. od 19.30 hod.
ST 30.1. od 17 hod.
ČT 31.1. od 18.30 hod.

POSEDLÍ DAKAREM
HRY BEZ HRANIC
HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA
HAJÁNEK
LUKÁŠ SYNEK - CO SE STALO V ALTAJI?

.......................................................... KINO
................................................ LISTOVÁNÍ
.................................................. KONCERT
.................................. PRO DĚTI A RODIČE
.............................................. PŘEDNÁŠKA

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program leden 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 8. ledna v 19.30 hod.

Středa 16. ledna v 19.30 hod.

DIVADLO - DÁRKOVÝ BALÍČEK KDJS

KONCERT

Do Divadelního sálu KDJS Vás zveme na první představení
letošního Dárkového balíčku, kterým je vtipná autorská hra 4 žen

MŮŽEM I S MUŽEM

Během jedné dámské jízdy, posilovány aperolem, rozlousknou
tyto čtyři ženy rozdíl mezi ženským a mužským pohledem na
svět, lásku, vztahy …. A uvidíme co ženy dělají, když si myslí, že
je nikdo nevidí.
Hru uvádí agentura MR. V režii Víta Karase hrají Kateřina Kaira Hrachovcová, Vanda Hybnerová, Jitka Sedláčková a Dáša
Zázvůrková.
Vstupné: 350 Kč. Délka představení cca 80 minut bez přestávky.

Skutečnou hudební lahůdkou je koncert

GIPSY FIRE

v němž účinkuje vynikající houslista PAVEL ŠPORCL za doprovodu cikánské cimbálové kapely GIPSY WAY ENSEMBLE.
Je pokračováním velmi zdařilého Gipsy Way - prvního programu Pavla Šporcla s cikánskou tématikou, který spojuje velké
mistrovství s temperamentem a cikánskou vroucí krví. Na rozdíl od prvotiny Gipsy Way, nový projekt výrazněji sází na nevšední technickou vybavenost a osobitost primáše Pavla Šporcla. Ten se v programu představuje také jako autor hudby, mj.
i titulní skladby Gipsy Fire.
Vstupné: 550 Kč. Délka představení cca 90 minut bez přestávky.

Čtvrtek 17. ledna v 19.30 hod.
Čtvrtek 10. ledna v 19.30 hod.
PŘEDPLATNÉ HUDBY, SLOVA A POEZIE

Jako poctu k 100. výročí narození Miroslava Horníčka uvádíme
pořad

12 LET S PANEM HORNÍČKEM

aneb „Buď zpívejte, nebo se ptejte“
V šansonovém recitálu doplněném o vzpomínky na velkou osobu české kultury se nám představí dlouholetí spolupracovníci
mistra Horníčka - šansoniér IGOR ŠEBO a klavírista JIŘÍ TOUFAR. Program je obohacen i o originální audio a videozáznamy.
Vstupné: 220 Kč. Délka představení cca 80 minut bez přestávky.

DIVADLO - DÁRKOVÝ BALÍČEK KDJS

Jako v pořadí druhý dárek z letošního Dárkového balíčku KDJS
rozbalíme skvělou hru autora Willlyho Russella v režijním zpracování Zdenka Kaloče

SHIRLEY VALENTINE

O této hře se nedá mnoho
napsat. To prostě musíte
vidět!!! Bravurní herecký
koncert SIMONY STAŠOVÉ
Vás doslova přimrazí do
sedadel. Budete s němým
úžasem a otevřenou pusou
zírat na jeviště a hltat každý
její pohyb, každé gesto, každé slovo. Z jeviště na Vás
bude zářit to, čemu se říká
opravdový kumšt.
Uvádí Agentura ADF Kateřiny Schauerové.
Vstupné: 450 Kč. Délka představení cca 140 minut
+ přestávka.

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program leden 2019
Úterý 22. ledna v 19.30 hod.

Neděle 27. ledna v 15 hod.

ZÁBAVNÝ VEČER - DÁRKOVÝ BALÍČEK KDJS

POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE

Posledním letošním dárkem z Dárkového balíčku je

NÁVŠTĚVNÍ DEN
U MILOSLAVA ŠIMKA

Zábavný pořad ve stylu legendárních „Návštěvních dnů“ Šimka
a Grossmanna, v němž se představí řada bývalých spolupracovníků Miloslava Šimka, kteří připomenou nejznámější scénky, povídky a písničky.
Hrají a zpívají: L. Sobota, J. Krampol, P. Jablonský, V. Sodoma,
M. Voborníková, J. Svobodová a další.
Vstupné: 290 Kč. Délka představení cca 110 minut + přestávka.

Pro naše mladé diváky jsme připravili pohádkovou klasiku
v provedení Divadelní společnosti Julie Jurištové – výpravnou
pohádku

PYŠNÁ PRINCEZNA
V Půlnočním království žije pyšná princezna Krasomila. Když
odmítne ruku krále Miroslava, ten se za ní vydá do jejího
království v přestrojení za zahradníka. Vypěstuje zpívající
květinu a najde si cestu k srdci pyšné princezny. Jejich lásku
chce překazit rádce, který Půlnoční království ovládá. Miroslav a princezna proto uprchnou a na útěku zažijí nečekaná
dobrodružství. Princezna se nakonec dovídá, že její milý není
zahradník, ale král a nic už nestojí v cestě pravé královské
svatbě.
Vstupné: 90 Kč. Délka představení cca 65 minut bez přestávky.

Úterý 29. ledna v 18 hod.
BESEDA

Středa 23. ledna v 19.30 hod.
DIVADLO - PŘEDPLATNÉ

Zveme Vás na přesunuté divadelní představení (původní prosincový termín byl zrušen z důvodu nemoci)

ŘEDITELSKÁ LÓŽE
– ARNOŠT GOLDFLAM

Tragikomický příběh o přátelství dvou starých a zapomenutých herců, kteří spolu dožívají v domě seniorů. K srdci si příliš nepřirostli, jeden z nich je dokonce nesnesitelně samolibý,
ale nakonec mají jen jeden druhého a své divadelní zážitky
a touhy. Oba čekají na zázrak - že přijde nabídka být ještě alespoň jednou na jevišti a vychutnat si potlesk. Vzpomínají na
své lásky, úspěchy i prohry, nenaplněné sny a na prchavý svět
divadelního života.
Hru uvádí Agentura ADF Kateřiny Schauerové. V režii Arnošta
Goldflama hrají Stanislav ZINDULKA a Alois ŠVEHLÍK.
Vstupné: 280 Kč. Délka představení cca 100 minut + přestávka.

Netradiční, spíše sportovní, pozvání je do kinosálu KDJS, kde
se uskuteční beseda spojená s projekcí. Název sám napovídá,
o čem že se bude mluvit.

POSEDLÍ
DAKAREM
Besedovat, vyprávět a promítat dokumenty z tohoto
výjimečného závodu budou jeho účastnící
– MARTIN MACÍK a JAN
BRABEC.
Vstupné: 50 Kč.
Délka pořadu cca 120
minut bez přestávky.
(Vstupenky jsou
v předprodeji a kapacita
sálu je omezena!!!)

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program leden 2019
Úterý 29. ledna v 19.30 hod.

od úterý 8. ledna

KONCERT

VÝSTAVA

Poslední lednové pozvání je na koncert ojedinělého hudebního seskupení

Od 8. ledna je v Koncertním sále instalována výstava

OBRÁZKY FOTOGRAFOVANÉ
Z RADOSTI

HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA

Vysoká umělecká a interpretační úroveň, nezvykle široký žánrový záběr a netradiční repertoár – to jsou atributy tohoto
koncertu, které zaručují výjimečný zážitek.
Vstupné: 450 Kč. Délka představení cca 90 minut + přestávka.

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. Náměty, které jsou na první
pohled obyčejné, ale skrze hledáček fotoaparátu začnou být
zajímavé.
Fotila jsem už jako dítě školou povinné, prvním fotoaparátem
značky Pionýr, později Flexaretou. 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. Se svým mužem Františkem jsme začali fotografovat novým fotoaparátem Praktica LTL
a později digitálním kompaktem Fujifilm. Chytlo nás to, pořizovat si zajímavé obrázky z přírody a cestování. Přestěhovali
jsme se z Prahy do Sedlce -Prčice a prochodili pěšky, projezdili
na kole a na běžkách krajinu Českého Meránu. Před 15 lety
jsme začali chodit po turistických trasách jako značkaři. Obnovovali jsme turistické značení KČT na Benešovsku a tak vznikaly
některé fotografie i na našich značkařských trasách. Také na
několika delších cestách „za humna“ jsme pořídili hodně fotek.
Nyní, po odchodu mého muže se věnuji této zálibě už sama,
fotografuji rodinu, vnoučata, ale i zvířata a přírodu .
Byla bych ráda, kdybych se mohla alespoň částečně podělit
s vámi o radost, se kterou tyto fotografie vznikaly.
Je mi potěšením, že se tato výstava mohla uskutečnit i jako
vzpomínka na mého muže, právě v KDJS, který jsme často
a rádi navštěvovali.“

PLÁNOVANÉ AKCE NA ÚNOR 2019
ÚT 5.2. FRIDA KAHLO		
Předplatné divadlo
ČT 7.2. ČTYŘI ŽENY KARLA IV.
Předplatné poezie
NE 10.2. PAT A MAT JEDOU NA DOVOLENOU
Divadlo pro děti a rodiče
PO 11.2. CESTA KOLEM SVĚTA
Travesti show
SO 16.2. VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
Dětský karneval
ÚT 19.2. VEČER S PETREM VONDRÁČKEM				
Zábavný pořad – koncert
ČT 21.2. 4 000 DNŮ - představení Divadla UNGELT			
Divadlo mimo předplatné
ČT 28.2. KYTICE – premiéra (celkem 5 představení)			
Divadlo ZUŠ Sedlčany

DÁLE PŘIPRAVUJEME

ZLATOVLÁSKA (pohádka), NA PLNÝ COOLE (show Zdeňka
IZERA), MICHAL PAVLÍČEK (koncert), PRODANÁ NEVĚSTA
(opera – předplatné divadla), DEBURAU (předplatné divadla), PRINCEZNA ZE MLEJNA (pohádka), KAMELOT (koncert), TANČÍRNA BLUE ORCHESTRA (taneční večer – koncert),
SKOŘÁPKA (Divadlo UNGELT), OLYMPIC (koncert) ….

Výstava je přístupná v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech
– v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hodin
a při každé kulturní akci.

KINO

SEDLČANY

KINO SEDLČANY - program leden 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 11. ledna ve 20 hod.

sobota 26. ledna ve 20 hod.

film Francie – životní příběh (2018), 113 min.

film Česko – komedie (2018), 95 min.

JÁ, MARIA CALLAS

Poprvé, čtyřicet let po své smrti, vypráví nejslavnější operní pěvkyně všech dob, Maria Callas, svůj příběh. Výjimečný dokument
o řecko-americké operní ikoně je důmyslně složen z dosud neznámých archivních záběrů, nezveřejněných fotografií a nahrávek, osobní korespondence i vzácných zákulisních scén... Hrají A.
Onassis, M. Monroe, A. Delon, J.F. Kennedy a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné

sobota 12. ledna ve 20 hod

THE DOORS 50TH ANNIVERSARY
CELEBRATIONS

film USA – dokument (2018), 100 min.

The Doors jsou naprostým fenoménem oslovujícím celé generace
i dlouho po smrti Jima Morrisona
Píše se 5.7.1968 a The Doors nastupují na pódium legendárního
Hollywood Bowl, aby odehráli a nechali jedinkrát zaznamenat celý
svůj nejslavnější koncert. Záznam byl poprvé vydán v roce 1987.
A až nyní si však můžeme koncert vychutnat v nadpozemském
provedení k 50letému výročí od odehrátí tohoto koncertu.
Vstupné 200 Kč. Mládeži přístupné

pátek 18. ledna ve 20 hod.

MISSION IMPOSSIBLE – FALLOUT

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Charismatický cynik Karel Král, na kterého ženy letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob života utrží hned několik ran. Dostane výpověď kvůli průšvihům a
poklesu prodejnosti časopisu, bývalá manželka a dcera ho opět
naštvou, neznámá žena mu nabourá auto a na jeho místo je dosazena pohledná mladá šéfredaktorka Leona. Karel vyřeší problémy
po chlapsku... Hrají J. Langmajer, A. Hoffmanová, S. Sandeva, T.
Pauhofová, J. Havelka a další.

Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
neděle 20. ledna v 15 hod.

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
film USA – animovaný (2018), 87 min.

Ve filmu se s naší oblíbenou rodinkou strašidel vydáme na
výletní parník, kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od
práce v hotelu. Když však Mavis zjistí, že se Drákula zbláznil do
záhadné kapitánky lodi Eriky, která skrývá strašlivé tajemství,
jež by mohlo zničit strašidla po celém světě, stane se z dovolené snů noční můra.
Vstupné 90 Kč.

film USA – akční thriller (2018), 147 min.

Ethan Hunt si vždycky vybíral nesplnitelné mise. Pokaždé v nich
uspěl, okolnostem navzdory. V tomto příběhu však čelí úplně
nové situaci. Něco se pokazilo, past nesklapla a vinou jeho selhání se ocitnou ve smrtelném ohrožení vybraná světová velkoměsta... Hraje T. Cruise, S. Pegg, H. Cavill, R. Ferguson a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné

sobota 19. ledna ve 20 hod.

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE

film USA – dobrodružný, akční (2018), 130 min.

Pokračování jednoho z nejúspěšnějších filmů všech dob. Dinosauři z Jurského světa jsou v ohrožení a Chris spolu s Bryce se
vydávají na jejich záchranu. Proč? Protože na ostrově se probudila
tamní sopka a dinosaurům už podruhé v dějinách hrozí vyhynutí.
Hrají Ch. Pratt, B. Dallas Howard, J. Goldblum, T. Levin a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné

pátek 25. ledna ve 20 hod.

ANT-MAN A WASP

film USA – dobrodružný, akční (2018), 118 min.

Sotva se Scottu Langovi podaří najít rovnováhu mezi osobním
životem a povinnostmi, které má jako Ant-Man, objeví se Hope
van Dyneová a dr. Hank Pym s novou naléhavou misí. Scott musí
znovu obléci zmenšovací oblek, naučit se bojovat po boku Wasp
a pomoci jí odhalit tajemství z minulosti. Hraje P. Rudd, E. Lilly
a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 10. ledna ve 20 hod.

A DÝCHEJTE KLIDNĚ

Prem. 10.1.2019

film Island, Švédsko, Belgie – režie I. Uggadottirová, (2018), 95 min.

Debut islandské režisérky nabízí silně emotivní, nikoli však
sentimentální příběh dvou na první pohled velmi odlišných
žen, které osud svede dohromady a vyjeví, jak moc toho mají
společného.
Komorní příběh o vyčleněnosti a obětavosti protkaný existenciální atmosférou získal cenu za režii na Sundance. Do české
distribuce vstupuje film 10. ledna.

čtvrtek 24. ledna ve 20 hod.

ONI A SILVIO

film Itálie – režie Paolo Sorrentino, (2018), 150 min.

Paolo Sorrentino se vrací do českých kin s velkolepým provokativním komediálním dramatem. Herec Toni Servillo tentokrát ztvárňuje Silvia Berlusconiho – notoricky známého
miliardáře, skandalistu, mediálního magnáta a dlouholetého
předsedu italské vlády, jenž se proslavil zejména svým excentrickým způsobem života a zhýralými večírky.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program leden 2019
Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 186, 725 826 122
www.knihovna-se.cz
Otevírací doba:
P0 - ST 9 - 18 hod., ČT zavřeno,
PÁ 9 - 20 hod., SO 9 - 12 hod.

Sobota 5. ledna od 16 hod.

Úterý 29. ledna od 20.30 hod.

VÝSTAVA

LISTOVÁNÍ

FOTOFLEGMATICI SEDLČANY
POJEDENÁCTÉ

výstava fotografií členek a členů klubu, který působí při Městské knihovně Sedlčany.
Slavnostní vernisáž se uskuteční v sobotu 5. 1. 2019 od 16.00 hod.
Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny
od 4. 1. 2019 do 6. 2. 2019.

Pátek 18. ledna od 18 hod.
DISKUSNÍ KLUB

DVeře K… (Diskuzní Veřejný Klub)
REGIONÁLNÍ SPISOVATELKY II.
Otevřený diskusní klub, který se zabývá četbou, místem kde žijeme, regionálními osobnostmi, ale také problémy, které nás trápí.
V lednu, již podruhé, otevřeme pomyslné dveře regionálním
spisovatelkám. Klub není uzavřený, přijít může každý, koho
téma měsíce osloví.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU

Zápis do letního semestru bude probíhat v knihovně od
31. 12. 2018 do 5. 1. 2019. Přihlásit se může každý senior
bez ohledu na to, zda už některý semestr navštěvoval. Stačí,
že jej zaujme téma. První přednáška se uskuteční v pondělí
4. 2. 2019 v 10 hod.
Téma semestru:
Klenoty barokního sochařství v českých zemích
Kurz během šesti videopřednášek seznámí posluchače s několika nejznámějšími sochařskými památkami z období baroka
v České republice.
Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

HRY BEZ HRANIC

LiStOVáNí S ÚČASTÍ AUTORA
MICHALA KAŠPÁRKA
Mladý programátor Filip si užívá všeho, co dnešní svět nabízí
dobře placeným profesionálům: cestování, drogy, sex bez závazků. Vydělávat na pohodlný život vývojem návykových her
a těžbou osobních dat možná není dvakrát morální, ale když to
nebude dělat on, bude to přeci dělat někdo jiný, ne? Jakmile se
vynalézavému pragmatikovi naskytne během vrcholící uprchlické krize historická příležitost vytřískat na lidském neštěstí
tolik, že už nikdy nebude muset vstávat do práce, neváhá propůjčit svůj cynismus dobré věci. Před čtenáři se otevře nepříjemná otázka: sledují nechutné vykořisťování, anebo efektivní
záchrannou misi? Publicista a komentátor Michal Kašpárek se
ve své ajťácké grotesce strefuje do současných kultů efektivity, kreativity nebo flexibility a předkládá mrazivý i krutě vtipný
pohled na generaci Y.
• premiéra leden 2019
• vydalo nakladatelství Listen / Euromedia group v roce 2018
• účinkují: Věra Hollá a Jiří Ressler (alt. Pavel Oubram)
Vstupenky za 150,- Kč (studenti do 26 let 100,- Kč) v předprodeji v knihovně.

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: 27. 1. 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 aktivní seniory): 2. 1., 16. 1. a 30. 1. 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: 5. 1., 19. 1. 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 leden 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 2. 1. 2019 od 17 hod.
Středa 9. 1. 2019 od 17 hod.
Středa 16. 1. 2019 od 17 hod.
Středa 23. 1. 2019 od 17 hod.
Středa 30. 1. 2019 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si budeme číst pohádky ilustrované Zdeňkem Milerem. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.
Hrajeme deskovky
Pátek 4. 1. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 11. 1. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 18. 1. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 25. 1. 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.
Pohádková babička
Pátek 4. 1. 2019 od 15 hod.
Tentokrát se začteme do příběhu Tří králů.
Od 16 hodin na program naváže Tříkrálová výtvarná dílna.
Nakreslíme tříkrálový průvod a připomeneme si tak lidové
tradice vztahující se k tomuto období.

PROGRAMY NA DĚTSKÉM
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST
Mrazivé obrázky
14. 1. 2019 od 10 hod.
Výtvarná dílna pro rodiny s menšími dětmi.
Píšu, píšeš, píšeme…
Pátek 18. 1. 2019 od 15 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žákem
1. stupně základní školy? Chceš se podělit o své zkušenosti
a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď!
Po programu se ve výtvarné dílně Já jsem ilustrátor pokusíme přečtené texty ilustrovat nebo rovnou navrhneme knižní
obálky.
Putování sněhové vločky
Pondělí 21. 1. 2019 od 10 hod.
Program pro rodiny s malými dětmi inspirovaný knihou Daniely Krolupperové Polární pohádka. Pomocí pohybových her,
písniček a čtení prožijeme napínavé dobrodružství malé neposlušné sněhové vločky.
Pohádková babička
Pátek 25. 1. 2019 od 15 hod.
Čtení příběhů a pohádek z knihy Dětem, kterou ilustroval
Mirko Hanák.
Od 16 hodin naváže Zimní výtvarná dílna, ve které namalujeme zasněžený les.

Píšu, píšeš, píšeme…
Pátek 4. 1. 2019 od 18 hod.
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žákem nebo studentem 2. stupně základní školy, gymnázia,
střední školy nebo učiliště? Chceš se podělit o své zkušenosti
a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď! Večer nebude
věnován jen autorskému čtení, ale také improvizované tvůrčí
dílně, která bude otevřená všem, nejen již píšícím spisovatelům a spisovatelkám.

KVÍZOVÁNÍ

KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY
PRO DOSPĚLÉ
Loutkové divadlo
Pátek 11. 1. 2019 od 15 hod.
Zahrajeme si pohádky známé i neznámé a zkusíme i improvizaci.
Od 16 hodin na program naváže Novinová výtvarná dílna, ve
které si vyzkoušíme koláže, které by se mohly stát kulisami
v loutkových hrách.

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 ledna: Složte text, určete autora a název knihy.

MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY - program leden 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 11. ledna

Čvrtek 31. ledna od 18.30 hod.

VÝSTAVA

PŘEDNÁŠKA

V sedlčanském muzeu můžete navštívit výstavu

KOLOBĚH

LUKÁŠ SYNEK

CO SE STALO V ALTAJI? - DOBRODRUŽSTVÍ
V NEJVYŠŠÍM POHOŘÍ SIBIŘE

Veronika Hejhalová
– keramika
Věra Dlouhá
– aranžmá, keramika

Altaj – nejvyšší pohoří Sibiře – láká cestovatele a horolezce
svou divokou přírodou. Království komárů, vlků a medvědů,
odlehlé hřebeny blízko hranic s Kazachstánem a Mongolskem
nedotčené civilizací. S partou spolehlivých kamarádů jsme
přešli zřídka používanou trasou přes Severočujský hřbet z bujné tajgy na jedné straně až do mongolských stepí s velbloudy
na druhé straně. Nádherných 200 km, doslova „skal a stepí
divočinou.“ V zaledněném sedle Medvědí tlapa jsme dohnali
ruskou rodinu s dětmi, bez horolezeckého vybavení uvízli, náš
přechod sedla se změnil v záchrannou akci…

Výstavu můžete navštívit
do pátku 11. ledna.
Vstup zdarma

Délka cca 90 minut
Vstupné: 50,- Kč

od úterý 15. ledna od 18 hod.
VÝSTAVA

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.
Vernisáž výstavy se koná v úterý 15. ledna od 18 hodin.
Výstavu můžete navštívit do pátku 1. března.
Vstup zdarma

Čvrtek 24. ledna od 18 hod.
PŘEDNÁŠKA

PAVEL KŘÍŽEK, RNDr. ONDŘEJ SEDLÁČEK:

20 LET OCHRANY FAUNY ČR
A ZÁCHRANNÉ STANICE

(průřez činností neziskové organizace od záchranné stanice,
výstav v Národním muzeu Praha, péče o rezervace a práci
s veřejností)
Délka cca 90 minut
Vstupné: 40,- Kč

PŘIPRAVUJEME

Výstava „Hrátky s drátky“ – drátenickou výstavu - zahájení
výstavy v úterý 5. března v 18 hodin.

USNESENÍ

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 3/2018-2022 DNE 12. PROSINCE 2018
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, která je uza▪vřena
se zhotovitelem BES, s. r. o., Benešov;

IČO 43792553, na akci „Sedlčany – ulice Švermova“, kterým se doba pro vyhotovení díla
nově sjednává na den 21. prosince 2018 (RM
3-63/2018-2022);
pro starostu města, používání přiděleného
služebního motorového vozidla také k soukromým účelům, a to za podmínek definovaných
smluvním vztahem s aplikací dopadu legislativních předpisů (RM 3-66/2018-2022);
aktualizovaný Grafický manuál znaku města
Sedlčany, který stanovuje pravidla a nabízí příklady a doporučení, jak postupovat při jejich
praktické aplikaci (RM 3-67/2018-2022);
Plán činností v souvislosti se zavedením
GDPR 2018 – 2020 města Sedlčany, kterým
jsou stanoveny termíny plnění pro vytvoření
příslušné dokumentace, fyzické bezpečnosti
a ochrany perimetru, elektronické bezpečnosti a prevence, dále stanovuje termín pro
uzavření zpracovatelských smluvních vztahů,
dohled nad lidským faktorem a svědčí o postupu realizace procesů vedoucích k ochraně
osobních údajů (RM 3-69/2018-2022);
Vnitřní předpis RM č. 5/2018, Ceník provozních poplatků a výkonu služby v souvislosti
s konáním svatebních obřadů (RM 3-71/20182022);
standardizovaný text Dohody o úhradě provozního poplatku, a to v souvislosti s konáním
svatebního obřadu při poskytování sjednávaných nadstandardních požadavků a služeb
souvisejících (RM 3-72/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
Odboru majetku řádně zveřejnit záměr města Sedlčany pronajmout nebytové prostory
(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 (RM 3-52/2018-2022);
Odboru majetku zajistit uzavření Smlouvy
o nájmu prostor sloužících k podnikání
v objektu Sedlčany, ulice Nádražní č. p. 85,
a to mezi městem Sedlčany a úspěšnou uchazečkou ve výši plnění 800,00 Kč/m2/rok,
a to na dobu neurčitou s účinností ode dne
1. ledna 2019 a za dalších podmínek ve Smlouvě uvedených (RM 3-53/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila:
Zastupitelstvu města Sedlčany schválit:
a) 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 pro účely stanovení
kupní ceny podkrovních prostor bytových jednotek (č. 1172/6 až č. 9, č. 1173/7 až č. 9, č.
1174/7 až č. 9, č. 1175/5 a č. 6) v bytových domech Sedlčany č. p. 1172, č. p. 1173, č. p. 1174
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a č. p. 1175 v k. ú. a obci Sedlčany, ulice Západní, 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;
b) výši kupní ceny 760,00 Kč/m2, stanovenou podle odborného posudku 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;
c) v souladu s vyhláškou č. 441/2013 Sb.,
k provedení zákona o oceňování majetku,
v platném znění, použití koeficientu 0,1
na podporu výpočtu podlahové plochy vymezeného půdního prostoru pro účely stanovení 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 (RM
3-54/2018-2022);
Zastupitelstvu města Sedlčany schválit dokument Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v samostatné a přenesené působnosti města (RM
3-68/2018-2022);
Zastupitelstvu města Sedlčany schválit
aktualizaci dokumentu – Pravidla a zásady naplňování a použití Fondu reprezentace města
Sedlčany (RM 3-70/2018-2022);
Zastupitelstvu města Sedlčany vydat 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); (RM 3-73/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
s přijetím daru, tj. „Šatní plechová skříň“
v hodnotě 5.445,00 Kč, a to od dárce SRPDŠ při 1. základní škole v Sedlčanech, z. s.;
IČO 70905550, a to pro obdarovaného 1. základní školu Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68,
264 01 Sedlčany; IČO 47074299 (RM
3-57/2018-2022);
s přijetím daru do vlastnictví Městské
knihovny Sedlčany, příspěvkové organizace,
se sídlem Sedlčany, Kapitána Jaroše č. p. 482,
264 01 Sedlčany; IČO 71294694, který obdarovaný subjekt použije pro výkon hlavní činnos-
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ti dle Zřizovací listiny. Celková hodnota daru
je 62.508,19 Kč (267 svazků); (RM 3-58/20182022);
s přijetím daru ve výši finanční hotovosti
9.643,00 Kč, a to od dárce Podbrdská lesní,
a. s., se sídlem Příčovy č. p. 41, 264 01 Sedlčany; IČO 27185966, do vlastnictví příspěvkové
organizace Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova 1070; IČO 70999058, který obdarovaný
subjekt použije na zakoupení herního vybavení pro třídu „Medvídků“ na Centrálním pracovišti (RM 3-59/2018-2022);
se zápočtem vzájemných pohledávek
a závazků ve výši 1.990.000,00 Kč jako roční
nájemné za rok 2018, a to v souladu se Smlouvou o nájmu areálu nemocnice v Sedlčanech.
Konečný stav pohledávek nájemce MEDITERRA
– Sedlčany, s. r. o. ke dni 31. prosince 2018 činí
11.499.943,56 Kč (RM 3-60/2018-2022);
s výběrem dodavatele veřejné zakázky „Přístavba 2. základní školy Propojení“, kterým je
S-B, s. r. o.; IČO 25652362, který předložil nejnižší nabídkovou cenu ve výši 5.478.806,15 Kč
bez DPH (v souboru výroků usnesení RM
3-64/2018-2022);
s výběrem dodavatele veřejné zakázky
na činnosti pod názvem „Posouzení energetické náročnosti budov“, kterým bude
Ing. Jakub Diviš; IČO 03929698, za nabídkovou
cenu ve výši 34.710,74 Kč bez DPH (v souboru
výroků usnesení RM 3-65/2018-2022);
s výběrem dodavatele veřejné zakázky
na činnosti pod názvem „Nové webové stránky města Sedlčany“, kterým je as4u.cz, s. r. o.;
IČO 28884035, za nabídkovou cenu na pořízení ve výši 45.001,00 Kč bez DPH a za cenu
technické podpory ve výši 1.500,00 Kč/měsíc
bez DPH (RM 3-74/2018-2022).

▪

▪

▪
▪
▪

ZIMNÍ SVOZ BIOODPADŮ
1. 1. 2019
SE BIOODPADY NESVÁŽEJÍ

Svoz bioodpadů z domácností od prosince probíhá jednou za 14 dní v liché týdny.
Svoz v prosinci probíhal pouze v liché úterý
a středu. V lednu a únoru 2019 dojde k dočasnému sloučení těchto dnů a svoz bioodpadů
bude probíhat pouze v úterý v lichém týdnu.
Výjimkou je úterý 1.1.2019, kdy se odpady
nesvážejí. Svoz bioodpadů z úterý 1.1.2019 je
výjimečně přesunut na středu 2.1.2019. Občané mají kdykoli během roku možnost zjistit si na stránkách Sedlčanských technických
služeb, s.r.o. konkrétní datum svozu. Je zde
kalendář svozu bioodpadů na celý rok.

HVĚZDÁRNA / ŠKOLSTVÍ

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
Uplynulý rok 2018 byl v jarním a letním
období příznivý pro noční aktivity zaměřené
na sledování exoplanet a proměnných hvězd
a objevování nových proměnných hvězd. Pomocí dvou zrcadlových dalekohledů s CCD
kamerami, které jsou na společné montáži s
hlavním dalekohledem Zeiss 200/3000, bylo
získáno 67 fotometrických řad vybraných
exoplanet. Tato měření rozšířila fotometrická data těchto objektů získaných na sedlčanské hvězdárně na celkových 353, počítáno
od roku 2008. Tato data lze nalézt na odkazu
pod jménem pozorovatele František Lomoz
nebo F. Lomoz na stránce http://var2.astro.
cz/tresca/transits.php?pozor=&object=&page=1. Souběžně byla získána v minulém
roce fotometrická data 55-ti proměnných
hvězd, která jsou součástí rozsáhlé databáze
na stránce http://var2.astro.cz/brno/protokoly.php. K těmto známým proměnným
hvězdám přibylo 18 proměnných hvězd objevených na sedlčanské hvězdárně a rozšířilo
rodinu nových sedlčanských proměnných
hvězd na více jak 130.
Kromě výše uvedené činnosti na ama-

térské úrovni s přesahem do profesionální
úrovně sledování exoplanet, proměnných
hvězd a objevování nových proměnných
hvězd se kamery a dalekohledy využívají
k barevné fotografii mlhovin, galaxií, planet,
komet, Měsíce a Slunce. Snímky lze nalézt
na stránkách hvězdárny nebo na stránkách
spolupracujícího astronoma amatéra Václava Chába.
Hlavním posláním hvězdárny je seznamování široké veřejnosti s astronomií, vědním
oborem, který má své kořeny v daleké minulosti. Nejnovější poznatky jsou zprostředkovány při každé návštěvě hvězdárny. V roce
2018 to bylo přes sedmdesát pozorovacích
nocí vždy v pátek a potom v dohodnutých
termínech pro hromadné návštěvy školních
tříd, letních táborů a dalších skupin.
Přejme si, aby v roce 2019 byla činnost
Lidové hvězdárny Josefa Sadila v Sedlčanech
stále tak plodná a uspokojila další astronomy amatéry, kteří se k nám mohou přidat.
Nejcennější je pak uspokojení návštěvníků,
kterým pomůžeme rozšířit obzory zájmu
a poznání. PF 2019.

POZOROVACÍ PROGRAM
PRO VEŘEJNOST NA LEDEN:

Hvězdárna otevřena každý pátek
od 17 hod. do 21 hod. Vstupné 10,- Kč, děti
do 10 let 5,- Kč.
Měsíc – Na páteční večerní obloze
11. a 18. 1. První čtvrť 14.1. a úplněk 21.1.
Planety – Na večerní obloze bude Mars
a vzdálený Uran s Neptunem. Ostatní planety jsou nepozorovatelné nebo vychází
v druhé polovině noci.
Ostatní objekty – Mlhoviny a galaxie
zimních souhvězdí, otevřené hvězdokupy blízkého vesmíru a kulové hvězdokupy
na okraji mléčné dráhy.

STUDENTI OBCHODNÍ AKADEMIE SE UČÍ PODNIKAT
Ve třetím ročníku obchodní akademie
v Sedlčanech se studenti v rámci předmětu
práce ve fiktivní firmě učí podnikat. Ověřují
si tak znalosti získané v odborných předmětech v praxi.
V tomto školním roce, stejně tak jako každý rok, pracují ve dvou firmách. Polovina
třídy založila fiktivní firmu Magic Shakes,

s. r. o. Z názvu je zřejmý předmět činnosti
firmy.
Snad ho přiblíží i slogan firmy: „Naše
kouzelné nápoje vám zajistí nadpozemské
schopnosti.“
Firma se již představila na veřejnosti - zúčastnila se veletrhu fiktivních firem „Podzimní Příbram“. Zde se její zboží (i když
fiktivní) setkalo s velkým zájmem kupujících. V rámci
veletrhu proběhly
soutěže v několika
kategoriích. Nejvíce
se studentkám podařila prezentace firmy
– umístily se na osmém místě.
Se stánkem této
firmy se mohli seznámit též účastníci
dne otevřených dveří na G a SOŠE. Dívky
postavily improvizo-

vaný stánek a informovaly o činnosti studentských firem na škole. Fiktivní firmy mají
na škole dlouhou tradici a jsou úspěšné na
veletrzích, kterých se každoročně zúčastňují. Již třikrát reprezentovaly Českou republiku na zahraničních veletrzích fiktivních firem
– v Rakousku, Francii a Německu.
Druhá polovina žáků 3. ročníku založila JA
(Junior Achievement) studentskou firmu.
Zde se jedná o reálné podnikání. Studenti
si vyberou předmět podnikání, založí společnost, vloží vklad a podnikají. Záleží hlavně na
nich samotných, jak bude jejich podnikání
úspěšné a kolik vydělají. Letos vznikla na škole firma Jeníkova káva. Tato firma nabízí čtyři
druhy káv za příznivé ceny. Ke každé kávě přidává vlastnoručně upečený perníček.
Prodej se uskutečnil již třikrát a byl velmi
úspěšný.
Přínosem obou forem studentských firem je nejen využití teorie v praxi, ale i to
že si zde studenti vyzkouší práci v týmu
a učí se odpovědnosti.
Marie Doležalová, GOA Sedlčany

HISTORIE

Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové
Popis obce
Město vzniklo na severo-jižní ose, kterou tvoří komunikace s nejživějším provozem. Do prostorného čtvercového náměstí ústí celkem 9 ulic a uliček, které spojují
město s nejbližším okolím. Od starého
sídelního jádra se nápadně liší moderní
sídliště, která byla vystavěna na několika
místech obvodu města.
Nejstarší okrsek socialistické epochy
města je jeho jižní sídliště, které vyrůstalo
v letech 1954 – 1960. Na severním sídlišti za Kulturním domem se kromě státní
bytové výstavby podílejí i místní závody
a bytová družstva občanů. Reprezentační
vzhled získalo i náměstí Míru s historickou
radnicí, novým hotelem Vltavan, novou
obchodní sítí a dovršen bude nově budovaným obchodním domem s 36 bytovými

jednotkami na bývalém místě Vondrovy
hospody čp. 12.
Nemenší pozornost věnoval MěNV okrajovým čtvrtím, které mají nově upraveny
komunikace, zásobování pitnou vodou
a sadovou výzdobou, jako například náměstí Rudé armády, které bylo vybudováno v roce 1965 svépomocí občanů města.
K obci sedlčanské patří toho času i osady
Červený Hrádek, Lhotka, Vítěž, Hradišťko,
Zberaz, Chalupy, Sestrouň a Rudolec. Toto
nové politické uspořádání území Sedlčanska přineslo již velký prospěch těmto bývalým zaostalým vesnicím a osadám.
Vzhled
Nevšední krása blízkého okolí činí ze Sedlčan stále více vyhledávané město, které se
těší dnes přízni umělců, rekreantů, přátel motosportu a výletníků. Pozoruhodné

Pohled na kostel sv. Martina a radnici.
Autor Stanislav Kofroň, 1962.

pohledy na město z okolních kopců lákají
umělce – malíře, urbanisty a obdivovatele
historie a přírodních krás. Známá „Sedlčanská kotlina“, pravidelný závod v motocrossu
učinila ze Sedlčan město v jistém smyslu až
významu světového.

POKLADY Z DEPOZITÁŘE: LEGIONÁŘSKÁ VYZNAMENÁNÍ
V letošním roce se tato rubrika bude
i nadále věnovat sbírkovým předmětům.
Vybírat budeme výhradně z předmětů, které neuvidíte ve stálé expozici, přesto však
představují cenné věcné upomínky na důležité momenty nejen regionální historie.
V roce 2002 se Jiřímu Pávovi podařilo
dojednat koupi legionářské uniformy po
Karlu Davidovi. Pan David bojoval za 1. světové války na italské frontě, pak vstoupil do
legií. Po válce se účastnil bojů na Slovensku. V Sedlčanech pak sloužil jako dozorce
ve věznici při okresním soudu. Jeho uniformu můžete spatřit ve druhém patře muzea
v oddělení novověku. Co ovšem zůstává návštěvníkům skryto, je šestice vyznamenání,
která pan David získal.
Zleva:
Pamětní medaile Mezinárodní federace starých bojovníků (FIDAC) – šedostříbrná stuha. Původně francouzská, byla určena pro spojenecké vojáky
(pro veterány 1. světové války).
Československá revoluční medaile – červená stuha s modrobílým proužkem. Založena dekretem prezidenta republiky ze dne 1. prosince 1918 na
památku revolučního boje za samostatnost Československa. Udělovala se všem československým dobrovolníkům a občanům, kteří doma organizovali
pomoc odboji.
Italský válečný záslužný kříž / Croce al Merito di Guerra – modrá stuha s bílými proužky. Založen králem Victorem Emanuelem III. (viz iniciály na
kříži) za válečné zásluhy na zemi, moři nebo ve vzduchu. Uděloval se za nejméně jednoroční službu v kontaktu s nepřítelem, zraněným v akci apod.
Pamětní odznak čs. dobrovolce – původně modrá stuha s červenými proužky po stranách. Odznak byl udělován zpětně až v r. 1938 příslušníkům
čs. armády a dobrovolníkům, kteří se v období od 28. října 1918 do 31. července 1919 účastnili vojenských akcí na zajištění integrity státních hranic.
Belgická varianta francouzské Médaille Interalliée de la Victoire – duhová stuha. Udělovala se všem členům belgické armády, kteří se účastnili
1. světové války. Pozdější královské dekrety seznam možných nositelů rozšířily.
Pamětní medaile italsko-rakouské války – na stuze červené, bílé a zelené proužky. Založena v červnu 1920.

VÝROČÍ / RŮZNÉ

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
1294 – první určitá písemná zpráva o Sedlčanech – 725 let
1864 – založen Hospodářský spolek okresu Sedlčany
1869 – založení Sboru dobrovolných hasičů Sedlčany – 150 let
1894 – založeno Okresní muzeum Sedlčany
1894 – zahájen provoz na železniční trati Olbramovice – Sedlčany – 125 let
1909 – Klub českých turistů Sedlčany – 110 let
1924 – vznik skautingu na Sedlčansku
1924 – elektrifikace města
1929 – na jednání obecního zastupitelstva Sedlčan bylo dne 20. 9. navrženo udělení
čestného občanství hudebnímu skladateli Josefu Sukovi
1934 – Okresní hospodářská výstava v Sedlčanech (účast 20 tisíc návštěvníků)
1939 – dne 1. prosince se konalo první představení loutkového divadla – 80 let
1954 – otevřen nový kulturní dům v Sedlčanech
1964 – založena tradice hudebního festivalu Sukovy Sedlčany
1969 – vznikly technické služby – 50 let
1989 – 17. listopad – 30. výročí sametové revoluce

VÝROČÍ VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ
JOSEF SUK
(* 4. ledna 1874 - † 25. května 1935)
Rodák z Křečovic, hudební skladatel, houslista a pedagog. Studoval skladbu na pražské konzervatoři u Antonína Dvořáka, s jeho
dcerou Otilií se později oženil. Byl velkým
lyrikem české hudby na přelomu pozdního
romantismu a moderny 20. století, nejvýraznějším představitelem Dvořákovy kompoziční školy a jedním ze zakladatelů české
hudební moderny. Společně se třemi spolužáky z konzervatoře založil r. 1892 České
kvarteto, které dosáhlo světového významu. Suk je od roku 1929 čestným občanem
města Sedlčany. Jeho jméno v Sedlčanech
připomíná Sukovo náměstí, Kulturní dům
J. Suka a hudební festival Sukovy Sedlčany.
FRANTIŠEK BUČIL
(* 31. ledna 1894 - † 30. prosince 1955)
Rodák ze Smolotel, 30. 5. 1918 vysvěcen
na kněze. Působil jako katecheta v Sedlčanech od roku 1925 a roku 1940 byl jmenován děkanem. Roku 1951 byl obviněn
z rozvracení republiky a odsouzen na devět let odnětí svobody. Útrapám věznění
podlehl r. 1955, jeho ostatky byly nejspíše uloženy, podobně jako dalších obětí
komunistického režimu, v neoznačeném
a společném hrobě na hřbitově v Ďáblicích. V červnu roku 1995 byla děkanu
Bučilovi odhalena pamětní deska na průčelí schodiště k budově sedlčanského děkanství.

JAKUB KRČÍN
(* 18. července 1535 - † únor 1604)
Proslulý stavitel rybníků, pán města Sedlčany a přilehlých vesnic v letech
1580 – 1604. Sídlo si zbudoval v Křepenicích – jeho Nový Hrádek Krčínov, jak
jej sám nazýval, byl dokončen roku 1584.
Ve městě postavil pivovar, mlýn s valchou
a brusírnou, sádky na ryby a založil chmelnici. Pro literátské bratrstvo pořídil bohatě
zdobený kancionál - Sedlčanský graduál,
v němž se nachází jeho jediné dosud známé
vyobrazení. Krčínovu postavu činí tajemnou různé pověsti o jeho spolčení s čerty
a především dosud nevyjasněná hádanka,
kde byl tento muž pochován.
JIŘÍ TYWONIAK
(* 30. března 1919 - † 31. července 1995)
Historik a pedagog, působil na gymnáziu
v Sedlčanech v letech 1947 až 1956
a v téže době byl i správcem sbírek městského muzea. Účastnil se záchranného archeologického výzkumu na nalezištích u Vltavy.
Inicioval vydávání
Sborníku
vlastivědných prací
z
Podblanicka,
vedl Středočeský
sborník historický
a do mnoha obdobných periodik
přispíval svými odbornými pracemi.

JAK PROBÍHAL
SVĚTOVÝ DEN
DIABETU
V SEDLČANECH
Jako každý rok, pořádal 14. listopadu
Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Sedlčany,ve spolupráci z lékárnou Dr. Max
v ulici 28. října, Pochod proti diabetu.
Tentokrát se 32 dospělých a také
45 dětí ze Sedlčanské základní školy sešlo ve 13. hodin na náměstí.
Před tříkilometrovou trasou pochodu
si účastníci vyslechli povídání o morovém sloupu na náměstí a pověst O kapřím kočáru, která je spojena s Jakubem
Krčínem z Jelčan a Sedlčan.
Na začátku pochodu děti obdržely malou zdravou svačinku a za zvuku modrých
píšťalek se účastníci vydali k tenisovým
kurtům , k bývalému koupališti a mlýnu.
Závěr pochodu byl v restauraci
Na Růžku, kde členové Svazu zhodnotili
společně prožité odpoledne.
Na bezpečnost při Pochodu dbali dva
příslušníci Městské policie.
Kdo dorazil do cíle, obdržel balíček
Dr. Max DIA, s třemi produkty a celou
řadou užitečných informací.
Květoslava Truhelková
místopředsedkyně SD Sedlčany

Poskytujeme kvalitní,
rychlé a NEOMEZENÉ
internetové připojení.
Při přechodu
od jiného poskytovatele
dostanete internet
po dobu výpovědní
lhůty ZdarMa.

Veterán klub Sedlčany děkuje všem svým
příznivcům za podporu v roce 2018.
Zvláštní poděkování patří městu Sedlčany
za spolupráci při organizaci výstavy
historických vozidel v rámci městských
slavností ROSA.

Pro velké i malé firmy
připravíme nabídku
podle Vašich potřeb.
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NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA
TAEKWON-DO V ČR

2018UVT_inzerce Sedlcany 90x130.indd 1

12/3/18 10:44 AM

Největší škola taekwon-do ITF Ge-Baek Hosin Sool se v podzimních celorepublikových závodech umístila opět na nejlepších
místech! Jako každý rok se i tento konaly na podzim dva ze tří
nejdůležitějších závodů v roce, a sice finále závodů Středisek talentované mládeže a Mistrovství České republiky, které se nám
podařilo vyhrát, a získat tak titul nejúspěšnější školy České republiky již poněkolikáté za sebou.
Chcete si zacvičit i vy? Setkat se s vítězi a třeba si jednou rovněž zazávodit? Přihlásit se můžete kdykoliv během celého roku!
Jen u nás získáte zkoušky na vyšší pásek a výbavu (dobok, lapa,
chrániče) ZDARMA. Proto neváhejte a přijďte za námi každé
úterý od 18:00 v SOU města Sedlčany, Petra Bezruče 364, pod
vedením Kateřiny Zimmermannové, tel.: +420 721 643 240.
Pro bližší informace navštivte náš web na tkd.cz. Nebojte se,
stačí přijít!!!
Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool

STŘÍPKY Z MUZEJNÍHO ROKU 2018
Vážení čtenáři Radnice,
na této stránce můžete vidět výběr z akcí, které se minulý rok
konaly v sedlčanském muzeu nebo na jejichž pořádání se naše
organizace podílela.
Hlavní událostí roku byla připomínka 100. výročí založení Československé republiky. Muzeum tuto významnou událost veřejnosti připomnělo realizací výstavy, účastí na listopadových oslavách
a společně se zástupci města instalací pamětní desky prvního

Muzejní výstava připomněla 75. výročí vystěhování Sedlčanska. Během vernisáže byla pokřtěna kniha Pomníky a památníky světových
válek na Příbramsku.

prezidenta ČSR Tomáše Garrigua Masaryka na průčelí budovy
našeho muzea.
Děkuji pracovníkům muzea a také občanům, dárcům, podnikatelům a sponzorům, kteří městské muzeum navštěvují a podporují
jej v jeho činnosti. Zvláštní poděkování náleží zastupitelům města
Sedlčan za všestrannou podporu a pozornost, kterou věnují nejen
městskému muzeu, ale i kulturnímu životu v našem městě.

S Vlastimilem Vondruškou jsme si zafilozofovali nad podobou dnešního světa. Poučili jsme
se z předložených historických srovnání.

Pátý ročník Živých knih, projektu Městské
knihovny Sedlčany, se věnoval osudovým osmičkovým rokům. Muzejnímu stanovišti připadl rok 1918.

Mgr. David Hroch, ředitel muzea

Zpěvačka a houslistka Olga Šafrová a pianista
Jakub Šafr nás vzali na plavbu po vlnách swingových melodií z Čech i ze světa.

Od 3. září zdobí průčelí muzejní budovy pamětní deska na počest prezidenta T. G. Masaryka a jeho návštěvy města Sedlčan v roce
1922.

Výstava Sedlčany za první republiky se stala
součástí městských oslav jubilea československého státu. Během ní probíhaly i komentované prohlídky.

Jiří Páv si pro sedlčanské seniory připravil
přednášku o první světové válce. Na dobových fotografiích ilustroval strasti na frontách
i doma.

Lukáš Synek přiblížil posluchačům své působení na King Abdullah University of Science and
Technology v Saúdské Arábii, kde žil se svou
rodinou.

Pohodové blues rozehrálo kvarteto První káva.
Nadšené publikum vytvořilo takřka rodinnou
atmosféru a hudebníci se mu po zásluze odvděčili.

Letošní letní výstava Svět z kostek s interaktivním hracím koutkem ustanovila nový rekord
návštěvnosti. Během tří měsíců přilákala 5 512
nadšenců.

Netradiční Vánoce v muzeu zahájily adventní
období. Muzeem voněly pochutiny pevného
i tekutého skupenství. Už nyní se těšíme napřesrok!

